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JOSE IRAZU «BERNARDO ATXAGA»
EUSKALTZAINDIAN SARTZEA

Asteasu, 2007-III-17



BERNARDO ATXAGA
EUSKALTZAINDIAN SARTZEA

Iñaki Amenabar,
Asteasuko alkatea

Egun on eta ongi etorri Euskaltzainburu jauna,
Euskaltzainak,
Jose Irazuren emaztea eta alabak, eta gainerako familiako guztiak,
Asteasuko zinegotzi jaun-andreak,
Herritarrak, eta

kanpotik etorri zareten guztiok.
Ongi etorri ekitaldi akademiko honetara.

Ohore handia da herri batentzat herritarren artean euskaltzain bat eduki-
tzea, eta ohore handiagoa da oraindik Alkatearentzat zuen aurrean sarrera-hi-
tzaldi honetako mahaiburu izatea.

Hitz banaka batzuk besterik ez, ekitaldi honetan luze aritu behar dutenak
beste batzuk direlako, baina ez nuke bukatu nahi Jose Irazu herritarrari eske-
rrak eman gabe, sarrera-hitzaldia bere jaioterrian egitea erabaki duelako. Oho-
re handia da asteasuarrontzat gaur bera gure artean izatea. Hegaldi luzeak egi-
ten ohitua dagoen arranoak bezala, aldiro-aldiro bere habiara itzulten dela
ikusteak pozten gaitu.

Azkenik, Asteasuko Udalak atsegin handiz egin ditu, Euskaltzaindiarekin
batera, sarrera-hitzaldi hau behar bezala gauzatzeko egin beharrekoak, eta eki-
taldi eta egun ederra opa dizkizuet denoi.



BERNARDO ATXAGA
EUSKALTZAINDIAN SARTZEA

Andres Urrutia Badiola,
euskaltzainburua

Asteasuko alkatea,
Euskaltzainkideak,
Asteasuarrak,
Jaun-andreok,

Egun on guztioi!

Euskaltzaindia gaur Asteasura dator, zuen herrikide den Jose Irazuren sa-
rrera-ekitaldia egitera.

Hona etortzeko deian, guztiok irakurri ahal izan dugu Jose Irazu izen-abi-
zenaren ondoan, bestelakoa, beharbada guretzat ezagunagoa edota gure gizar-
tean barreiatuagoa. Honetara dio horrek: Bernardo Atxaga.

Nor, ordea, gaur euskaltzain oso bere burua jantziko duena? Bata ala bes-
tea? Esan dezadan argi eta garbi bi-biok datozela Euskaltzaindira, bitzuok bai-
tira bat euskal letretan, gizabanakoa bera eta haren heteronimoa.

Hartara, Euskaltzaindiak bereganatzen du, takada batez, bikote harriga-
rria, pertsona berak bere baitan daramana. Jose Irazu –noizbait, Bilbo aldean
Joseba izan bazen ere, batik bat ikaskideen ahotan–, asteasuarra, familia jaki-
nekoa, herrikidea, biografia baten jabea. Aldi berean, Bernardo Atxaga, aurre-
koaren bizimodua, gogoeta, ideiak eta eitea barruratu ez ezik, literaturaren
mailuaren bidez moldatuak eta euskal letretan emanak dituena, guztion goza-
menerako eta euskal kulturaren aitzinamendurako.

Irazu eta Atxaga, Atxaga eta Irazu, ispiluaren alde desberdinak izanik ere,
ispilu bera osatzen dute, eta irakurleak aukera du horren barruan ispiluaren bi
aldeak eta ikuspegiak batera ikusteko, errealitatea eta horren isla, modu asko-
tara kanporatuak baina batera zizelkatuak.

Ispilu horri begira nagoen honetan, ispilu horrek alde itsurik ez duela
ohartu naiz, irudiak alde batera eta bestera ikusten baititut. Batean aurkitzen
ditut Jose Irazu semea, Jose Irazu senarra, Jose Irazu aita, Jose Irazu adiskide



eta laguna, eta, orobat, haren inguruan diren emaztea, alabak, gurasoak, anaia-
arrebak, senideak, adiskideak... Horretan datza gizona, bere errealitate histori-
ko eta zehatzean kokatua, bere biografiaren datu esanguratsuetan hartua eta
hertsatua.

Ispiluaren beste aldean, ostera, Bernardo Atxaga dut zain, bere literatura
munduarekin, bere irudiekin, bere metaforekin, euskal letren sarea ehotzen eta
lotzen, autore baten heldutasunaren ezaugarri eta seinale.

Hainbatez, Euskal Akademiara datoz gaur Irazu eta Atxaga, Asteasu eta
Bilbo, Gipuzkoa eta Euskal Herria, euskara eta literatura, hizkuntza eta sor-
kuntza. Asteasukoa da horien eramaile, Asteasutik euskal letretara beste ba-
tzuek emaitzarik onenak eman zizkioten bezalaxe. 

Ezin isilpean utz, soka luze horretan, Juan Bautista Agirre eta Antonio
Arrue. Ezin, inolaz ere, bigarrenaren aholkua eta iritzia baztertu:

guk gure bizitza guzian, bai euskerazko bai erderazko, azal, estalki edo jan-
ziera apañ eta ongi ornitutako literatura-lanen zale amorratuak izan gera beti eta
beti. Baña, azalak, estalkiak eta janzierak ezezik, mamiak, muñak eta barrunbe-
ak ere, ba-dutela ajola, derizkiogu. Ta ez nolanaikoa.

Halakoxea da, izan ere, gure sarrera-hitzaldiaren egilea. Literatur uniber-
tso sendo –azal eta mami– baten asmatzailea. Egin diezaiogun, hortaz, berari
ere ongietorria, ia-ia mende bi lehenago Juan Bautista Agirrek idatzi bezala-
xe, eguantzari edo egunsentiko argiari Groenlandian egiten zioten moduan,
alegia, kontentu gelditzeko eguantzari musikaz ongi etorri egitea. Izatez, mu-
sikarik jatorrena eta preziatuena da haren ahotik gaur entzungo duguna, hain
zuzen ere, hitzaren musika, literaturaren doinua.

Buka dezadan nire agurra. Artean, Euskaltzaindiaren izenean, mila esker
asteasuarroi, eta gainerakoei ere, zuen harrera abegikorrarengatik, eta egin de-
zagun aurrera gaurko egitarauarekin. Esan dut.
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ANTZARAK, ZENBAKIAK ETA LETRAK

Jose Irazu, «Bernardo Atxaga»

Antzarak ditut nik gogoan herri honetan bizi nintzen garaietatik, eta haie-
xek hartu nahi ditut aintzat orain ere, gaurko hitzaldi honetan. Hiztegiek dio-
te ahatea bezalako hegaztia dela antzara, baina handiagoa, eta grisa duela
lumajea, laranja kolorekoa mokoa, gorrixkak direla bere hankak. Entziklope-
dietako argazkietan ikusten dugunean, berriz, hegazti zein txori guztiek duten
begirada serioa antzematen zaio berari ere, eta, nahiz kopeta handirik ez duen,
kopetiluna dela esango lukete askok. 

Nolanahi dela ere, ez nituen nik bertatik bertara eta xehetasun horiekin
guztiekin ikusten garai hartan, herri honetan bizi nintzenean, baizik eta aire-
an, haien urteroko hegaldian. Gogoan ditut oraindik 1958. urte aldera pasatu
zirenak. Aurrena haien deiadarra zabaldu zen, ahatearena bezalakoa baina hau-
tsiagoa eta ilunagoa, eta geroxeago ehun buru eta gehiagoko taldeetan azaldu
ziren, lerrorik lerro denak, letrak eta zenbakiak osatuz. Gora begira jarri eta
zenbaki haiei 1aren edota 3aren tankera hartu nien gehienetan; aldian behin,
7arena. Letrak, berriz, zirriborrotsuagoak iruditu zitzaizkidan, zailagoak eza-
gutzeko orduan. Alfabetoaren azkenekoen itxura zuten, gehienbat; Z dardara-
tia zirudien batek; Y besteak; X etzana hurrengoak. 

Nire lehen oroitzapenetakoa da: Asteasu herri honetako kale nagusia
hutsik; erretenetan, euriak utzitako ur kondarra; tximinietan kea, haizeak ba-
natzen duena. Eta zerua, lainotsu. Lainoen azpian, antzarak etengabe pasa-
tzen.

Garai hartan aritmetikaren lehen arauak ikasten ariko ginen eskolan, ka-
ligrafiako lehen koadernoak betetzen, eta agian arrazoi horregatik egin zi-
tzaizkidan deigarri hegaztiek hegan egin bitartean osatutako zenbaki eta letra
haiek. Itsatsita geratu zitzaidan gertaera gogoan, eta gerora, eskola gehienak
bukatu eta idazten hasi nintzenean, behin eta berriro aipatu nituen. 

«Neguko egun bat da –idatzi nuen hogei bat urte geroago koaderno ba-
tean–. Ehiztariek tiro egin dute beren eskopetekin. Zazpi edo zortzi antzara lu-
rrera joan dira. Zeruari letra bat falta zaio orain». 

Ohar hori ez zitzaidan baliatu, eta ez zen inongo liburutara iritsi; bai,
ordea, antzeko beste hainbat. Bi anai deitu nuen nobela laburrean – esan



gabe doa izen hori, Bi anai eta ez Bi anaia, Euskaltzaindiaren aurrean ha-
rroxko xamar nenbilen garaien seinale dela–, antzarak aintzat hartu ez ezik,
antzara baten lekuan jarri nuen neure burua, eta lerro honekin eman nion atal
bati hasiera:

ehun eta hamaika antzara ginen, eta egun asko generamatzan hegaletan ipa-
rreko lur zelai eta hotzetatik aienatu nahiz (…)

Bi mila eta zazpigarren urtean gaude orain, pasatu dira beraz urte ugari
antzarak ikusi nituen lehen aldi hartatik; baina nahi nuke antzararen gaiari be-
rriro heldu, eta gainera Bi anaiko joko berbera egin, hots, haietako baten le-
kuan jarri eta, irudimenarekin, Asteasu herri honetara, ez errepidez, ez lurre-
tik, baizik eta airez hurbildu. Eta banator ni, badator antzara Andoain aldetik
hegan. Laster, Oria ibaia atzean utzi orduko, bere begirada luzeak Adunako
herria ikusten du bere kanpandorre txorrotxarekin, eta, aurreraxeago, Zizurkil
biak, goikoa eta behekoa, eta Alkiza, Asteasu hau, Ernio mendiaren gailurra
eta, azken-azkenean, itsaso zabala. 

Ez da oraingoxe kontua hegaztiek bideak ezagutzea. Gogoan daukat ume-
tan entzun nuena; ez hemen, baizik eta amaren herrian, Albizturren. Bada, Al-
bizturko bi etxekoandre erromes abiatu omen ziren Santiora, eta Ernio azpi-
ko Zelatunera iritsi orduko, galdu. Beleak zebiltzan nonbait inguruan, eta
andre haietako batek, beste inoren arrastorik ez, eta galde egin omen zien:
«Zein da Santioarako bidea? Hau, hori edo hura?». Beleak antzararen antze-
koak dira ahotsaren aldetik, eta zakar xamar erantzun omen zuten: krua! Krua!
Arindua hartu zuen galderagileak. Bere lagunarengana egin eta halaxe esan
omen zion:

bidea hango hura dela esaten dinate. Ederki giñunan nik erdera jakin ez
banu!.

Zelatungo bele haien pareko, gure antzarak ere ez du zalantzarik bideaz
eta noranzkoaz, baina, presa handirik ez duenez, pasatu Aduna gainetik eta
jaisten hasi da poliki, eta gelditu ere, gelditu egin da Zizurkil behekoaren eta
Zizurkil goikoaren artean; Errekalde baserriko teilatuan.

Askok ondo dakizuenez, Errekalde izeneko baserri horretan hainbat ber-
tsolari jaio ziren, eta haien arteko ospetsuenari, gaur Zizurkilen harrizko oroi-
garri bat daukanari, Pedro Mari zeritzan; Pedro Mari Otaño. Aita Zavalaren li-
buruetan irakurri dut bertsolari askok santu zaindaritzat zeukatela, eta
guztiengan izan zuela eragina. Teodoro Mujikak, berriz, areago dio 1985eko
bertso batean:

oraintxe irurogei ta amabost urte Pedro Mari il zala esaten digute, baiñan
bere bertsoak bizia daukate, izkuntz onek arnasik galtzen ez dun arte.

Ez da beroarenik laudorioan. Pedro Mari Otañoren hitzek luze iraun dute.
Juan Mari Lekuonak unibertsitatean erabiltzen zituen langaien artean ere aur-
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kituko dituzue, edota Xabier Lete abeslari eta poetaren lanetan. Nik neuk oso
gaztetan ezagutu nituen. Andres Bitoria izeneko adiskidearekin nengoen hiz-
ketan, eta, halako batean, inongo paperik gabe, onbuaren bertsoak kantatzea-
ri ekin zion berak. 

Baduzue, noski, kontuaren berri: Otaño Argentinako Pampa izeneko lau-
tadan bizi da, eta inguru hauetako mendi eta basoen mira bilatzen du. Poza
ematen dio horregatik arrantxoaren alboan dagoen onbu izeneko zuhaitzak, eta
haren azpian edo adar artean esertzen da maiz herri minez, jaiotetxeko in-
txaurra gogoratuz:

nere lagunik maitatuena onbu laztana zu zera, argatik nator zure kolkora
ni malkoak ixurtzera, iduriturik naramazula atariko intxaurpera. Beti izango zai-
tut gogoan bañan joan nai det ostera Euskal-lurreko zuaizpe artan nere ezurrak
uztera.

Zaila da zehaztea literatura esaten diogun horrek gizarteari ekartzen diz-
kion onurak, baina, oinarri-oinarrizkoari helduz, hark egiten duen bereizketa
lana har liteke gogoan. Bertsoek, poemek, nobelek, bereizi egiten dituzte une,
leku edo gertaerak. «Bereizi», diot, baina berdin esan nezake «bakandu»,
«apartatu», «atera gauzak bere jatorrizko arruntasunetik». Halaxe gertatu zen
Errekaldeko intxaurrarekin bertsoen ondoren. Ez da harrezkero nolanahiko
zuhaitza. Ihartua dago gaur; hala ere jende askok begirada bat eskaintzen dio
pasatzean.

Beste leku bat hartuko dut orain aintzat, Errekalde baino ospetsuagoa, Si-
ziliako uhartean dagoena. Ideia bera azaltzeko, hartu ere.

Inoiz Siziliara joaten bazarete, eta Messina izena hartzen duen itsasarte-
raino hurbildu, ez duzue aparteko ezer ikusiko. Herri bat dago han, kostalde-
etan ugari diren hamaika bezalakoa, zarpaila eta zaratatsua, eta haren amaie-
ran, hondartza mutur bat, hondarra baino gehiago harri txintxarra daukana.
Baina bertakoren batek berehala esango dizu Homero lehen poetak leku hura
izan zuela gogoan, eta, Odisearen hamabigarren kantuan azaltzen denaren ara-
bera, hango bi harkaitzetan bizi izan zirela Eszila eta Karibdis munstro bel-
durgarriak, marinelak hil eta irensten zituztenak. 

Odisean bizpahiru orrialde hartzen ditu aipamenak; nahikoa, ordea, leku
hura, berez arrunta, bakan eta berezi bihurtzeko; munduko beste lekuak ez be-
zalakoa, garrantzitsuagoa. Jakina, Messina aldean bizi den jendeari on egiten
dio halako leku seinalatu batean bizitzeak.

Tradizio grekora jo dut adibide bila, baina errazagoa zatekeen bertatik
bertara ibili eta gure beste tradizio nagusia hartzea aintzat, hots, kristautasu-
nak ekarritakoa. Pentsa dezagun Belengo herrian. Herrixka bat izango zen due-
la bi mila urte, inolako ñabardurarik gabea. Baina Bibliak zioen han jaio zela
Jesus, Jainkoaren semea, gero gurutzean hilko zena, eta kontaera horrek mun-
duko leku aipatuenetakoa bihurtu zuen. 
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Messinako itsasartea edo Belengo herria ez ziratekeen leku berberak izan-
go Odiseako edo Bibliako kontaerarik izan ez balitz. Era berean, Euskal He-
rria ere ez litzateke berbera onbuaren bertsorik gabe. Badakit izpi bat beste-
rik ez dela; badakit ez dagoela oraingo poeten lana Greziako edo Israelgo
lehen poeta haienarekin konparatzerik eraginaren aldetik; baina oinarri-oina-
rrian lan bera egiten dute denek. 

Gure antzarak ez daki luzaro geldirik egoten, eta hor abiatu da hegan. Zi-
zurkilgo gaina alde batera utzi eta, Asteasuko errepide nagusiari helduz, «Kon-
portako errebuelta» esaten zitzaion tokira jo du. Astia daukat, ordea, orain ar-
teko hitz nagusiei beste bat gehitzeko. «Bereizi» esan dut arestian, «bakandu»,
«apartatu». Orain «transfiguratu» esan behar dut. Bertso, poema eta nobelek
transfiguratu egiten dituztela une, leku edo gertaerak; errealitatea.

