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JULIAN GOGOAN

Mikel Ugalde

Y
a sabemos, Julián, que nunca has sido 

amigo de alabanzas ni homenajes. Nunca 

buscabas el aplauso ni el agradecimiento 

por lo mucho y bueno que nos has aportado a 

lo largo de tu vida. La familia, el amor, el humor, 

la alegría, la solidaridad, la sencillez, la justicia, la 

verdad, el servicio, el pueblo, el compromiso, la 

celebración, la fe, el espíritu, la esperanza... son 

palabras que se convertían en vida enriquecedora 

para quienes tuvimos la suerte de compartir con-

tigo tan gratas experiencias. Gracias por todo, 

Julián.

Escribimos estas líneas convencidos de que 

con tu palabra y el ejemplo nos has abierto una 

senda para recorrer un camino al servicio de quie-

nes más sufren, peor lo pasan, y viven inmersos 

atrapados por la triste soledad. Nos has enseñado 

la manera de vivir, desde la lealtad, el seguimiento 

a ese Jesús en el que confi abas plenamente. Gracias 

por todo el bien que nos haces.

L
ehenago esan bezala, ez dugu Julian, gorai-

pemenetan eta laudorioetan jarduteko 

asmorik. Ez zen zure estiloa. Bide arruntari 

ekin zenion nondik norant z ibili gaitezkeen erakus-

teko. Bidegile izan zaitugu eta ibilbide horren 

hainbat mugarri aipatu nahi ditugu gogorat zeak 

on egingo digulakoan.

Gizartean murgildua. Familiatik hasi eta 

gizartean barrena, harreman handikoa izan zai-

tugu, era askotako jendearekin bilt zen zinen; irekia 

izanik, irit zi ezberdinak aint zat hart zen zenituen, 

maite zenituen herriko jaiak, ospakizunak, lagunar-

teko topaldiak. Ait zakiarik t xikiena nahikoa zenuen 

jendea mahai baten inguruan bilt zeko, kontu-kon-

tari, kantu-kantari, arit zeko. Kaldereroetan sarritan 

ikusi izan zaitugu zartaginak astint zen. Alaia zinen, 

bakezalea bai, baina baita justiziaren aldeko eragile 

ere.

Herrigint za gogoan. Demokraziaren eta gar-

dentasunaren maitale, gizarteak pairat zen dituen 

bidegabekerien aurka azalduko zinen. Giza eskubi-

deak defendat zeko asmoz, lan munduan eragile 

eta sindikalista izan zintugun lankideen ordezkari 

gisa. Euskal Herriarent zat askatasuna, bakea, tole-

rant zia eta zuzentasuna zenituen gogoko.

Ant zezle Langagorrin. Fatimako parrokia-

ren babespean sortu eta sendotu zen ant zerki tal-

dea da Langagorri. Umorez blaitu izan ditu bere 

emanaldiak ikus-ent zuleen gozamenerako. Oso 

arrakastat suak izan dira udaberriaren atarian 

urtero aurkeztutako ant zezlanak. Esan gabe doa 

Julianek bereganatutako pert sonaiak umoret suak 

zirela, umorearen balioa aldarrikat zen zuen egu-

nero bizit zarako eta maitea zuen ikusleen poza, 

irribarrea eta gozamena.

  Jesús Formentín.
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Eguneroko jardunean ongi bizit zen eta bizia-

razten saiat zen zinen. Gizon nahiz andere alar-

gunduak, drogaren sarean kateatutako familiak, 

kart zelatutako seme-alaben gurasoak... oso aint zat 

hart zen zenituen. Esperant zaren leihoa zabalt zen 

zenien. Hurbiltasuna, konpromisoa, alaitasuna, 

bihot za... zenituen sufrimendua arint zearren erabi-

litako osagaiak.

Detaile alorrean aparta zinen. San Valentin 

egunez, esaterako, ez zenuen Mila emaztea detai-

leren bat maitasunez eman gabe ut ziko. Hainbat 

lagunen urtemugan ez zenuen arrosaren bat gabe, 

edota telefono dei bat egin gabe ut ziko. Zure 

mugikorrak ez zuen zenbaitetan lasaitasun handirik 

izango.

Kristau konprometitua. Ezaguna da Fatimako 

Andre Mariaren parrokian hainbat eta hainbat 

urtetan egin duzun lana. Bertako kont seiluko 

kide izan zara, zure irit ziak eta jarrera, inoiz desa-

dostasunean ere, eraikit zailea izan dira, liturgiari 

bult zada eman izan diozu, elizkizun alaiak egu-

nerat zen eta biderat zen saiatu zara zerbit zari leial 

gisa. Zure lan umotuena eta eraginkorrena ezbairik 

gabe, Julian, sufrimenduaren gurut zepean zeude-

nen bila irten, beraiekin harremanetan jarri, talde 

batean bildu, oinazeak arindu eta beraien bidela-

gun bihurt zea izan da. Eguneko zentruan bilt zen 

zirenek ere oso maite zintuzten.

Heriot zari begira. Iñaki Peña sendagileak 

doluari buruzko dokumental interesgarria ekoit zi 

berria du. Heriot zaren segada hurbiletik bizi izan 

dutenen aitorpenak eta esperient ziak bilt zen ditu 

Aulki hut sak izeneko lan honetan. Euskal lurral-

dean zehar jasotako testigant zak ipint zen ditu 

ikuslearen aurrean. Horietako bat zuek, Julian 

Et xeberriarenak ere tartean, Errenterian bilduak 

dira. Hunkigarriak dira lan honetan haren azal-

penak. Ez zion heriot zari beldurrik, bizit zarekin 

bat egina ikusten zuen heriot za. “Umore klabean 

hilt zea gustatuko lit zaidake”, dio Julianek.

Bere hilobian zer nolako epitafioa jart zea 

gustatuko lit zaiokeen galdet zen diotenean “Gizon 

on bat izaten ahalegindu den pert sona izan naiz”, 

gaineratuko zuen.

Gogoeta eta aitorpen hauek azaldu eta gero, 

ezustean joan zaigu Julian azken irailaren 11n. 

Jainko misterioaren baitatik lagundu gait zazu zuk 

erakut sitako bidea jarrait zen, zuk eginikoa eskert zen.

  Jesús Formentín.


