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AURKEZPENA

Hona bildu ditugun JUSTIZIA ETA BAKEA gai a-

ren inguruko otoitz eta poema gehienak ez dira sortu 

berriak; hainbat iturritatik ekarri ditugu.

Iturririk nagusiena, Franciscanos por la Paz, la 

Justicia y la Ecología (Arantzazu EF, 1999) izan da. 

Liburu hori gaztelaniarekin batera italieraz, frantsesez, 

alemanieraz eta ingelesez dago argitaratuta; horiek era-

bili ditugu, euskarazkoa lantzeko. Gaztelaniazko ar gi-

talpenean ez dagoen otoitzen bat edo beste aurkitu 

dugu gainera bestetan. Bestalde, aipaturiko liburuan 

dagoen hainbat otoitz aurki daiteke gaztelaniaz beste 

liburu honetan ere: Celebraciones Franciscanas por la 

paz (Arantzazu EF, 1988).

Horietako batzuk 1986an Aita Santuak deituta, Asi-

sen bakearen alde otoitz egitera bildu ziren Erlijioetako 

ordezkariek esandakoak dira: izartxo batez (*) markatu 

ditugu horiek.

Bitoriano Gandiagaren hasierako bost poemak be r-

riak dira; horietako lau Donostiako Elizbarrutiak 

2001ean “Garizumako hitzaldietarako lagungarrietan” 

sartu zituen, Guztion artean Bakea guztion alde izene-

ko koadernoan (Idatz, Donostia).

Rubén Darío-ren Otsoaren arrazoiak poema eza-

gunaren jatorrizko testua autorearen antologia poe-
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tikotan aurki daiteke. Gainera poema horrek badu 

lehendik euskarazko itzulpenik, Aingeru Madariaga 

frantziskotarrak egina, eta Aránzazu aldizkariak argita-

ratua, “Anai otsoaren gora-beherak” tituluarekin (1928, 

146-148 or.). Honako, berriz, itzulpen guztiz berria

egin dugu gaztelaniatik Paulo Agirrebaltzategik. Eta

horri erantsi diogu jarraian San Frantzisko eta Lagunen

Loretxoak liburu ezaguneko 21. kapitulua, San Fran-

tzisko Asiskoak Gubbio-ko otsoa baketu zueneko isto-

rioa kontatzen duena.

Beste hainbat otoitz eta batez ere poema sakaba-

naturik aurkitu dugu, liburu nahiz aldizkaritan. 

Argitaratu gabekoren bat ere bada.

Azkenik, bakeari buruz Bitoriano Gandiagak landu 

eta argitaratu gabe utzitako beste zenbait poema gain-

eratu dugu.

Uste izatekoa da, bakea otoitz bihurtu, edo kantatu, 

edo gogoetatu nahi duen irakurle-erabiltzaileak materi-

al egokia aurkituko duela hemen 

Arantzazuko Frantziskotar Probintziako Justizia eta 

Bakea Batzordeak eragin du liburuska honen argitalpe-

na. Horrexegatik badu frantziskotar kutsu berezia; baina 

edonorentzat izan daitezke erakargarri eta baliagarriak 

otoitz-poemok.

Jose Mari Regillagak eta Paulo Agirrebaltzategik 

egin dute erdarazko testuen euskaratze-lana.

Donostia, 2003ko otsailean