Badakit hitz hau ez dela gure euskal hiztegietan azaltzen, eta guztiek ere
jauzi egiten dutela «transferitu» delakotik «transformadore» delakora; baina,
oker ez banago, Euskaltzaindiaren hiztegia E letran dago oraindik. Aukera dut,
beraz, «transfiguratu» eta baita «transfigurazio» bera ere erabiltzeko. Ziurre-
nik ere baztertua izango da, zeren elizen arteko Biblian ere nahiago izan bai-
tute «antzaldatze» delakoa; baina, aukera dagoen bitartean, bonbon. Eta gero
gerokoak.

Gogora dezagun transfigurazioaren pasartea. Bibliak dioenaren arabera,
Tabor izeneko mendian gertatu zen. Hala dio Mateok: «Jesusek Pedro, San-
tiago eta honen anaia Joan hartu, eta mendi garai batera eraman zituen apar-
te. Eta antzaldatu –«transfiguratu»– egin zen haien aurrean: aurpegia eguz-
kia bezain distiratsu bihurtu zitzaion eta jantziak argia bezain zuri. Hartan,
Elias eta Moises agertu zitzaizkien Jesusekin hizketan. Pedrok esan zion Je-
susi: «Jauna, zein ederki gauden hemen! Nahi baduzu, hiru etxola egingo di-
tut bertan». 

Ez litzateke erabat zuzena izango literatura lanek errealitatea –lekuak,
uneak, gertaerak– eguzkia bezain distiratsu eta argia bezain zuri bihurtzen di-
tuztela esatea, zeren batzuetan kontrakoa ere burutu baitute. Gogoratu, esate
baterako, Goebels kriminala, Hitlerren gobernuko propaganda burua, nobela-
gilea zela; gogoratu, beste maila batean –oso beste maila batean– ez direla ber-
tsolari guztiak Pedro Mari Otaño bezalakoak izan, egon direla aitzitik umore
gaizto bezain atzerakoia erabiliz atsekabea besterik ekarri ez dutenak. Izan zen
hementxe bertan inork gutxik gogoan duen bertsolari bat, behin batez herriko
maisu errepublikanoari bertsoak atera zizkiona. «Maestro pequeñito, don Mi-
guel det izena…», holaxe hasten ziren bertso gaiztoak, eta burla hartan mai-
suaren gorputzeko akatsa eta haurdun geratutako andre baten auzia nahasten
ziren. Dena jakin dezazuen, maisua bila joan zitzaion, eta larri ibili zen gure
bertsolaria.

Nolanahi ere, salbuespenak alde batera, egia da lan literarioek errealita-
tea onerako transfiguratzen dutela. «Jauna, zein ederki gauden hemen!», hots
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egin omen zuen Pedrok Tabor mendian. Halaxe aterako litzaiguke guri trans-
figuratutako zeinahi lekutan. Edo, behintzat, errazagoa litzateke poz hori er-
diestea.

Ez dago, lan literarioek eragindako transfigurazioan, inolako mirakulurik,
inolako misteriorik. Bizitza da haren eragile. Pedro Mari Otañok Ameriketara
joan behar izan zuen, etxetik urruti; Ameriketan, beste sentimendu askoren ar-
tean, herri mina nozitu zuen; onbu bat zegoenez bere arrantxoan, hura balia-
tu zitzaion Errekaldeko intxaurra gogoan hartzeko. Esperientzia hori hitz
bihurtu zuen, eta bere hitzei forma bat eman zien atseginagoak eta iraunko-
rragoak izan zitezen. Errekaldeko intxaurra herri-minaren ikur zaigu gaur
egun. Horra hor transfigurazioaren bidea.

Gure barneko alde hori, arima, espiritu eta beste hamaika modutara dei-
tua izan dena, eta etengabe, egonkortasunik gabe, eraldatzen dena, batzuetan
kezkoa ematen duena eta bestetan berunezkoa, arrazoiak doi-doi menderatzen
duena, hori guztia, gure barneko aldea, infinituaren pareko da. Batzuetan, in-
finitu horren puntu bat, une bat, kanpoko zerbaiti erantsita geratzen da. Har-
kaitz bati, itsasarte bati, zuhaitz bati. Horra hor transfigurazioaren muina.

Pentsa ezazue, istant batez –antzara Konporta gainean dago jadanik, eta
aldatu egin behar dut hizpidez– hutsala izan arren esanguratsua den kontu ba-
tean. Pentsa ezazue Euskal Herri honi «Suitza txikia» deitzen ziotela, eta dio-
tela, batzuek. Bitxia da kontua, Suitza eta Euskal Herria ez baitira ia ezertan
berdin; baina horrelakoak gertatzen dira bertsoen, poemen edo nobelen trans-
figurazio lana aintzat hartzen ez denean. Norberaren lekua bigarren mailako
bihurtzen da, leku nagusi baten leku-orde hutsa, eta gainera, okerragoa dena,
arroztu egiten da. Ernio mendiaren gailurrean jarri eta hango ikusmira mire-
tsiz «lurralde hau Suitza txiki bat da» esaten duena, bietako bat: edo suitzarra
da, edo ez du sentsibilitaterik. Ez diote irakatsi, ez du ikasi, sentsibilitate hori
izaten. Berari dagokionez, Otaño, Orixe, Lizardi eta gainerako guztien lana al-
ferrikakoa izan da.

Gure antzara begira dago airetik. Luzea ez ezik, sakona ere bada bere be-
gia, eta ikusi egiten du iraganekoa ere, gaur egun ez dagoena: botana alde ba-
tera, urez ia gainezka; erreka zuloan, errota txiki bat; goraxeago, baserri ga-
lanta, armarria ere baduena: Konporta bera.

Behin batez, artean ume nintzela, banindoan bizikletan Zizurkilgo esko-
lara eta adin handiko andre bat ikusi nuen pare hartan, errepidearen ertzean,
zumitzezko besaulki batean eserita. Gelditu egin nintzen aurretik pasatzerako-
an, agian keinuren bat egin zidalako, eta hizketan hasi ginen biok. Ederki hitz
egiten zuen andre hark, bizi eta zorrotz; ondo entzuteko, berriz, tronpeta mo-
duko bat erabiltzen zuen, ni zerbait esaten hasi orduko belarrira eramaten zue-
na. Tresna erabat harrigarria egin zitzaidan, eta agian horregatik daukat unea
gogoan.
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Andre hark Mikela Elizegi zuen izena, eta Pello Errota bertsolariaren ala-
ba zen. Atera berria zuen garaitsu hartan, 1963. urtean, Pello Errotaren bizi-
tza izeneko liburua. Esan dezadan zehatzago: liburua Aita Zavalak antolatu eta
argitaratu zuen Mikela Elizegiri egindako magnetofoi-grabazioak erabiliz. Aita
Zavalak berak aitortua duenez, arratsalde asko eman zituen eginkizun horre-
tan; arratsalde gozo xamarrak, gainera; ez bakarrik Mikela Elizegiren kontuak
entretenigarri zitzaizkiolako, baita haren alabek pastelak ateratzen zizkiotela-
ko ere. Bistan da: beste garai batzuk ziren idazleentzat. Gozoagoak, berriro
esanda. Pentsa! Suitza txikiarekin egokitu beharrean, «petit suisse» batekin
egokitzen zen Aita Zavala arratsaldero. Alde ederreko kontua! 

Pentsa dezagun orain, tarte batez, zenbat esku behar izan ziren liburu hori
aurrera ateratzeko, noiz eta garairik okerrenean, diktadura bizian geundela;
euskal kulturaren egoera sekula egon den mailarik behekoenean zegoela. Aita
Zavalaren lana behar izan zen aurrena, funtsezkoena. Gero, zentsuraren ozto-
poa desegiten lagunduko zuen norbait. Hurrena, berriz, dirua arriskatuko zuen
argitaldaria. Ondoren, noski, irakurleak behar izango ziren, irakurle biziak ba-
tez ere, Mikela Elizegiren kontaera zabalduko zutenak. Eta «ahozkotasuna»
edo «herri literatura» esaten zaion horren aldeko giroa ere behar izango zen,
noski, eta giro horretan Manuel Lekuonaren Literatura oral euskérica saiake-
rak ere izango zuen eragina. Horrenbestez, liburutxoari aparteko irakurle bat
falta zitzaion, irakurle sine qua non bat, bultzada erabakigarria emango ziona.
Eta hura ere lortu zuen azkenean: Gabriel Aresti. Pello Errotaren itzala bere
eskuetara iritsitako euskal «nobelarik» onena zela azaldu zuen Arestik, eta sari
bat emango ziokeela berak. 

Esku horiek guztiak eta beste hainbat ibili ziren tartean Mikela Elizegi-
ren liburutxoari bultzaka. Eta, alde batera, arraroa izan zen ahalegin hori. Ja-
kina da –nik behintzat ez daukat dudarik– literaturak eta literaturaren mun-
duak eredu aristokratikoaren usteak eta maniak imitatzen dituela, eta Pello
Errotaren bizitza ikusezina dela eredu horretatik begiratuta. Eta beste eredu
nagusitik –eredu komertzialetik– begiratuta ere, berdintsu: ikusezin. Zer arra-
zoi izan zuten, beraz, Aita Zavalak, Lekuonak, Arestik, liburutxoari balioa
emateko?

Nik badakit Aita Zavalak erantzungo lukeena, idatzita baitauka: izugarri
maite dituela, gustatzen zaizkiola, herri kontaerak, eta horregatik ibili dela «oi-
ñez eta jakin miñez» halakoen bila. Eta badakit zer egon zen Literatura oral
euskérica delakoaren oinarrian, Manuel Lekuonak berak aitortu baitzidan An-
doaindik eman genuen paseo batean. Oñatin 1918.urtean ospatu zen Euskal
Kulturari buruzko Nazioarteko Batzarrean sasi-jakintsu batek mespretxuz eta
irainez hitz egin omen zuen Euskal Herriaz. Jende baldarra eta baioa zela eus-
kalduna; ez zeukala Euskal Herriak poeta bakar bat ere, eta imajinatu ere ezin
zitekeela egin Heinrich Heineren mailakorik sor zitekeenik hemen. Lekuona
izugarri haserretu omen zen hori entzutean, eta aurka egin zion esanez ez ge-
nuela Heineren mailakorik edukiko, baina horren ordez ehunka herri-poeta ge-
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neuzkala, bertsolariak. Une hartan bertan bertsolariaren balioa azalduko zuen
liburu bat idaztea erabaki omen zuen.

Gabriel Arestik ere –asmatu egiten dut hau, ez bainuen berarekin gai honi
buruz hitz egin, eta irakurri ere ez baitiot inon irakurri– sentsibilitate alema-
niarra izango zuen Zavalaren eta Lekuonaren moduan, Herder, Schiller,
Grimm, Von Chamisso eta beste erromantikoen ondorengoa; baina, horretaz
gain, ideia komunistak zituenez, herri xehearen bizitzaz hitz egiten zutelako
maiteko zituen Mikela Elizegiren edo bertsolarien kontuak. Gogoan daukat
oraindik Bilboko Anaitasuna aldizkarian argitaratu zuen Txirritari buruzko tes-
tua. Bertan, haren bertso bat kopiatzen zuen:

etxe maiorazkoa nintzen tokamentuz, baldin serbitu banu aita pulamentuz,
nere bizimodua beti dabil kantuz, despatxatuko naute ez banabil kontuz.

Poeta sozialaren definizio paregabea zela zioen Arestik jarraian. 

Zeinahi zirela ere, direla ere, arrazoiak, ondorioa bat bera da, eta hori da
nik azpimarratu nahi nukeena: hirurek ere balioa ematen ziotela ahozkotasu-
nari, herri literaturari eta, bide batez, hizkuntzari. Kontuan izan gure hizkun-
tzan, XX. mendera arte, oso urria izan zela bestelako literatura; bere arrazoia
bazuela Lekuonari Heine aipatu zion kanpotarrak, eta hizkuntzari balioa eman
nahi bazitzaion nahitaezkoa zela aurrena herri literatura goraipatzea. Batzue-
tan justizia osoz, hala nola Mikela Elizegiren kasuan.

Gure antzara aireratu da berriro ere, eta segituan hartu ditu begietan As-
teasuko bi auzo nagusiak, Elizmendi –guk, asteasuarrok, «Elemendi» deitzen
duguna– eta ibarrean dagoen beheko alde hau, «kalea». Elizara jo du zuzene-
an eta, zikoinaren ohiturak ere badakizkiela adieraziz, kanpandorrean kokatu
da, erpin-erpinean.

Joera bat egin dio oraingoan antzarari iraganekoa ere ikusteko gaitasu-
nak, eta arestian botana eta errota bezala, oraingoan aspaldiko jendea ikusten
hasi da, baina gurpil zoroan bezala, zorabiatu egin bailitzan. Militar bat ikus-
ten du aurrena, Zumalakarregi jenerala, hainbat uda inguruko etxe batean eman
zituena. Segidan, berriz, beste militar bat, hura ere karlista, liberalekin ez ezik
Santa Kruzekin ere lehian ibilitakoa eta Erretotxe delakoan luzaro egondakoa:
Lizarraga jenerala. Batera, Juan Bautista Agirre apaiz erretorea, «Asteasuko
Agirre» izenaz ezagutzen den idazlea, eta haren ondoan gure beste erretore
hura, Hipolito Usabiaga, «donipolito». Umeak ere ikusten ditu antzarak, es-
kolatik atera eta harmailetan kokatuta argazki baterako; tartean zoritxarreko
Joseba Arregi hura, 1981ean torturaren ondorioz hil zena. Ezkutatu dira ume-
ak eta, irudi-gurpil etengabean, Mikel Laboa ikusten du arkupe azpitik pasa-
tzen, eta Juan Mari Lekuona eliz barruan aldareko estatuei begira.

Azkenean, lortu du antzarak begirada zehaztea eta irudien gurpil zoroa
geratzea. Ikusi, orain, pertsona bakar bat ikusten du. Asteasun jaio eta Astea-
suko erretore izan zen Juan Bautista Agirre hura. Dakizuenez, XVIII. mende-
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aren erdi aldera jaio zen, Ilobate deitzen den etxean, batzuen ustez. Eracusal-
diac –sermoiak– idatzi eta argitaratu zituen, eta euskal literaturaren klasiko-
tzat jotzen da gaur egun.

Har dezagun liburuaren pasarte bat. Hamaseigarren atalekoa, adibidez.
Bekatuaren arriskuaz ari da, eta dio:

[…] etzabiltzala bada, Cristaua, aitzaquiac billatzen becaturaco bide eta
perillac uzteco; aldeguizu lembait len; bestela guertatuco zatzu michirrica edo
ingumari guertatu oi zayona. Badabil inguma arguiaren inguruan ariñ ariñ: be-
guiratzen dio eta cembateta gueyago beguiratzen dion ambat gueyago lilluratzen
eta choratzen du arguiaren edertasunac. Alderatzen zayo beiñ ta berriz, eta erre-
tzen diozca egoen eta zancoen erzac, baña ez da centzatzen. Atzenean, aimbes-
terañó alderatzen zayo non osotoro erretzen eta illic geratzen dan. Ay! Aditzen
zauden inguma, inguma! Bazabiltza becatuaren bide eta perill orietan, erretzen
eta quiscaltzen dira zure gura charrac, baña etzera centzatzen, eta atzenean illic
gueratuko zara becatuan, edo gogoz, edo bestela. Ala guerta ez daquizun, alde-
guin, aldeguin perilletik.

Esan ohi da literatura «hizkuntzaren utopia» dela. Idazteari ekin eta tes-
tuari forma bat ematen saiatzen denak lana eginarazten diola hizkuntzari: adie-
razi ditzala gauzak hobeto, zehatzago, ederrago; adierazi ditzala, gainera, adie-
razten zailenak diren gaiak. Edo areago: sor ditzala, idatzi bitartean, ustez eta
inon ez zeuden gaiak, erreskata ditzala isiltasunetik. Ahalegin utopiko hori ez
dago, bestalde, literaturan bakarrik; hori idazketa ororen muin-muinean dago.
Juan Bautista Agirreren lanak ere, nahiz literarioak izan, beste zerbait ere ba-
ziren. Ideologia bat gizarteratzeko modua ziren, batez ere.

Hizkuntzaren eguneroko erabilera, hizketa arrunta, errazetik errazera ibil-
tzen da; ahalik eta modurik ekonomikoenean erabiltzen ditu hitzak eta esal-
diak. Baita ahoskatzerakoan ere. Asteasuarrak, kasu, ez du «egin» esango; «iñ»
esango du. Edo «hartuit», «hartu diat»uen ordez. Baina modu errazean ezin da
asko adierazi; ezin dira gai baten ñabardurak zehaztu; ezin da seduzitu; ezin
da, argia mitxirrikarentzat bezala, testu bat erakargarria izan. 

Esan beharrik ere ez dago utopia lortzearren, gero eta gehiago, hobeto,
ederrago adierazteko gai izatearren, hizkuntzak baliabide asko behar dituela,
eta, ahal den neurrian, bortxatu egiten duela hizkuntzaren naturaltasuna, hiz-
ketan azaltzen dena. Euskarak, esate baterako, aditza bukaeran jartzeko joera
omen du. Baina Juan Bautista Agirrerentzat joera hori muga bat da, eta ho-
rregatik idazten du honela Jesusen eta bere dizipuluen arteko elkarrizketa bat:

nere semechoac, maite izan ezazue elcar: Filioli, diligite alterutrum. Aspertu
ciran icasleac, beti gauza bera adituaz, eta esan cioen: Maisua, cergatik beti gauz
au esaten digu? Erantzun cien: Ceren Jaunaren Aguintea dan, eta au ongui egui-
ten bada, bera bacarrik asco dan. 

22 EUSKERA - LII, 2007, 1



Bistakoa da. Aditza aurrera ekartzen du, eta «ceren» bezalako partikulak
erabiltzen ditu. Ez da hau Asteasuko hizketa. Ez zuen Juan Bautista Agirrek
horrela hitz egingo Asteasuko kalean. 

Juan Bautista Agirreren liburua zabaltzen duenak segituan ikusten du ber-
tan bi hizkuntza azaltzen direla erruz: euskara eta latina. Izan ere, eracusaldi
bakoitzak hamaika ohar dauzka, guztiak latinez. Batzuetan, oso ohar ausartak
dira: halaxe delectatio delakoari eskaintzen dizkion bi orrialdeak edo commo-
tio carnalis-i eskainitako ia hirurak. XIX. mendearen hasieran idazten ari zela
gogoratuz, eta gogoratuz ere bere erakusaldiak sermoiak eman behar zituzten
euskal apaizentzako «langaia» zirela, konprenitzen dugu latina erabiltzearen
arrazoietako bat. Apaizen eta intelektualen hizkuntza sekretua zen, eta herri
xeheari gorde nahi zitzaizkion kontuak azter zitezkeen berarekin. Baina pun-
tu horretara iritsi aurretik egina zuen latinak bere lana. Azkar eta garbi esate-
ko, markatua zuen euskara. Ekarriak zituen euskarara beharrezkoak ziren ele-
mentuak hobeto, zehatzago, ederrago lan egin zezan. Entzun berriro, arren:

maisua, cergatik beti gauz au esaten digu? Erantzun cien: Ceren Jaunaren
Aguintea dan, eta au ongui eguiten bada, bera bacarrik asco dan. 

Antzeko esaldiak egin zituzten Axularrek eta beste euskal klasikoek ere.
Latina zekitelako eta, latina zelarik kulturaren eta literaturaren hizkuntza ba-
karra, haren moduak beren hizkuntzan txertatzea beste aukerarik ez zeukate-
lako, hala nola egin zuten Bibliaren itzultzaileek Ingalaterran, Frantzian eta
Europako nazio guztietan. Esan genezake Albizturko andre hark Ernion beza-
latsu: «Ederki ginen, haiek latina jakin ez balute!»
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Gogora ezazue Lizardik gure hizkuntzaz egin zuen poema hura: «Baña
nik, izkuntza larrekoa, nai aunat ere noranaikoa, yakite-egoek igoa; soña zaar,
berri gogoa; azal orizta, muin betirakoa». Bada «noranahikoa» izateko, litera-
turan bezala biologian zein administrazioan erabili ahal izateko, euskarak pres-
taketa modu hori behar zuen. Hori gabe, aldarrikatu zezakeen hainbatek –he-
rri-tradizioaren edertasunaz ohartzeko gai izandakoek, kasu– bere balioa; baina
urte gutxiko kontua izango zen. Izan ere, erabilerak eusten dio hizkuntzari;
erabilerak ematen dio baliorik handiena. 

Antzara aireratu egin da berriro. Baina, hegan hasi ordez, jauzi egin du
hegoak zabal-zabal jarrita, eta Apalasagasti izeneko etxeraino iritsi da erorke-
ta bigunean. Izan ere, han jaio zen, 1903. urtean, Antonio Arrue. Abokatua
izan zen ogibidez, Comunion Tradicionalistakoa politikan, eta beraz Franco
jeneralaren aldekoa gerran. Horretaz gain, euskaltzalea izan zen, hots, maita-
tu eta bultzatu egin zuen bere lehen hizkuntza. Euskaltzaindikoa ere izan zen,
eta berak taxutu zuen, lege kontuetan trebe zenez, erakundearen arautegia. 

Bultzatu egin zuela euskara diot, baina hobe da agian babestu egin zue-
la esatea. Diktaduraren garaian, gerra aurretik 1965era arte edo, euskal kultu-
rak hari gutxi batzuk bakarrik izan zituen aurrera egiteko, eta zalantzak ere
bazeuden, ez ote ziren hari horiek etenda geratuko. Halakorik gerta ez zedin,
Ameriketako deserritik egin zuten lan Zaitegik, Ibiñagabeitiak eta hainbatek;
beste batzuek, Mitxelena buru, hemendik bertatik. Horietakoa genuen Antonio
Arrue. Hari esker atera ahal izan zen euskal klasikorik eraginkorrenaren libu-
rua, Axularren Gero mila aldiz aipatua. Esku izan zuen, gainera, Egan aldiz-
kariaren jarraipenean eta Euskaltzaindiarenean. Arduratu zen, bestalde, litera-
turaz ere, eta bere hitzaldi batean Gabriel Aresti goraipatu zuen. Jabetu
zaitezte: Comunión Tradicionalistako gizon bat Alderdi Komunistatik oso hur-
bil ibili zen beste baten lana goraipatzen.

Gure antzarak ez daki asko ideologia politikoen gorabeherez, baina piz-
tu egin du azken kontu honek, Antonio Arrueren eta Gabriel Arestiren arteko
harremanak, eta gai horri buruz pentsatzeari ekin dio. Segituan, urduri jarri da,
eta xaltoka hasi txepetx hanka-llabur bat bezala. Xaltoek pentsamenduak ekar-
tzen dizkiote burura. 

Ideologia politikoak hizkuntza baten aurrera- edo atzerabidean duen ga-
rrantzia handia, hori bururatzen zaio aurreneko xaltoan. Bistakoa da: erabile-
ra izanik hizkuntza baten indar-emailerik beharrezkoena, erabakigarria izan be-
har, nahitaez, eskoletan edo irrati-telebistan indarrean jartzen den hizkuntza
eredua. Euskararentzat, esan beharrik ere ez dago, onuragarriagoak dira Gas-
teizetik erne ohi diren aginduak Parisetik iritsitakoak baino. 

Bigarren xaltoa eman du antzarak, bigarren pentsamendua etorri zaio bu-
rura. Edo, zehatzago esanda, gogoeta bat etorri zaio, duela hilabete inguru Ain-
geru Epalzak artikulu batean azaldu zuena. XVIII. mende bukaerako bi diputa-
tu frantses hartzen zituen Epalzak gogoan, Bertrand Bareré eta Henri Grégoire,
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euskararen eta eremu urriko hizkuntzen aurkari gogorrak. Aztertu ditu Epalzak
haien testu osoak, eta harrituta geratu da: biek ala biek ere hitz zoragarriak es-
kaintzen dizkiote euskal jendeari. «Maite zituztelako erauzi nahi zieten min-
tzaira ahotik», adierazten digu Epalzak. Kontua zen Grégoire eta Bareré dipu-
tatuentzat frantsesa argiaren hizkuntza zela, askatasunaren eta errepublikaren
balio aurrerakoi guztietarako ate nagusia, eta beren ustetan, apaizak jendea fa-
natizatzeko baliatzen zirela euskaraz eta antzeko beste hizkuntzez. Gure Juan
Bautista Agirreren Eracusaldiac irakurrita, ezin esan Grégoire eta Barerék ba-
tere arrazoirik ez zutenik; zerbait bazuten, nahiz eta, hain muturreraino joaten
zirela, glotozida bihurtzeraino, idealisten joera totalitarioa antzematen diegun.
Har dezagun, dena dela, alde positiboa. Hizkuntzaren erabilera balio positiboe-
kin lotzen bada –tolerantziarekin edota demokraziarekin, kasu– hainbat eta hobe
hizkuntzarentzat. Lan literario ederrekin lotzen denean bezalaxe.

Beste xalto bat eman du antzarak, beste pentsamendu bat bururatzen zaio:
ideologia politikoak estu-estutik hartzen badu hizkuntza, normalean txarrera-
ko izaten dela. Pentsa dezagun XX. mende hasierako purismoan, garbizaleke-
ria delakoan. Badakizue: trenari «bultzi» esan behar zitzaion; elizari, «txado-
na». Jakina, jarrera horren oinarrian ideologia politikoaren inbasioa zegoen;
ideia politiko jakin batzuen mende jarri nahi zen hizkuntza. Labur: areagotu
eta muturreraino eraman nahi zen gure hizkuntzaren eta auzokoenen arteko
desberdintasuna, gizarteak ere erabat desberdinak zirela erakusteko eta era-
kunde erabat desberdinak aldarrikatzeko. Zilegi ziren ideia politiko horiek,
nahiz, nire iritzirako, gehiegizkoak izan; baina zilegi izan eta guzti, ezin ziren
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hizkuntzaren alorrera eraman. Hizkuntzarekin ez dago bromarik. Baldarki tra-
tatzen denean, musak jokatzen omen duen bezala jokatzen du: zapuztu egiten
da, mututu. Begira zein izan ziren XX. mende hasierako garbizalekeria haren
ondorioak: itxita geratu ziren Juan Bautista Agirrek eta beste klasikoek zabal-
dutako bideak; antzutu egin zen lan literarioa. Hala zirudien, erabil-ezintasu-
naren mugaraino eraman nahi zutela garbizaleek euskara. 

Kra! egin du antzarak deiadar bere ahots zakar, ahatearena baino hau-
tsiagoarekin. Izan ere, garbizalekeriak oraindik ere duen indarra gogoratu zaio.
Egia ez dela inon «bultzia» edo «txadona» bezalako hitzik erabiltzen; baina
«burdinezko arauen aro» bat pasatzen ari da gaur egun gure hizkuntza, eta ga-
rai bateko desberdintze nahi hori dago testu askoren azpian, modu disimula-
tuan gainera, modu agian okerrenean. Norbaitek pentsa lezake Euskaltzaindiaz
ari naizela. Ez naiz ari Euskaltzaindiaz. Ez diot Kra! egin nahi Euskaltzain-
diari. Ez dut ezagutzen euskaltzain bakar bat garbizalea denik. Areago: gaur
erantzuna emango didan Xabier Kintana euskaltzainak erakutsi zidan niri gar-
bizale ez izaten. Garbizaleak, gaur egun ere, lehengo tokian daude. Auzoare-
kiko desberdintasuna areagotzea helburu duten talde, erakunde eta giroetan.

Aireratu egin da antzara Apalasagastiko teilatutik, agian norbaitek, en-
parazita bere deiadarrekin, uxatu egin duelako. Urrundu baino lehen, Anto-
nio Arrueren eta Gabriel Arestiren arteko lokarriaz pentsatu du. Kontrako ide-
ologia politikoa zuten bi pertsona bat etortzea euskararen auzian, tarte bat
jartzea iritzi politikoen eta hizkuntzari buruzko iritzien artean, eredugarria iru-
ditzen zaio. 

Antzarak gora egin du bat-batean, ziztu bizian egin ere, lurretik ahalik eta
gehien urruntzeko asmoz. Izan ere, elizako kanpandorrean irudiekin gertatzen
zitzaiona gertatzen zaio orain pentsamendu ilunekin, denak batera etorri zaiz-
kiola, zorabiatzeko moduan, eta, zinez, berak ez duela halakorik nahi: ez du
pentsatu nahi 1970. urte aldera talka egin zuten bi euskaltzale belaunaldiek -
berriak eta zaharrak- elkarri eman zioten tratu gaiztoaz; ez du pentsatu nahi,
ezta ere, Gabriel Arestik bizi bitartean jasan zituen erasoez edota, oro har, Eus-
kal Herriko joera sektarioek euskal kulturan izan duten eragin bortitzaz, bor-
titzegiaz. Gorantz ihes egiteak, ordea, ez dio asko lagundu, pentsamendu ilu-
nak berarekin joan baitira. Horregatik iristen zaigu, orain, goi horietatik, bere
deiadarra: kra! kra! kra! Zorionez, ez dugu besterik aditzen. Gainerako hitzak
laino artean geratu dira.

Lasaitu denean, antzara Elizmendiko belaze bateraino jaitsi da. 1957. urte
aldera, hantxe kokatua zegoen etxe eder bat, Añorga izenekoa, lurrak irentsi
zuen oso-osorik. Eskolara gindoazen ume koxkorrak pasatu ezinik geratu gi-
nen: zuloak, berrogeita hamar metroko diametroa zuenak, bidea ixten zuen.
Etxeari zegokionez, bere teilatua bakarrik ageri zen, teilatu gorrizta bat, txi-
mini txuri okertu bat zeukana. Lurpeko uren mugimendu batek eragin omen
zuen luizia. 
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Antzara, goietan jasandako pentsamendu ilunen ondoren, indar gabe ge-
ratu da. Ez da metafora ederrik asmatzeko gauza. Ideia sakonik ere ez zaio
etortzen. Ezinbestekoa izan zaio, beraz, lurrak irentsitako etxea hizkuntzare-
kin lotzea. Añorga hura bezala, lurperatuta geratuko al da euskara?

Galdera hau, eta galderak adierazten duen kezka, betidanikoa da Xama-
rrek «euskara jendea» deitzen duenarengan. Gogoratu gure lehen idazlearen
poemak, gogoratu bere deidarra, antzarena baino dotoreagoa:

heuscaldun den guiçon oroc alcha beça buruya, eci huyen lengoagia iça-
nen da floria.

Hamaseigarren mendean zen hori. Hamazazpigarrenean, berriz, Axularrek
hartu zuen hitza:

baldin egin balitz euskaraz hanbat liburu nola egin baita latinez, frantsesez
edo bertze erdaraz eta hizkuntzaz, hek bezain aberats eta konplitu izanen zen eus-
kara ere, eta baldin hala ezpada, Euskaldunek berek dute falta, ta ez euskarak.

Eta galderek, kezkek, kexuek indarrez jarraitu zuten; gaur arte jarraitu ere.

Joan den udan –desenkusa nazazue etxeko kontu hau azaltzeagatik– oso
urruti ez dagoen hondartza batera abiatu nintzen familiarekin. Arratsa zen, gu
ginen itsasorako norabidean gindoazen bakarrak; jende guztia itzulbidean ze-
torren, hondartzatik herrira. Halako batean, orduan 5 urte zituen nire alabak
niri begira jarri eta esan zuen: «Munduak ez daki euskaraz!». Bikote eta tal-
de guztiak gaztelaniaz ari baitziren.

Duela bi aste, berriz, ari zen nire 8 urteko alaba gosaltzen, eta esan zuen
ez non eta ez han: «Euskarak behera egingo al du?». 

Kra! egin du antzarak berriro. Zenbaki batzuen oroitzapenak jarri du
oraingoan urduri. Hondartzadun herrian egin ziren hauteskundeen emaitzak
dira zenbaki horiek. Denak batuta, euskararen alde –erabat alde– dauden al-
derdiek botoen ehuneko laurogeita bosta bereganatzen dute. Herri horretako
gehiengoak eman zien beraz botoa, eta horren arrazoietako bat euskara izan
zen; euskararen alde –oso alde– daudelako eman zuten boto hori. Hala ere,
euskaraz ez dakien mundu batekoak dira.

Ondorio asko atera ahalko dira paradoxa horretatik, baina nik bakarra ai-
patuko dut: ideologia politikoa baino zerbait gehiago beharko dela gure hiz-
kuntza eta gure kultura aurrera ateratzeko. 

Duela urte asko, artean diktadorea bizi zela, Garikano anai-arrebak liza-
rrak aldatu zituzten Tolosatik Urkizura doan bideko zelaitxo batean. Gaur egun
lizardi bat dago han. Zergatik jokatu zuten horrela? Bada haraino igotzen ze-
lako, bakarrik egotera eta pentsatzera, euskal poeta bat: Lizardi, hain zuzen
ere. Garikanotarrek beren ideologia politikoagatik ere hartuko zuten lan hori;
baina ez horregatik bakarrik. 
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Duela ez hainbeste urte, berriz, diktadorea jadanik hila zela, Txillidaren
eskultura eder bat jarri zen –atzerapen handiarekin jarri ere– Tolosan: «Lizar-
diren leihoa». Zeremonia negargarria izan zen. Aurreskua dantzatu zuen dan-
tzariak duintasuna eman zion, baina ondorengo hizlariek dena zapuztu zuten.
Bakar batek ere ez zuen taxuzko hitz bat esan; bistakoa zen ez zutela beren
jarduna prestatu; are eta nabarmenagoa ez zutela Lizardiren poema bakar bat
ere ezagutzen. Nik gaur transfigurazioaz esan dudana aipatu izan banie, eta
Lizardik transfigurazio horren alde egin zuen lana laudatu, erotzat hartuko nin-
duketen.

Ez da zalantzarik. Hizlari haiek beren ideologia politikoagatik zeuden
han, ideologia horri esker. Errepika dezadan: beharko da zerbait gehiago gure
hizkuntza eta gure kultura aurrera ateratzeko. 

Antzara kale nagusitik dator zuzen-zuzenean. Hamargarren zenbakia da-
raman etxean pintura lehiaketa bat antolatu zen duela berrogeita bost urte.
Kontua zen kartel moduko bat egin behar zela, eta bertan aholku edo agindu
hau idatzi: «Egin euskaraz!». Lehiaketan etxeko hiru mutil koskorrek hartu zu-
ten parte, eta irabazi, anaia bigarrenak irabazi zuen gai bezala purpurina eta
zura erabiliz. Lehiaketaren antolatzaileek etxe sarreran zintzilikatu zuten, eta
hantxe geratu zen urte askoan. «Egin euskaraz!».

Antolatzaileak, noski, nire gurasoak ziren. Kezkatuta zeuden, nonbait, be-
har baino erdara gehiago hitz egiten genuelako. Ikusten duzue: historia bera
beti. Baina ez nuke esango seinale txarra denik. Ez zait inporta beti krisian
dagoen hizkuntza bat izatea baldin eta krisi horrek bost mila urte irauten badu.
«Hobeto krisian papagaioen mokoan baino» esan genezake Chateaubriandek
bere memorietan kontatzen duena gogoratuz, alegia bizitza luzeko papagaio-
ek, Amazonian, ehun urte lehenago desagertutako hizkuntzetako hitzekin egi-
ten zutela hots.

Antzara hemen dago jadanik, frontoi honetan. Bukatu dira bere gaurko
joan-etorriak. Eta, antzara horri lotuta nagoenez, nik ere bukatu egin beharra
daukat. Azken oroitzapen bat, hala ere, azken hegaldi bat. Elizaraino. Behin
batez Juan Mari Lekuonari erakutsi nahi izan nion eliza, eta bera harrituta ge-
ratu zen bataioko pontearen edertasunarekin. Aurrez aldareko eskulturekin egin
bezala –asko baitzekien arteaz, bere osaba Manuel Lekuonaren ildotik– haren
xehetasunak adierazi zizkidan, eta, azkenean, pieza hura ezin zitekeela hala
utzi esan zidan, erdi ezkutuan, zoko batean sartuta. Herriko apaizarekin hitz
egitera joan ginen biok, eta hura gotzainarekin hitz egitekotan geratu zen. Han-
dik hilabete batzuetara, bataioko pontea orain dagoen tokian jarri zen, aldare-
aren ondoan, ageri-agerian. 

Dakizuenez, Juan Mari Lekuonak erabili zuen domina hartuko dut nik
gaur, aurrez Manuel Lekuonarena izandakoa. Nire esker ona Euskaltzaindiari
poz hau emateagatik.

28 EUSKERA - LII, 2007, 1



EKINTZAILEAREN LAUDORIOA

Xabier Kintana Urtiaga

Asteasuko alkate eta Euskaltzainburu jaunok, Jose Irazuren guraso eta se-
nideok, Gipuzkoako Diputazioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Go-
bernu-ordezkariok, herriko zinegotzi jaun-andreok, euskaltzain oso, ohorezko
eta urgazleok, lagunok, herriko seme-alaba eta adiskideok, egun on eta agur
guztioi.

Hasteko, eskerrak eman behar dizkiot, ezinbestean, Jose Irazu adiski-
deari, beste izenez Bernardo Atxagari, Euskaltzaindiko bere sarrera-hitzaldi
honetan berari erantzuteko ohore paregabe hau eskaini didalako. Ohorea
esan dut, eta zinez hala da, baina aldi berean erantzukizun ez txikia ere bai.
Izan ere, erakunde batean sartzeko protokoloak norbaiten ondoan aita pon-
teko bat eramatea eskatzen duenean, normalean datorrena hasi berria izaten
da, eta horregatik bidean berak baino curriculum eta eskarmentu handiagoa
duenen bat hautatu ohi da zeregin horretarako. Oraingoan, ordea, begien bis-
tan dago heldu denak lehendik barruan zegoenak baino esperientzia handia-
goa eta merezimendu hobeak dauzkala, eta, beraz, ekitaldi honetan, bene-
benetan diotsuet, Euskaltzaindiko atezain sentitzen naiz, apal-apalik, gurera
datorren pertsonaia handi honi etxeko sarrera ohorez eta lotsaz umilki ire-
kitzeko gertu.

Urte askotxo dira baina, Bernardo eta biok elkar ezagutzen dugula, eta
merezimenduen aldetik berriz ere neure desegokitasuna aitortu behar dudan
arren, adiskideen eskariei ezetz erantzutea ez da inoiz erraza izan. Beraz, in-
bitazioa eskertu eta onarturik, has nadin Jose edo, nahiago baduzue, Bernar-
doren hitzaldi bikainari erantzuten.

Literaturaz mintzatu zaigu euskaltzain berria, berarengandik espero eta
nahi izatekoa zenez, eta literatura gaiak ere era berean eskaini dizkigu, litera-
rioki, berak trebeki aukeraturiko ibilbidean azken bi mende hauetako idazle
batzuk tartekatuz. Lehen begiratuan pertsona horiek elkarrekin zerikusi gutxi
zutela pentsa genezakeen arren, Jose-Bernardok, antzara-joko honetan nolabait
igel-saltoka, autore guztiok elkarrekin lotzen dituen sokari jarraitu eta denbo-
ra, toki, belaunaldi eta pentsaera arras ezberdinetako pertsonak multzo baka-
rrean biltzen jakin du.



Maiz esan da literatura, literaturaz sortzen eta mamitzen dela, eta, hortaz,
oraingo idazleak lehenagoko idazleen elkarte berean daudela, autore hilen klub
amaitugabean, haiengandik ikasirikoa, etenik gabeko ibileran, birmoldatu, era-
berritu eta itxuraldaturik, gerokoentzako ere abiapuntu izan dadin.

Izan, ideiak, sentimenduak, helburuak, iradokizunak, gizaki guztionak
dira, eta, zentzu zabalean, literatoen klub hau unibertsala da, garai guztietako
eta mundu osoko idazleei irekia. Halere, zentzu hertsiagoan, literatura litera-
turaz elikatzen dela esaten denean, izkiriatzean idazleak darabilen hizkuntzaz
ere ari gara, mintzaira konkretu horixe baita, azken buruan, hitzaren artistaren
plastika berezia, pintatzaileak edo eskultoreak kolore eta formez baliatzen di-
ren bezalaxe.

Elkarrekiko lotura, beraz, guztiek darabilten langaia da, hots, hizkuntza,
eta euskaraz idazteak batzen ditu Pedro Mari Otaño, Gabriel Aresti, Antonio
Arrue, Pello Errota eta beronen alaba Mikela, Juan Bautista Agirre eta Le-
kuonatar loba-osabak. Baina motz geldituko ginateke guztiek amankomunean
daukaten ezaugarri bakarra euskaraz idaztea dela esango bagenu.

Erdi Aroan Europa eta aldirietako pertsona eskolatuen kopurua oraindik
aski urria zenean, latina (1), intelektual guztien adieraztresna orokorra izaten
zen, eta halaxe idazten ziren orduko tratatu filosofiko, teologiazkoak, lege ar-
lokoak, ideologikoak eta zientifiko asko. Halere, poesia salbuetsirik, Erdi Aro-
an literatura oso gutxi lantzen zen latinez, segur asko hura kultura eta infor-
mazio hizkuntza landu bikaina izan arren, herritar gehientsuen eguneroko
bizimoduan mintzaira hila zelako, fosil bat, eta, beraz, errealitate bizi eta hur-
bilaren erreferente izateko baliorik gabea (2), pentsaezina, adibidez, herriko
jendeen aurrean teatro lan bat aurkezteko.

Horrexegatik, egiazko literatura modernoa Ernazimendutik aurrera ager-
tu zitzaigun, idazleak nor bere herriko hizkuntzan idazten hasi zirenean. Ho-
rrek, hasieran bederen, Europan latinaren lehenagoko eremu zabala hautsi eta
idazle bakoitzari bere hizkuntzaren araberako hedatze-barruti propioa ematen
zion, geroxeago, auzo-hizkuntzetara eginiko itzulpenei esker, hedatuz joango
zena. Alde horretatik arrazoia zuen Pessoa poetak bere aberria portugaldar hiz-
kuntza zela zioenean, portugesez mintzatzen den lekuan aise eta ongi konpre-
nitua sentitzen zelako, ubi bene ibi patria, hots, «ongi sentitzen garen tokian,
hantxe dugu aberria» esaera klasikoaren bidean. Eta halaxe pentsatu zuten,
nonbait, gure herria beren hizkuntzarekin definitu zuten antzinako euskaldu-
nek ere, hari Euskal Herria deitzean, hau da, euskararen herrialdea.
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(1) Eta greziera ere bai, berau mendebaldean hain jakina eta erabilia izan ez arren.
(2) Antzeko zerbait gertatzen zaigu, mutatis mutandi, gaur egun ingelesarekin ere, uniber-

tsitateetan zientzi eta ikerkuntza artikuluak idazteko noraezeko tresna da, baina bera txikitandik
ikasirikoak alde batera utzirik, inor gutxi ausartzen da ingelesez bere jatorrizko sormen-lanak,
hots, literatura, idaztera.



1962an eginiko poema eder batean (3) Mukhran Matxavariani georgiar
poetak bere herriaren hizkuntza Georgiako hiriburutik igarotzen zen ibaiare-
kin konparatzen du, eta ardandegiko suiletik ontzira, ontzitik botilara, botila-
tik edalontzira eta hortik ahora doan ardoarekin, edo pertsonen zainetan beti
bizi dabilen odolarekin, belaunaldiz belaunaldi heredatua. Era berean, antzi-
nako idazle, errege, pentsalari eta heroien ahotik ibiliriko hitzak gaur egungo
gazteen ahoetan ere errepikatzen dira, eta mendez mende belaunaldien arteko
segida osatzen.

Hizkuntzarekin batera badira beste balio batzuk, mintzaideen artean kon-
partituak: oroitzapen historikoa, ohiturak, erreferentzia sozio-kulturalak, esae-
rak, atsotitzak, kontzeptuak, konnotazioak, jokorako gaiak, baliabideak, hitzen
arteko loturak eta esale-entzule edota idazle-irakurle arteko konplizitateak. Ho-
riek, eta ez politikak, elkartzen ditu jendeak, azken buruan. Hori dela eta, por-
tugaldar poeta hura Portugalen bezain ongi sentitzen zen Brasilen ere, espai-
nolak Latinamerikan bezalatsu, tartean ozeanoa izan arren. Eta, halere, legearen
arabera itsasoz bestaldeko pertsona horiekin lotura juridiko txikiagoa daukate,
Europar Batasuneko frantses, ingeles, aleman edo poloniarrekin baino.

Arrazoi berberagatik, ez da hain zaila ulertzeko, zergatik Ipar eta Hego-
aldeko euskaldun asko, muga politikoak gorabehera eta tartean ozeanorik izan
gabe, elkarrengandik hurbilago sentitzen garen, guregandik hizkuntzaz eta kul-
turaz askoz ere urrunago bizi diren beste auzo batzuengandik baino, lege-kons-
tituzioek bestelakorik esaten diguten arren. Hau baina, ez du oraindik ulertu,
antza, egun hauetan Bilboko egunkari batean, Azkue literatur sarien berri ema-
teko orduan, idazpuruan eta era probokatiboaz «Crece la presencia femenina
y francesa en los premios Azkue» bezalako perla idatzi duenak, letra handiz
gainera.

Esandakoagatik, idazteko orduan, normalean inork ez du bere hizkuntza
aukeratzen: nork bere herrikoa darabil txikitandik ikasia, ingurutik jaso due-
na, horrexetan baita ondoenik moldatzen.

Baina kasu: normalean esan dut, hau da, egoera normalean bizi garene-
an. Beraz, elkarri ongi ulertuko badiogu, lehenengo eta behin, normaltzat zer
hartzen dugun zehaztu beharko genuke. Bere etxeko edo herriko ama-hizkun-
tzan eskolatua denak, horixe du mintzaira normala, eta gainerako berbetak ge-
roago ikasiriko gehigarriak dira. Guztioi ez zaigu, ordea, geure herriko edo
ama-hizkuntza irakatsi, Estatuko etnia nagusi eta hegemonikoarena baizik, eta
mintzaira hori, sarritan, denboraz bigarrena izan arren, etxekoa edo herrikoa
baino hobeki geureganatu dugu.

Hitzaldia arintzeko baina, zilegi bekit hemen pasadizo bat kontatzea, kon-
tu honen argigarri. Beharbada baten bat harrituko zaidan arren, jakizue duela
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(3) Erantzun-hitzaldi honen bukaeran, georgiar poeta horren euskal itzulpena ageri da.



berrogei bat urte Bizkaiko enpresa batean ari nintzela lanean, traktoreak eta
nekazaritzarako tresnak saltzen. Behinola, Uribe-Kostako udalerri batean
behiak jezteko makina bat saldu behar eta bezeroari bere baserrian hitzordua
jarri nion, makina hartaz eta bera ordaintzeko moduaz hitz egiteko. Esandako
orduan haraxe joan nintzen, baina eroslea etxean izan ez. Hortaz, baserriko
atartean haren zain egon nintzen, gure gizona noiz agertuko. Denbora pasa eta,
hona eta hara begira nengoela, halako batean ate ondoko horman paperezko
bilgu edo erroilutxo batzuk ikusi nituen, harlanduen bitarteetan sarturik (4).

Basetxe hartan senar-emazte ezkonberriak bizi ziren. Andrea etxeko ala-
ba bakarra zen, tratuan aski trauskil eta umore garratzekoa, neskazahar izaten
hasteko adinean ezkondua. Gizona, aldiz, bermeotarra, marinel izandakoa, ne-
kazaritzan molde gutxi eta eskarmenturik bat ere gabea. Gainera, ez zuen ez-
kutatzen baserriko bizimoduaz sentitzen zuen axolagabekeria. Hori bai, senar-
emazte bitxiak izan arren, bi-biak euskaldun peto-petoak.

Atarian nengoela, beraz, jakin-minak bultzaturik, indiskrezioa izan arren,
halako batean hormako papertxo bildu horietako bat hartu, zabaldu eta han es-
kutitz nimiño bat aurkitu nuen idatzirik, guk, ikasle ginenean, apunteekin etsa-
minetan kopiatzeko erabiltzen genituen txuletak bezalako bat. Etxeko alabak
hartan bere gizonari herrira joana zela esaten zion erdaraz, zerbait erostera,
eta, bukatzeko, maitasunezko hitz hauek jartzen: Tu Begoña.

Gogoan dut, hura irakurtzean, irribarre egin nuela. Egia esan, nekez pen-
tsa nezakeen, salerosteko kontuetan nirekin eskuarki hain zakar eta latza iza-
ten zen andre hark, bere bihoztxoa ere bazeukala, eta, senarrarekin mintzatze-
an behintzat, hain gozo eta inspiratua ager zitekeela. Esan dizuedanez, biek
elkarri beti euskaraz egiten zioten, baina Tu Begoña hark argi salatzen zuen
sentimenduen hizkuntz eredua nondik jasoa zuen andreak. Eta ez dut uste er-
daraz asko irakurtzetik ikasia zukeenik hura, etxe osoan ez baitzen liburu bat
ere agertzen. Onenean ere, filmetatik edo garai hartan erdal irratietatik arra-
kasta handiz ematen ziren nobela arrosaren batetik, agian Ama Rosa edo Gau-
tier Casaseca jaunaren eskutik. Baina edonola ere den, huraxe zen orduko eus-
kaldun gehienen eredu nagusia maitasunez hitz egiteko.

Ez, lumara berez etortzen zaiguna ez da, besterik gabe, gure eguneroko
hizkuntza. Horretaz ongi jabetu zen Pompeu Fabra ere. Jaun hau Bilboko In-
dustri Ingeniarien Eskolako irakasle izan genuen, joan den mendearen hasie-
ran. Behin bere senide bati eskutitz bat idaztea bururatu omen zitzaion. Pom-
peu Kataluniako semea zen, eta berezkoa denez, senide horrekin beti katalanez
mintzatzen zen. Gutuna idazten hastean ordea, paperean jarririko lehen hitzak
irakurtzean, konturatu ere egin gabe gaztelaniaz idatziak, haiei harriduraz be-
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(4) Urte batzuk geroago Jerusalemen, judu jainkotiarrek gauza bera egiten zutela ikusi nuen
Tenplu zaharraren mendebaldeko horman, guk eskuarki Deitoreen Horma deituan, izkributxo ho-
rien bitartez Ahalguztidunari mesedeak eta eskatzeko.



gira gelditu zen. Nola izan zitekeen baina! Bera senide harekin gaztelaniaz
hizketan?. Orduan gutuna bigarrenez idazten saiatu zen, oraingoan katalanez.
Halere, berehala ohartu zen gauzak ez zirela hain errazak, eta mintzatzea bat
baina ahoz esandakoa idaztea beste bat zirela. Eta, azken buruan, idazteko au-
tomatismoa eskolan irakatsi diguten hizkuntzan daukagula, eta ez, nahitaez,
geure ama-hizkuntzan.

Izkribuz komunikatzeko premiak arazo hori bere haragitan sentiarazi zio-
lako, Pompeu Fabra, harrezkero, katalan hizkuntza sakonki aztertzen hasi eta
bera izan zen gaurko katalan idatziari oinarri sendoak ezarri zizkiona, hau da,
literatur katalan batuaren aita. Haren omenez gaur Bartzelonako unibertsitate
batek Pompeu Fabra izena darama.

Esandakoen argitan, berton gauden askok, beharbada gehienok, geure es-
perientziaz aitor dezakegunez, besteren hizkuntzan hazitakoen kasuan, idazle-
ak, elebiduna delako, luma hartzeko orduan nahitaez hautatu beharra dauka
berak dakizkien bi mintzairen artean. Idazle elebakardunak, aldiz, ez dauka
aukeratu beharrik, horixe baita, txikitandik dakien hizkuntza soil hori, idazte-
ko daukan tresna eta baliabide bakarra, hain zuzen.

Hizkuntza horietako batean, etxeko giroan ikasirikoan, bere sentimen-
duak, maitasun-bizipenak, herriarekiko loturak dauzka, baina, horiek adieraz-
terakoan, eredu landuak falta, eskuarki jasoriko erreferentziak erdarazkoak
izan direlako. Hizkuntza bera ere maiz egoera dialektalean zatikatua aurkitzen
du, morfologia eta ortografian etengabeko zalantzak dauzka eta horren sinta-
xiaren labirintoan duda-mudazko makuluaz ibili behar izaten du haztamuka.

Maitasun platonikoarengatik, idazleak etxeko Mari Errauskin polit baina
umezurtz, dirugabe, zarpail eta jantzi urratudun hau nahi luke emaztegai, bai-
na horren aldamenean, bestea agertzen zaio. Inoreneko alaba eder aberatsa, ha-
lakoxe gurasoak dituena, jantzi hoberenez apaindua, mojen paguko ikastetxe-
an ikasitakoa, manera dotoredun eta distiratsua. Gainera, irribarre egitean
badaki bere xarma zoragarriak erakusten, Parisko Loréal eta Madrileko Heno
de Pravia kosmetika-etxeei esker lortuak. Horrekin ibiltzea erabakiz gero, gai-
nera, berorren gurasoen adiskide eta harreman-sare zabalari esker, toki guz-
tietara ate nagusitik sartu eta negozio bikainak egiteko aukera izango lituzke.
Ia neurrigabeko ospea lortzeko bideak ireki ere bai. Oi tentazioaren handia!

Bai, Bibliak berak ere juduei atzerriko emazteekin kontuz eta tentuz ibil-
tzeko gomendatzen zien, beren arima galdu nahi ez bazuten behintzat. Gogo-
an zer gertatu zitzaion izan Samsoni ere, Dalila filistearraren besoetan gehie-
gi fidatu zelako.

Zaila gertatzen da inoren eginak epaitzea, batez ere, norbera egoera eta
denbora berean egon arren, besteen barne kondizionamenduak nolakoak diren
ez dakigunean. Ni neu behintzat, sarritan zalantzan ibiltzen naiz. Horregatik
horrelako tentazio handietan bertan behera erori dena ez dakit ondo nola juz-
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ga: pertsona normaltzat, alegia, amuan loturik dagoen zizare-beita zaporetsua
irentsi gabe ezin egon daitekeen arrain gizagaixoa bezala, ala duintasunez ha-
ren aurka gizonki –edo emakumeki– ezetz esaten jakin ez duen txepel bat gisa.
Eta kontuak badu bere garrantzia, egiten dugun epaiketaren arabera, kontra-
koa ere epaitu beharko dugulako, jokoan, tranparik ez egiteko, beti ere karta
eta erregela berberekin jokatu behar delako.

Horretara, bere garaiko giroan korrontearen kontra joan eta euskara ika-
si edota landu beharrean, gure hizkuntzaz idazteko bide neketsu, txarto ulertu
eta gaizkiago ordainduari uko eginik, erdaraz idazteko bide errazago, ongi txa-
lotu eta hobeki saritua hautatu duena, agian pertsona normaltzat har daiteke,
gizakiok haragizkoak eta mundu honetan behin baino ez garela biziko argu-
diatuz. Baina, logika berbera aplikatuz, aurrean aurkitzen zituen oztopo ugari
eta potoloen kontra egin eta euskarazko idazbidea aukeratu zuenari, ordea, ez-
normal iritzi beharko diogu; hau da, idazle hori pertsona heroiko, erraldoi, he-
rritar goren eta ia-ia supergizakitzat hartu beharko genuke.

Eta hona heldurik, publizitaterako etena. Ez alde egin, mesedez, laster
itzuliko gara eta:

jaun-andreok,

Badakit ez dela oso atsegina izaten, eta are gutxiago interesatuaren au-
rrean, berori pertsona apala eta umila denean, bere merezimenduak halako
striptease publiko batean banan-banan aipatzen jardutea. Baina ohitura da, sa-
rrera-hitzaldien legea nolabait, eta halaxe jokatu behar. Dena den, euskaltzain
berriarentzat eta gainerakoentzat ere zama hau astunegia gerta ez dadin, gau-
za onak zatika ematen saiatuko naiz, eta bere lanen zerrenda azken eranskin
baterako utzi, hitzaldi hauek argitara eman daitezenean, zuek, lasaiago, irakur
dezazuen.

Literaturarako, aspaldian Bernardo Atxaga goitizena hartu zuen, eta gaur
horrela ezagunagoa den arren, benetako izena Jose Irazu Garmendia du. Guz-
tiok hobeki aditzeko, nik aldizka Jose-Bernardo, edota Bernardo-Jose moduan
aipatuko dut, kanta zaharrak dioskunez, batela omen zuen Jose-Migel / Migel-
Jose haren antzera.

Jose Irazu Garmendia hemen, Asteasuko herri honetan, sortu zen 1951ko
uztailaren 27an. Jazinto eta Izaskun dira haren gurasoak, euskaldun jatorrak
biak. Josez gainera, beste bi seme dituzte: Iñaki eta Ramon, berauek ere, seme
zintzo askoak. Aita arotza izan da, eta etxegilea ere bai. Koldo Mitxelenari
behin entzun nionez (5), eskulangileen seme-alabek maiz sormen berezia iza-
ten dute, genetikaz edota gurasoei begira ikasia, eta konposizio eta eraikun-
tzak, materialak zein fikziozkoak, antolatzeko trebetasun aparta ere bai. Segur
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(5) Izan ere, haren aita saskigilea zen, edo berak zioskunez, «xexterua».



asko, gure Bernardok eta bere anaiek ere halako zerbait zor diote aitari, bes-
te gauza askorekin batera.

Ama, aldiz, maistra izan da, pertsona ongi eskolatua beraz, eta beraren-
gandik kultura eta liburuak irakurtzeko zaletasuna datorkiola susma dezake-
gun arren, hori egia izanik ere, aitak ere semeak bide beretik bultzatu dituela
jakin dut. Beraz, biengandik jasoriko heziera onean oinarritzen dira, Jose-Ber-
nardoren irakurmena, idazle-sena eta bere gainerako zaletasunak ere: musika,
pintura eta naturaganakoa.

Lehen ikasketak Asteasun bertan egin zituen, eta gogorapen oso onak
dauzka bere herriaz, adiskideoi maiz kontatzen digunez. Hementxe bizi, eza-
gutu eta bereganatu zuen bere haurtzaroan gure herriaren euskal giro jatorra,
aspaldian, zoritxarrez, toki askotan urritzen ari zaiguna. Goi mailako ikaske-
tak egiteko Bizkai aldera alde egin zuen. Bilboko Unibertsitateko Ekonomia
Zientzien Fakultatean (6) estudiatu eta, behin aldi hori amaitu eta gero, zen-
bait lanbidetan aritu zitzaigun (euskara irakaslea, irratiko gidoilaria, liburu-sal-
tzailea, ekonomialaria, etab.), harik eta, azkenean, laurogeiko hamarkadaren
hasieran, literaturari bete-betean ekin zion arte. Bera izan da, orain arte, eus-
karaz idaztea erabateko lanbide eta bizimodu bihurtu duten autore bakanetako
bat, eta, oso oker ez banago, lehena ere bai. Bilbon zegoela Deustuko Uni-
bertsitateko Euskal Kultur Mintegian parte hartzen zuen. Egia esan, orduko-
xea da gure elkar-ezagutzea, 1970. urte ingurukoa, bion adiskide dugun Jesus
Eizmendi andoaindarrak aurkezturik. Giro eta garai berean Andolin Eguzkitza,
Isabel Lertxundi, Joseba Agirreazkuenaga, Gotzone Agirre, Roman Basurto,
Jon Juaristi, Arene Garamendi eta beste lagun batzuekiko ezaupidea izan zuen,
guztiak, zein bere arloan, hizkuntza, literatura, historia, arte edota irakaskun-
tzan geroago oso nabarmenduak.

Bere ibilaldian zehar Bilbon, Donostian eta Andoainen bizi izan da. He-
rri horretan Rikardo Arregi eta Manuel Lekuona ezagutu eta tratatu zituen, eta,
ondo dakidanez, aparteko atxikimendua sentitu du beti Andoain eta andoain-
darrez. Azken aldian Estatu Batuetan ere bizi izan da, Atlantan hain zuzen.

Bere lehenbiziko lanak Lur argitaletxean plazaratu zituen, eta han Gabriel
Aresti, Ramon Saizarbitoria, Arantza Urretabizkaia, Ibon Sarasola eta Luis Ha-
ranburu-Altuna ezagutu eta tratatzeko aukera izan zuen. 1972an Borobila eta
puntua antzerki lan labur esperimentala eman zigun argitara; 1976an bere le-
henengo eleberria argitaratu zen, Ziutateaz. Bi urte geroago, 1978an, bere
lehen poema liburua atera zuen, Etiopia zeritzona, Liburu hau Pott aldizka-
riaren editorialean argitaratu zen, eta jadanik Andolin Eguzkitzaren kritika-ar-
tikulu bikaina merezi zuen urte bereko abenduaren 15ean ANAITASUNAn.
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(6) Fakultate hori orduko Bilboko Unibertsitatean zegoen, edo hobeki esan, Universidad de
Bilbao-n, izena erdara hutsean baitzeukan. Hura 1980 urteaz gero desagertu zen, harrezkeroko
Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatean integratzeko.



Hasieran literatura esperimentalaren ildotik abiatu zen, abangoardismo esteti-
ko eta ideologikoan kokatua; hor, literatur generoen arteko bereizketak baz-
tertzen zituen, bai eta, berariaz elkarrekin nahasten ere, ordura arteko errege-
la eta sailkapenak hautsi nahirik.

Literatura aldizkari askotako kolaboratzaile edota bultzatzaile izana da
Atxaga, hala nola, Ustela aldizkarietan, –Donostia 1974-1976 (Panpina Uste-
la, Zorion Ustela, Mermelada Ustela, Koldo Izagirrerekin batera (1974-1976)–
eta Pott aldizkarian, Bilbo, 1978, hor Joxe Mari Iturralde, Joseba Sarrionan-
dia eta Ruper Ordorika lagun zituela. Orduan idazle eta kantari hasiberrien ize-
nak besterik ez ziren; orain, aldiz, gure kulturaren zutabe sendoak. Gaur ere,
guztion pozerako, antzeko landare berriak hazten ikusten ditugu geure ingu-
ruan, zalantzarik gabe, geroko euskal ortziko izargai.

1980 inguruan, haur literatura idazteari ekin zion, batetik, eta geografia
pertsonal bat sortzeko zereginean hasi, bestetik: Obaba. Hamarkada osoan ze-
har hainbat ipuin eta nobela labur argitaratu zituen, gehienak Obabakoak libu-
ruan (1988) bilduak. Lan horrek sekulako oihartzuna izan zuen, baita Euskal
Herritik kanpoko inguru literarioetan ere, eta urte berean Euskadi Saria jaso
zuen. Hurrengo urtean, gainera, obra berberagatik Espainiako Literatura Sari
Nazionala eman zioten eta Glasgow hirian banatzen den European Literary
Award sarian ere finalista gertatu zen. Obra hau, guztiok dakizuenez, Montxo
Armendariz zuzendariaren eskutik duela urte bi pantailara eraman izan da.

Geroago Gizona bere bakardadean nobela ere (1993) eman zuen argita-
ra. Atxagak azken urteetan idatziriko kontakizunei, herri literatura eta hizkun-
tzaren aldetik, euskal tradizio literarioaren kutsu nabaria darie. Kaleratutako
azken bi liburuekin, Soinujolearen semea eta Lekuak, ordea, bukatutzat eman
du ildo hori.

Eta publizitate-aldia bukatu baino lehen, utz dezagun azken tartetxo bat
umorerako:

Behinola, kuartelean, kapitainak soldaduak lerro batean tente jarrarazi eta,
haiei begira zegoela, arrisku handiko misio baterako hiru boluntario behar zi-
tuela esan zien. Hori entzunda, soldadu gutxi batzuk ez ziren mugitu, beren
lekuan gelditu ziren trinko, baina kapitainak horiexetatik hautatu zituen hiru-
rak, gainerako guztiek pauso bana eman zutelako... atzerantz.

Baina gatozen harira. Bai Etxeparek eta bai Joan Perez Lazarragak ere
ebanjelioko pasarte famatu bat jorratu zuten beren poemetan, hots, «Gose bai-
nintzen eta jaten eman zenidaten; egarri, eta edaten eman; arrotz, eta etxean
hartu ninduzuen; biluzik nengoen, eta jantzi egin ninduzuen; gaixo, eta bisi-
tatu; kartzelan, eta ikustera etorri» (Mat, 25,35-36). Eskuarki hitz horiek bana-
banako gizakiez ulertu dira, baina, ene ustez, berdin aplika lekizkieke giza tal-
de eta nazio osoei, beroriek ere inoiz gose, egarri, biluzik, gaixorik eta preso
egon daitezkeelako.
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Gorago aipatu dudan aukeran, egoera gogorrean herriko hizkuntza utzi
eta erdal bidera pasatuak, hots, tentazioan eroriak, pertsona normaltzat hartuz
gero, aldi berean, besteak, kosta ahala kosta korrontearen kontra euskararen
bide neketsutik aurrera joandakoak heroitzat jo beharko genituzke.

Halere, bere herria eta jendea zapaldurik aurkitzen dituenean, gose, ega-
rri, biluzik eta preso, intelektual normal batek (7) gutxien-gutxienez egin de-
zakeena eta moralki egin behar duena hauxe da, zapalkuntza horren aurka jo
eta herriari ukatzen zaizkion balioak, hizkuntza lehenik, bultzatu eta salbatzen
ahalegintzea, bide batez itxaropena, aurrera egiteko adorea emanez. Beraz, hor
ez legoke inolako heroismorik, ez supergizontasunik, betebehar moral hutsa
baizik, horixe baita duintasunak, kontzientziak, zintzotasunak edozein pertso-
nari eskatzen diona. Ni neu behintzat iritzi honetakoa naiz: inori ez zaio es-
kerrik eman behar egin behar zuena egin duelako, berak ongi egindakoa aski
ordaindurik daukalako bere kontzientziaren lasaitasun eta barne pozarekin.

Hemen, ordea, behialako predikari zahar haien betiko baina madarikatu
hura agertzen zaigu. Orduan, bide zaila onartu zutenak herritar normaltzat har-
tzen baditugu, nola iritzi beharko diegu, txikitandik euskara jakinda, ondoren
erdal tentazioan erabat eroritakoei? Ez nauzue ni epaile. Ondo gogoan ukan
behar dugu pertsona bakoitzak bere zirkunstantzia, bizipen eta testuinguru be-
rezia ukan duela. Ene ustez, bakoitzak, bere bizitzan onartu eta garatu duen
ideologiaren arabera juzgatu beharko luke zintzoki bere burua. Edonola ere,
dakiten hizkuntza bakarraz lau haizeetara abertzale gisa agertzen direnak, se-
gurenik, ez dira barkakizunenak izango.

Eta orain, bigarren publizitate-aldira goaz. Ez alde egin, mesedez!

Bernardo-Jose ezkondurik dago. Egia esan, berandu xamar ezkondu zen,
eta segur aski arrazoi osoaz, perla ederrak ez baitira berehalakoan ez edonon
aurkitzen. Eta halakoxea da, preseski, Asun Garikano, bere emaztea, laguna,
emakume atsegina, beren alaba bien ama, irakasle, idazle eta kritikaria. Itzul-
tzailea ere bada, eta ezagunak dira berak egindako euskal itzulpenak, Steven-
son-en (The treasure Island) Altxor Uhartea, eta Faulknerren (The sound and
the fury) Hotsa eta Ardaila izenez argitaratuak. Bistan da lan asko egin due-
la hor, eta oso ondo gainera.

Eta bai, lehentxeago esan dizuedanez, Asunek eta Josek bi alaba dituzte:
Elisabete, 8 urtekoa eta Jone, 6 urtekoa. Biak, politak bezain bihurritxoak dira
–hau da, beren adineko neskato zintzo guztiek izan behar dutenez–, baina gai-
nera guztiz azkarrak, eta aitaren eragile onak ere bai. Nondik uste duzue zuek,
bada, ateratzen dituela Bernardo-Josek bere haur-kontakizunetarako ideiak?
Nork motibatzen eta bultzatzen du bera Bambulo, Xola, Nikolasa, Ramuntxo,
Jimmy Potxolo edo Flannery-ren abenturak idaztera? Ala pentsatzen al duzue
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(7) Eta eskuarki badirudi toki gehienetan idazleei intelektual irizten dietela.



pertsonaia horiek guztiok Aralarko sorginen batek belarrira kontatzen dizkio-
la? Ba ez! Orain Elisabete eta Jone ondo isilik daude hor, txintxo eserita, bai-
na nik badakit beren sekretu horretaz zerbait.

Baina itzul gaitezen Jone eta Elisabeteren aitarengana, gure Jose-Bernar-
dorengana. Idazle handi gehienen antzera, irakurle amorratua izateaz gain, Jose
Irazu bidaiari eta so egile bizkorra dugu. Noranahi doala ere, inguruan gerta-
tzen dena, esaten dizkiotenak eta entzuten dituenak oroimen harrigarriaz bil-
du eta ondoren horiek guztiak inbidia emateko adimenaz hausnartzen ditu. Ho-
rixe du, noski, bere gai-harrobia: batetik, inork sorturiko literatura eta, bestetik,
bere bizi-esperientzia aberatsa.

Horrexegatik bildu ditu, bere antzara-joko literario horretan, autore ho-
riek. Guztien arteko lotura, hizkuntza izan da, bai, baina, aldi berean, hizkun-
tza bat guztiek kontzienteki hautatua, eta hor, ezinbestean, gure idazleak go-
gaidetasuna aurkitu du, batzuk ezker, beste batzuk eskuin, eta zenbaitzuk
erditatik joan arren, den-denak euskalgintzaren bide beretik ibiliak direlako.
Eta Bernardok badaki bide lagunen artean hautatzen, oraingo eta lehengo bi-
daideak aukeratzeko orduan. Ordea, ez da bera hurkoa erraz baztertzen duten
horietakoa, eta askok ondo gogoan daukagu, kenketa murrizgarriak ez baina
batuketa aberasgarriak egiteko gomendatu ziela zuhurki, Orixeren izenean kale
bat jartzeko aitzakiaz, hura Cervantesi kendu gura ziotenei, idazle biei kale
bana ipintzeko soluzio bikaina eskaini zuenean. Horrela, edozeinekin harre-
manak izateko daukan izaera atseginagatik, bestalde, toki, giro, maila eta ide-
ologia askotako lagunak ezagutzeko aukera eman dio.

Bere lanak, hizkuntza askotara itzuli dira eta bera da, apika, literaturaren
mundu zabalean euskaldunok dugun enbaxadore ezagunena. Behin izan naiz
Eslovenian, baina bertako hiriburuan, Ljubljanan, izan genuen gidariak ongi
ezagutzen zuen Bernardo, bertako unibertsitatean euskal literaturari buruzko
hitzaldi bat emana zuelako, eta haren liburu batzuk eslovenieraz saltzen zire-
neko liburu-denda handi batera eraman gintuen. Zorionez, inor bere herrian ez
dela profeta dioen esaera gorabehera, ez da txikiagoa Euskal Herrian gure
Jose-Bernardori guztiok diogun estimu eta maitasuna.

Bernardok istorioak asmatzeko daukan ahalmenak beti harritu nau. Pasa-
dizo bat kontatuko dizuet, esandakoa nolabait ilustratzeko. Duela hogeita zaz-
pi bat urte, Sobietar Batasuna oraindik zutik zegoenean, Georgiako Errepubli-
kan ikasten egoteko aukera izan nuen uda bitan, bertako Zientzien Akademiak
gonbidaturik. Hemengo andre bat ezagutu nuen han, Francisca Domingo, ge-
rrako umea, hau da, gerra zibilaren garaian, oraindik haurra zenean, gurasoek,
bera babesteko asmoz, hara bidalia. Georgiar batekin ezkondua zen eta lau
seme-alaba zituen. Elkar ezagutu ondoren, andre hark, mesede bat eskatu zi-
dan. Oporretan hona etortzeko asmoa zuen, hemengo senideak eta bisitatzeko.
Handik dirurik ateratzeko baimenik ez zuen, baina bai, ordea, nahi adina pro-
duktu. Hortaz, eskatzen zidan ea esango nion hemen saltzeko zer ekar zeza-
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keen eta ea ni arduratuko ote nintzen berak ekarririko gauzak berton saltzen,
hortik lorturiko diruaz berak hemen oporrak pasatu eta bertoko gauza batzuk,
harako, erosteko. Laguntzeko asmoz, baietz esan nion. Eta hala egin genuen.

Franciscak Errusiatik kutxatila lakatuak ekartzen zituen (8), miniatura bi-
kainez apainduak, eta nik neuk, horiek lagunen artean saltzen nituen, ezagun-
ezagunen artean soilki, balio handiko produktu bitxiak izaten zirelako, men-
debaldera oso gutxitan heltzen zirenak, nahiz eta, andre hark lortzen zituen
prezioak merkatukoak baino askoz merkeagoak izan, hango artistei zuzenik
erosiak izanez.

Behin, Donostian nintzela, Bernardo aurkitu nuen bulebarrean, ene bes-
tengusu Jesus Higuerasekin batera. Biak agurtu eta kutxatila haietako batzuk
erakutsi nizkien. Bernardo berehala konturatu zen arte-lan bikainak zirela eta
honela esan zidan: «–Xabier! ez dakizu asko zein ongi datorkidan hau. Izan
ere, amaren urtebetetzea da eta hona hemen zer nolako opari polita egingo dio-
dan». Eta kutxatila bat hautatu zuen. Eta jarraian. «A baina nik amari hau ho-
nela ezin diot eman, besterik gabe. Zerbait asmatu behar... Badakit. Honelako
zerbait... Gaur, Donostiatik nenbilela, bat-batean kalean gizon bat ene gainera
erori eta atzerriko azentuaz «Mesedez, lagundu!» esan dit, eta bizkarrean la-
bana bat sarturik daukala konturatu naiz. Ospitalera eramateko esan diot eta
berak ezetz, gero ez zuela poliziarekin ezer izan nahi. Bera sobietar agente bat
zela eta amerikar batek, C.I.A.koak nonbait, hil nahi izan zuela. Orduan, etxea
handik gertu nuenez, gizon hura hara eraman eta ahal bezain ongi zauria sen-
datzen lagundu niola esango diot amari. Handik egun bitara, jada ongi senti-
tzen zenean, alde egin baino lehen, esker onez, kutxatila hau utzi zidan, ama,
nik gaur zuri oparitzat ematen dizudana».

Hau guztiau bat-batean bururatu zitzaion, hantxe, kale erdian ginela, nire
bestengusua eta ni berari harriduraz begira geundela. Aspaldiko fama da, fran-
tsesek ez bezala, errusiarrek ez dutela gehiegi zaintzen beren produktuen eta
paketeen presentazioa (9), baina Josek ederki erakutsi zigun mami ona azal
distiratsuaz biltzen eta aurkezten ere ongi zekiela.
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(8) Sobietar iraultzaz geroztik, lehenago arte zurezko santugintzan jarduniko eskulangile
asko, gobernu-sistema berriaren ideologia antiklerikalagatik, beren ordura arteko lana galtzeko
arriskupean gelditu ziren. Intelektual batzuek, Maxim Gorkik batez ere, tradiziozko langintza hori
gal ez zedin, artisauei eredu berriak egitea iradoki zizkieten, erlijio kutsuko lan hutsen lekuan, he-
rri-ipuin, mitologia eta iraultza-gaiak irudikatzeko esanez. Horri esker, Palekh ( a x) eta beste
herri askotan artisautzak bizirik iraun eta gorakada nabarmena izan du. Gauza bera egin zuen Sta-
linek ere: iraultza baino lehen, bizimodua ateratzeko, aberatsen jauregiak harri landuz eta eskul-
tura dotoreez apaintzen zituzten hargin, urtzaile eta artistak Moskuko metroan enplegatu zituen,
hura proletarientzako eguneroko jauregi bihur zezaten, hango geltoki eta korridoreen gainean so-
bietar iraultzako mosaikoak, eskulturak eta sinboloak ezarriz.

(9) Behin, Georgian nintzela, Sergei Serebryakov irakasleak honetaz anekdota xelebre hau
kontatu zidan: Petri I.a Handia, Errusiako tsarra, bere erresumak berriztatu nahirik, laguntzaile
batzuekin 1697. urtean Mendebal Europara joatea erabaki zuen, urtebeterako, bertako langintza-



Dena den, ene ustez, Bernardoren prosa bikainak kalte egin dio, nolabait,
bere poesiagintzari. Kontua da mundu guztiak lehena goraipatzen duela, bai-
na bigarrena, beharbada hain ugaria ez delako, bidegabeki isiltzen. Eta ez da
inondik ere ahanztekoa. Eskertzekoa litzateke, bestalde, gure idazleak arlo hau
ere lantzen segitzea, askotxo baikara bera bezalako poeta afizionatuak ez egun
bakar batez, baizik eta anitz urtez ere, soportatzeko pozik geundekeenok.

Beste askoren artean, Andolin Eguzkitza idazle eta euskaltzainak berak ere Bernardo
Atxagaren poesia biziki estimatzen zuen. Hona hemen ETIOPIA poema liburuaren orrial-
de bat, Andolinen eskuko ingeles itzulpenarekin

Jose-Bernardo garai zailetan haziriko idazlea da, bere herriarekiko eta hiz-
kuntzarekiko konpromiso tinkoa harturikoa, hori egitea hain erraza ez zen den-
boran. Beraren bizitza kontatzean nostalgia gazi-gozoa sortzen zait, eta buru-
ra datorkit, ezin bestean, Robert Redford eta Barbra Streinsand protagonista
dituen film famatu hura, The way we were, gaztelaniaz Tal como éramos itzul-
penaz pantailaratu zena, beraren musika gogoangarria eta guzti. Eta garai har-
tako ekintzaileen iragan-mina, gaztaroko idealismoaren oihartzun ozen baina
jada urruna.
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-sistimak gertutik ikusteko. Ingalaterra bisitatzera heldu zenean, egokizunerako, ingeles noble bati
jauregi bat alokatu zion, bera eta bere segiziokoak, nobleak gehienak, han zeuden bitartean, bizi
zitezen. Egotaldi hartan handiki horiek, Errusiako bizimodu aski basatian heziak, maiz mozkor-
tzen ziren, eta, halakoetan jauregiko koadro, altzari eta ate-leihoen kontra tiroka hasten omen zi-
ren, beren pistolekin punteria egin nahirik. Ondorioz, jauregia aski hondaturik utzi omen zuten.
Petri tsarra, noski, hondamen hartaz jabetu eta, handik alde egitean, jabeari jauregia itzultzean,
kalte-ordaina eman nahi izan zion. Hortaz, hasieran akordaturiko alokairua eman ondoren, bere
nobleen heziera trakets hura otoi barkatzeko esanez, gainerako kalteak kitatzeko, eskua sakelara
sartu eta handik, egunkari-paper zahar batean bildurik, intxaur baten neurriko diamante potoloa
atera omen zion Lord izutuari, halako beste jauregi berri bat eraikiarazteko adina balio zuena.
«Ordutik hona gauzak ez dira asko aldatu gurean» –ziostan ironiaz Sergeik, sobietar dendetan
gauza guztiak, ohikoak zein berezienak (ikonoak, esmalteak, anbar eta urrezko bitxiak, arte-libu-
ruak edo kabiarra, adibidez) biltzeko eskuarki erabiltzen zen paper latz itsusia seinalatuz.



Orduan euskaldunok bagenekien geure gainean ez genuela babesik, ez eta
babeslerik ere. Gure hizkuntzaren etorkizuna, hortaz, geure esku hutsetan ze-
goen eta kontzientzia horrekin egiten ziren gauzak. Denborak politika egoera
hobea ekarri digu eta aspaldiko hogeita zazpi urteotan badugu, Euskal He-
rriaren zati batean bederen, gure jendeaz, gure hizkuntza eta kulturaz ardura-
tzen den gobernu autonomikoa. Eta horrek euskararen alde gauza asko egin
ditu, irakaskuntza, administrazio eta hedabideetan, adibidez.

Batzuek salatzen dutenez, ordea, gure Jaurlaritzak euskalgintzan ez du
egiten egin lezakeen guztia. Ni ere horretan konforme nagoke, baina, aldi be-
rean, euskal administrazioaren orain arteko eginak ohiko hiritarrek egindako-
arekin konparatzen baditugu, panorama horretan, zalantzarik gabe, goberna-
riak garaile gertatzen dira, eta goleadaz gainera. Eta hau frogatzeko aski dugu
geure hirietako hizkuntza-paisaiari begirada bat egitea, maiz, euskara ere hiz-
kuntza ofiziala duen herrialde batean ez baina, Valladolid edo Sevillako kale-
etatik gabiltzala ematen du eta.

Gauzak argi aitortu eta sala dezagun behingoz geure burua: geure hiz-
kuntzarekiko arduragabekerian tradizio luzea dugu euskaldunok, ez baita
gaurkoa, zoritxarrez, bekatu hori, behin eta berriro horixe salatu behar izan
baitute gure idazleak aspaldidanik (10). Irudiz, euskaldun batzuek uste dute
hizkuntzaren salbazioa, alde batetik, gure erakundeen zeregina eta, bestetik,
bertoko idazle, gramatikari eta hizkuntzalarien erantzukizun hutsa dela, eta
berek, bitartean eguneroko bizimodua oso-osorik erdaraz eman dezaketela la-
sai asko. Ez dira konturatzen, antza, idazleak, hizkuntzalariak eta gramatika-
riak, -arrainak, bizi eta igerian egiteko, ura behar duen bezala-, eguneroko bi-
zitzan eta usadioan daukala bere ikerketen mamia eta, irudimena lantzeko,
erreferentzi iturri nagusia. Horregatik, hori erdaraz dagoenean, espainolez en-
tzuniko txisteekin pasatzen zaigunez, bertoko errealitatea frantsesez edo gaz-
telaniaz kontatzea errazago eta sinesgarriago gertatzen da euskaraz baino.
Argiago esanda, erdaraz bizi diren euskaldun horiek gure herria deseuskal-
duntzen dihardute, eta erdal administrazio, idazle eta intelektualen fabore ari
dira, etxekoen kaltetan. Eta gu, geure ingurumenaren kronista eta kontatzai-
le ez baina itzultzaile bihurtzen gaituzte, hots, errealitatearen makillatzaile.

Izan ere, hizkuntzaren bizitza erabilera bera da, denboran zehar daukan
iraute historikoa bera, eta, horregatik, zenbat eta mintzaira gehiago erabili, bi-
zitasun, grazia eta indar handiagoa lortzen du. Egia hau gogoratzeko, gure Ber-
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(10) Euskaldunek beren hizkuntzaz zuten arduragabetasun eta itsukeria hau deitoratzeko,
Virgilioren Georgiketako bertso hau ederki hautatu zuen Joanes Etxeberrik: O fortunatos nimium,
si sua bona norint, agricolas! (Georg. II, 458,459). Hau da, Iñigo Ruiz Arzalluz-en itzulpen bi-
kainaz, «Oi zorionekoak benetan, beren ondasunak ezagutuko balituzte, nekazariak!», Orduko
Erromako baserritarrak, oraingo euskaldun asko bezalatsu, ez baitziren konturatzen zeukaten on-
dasunaz, beren eguneroko bizimodu onaz, eta besteak ahoan zerabilten hizkuntza ederraren ba-
lioaz ere.



nardok, behin adibide polita jarri zigun, xaboia ez bezala, hizkuntzak zenbat
eta erabiliago, are gehiago hazten direla gogorarazi digunean.

Ene adiskide batek, uda pasatzeko, etxetxo bat zuen Burgosko herrixka
batean, mendi artean erdi galdua. Urruntasunagatik, hara produktu batzuk,
arraina adibidez, ez ziren beti ondo iristen, eta maiz sasoiz pasatu eta zahar
xamar jan behar izaten zituzten. Hori dela eta, behin, Ondarroan zegoela, itsa-
sontzietatik portura sardinak deskargatzen ari zirela ikustean, Burgosko bere
auzokideez gogoraturik, kaxa pare bat bete sardina erosi zituen, bizi-biziak.
Automobilean sartu eta bizpahiru ordu geroago esandako herritxora heldu zen.

Sardinak auzoko lagun guztien artean banatu zituen, behingoz arrain fres-
koa jan zezaten. Egunak pasa eta, gure gizona pixka bat kezkaturik zegoen.
Izan ere, sardinak harturikoen artean, batek ere ez zion ezer esan, gozo egon
ote ziren jakinarazteko behintzat. Horregatik, egun batean, herriko plazan auzo
horietako batzuk elkarrekin kartetan aurkitu zituenean, haiengana joan eta sar-
dinen kontua atera zuen, ea gustatu zitzaien edo galdetuz. Orduan auzo haie-
tako batek, begiei adi, honela esan omen zion: «Hara, Kasto, zure intentzio
ona estimatzen dugu. Bai, ekarri zenizkigun sardinak jan genituen, baina, zer
esango dizut nik ba: txarto, txarto ez zeuden; baina motelak, ia-ia gustu ga-
beak ziren eta. Izan ere, guri besteak gustatzen zaizkigu... las picantonas».
Hots, lagun haiek zapore mineko arrainetara ohiturik, sardina erdi-ustelak
nahiago zituzten, eta arrain fresko eta bikaina dastatzeko aukera izan zuten ba-
terako, hari gusturik hartu ez!

Moisesek israeldarrak faraoiaren eskuetatik atera zituenean, basamortuan
jateko, Jainkoak mana ematen omen zien, baina haiek laster nekatu ziren ze-
rutiko janari horretaz, eta Egiptoko tipula eta baratxuriak zeuzkaten gogoan
(Zenb 11, 5). Era berean, jende euskaldun asko ere oraindik berdintsu itsutu-
rik bizi da lehengo eta oraingo erdal uholde kulturalaren azpian. Eta gauden
garai hauetan, euskara, gaztelaniarekin batera aspaldiko hogeita zazpi luze
hauetan ofizial izan ondoren, nahiko gaizki justifika daiteke euskaldun batzuen
inertzia hondagarria. Izan ere, guztion lotsarako, konturatu ere egin gabe, geu-
re eguneroko jardueran frankismo garaiko joera erdaltzaleaz segitzen dugu,
geure elkarrizketetan, famili eta lan-harremanetan, eskutitzak, ofizioko kartel-
txartelak, abisuak, jatetxeetako kartak, produktu edo artelanen izenak ipintze-
ko orduan, bertoko hizkuntza bakarra gaztelania balitz bezala (11).

Zinez esan daiteke, autogobernua dugunetik, umezurtz-garaiko idealis-
moa, euskararen aldeko ekintza eta militantismo hura nabarmenki moteldu
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(11) Oraintsu irakurri dudanez, badirudi norbait konturatu egin dela, azkenean, gure hiz-
kuntzaren etsai beldurgarrienak ez direla euskara batu estandarra ikasten saiatzen diren euskal he-
rritarrak, txikitandiko euskaldun «jator» bezain analfabeto, konplexatu eta hezur-muinetaraino er-
daldunduak baino, berak bere artikulu ederrean salatzen digun azkoitiar oftalmologo lotsagarri
horren parekoak. Eta hori Bilbon gertatua den arren, bezero euskaldunari ere beti erdaraz egiten
dioten handiki izan nahikoak, zoritxarrez, ugariegiak ditugu herri txikiagoetan ere.



dela. Badirudi herri honek, erasoak hartzen dituenean, badakiela asaldatzen,
eta mobilizatzen ere bai, bat-bateko protesta egiteko behintzat. Euskaldunon
Egunkaria bidegabeki itxi zigutenean bezala, baina gero, lasaialdian, laster
ahanzten zaigu, euskal egunkariak eta liburuak kiosko-dendetan ikusten segi
dezagun, horiek egunero erosi eta irakurri egin behar direla. Ongi da gober-
nuak euskararen aldeko legeak eta neurriak ateratzea, baina munduko lege guz-
tiak ez dira nahikoa izango euskarak iraun dezan, euskaldunok geure hizkun-
tza edonon eta noiznahi erabili nahi ez badugu. Ekina gogorra da gero! esan
zidan behin Erandioko auzo batek, horrekin beti ekinean jardutea nekagarria
izaten dela adierazteko. Baina hori bestela ere uler liteke: beti ekinaren eki-
naz arituz gero, edozer egin eta erdiets daitekeela, Larramendiren ezina eki-
nez egina haren bidetik.

Hizkuntzaren transmisioa etxean hasten da, eta beren artean eskuarki er-
daraz mintzatzen diren gurasoek jai dute, behin haurrak ikastolara bidaliz gero,
beren erantzukizunaz konplitu dutela uste badute. Euskara, hartaz mintzatzen
jakite hutsa baino zerbait gehiago da. Hizkuntzek hitzak ez eze, hitz horiekin
loturiko sentimenduak, oroitzapenak, giroak eta zaporeak ere gordetzen dituz-
te, familian eta adiskide artean jaso-josiak, eta belaunaldien arteko transmisio
hori, oso-osorik, eskolaren bizkar gainean uztea, ene aburuz, ez genuke onar-
tu behar, ezinbestean ez bada. Edozein pertsonari, benetan euskalduna baldin
bada, lotsa eman beharko lioke bere seme-alabek honelako zerbait aitortu be-
harrak: «Gure gurasoak euskaldunak dira baina gurean ez zuten inoiz euska-
raz egiten. Horregatik, euskaraz dakiguna eskolan ikasia dugu», guk euskaraz
tutik ez dakiten askori, beren aita-amengatik saminez, sarritan entzun behar
ukan diegunez. Horrela, antzinatearen iluntasunetik gaur arte, belaunik belaun,
gurasoengandik seme-alabengana heldu zaigun kate luze hautsigabea une ba-
tez puskatzen ari gara ergelki, trukean ezer ez irabazteko.

Horregatik, Jose-Bernardorengan islaturik, euskal ekintzaileak goraipatu
nahi ditut, eta beren egunean-eguneango etsenpluaz euskarari bizitza ematen
diotenei laudorioa egin ere bai. Agintarien aldetiko laguntzak beharrezkoak
dira, bai, eta, beraz, ezin ahantz genezake, Autonomia Erkidego honetatik kan-
poan, beste euskal lurralde batzuek oraindik pairatzen duten egoera lotsaga-
rria. Baina, erraztasunak erraztasun, garbi dago euskara euskaldunok hala gura
dugun bitartean biziko dela, eta halaxe nahi dugun neurrian.

Beraz, testuinguru honetan kontsideratu behar dira, ene ustez, Jose Ira-
zuren nortasuna eta lana, garai ilunetan sorturiko euskal idazleen belaunal-
diaren giroan. Batetik, herri konpromiso eta moral handiko herritar intelek-
tualtzat, herriko seme jator eta kutuntzat, baina, aldi berean herritar
normaltzat, eta ez aparteko heroi erraldoitzat. Nik behitzat, bere herriaren alde
egin ahal eta egin behar duelako ikuspegitik hartzen dut Jose Irazu Euskal-
tzaindian, Bernardo Atxaga, neure adiskide, gogaide eta euskal idazle bikain-
tzat, hain zuzen.
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Eskerrik asko Jose-Bernardo. Euskararen Akademiara sartzean, guztiok
ohorez eta harrotasunez betetzen gaituzu, Bernardo-Jose. Euskaltzaindiak ja-
danik 1991ko urtarrilaren 31n izendatu zintuen euskaltzain urgazle. Iazko mar-
txoaren 31n, aldiz, euskaltzain oso. Zure sartzearen lehen fruituak jadanik ja-
sotzen ari gara, gure Akademiaren batzarretara zatozen guztian beti zer ikasi
izaten baitugu zuregandik. Ongi etorri, beraz, eta segi dezagun guztiok elka-
rrekin lanean gure hizkuntzaren eta geure literaturaren onerako.

* * *

ERANSKINAK

Jose IRAZU GARMENDIAk argitaratutako lan nagusiak:

Eleberria

Ziutateaz I eta II. Luis Haranburu, 1976
Bi letter jaso nituen oso denbora gutxian. Erein, 1984
Sugeak txoriari begiratzen dionean. Erein, 1984
Bi anai. Erein, 1985
Obabakoak. Erein, 1988
Behi euskaldun baten memoriak. Pamiela, 1991
Gizona bere bakardadean. Pamiela, 1993
Zeru horiek. Erein, 1995
Sara izeneko gizona. Pamiela, 1996
Groenlandiako lezioa. Erein, 1998.
Soinujolearen semea. Pamiela, 2003
Lekuak. Pamiela, 2005

Poesia

Etiopia. Pott Liburutegia, 1978
Henry Bengoa, Inventarium. Elkar, 1988

Haur-literatura

Ramuntxo detektibea. Antonio San Román, 1980
Nikolasaren abenturak eta desbenturak. Antonio San Román, 1980
Antonino Apretaren istorioa. Erein, 1982
Chuck Aranberri dentista baten etxean. Erein, 1982
Asto bat hypodromoan. Erein, 1984
Jimmy Potxolo. Erein, 1984
Flannery eta bere astakiloak. Elkar, 1987
Xola eta basurdeak 1997
Bambuloren istorio bambulotarrak.. Erein, 1998
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Artikuluak

Honako egunkari eta aldizkarietan aurki ditzakegu haren artikuluak: El
País; El Mundo; El Correo; Garziarena; Egunkaria; El Paseante; El Europeo;
Revista de Occidente; La Sibila; La Modificación; Autrement (Frantzia); Les
inrockuptibles (Frantzia); Quai Voltaire (Frantzia); Cahiers de Ville Gillet
(Frantzia); Lignes (Frantzia); Lettre International (Alemania); Linea d’ombra
(Italia); Panta (Italia); Main de singe (Frantzia); Die Horen (Alemania); Jahr-
buch der Lurik (Alemania); Vuelta (Mexiko); Viceversa (Mexiko); Svetovej
Literatury (Eslovakia); Guggenheim Magazine (Estatu Batuak), etab.

Beste hizkuntza batzuetara egindako itzulpenak

Jose Irazu Garmendiaren lanik nagusienak hainbat hizkuntzatara itzuli
dira, eta, besteak beste, gaztelania, frantses, portuges, katalan, ingeles, ale-
man, italiera, esloveniera, errusiera, arabiera, greziera eta japonieraz argi-
taraturik daude.

Hitzaldiak, musika eta zinematografia

Azken urteotan Euskal Herrian zein mundu zabalean hitzaldi franko es-
kaini ditu eta hainbat literatur irakurketatan parte hartu ere bai. Bere testu po-
etikoak hainbat musikarik oinarri izan dituzte kantak sortzeko: Ruper Ordori-
ka, Itoiz, Mikel Laboa, Xabier Muguruza, Les Mecaniciens, Loquillo, Gari eta
Orquesta Mondragón, besteak beste. Oraintsu berak idatzitako bi libururen pe-
likulak aurkeztu dituzte:

Obabakoak (Obaba, Montxo Armendariz, 2005) eta Zeru Horiek (Zeru
Horiek, Aizpea Goenaga, 2006).

Sariak

1978, Espainiako Kritikaren Saria (olerki alorrean) Etiopia lanagatik.

1983, Lizardi Saria Sugeak txoriari begiratzen dionean lanagatik.

1985, Espainiako Kritikaren Saria (narrazioan) Bi anai lanagatik.

1988, Euskadi Saria Obabakoak lanagatik.

1989, Espainiako Literatura Sari Nazionala, Obabakoak liburuagatik.
Obabakoak liburuari esker, bestalde, Kritikaren Saria, Euskadi Saria eta Pa-
riseko Millepages Saria lortu zituen. Glasgow hirian banatzen den European
Literary Award sarian ere finalista izan zen.

1990, Bilboko Liburu Azokan Kritikaren Zilarrezko Idazluma, Oba-
bakoak liburuagatik.

1994, IBBYren (International Board on Books for Young People) Oho-
rezko Zerrenda (Behi euskaldun baten memoriak liburuagatik).
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1994, Espainiako Kritikaren Saria (narrazioan) Gizona bere bakarda-
dean lanagatik.

1994, Euskadi Saria Gizona bere bakardadean lanagatik.

1995, Espainiako Haur eta Gazte Literaturako Edizio Saria.

1996, Rosalia de Castro nazioarteko saria, euskarazko atalean. Sari hau
Galiziako Pen Club delakoak ematen du.

1997, Haur eta Gazte Euskadi Saria Xola eta basurdeak lanagatik.

1999, Gaztelaniazko Euskadi Saria Lista de locos y otros alfabetos (Gro-
enlandiako Lezioa liburuaren gaztelaniazko bertsioa) lanagatik.

1998, Prix Millepages.

2002, Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza, Kultura, Arteak
eta Gizarte Zientzien Saria jaso zuen.

2002, Antzerki-egilearentzako Max saria, Bambulo lanagatik.

2003, Beterriko Liburu izendatu zuten Soinujolearen semea.

2003, Espainiako Kritikaren Saria Soinujolearen semea lanagatik.

2005, Bilboko Liburu Azokan Kritikaren Zilarrezko Idazluma, Soinu-
jolearen semea liburuagatik.

Bere lanari buruzko azterketa akademikoak

Bernardo Atxagaren irakurlea. María José Olaziregi Donostia, Erein,
1998.

Antzarra eta ispilia. Iñaki Aldekoa. Erein, 1997.

Atxaga Baionan. Ur Apalategi eta beste hainbat. Egan, 1999.

Bernardo Atxaga, los demonios personales de un escritor. José Ángel As-
kunze. Saturraran, 2000.

MTKVARI BEZALAXE (1) vitartza mtkvari

Eguzkia zetorren gora, ilargia zihoan behera,
Oilarrak kukurruka, eta igotzen ari zen kea,
Norbaitek negar, norbait kexaka
Norbait gose zen, norbait hotzak dar-dar
Eta iragaten zen denbora.
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(1) Poema osoa Georgiako kultura eta literatura aipamenez josia da, edozein georgiarren-
tzat erabat ezagunak eta iradokizunez beteak. Geografi eta kultur urruntasunagatik, euskaldunok
hobeki ulertzeko, horiek azaldu beharra dagoela iruditu zait. Mtkvari, Georgiako hiriburua,Tbi-
lisi, zeharkatzen duen ibaiaren izena da, errusieraz Kura deitua. Gure Arga, Aturri, Bidasoa,
edo Ibaizabal balira bezala.



Ardoa bezalaxe, suiletik zalira (2),
Zalitik pitxerrera, pitxerretik ontzira,
Georgiar odola, georgiar arima,
Georgiar hitza, georgiar bihotza
Iragaten zen gizakiagandik gizakiagana...

Iragaten zen, iragan,
Iragaten zen eta bazetorren,
Bai, bazetorren, etorri,
Bai, bazetorren, Mtkvari bezalaxe...

Bidez bide zebilela, edaten zuten, uhertzen, isurtzen,
Jainkogabeki lohitzen zuten, bihotz-gabeki saltzen
Eta...
Hala ere, hori gorabehera,
Rustaveliren bihotzetik iragana da (3),
Vakhtang-en bihotzetik iragan zen,
Tamar-en bihotzetik ere iragan zen,
Sulkhan-en bihotzetik ere iraganez...

Eta gaur, Xotak eduki zuen odolaz,
Eta gaur, Vakhtangek edukiriko odolaz,
Eta gaur, Sulkhanen barruko odolaz,
Tbilisiko kale zabaletan dabiltza:
Leila, Londa, Natia, Nani (4),
Eliso, Vaja, Giorgi, Givi (5).

Eta...
dabiltzala ba, bai, ibil bitez, bebiltza! Hala biz!

1962 (Mukhran Matxavariani )
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(2) Georgiako kulturan, mahastizaintza eta ardogintza tradizio luzeko lanbideak dira. Ho-
rregatik, poetak ardoa-odola-hizkuntza arteko lotura sinbolikoa egiten du. Hango ardandegietan
ardoa lurrean ahoraino sarturiko suil erraldoi batzuetan gordetzen da. Ahoa lauza batekin estali-
rik egoten da, zoruaren maila berean. Handik ardoa ateratzeko, zali erraldoi batez baliatzen dira,
berori makila luze batez zulaturiko kuia edo kalabaza huts lehor batekin egina.

(3) Xota Rustaveli, Georgiako poeta nagusia, Zaldun tigre-larruduna deritzon poemaren
egilea, XII. mendekoa. Vakhtang: Georgiarrek beren historian bi errege nagusi izan dituzte izen
honekin: Vakhtang Gorgasali, jada V. mendean hiriburua Tbilisin jarri zuena, eta Vakhtang VI.a
(XVII. mendekoa), kulturaren bultzatzaile nabarmena. Poemako aipamena horietako edozeinez
uler daiteke. Tamar: Georgiak bere hedadura, garapen, kultura eta botere handiena lortu zuen ga-
raiko erregina (XII. mendekoa). Sulkhan Saba-Orbeliani: XVIII. mendeko georgiar idazle, po-
litikari eta filosofo ospetsua. Euskaraz Eneko Aresta, Joan Sebastian Elkano, Axular, Zumalaka-
rregi eta Iparragirre aipatuko balira bezala.

(4) Georgian egun maiz erabiltzen diren neska-izenak. Euskarazko kideak Iratxe, Arantza,
Ainhoa, Itsaso edo Joana lirateke.

(5) Gaurko mutil-izenak, georgieraz, euskarazko Eneko, Mikel, Aitor, Beñat edo Jurgi gisa.
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Joxe Joan Gonzalez de Txabarri Miranda,
Gipuzkoako diputatu nagusia

Euskaltzainburua,
euskaltzainak,
agintariok,
jaun-andreok:

egun on eta ongi etorri, Gipuzkoako Foru Aldundiko batzar areto nagusira:
Jargi aretora.

Euskaltzaindiarentzat eta Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat esanahiz
beteriko eraikin eta aretoa aukeratu du Mikel Zalbide Elustondo jaunak
sarrera-hitzaldia irakurtzeko. Jakin, ondo dakizuenez, areto honetan egin
zuen Euskaltzaindiak batzar eratzailea eta bertan aukeratu Resurreccion Ma-
ria Azkue lehen euskaltzainburu eta Luis Eleizalde idazkari, lagun zituztela
Julio Urkixo eta Arturo Kanpion, lehen euskaltzainak. Gela honetantxe izen-
datu zituzten Eguzkiza, Inzagaray, Landetxe, Lhande eta Olabide jaunak eus-
kaltzain; baita Schuchardt, Vinson eta Uhlenbeck ere ohorezko euskaltzain.
Eta bertan aukeratu zituen lehen berrogeita lau euskaltzain urgazleak; bes-
teak beste, Manuel Lekuona, Severo Altube, Toribio Alzaga eta Ramón Me-
nendez Pidal. 

Soka luzea da eta ez da eten.

1886. urtean, Aristides Artiñano jaunak Durangoko lore-jokoetan aurkez-
tu zuen «Proyecto de Academia Vascongada» txostena.

1906an, euskal erakundeetako mahaietan dabil egitasmo hori. Adolfo G.
de Urkijo jauna zen orduan presidente Bizkaiko Diputazioan. Eta Araba, Gi-
puzkoa eta Nafarroako Diputazioei zuzendu zitzaien, «Laurak bat» izenburu-
pean, lau euskal diputazioen babespean euskal akademia eratzeko proposame-
na eginez, euskararen zaindu eta zabaltzeko (1). 

(1) Hona hemen proposamenaren zati esanguratsuenak:
«El que suscribe somete a la ilustrada consideración de las Diputaciones vasco-na-

varras las siguientes bases: 1ª Se crea una Academia de la Lengua vascongada, compuesta



Aldi berean, Ramón María de Lili zen Gipuzkoako Diputazioko presi-
dentea (2). Eta Gipuzkoako Diputazioak aho batez eta dagoen dagoenean onar-
tzen du Bizkaikoaren proposamena. Eta jakin nahi du zein den Araba zein Na-
farroako Diputazioen gai honekiko jarrera. Baiezkoa izanez gero, norbait
izendatuko du Gipuzkoakoak Euskal Akademia eratze-lanetan parte har dezan,
eta erakunde berriaren aurrekontuak bideratzen hasiko da (3).
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de doce individuos de número y de otros académicos que tendrán carácter de honorarios
(…) 2ª Será condición precisa que entre los miembros de número haya cultivadores de to-
dos los dialectos literarios de la lengua euskara. (…) 4ª Las Diputaciones de Navarra, Gui-
púzcoa, Alava y Vizcaya contribuirán al sostenimiento de la Academia (…) 5ª El nombra-
miento de los doce individuos de número de que ha de constar, por ahora, la Academia
habrá de encomendarse a las mismas Diputaciones hasta la constitución de aquel cuerpo.
Una vez que se constituya la misma Academia irá cubriendo libremente las vacantes que
ocurran por fallecimiento de alguno de sus miembros (…)».
«Academia vascongada. Proposición presentada a la Excma. Diputación de Vizcaya por

su Presidente don Adolfo Gabriel de Urquijo», Revista Internacional de Estudios Vascos, 1907,
31. or.

(2) Foru-sistema deuseztatua izan zenetik, hauexek izan ziren Gipuzkoako Aldundi Pro-
bintzialeko diputatu-buruak, hurrenez hurren: Tadeo Ruiz de Ogarrio (1878-1880), José Manuel
Aguirre Miramón –liberala– (1880-1883), Benito Gorostegui Garagarza (1883-1884), Ramón
Zavala Salazar –karlista– (1884-1886), José María Unceta Murua –karlista– (1886-1888), José
Machimbarrena Echave –liberala– (1888-1892 / 1898-1905), Ramón María Lili Laborda (1892-
1896 / 1906-1907), Manuel Lizariturry Echarri –kontserbadorea– (1896-1898), Francisco Za-
vala Villar –liberala- (1905-1906), Joaquín Carrión Garagarza –karlista– (1907-1911), José Ma-
ría Orbe Gaytan de Ayala, Valde-Espinako markesa –karlista– (1911-1913 / 1918-1919),
Ladislao Zavala Echaide –integrista– (1913-1918), Julián Elorza Aizpurua –karlista– (1919-
1924), Vicente Laffite Obineta –kontserbadorea/maurista– (1924-1926), Modesto Luzmariz No-
ain (1926-1929), José Ángel Lizasoain Palacios (1929-1930) eta Ricardo Añíbarro Lángara
(1930-1931).

(3) Hona hemen, hitzez hitz, Gipuzkoako Diputazio Probintzialak 1906.eko maiatzaren
21ean aho batez onarturiko akordioa:

«La Comisión de Fomento ha examinado con toda la cariñosa atención y detenimiento
que por su importancia merece, el proyecto de Academia de la lengua vascongada que ha
formulado el dignísimo señor Presidente de la Diputación hermana de Vizcaya don Adolfo
G. de Urquijo. Como se dice en el mismo escrito, se trata de la realización de una idea que
estaba flotando en el ambiente y que palpitaba en el corazón de todo buen vascongado, pero
que hasta ahora no se había concretado en la forma en que lo ha hecho el señor Urquijo,
cuya plausible iniciativa es muy merecedora de cordial alabanza.

Entiende la Comisión de Fomento que la Diputación de Guipúzcoa, fiel a su cons-
tante amor a la lengua vascongada y a cuanto tiende a su conservación y enaltecimiento,
está en el caso de aceptar en principio las bases que acertadamente propone el señor Ur-
quijo, a la conclusión de su escrito, para la constitución de la proyectada Academia. Y opi-
na también que haciéndoselo saber a la Diputación hermana de Vizcaya, se le ruegue que
manifieste si muestran igual conformidad las de Alava y Navarra; para que en caso afir-
mativo proceda esta de Guipúzcoa a la designación de la persona que, a su juicio, deba for-
mar parte del Comité que ha de organizar los trabajos de constitución de la Academia de
referencia, a la vez que convenga con las mencionadas Corporaciones la forma y cuantía
con que cada una de ellas ha de contribuir a los gastos que origine la fundación y sosteni-
miento de la Institución, cuya creación se proyecta».
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUIPUZCOA, Actas, sexta sesión, 21 de mayo de 1906,

págs. 54-55.



Nafarroak ere baietza eman arren, Arabakoak ezezkoa adierazi zuen, eta
egitasmoa bere horretan geratu zen mahai gainean, garai egokiagoen zain. 

Eta, etorri, etorri ziren garai hobeak. Bizkaiko Diputazioak, 1918ko urta-
rrilaren 25eko diputatuen bileran, onartzen du Cosme de Elgezabal eta Felix de
Landaburu diputatuek aurkeztutako mozioa. Mahai gainean da Euskal Akade-
miaren sortzeko egitasmoa. Hego Euskal Herriko beste hiru diputazioekin bate-
ra gauzatu nahi da eta, azterkizun izan dadin, Oñatiko Batzarrera bidaltzen da. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak 1919ko apirilaren 1ean, Diputazio Probin-
tzialaren ohiko bileran, Valde-Espina markesa buru zelarik eta Aldundiko Sus-
tapen Batzordearen proposamenari jarraiki, onartu zituen Euskaltzaindiaren
Estatutuak. Hauek Oñatiko Kongresuan izendatutako ponentziak idatzi zituen,
euskararen ikerketa eta babeste-erakundea sortuz (4).

Julian Elorza Aizpuru azpeitiarra (1878-1964) probintziako diputatu izan
zen 1911tik 1919ra eta Gipuzkoako Aldundiko presidentea 1919tik 1924ra.
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(4) «Excma. Diputación provincial de Guipúzcoa.= Excmo. Sr.:= Acordado por V.E. en 
sesión de ayer que informase esta Comisión de Fomento acerca del escrito presentado por
la Sociedad de Estudios Vascos, con el que acompaña el proyecto de Estatuto de la entidad
o Academia de la Lengua Vasca, elaborado por la ponencia nombrada con este objeto en el
Congreso de Estudios Vascos de Oñate, la propuesta de esta Comisión no puede menos de
ser favorable a la aprobación del mismo, que en el escrito se razona y solicita. Precisamente
en anterior informe dictado por esta misma Comisión acerca del asunto de constitución de
dicha Academia y aprobado por V.E. en sesión de 5 de Junio de 1918, se encomendó a la
Junta de organización del Congreso de Estudios Vascos de Oñate, diera estado oficial a di-
cho proyecto, discutido por entonces en las reuniones preparatorias del Congreso mencio-
nado. Decidida en una de las conclusiones de éste la creación de tal organismo de investi-
gación y tutela del euzkera y nombrada en la Sección correspondiente una ponencia para
redactar el actual proyecto, ésta lo sometió a la pública censura dándolo a conocer en la
prensa diaria y admitiendo, dentro de un plazo determinado, la presentación de enmiendas,
se dio por ultimados sus trabajos con la aceptación, en sesión celebrada en el Palacio de la
Diputación de Vizcaya, de alguna de ellas incluidas ya en el proyecto que presenta la So-
ciedad de Estudios Vascos. Dicha sociedad, encargada de cumplir y ejecutar las decisiones
de dicho Congreso y de atender a la vida y al desarrollo de las instituciones que en él se
originaron, haciendo que concurran todas ellas de un modo armónico al fin común de la
vida vasca, hace presentes en un escrito los motivos tan poderosos que hay para que la len-
gua vasca, nexo social el más característico de nuestro pueblo, reciba el cultivo científico
y la influencia tutelar que le permitan una vida de cultura y que hacen cada vez más opor-
tuna la constitución del organismo de que se trata, para lo que concurrirán las personalida-
des y representaciones más calificadas de todo el país.

Con tales fundamentos, la Comisión tiene el honor de proponer a V.E. que apruebe
el proyecto de Estatutos de la entidad o Academia de la Lengua presentado por la Socie-
dad de Estudios Vascos, encargando a ésta, previa citación de los señores en él designados,
de constituir dicho organismo, a cuyas sucesivas decisiones la Excma. Diputación de Gui-
púzcoa prestará el apoyo moral y social que se interesa para fines tan elevados.

V.E., sin embargo, resolverá lo que juzgue más conveniente. 
Palacio de la Provincia, 1 de Abril de 1919.= Ladislao de Zavala.= Emilio Santos.=

Antonio Aguirre». DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUIPÚZCOA, Actas, vigesimoquin-
ta sesión, 1 de abril de 1919, págs. 208-209.



Buru-belarri jardun zuen, 1918.etik aurrera, Eusko Ikaskuntzaren Oñatiko
Kongresuko prestakuntzan, eta ekinkide nabarmena izan zen hurrengo urtee-
tan Eusko Ikaskuntzaren zereginetan. Garai horretako lanen emaitzak dira
Oñatiko Batzarraren antolaketa bera (1918), Euskaltzaindiaren sorrera (1919)
eta Lizarrako Estatutua (1931). Bere jardun politikoan, nabarmen ageri da kar-
lista eta foruzale zela. Garaiko kronikek diotenez, Julian Elorza Aizpuru jau-
naren agintaldian ezagutu zituen Gipuzkoako Aldundiak garairik ospetsuenak,
eta herritarren aldeko itzal sendo eta bikaina erdietsi zuen, bere ekimen, gogo
eta politika egiteko era trebeagatik (5).

1919ko irailaren 21ean, Eusko Ikaskuntzak Oñatiko Batzarrean erabaki-
tako egitasmoari jarraiki, eta Gipuzkoako Aldundiaren eta Eusko Ikaskuntza-
ren buru zen Julian Elorza jaunaren deiari erantzunez, Gipuzkoako Diputa-
zioan izan zen Euskal Akademiaren batzar eratzailea. Lau euskaltzain izendatu
zituzten Oñatin, unibertsitatean: Resurreccion Maria Azkue, Arturo Kanpion,
Luis Eleizalde eta Julio Urkixo. Beste lehen zortziak Gipuzkoako Aldundian:
Txomin Agirre, Pierre Broussain, Mr. l’Abbé Adema, Ramon Inzagaray, Jose
Agerre, Juan Bautista Eguzkiza, Raimundo Olabide eta Pierre Lhande (6).

Hamabost egunen buruan, 1919ko urriaren 7an deitu zuen Euskaltzain-
diak bere lehen bilkura akademikoa, Gipuzkoako Aldundiaren egoitza nagusi-
ra deitu ere. Julian Elorza Aldundiko presidenteak hartu zituen euskaltzainak
eta Euskaltzaindiaren bilera zuzendu. Euskaltzainburuaren hautatzeari ekin
zioten euskaltzainek, eta Resurreccion Maria Azkue hobetsi. Egun horretako
batzar-agiriak dioenez, «Eloŕzak Azkue Euskaltzaindia’ren Buru izendatu
zuan. Orduan au bere lendakarizko alkian jaŕi zan eta euskaltzaiñ guzieri es-
keŕak eman zien...» (7).

Ez dira hemen amaituko, ordea, Euskaltzaindiak eta Gipuzkoako Aldun-
diak 1919an izandako harremanak. Abenduaren 23an, gipuzkoar Aldundiak
aho batez erabakitzen du Euskaltzaindiaren diru-kontuen sostengurako 5.000
pezetako diru-laguntza (8). Irudi lezake lau txakur txiki zirela. Ez, horregatik!
Izan ere, 1919ko Diputazioaren aurrekontu osoa 8.308.814,49 pezetatakoa zen.
Beraz, baliabide guztien % 0,06a eskaini zizkioten Euskaltzaindiari. Egun, Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren aurrekontuak 805.617.921 eurokoak dira, eta
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(5) ESTORNES LASA, B.: Enciclopedia general ilustrada del País Vasco, Ed. Auñamen-
di, Donostia, cuerpo A, volumen X, pág. 452.

(6) EUSKALTZAINDIA, Euskera, 1919-1921, Sendoa argitaldaria, Donostia, 1982, 47-48. orr.
(7) EUSKALTZAINDIA, Euskera, 1919-1921, Sendoa argitaldaria, Donostia, 1982, 51. or.
(8) Aktan ikus daiteke Bizkaiko Aldundiak 10.000 pezeta ematea erabaki zuela. Bistan da

orduan ere, gaur bezala, indarrean zeudela euskal erakundeen arteko koefizienteak, gaurkoen gal-
ga bertsuan. 

«Excma. Diputación provincial de Guipúzcoa.= Excmo. Sr.:=Con sujeción a un Re-
glamento que ha sido aprobado por V.E. y por las Diputaciones hermanas ha empezado a
funcionar la Academia de la lengua vasca, cuyas labores pueden ser y es de esperar que sean
de extraordinaria trascendencia para la conservación y el desenvolvimiento literario del idio-
ma privativo del país.



302.938 euro zuzentzen dizkio Euskaltzaindiari Gipuzkoako Foru Aldundiak;
hau da, 2007ko aurrekontuaren %0,037. Aditzaile onari…

Gipuzkoako Diputazioan erabaki zuen Euskaltzaindiak egoitza nagusia
Bilbon kokatzea eta, geroztik, damuturik-edo, osoko bilkurak hilabete batean
Bilbora eta hurrengoan Donostiara, Aldundiaren jauregira, deitu zituen.
1920tik 1936ra bitartean, Azillonako markesari esker –euskaltzalea eta «Cía.
de los Ferrocarriles Vascongados»-eko presidentea baitzen markesa– euskal-
tzainek doan egiten zuten joan-etorria pullmanean Donostiatik Bilbora edota
Bilbotik Donostiara. Nahiz eta egoitza nagusia Bilbon izan, osoko bilkurak eta
batzorde-bilerak Gipuzkoako Aldundira deitzeko joera berezia izan du Eus-
kaltzaindiak. Ezbairik gabe, Gipuzkoako Aldundia da Euskaltzaindiaren lan-
-bilera gehien ezagutu dituen herri-erakundea.

Espainiako gerra ostean, 1941ean hasiko da pixkana-pixkana Euskal-
tzaindia berpizten, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako Diputazioen ba-
bespean. Resurreccion Maria Azkue euskaltzainburua hil ostean (1951), Gi-
puzkoako Foru Diputazioan egiten dira ia Euskaltzaindiaren bilera guztiak.

1960ko hamarkadaren amaieran, Manuel Lekuona euskaltzainburu eta
Juan San Martin idazkari zirela, ireki zuen Euskaltzaindiak lehenbiziko or-
dezkaritza Donostian, hementxe: batzar-areto honen eskuinaldean, «Julio Ur-
kijo» liburutegian. Hamabost urte luzez izan zuen Euskal Akademiak or-
dezkaritza jauregi honetako solairu nagusian, harik eta 1985ean Foru
Diputazioak Euskaltzaindiari Hernani kaleko bulegoak zabaltzeko egokiera
eskaini zion arte.

Gure belaunaldiko euskaltzale askok eta askok lotzen dute Euskaltzain-
diaren irudia euskaltzainek «Julio Urkijo» aretoan egindako bilera-argazkia-
rekin. Leku aproposagorik! Bertara deitu izan dituzte makina bat bilera eus-
kaltzainburuek. Zazpi euskaltzainburuetako hiru izan dituzue gipuzkoarrak:
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La Academia, para que su vida se desarrolle con la robustez que es necesaria para
que su labor responda a lo que de ella esperan cuantos desde el año de 1906 venían anhe-
lando su constitución, necesitará recursos económicos que por el momento no puede pro-
curarse por sí misma. Por ello, parece que están moralmente obligadas a ayudarla, bajo este
aspecto, las Corporaciones que han aprobado su Reglamento, y con más insistencia han
abogado por su fundación. 

Entre ellas se encuentra la Diputación de Guipúzcoa; y el Presidente de la misma se
atreve a proponer a V.E. que acuerde ayudar al sostenimiento de la Academia de la lengua
vasca, en la forma y cuantía que indique la Comisión de Hacienda provincial.

(…) Afirmó por último que es muy grande la labor que la Academia de la lengua vas-
ca, recientemente creada, respondiendo a antiguas aspiraciones del país, y en cumplimiento
de una de las conclusiones del Congreso inolvidable de Oñate, puede llevar a cabo para la
conservación y desarrollo del euskera y su cultivo literario, y agregó que por ello la Dipu-
tación no sólo debía prestarle su apoyo moral, sino también su apoyo material en forma de
una subvención anual que pudiera fijarse en 5.000 pesetas, pues había visto que la Diputa-
ción de Vizcaya había consignado la suma de 10.000 pesetas con el mismo objeto.



Ignazio Maria Etxaide, Jose Maria Lojendio eta Manuel Lekuona. Laugarren
batek, Luis Villasantek, jaiotzez bizkaitarra izanik ere, Gipuzkoako Aran-
tzazun eman zuen ia bizitza osoa. Jean Haritschelhar baxenafarrak ere etxe-
an bezala eman ditu bertan euskaltzain- eta euskaltzainburu-lanetan berro-
geitaka urte. 

Luzea eta iraunkorra izan da, beraz, Euskaltzaindiaren eta Gipuzkoako
Aldundiaren arteko harremana. Elkarren arteko begirunean eta errespetuan oi-
narritua. Erakundetik erakundera.

* * *

Orain, Mikel Zalbide jaunak Euskaltzaindiaren jaiotetxean egingo du sa-
rrera-hitzaldia, Euskaltzaindiak batzar eratzailea izan zuen areto berean. Ego-
kia aukera, harira datorrelako, horretarako hautatu duen gaia: «Pedagogoa Ba-
tzar Nagusietan. Hizkuntza azterbideak, Iturriagaren argitan». Lehenagotik
baitator soka, eta sakonagoa baita. 

Gipuzkoako herri-erakundeek gutxienez XVIII. mendetik aurrera izan
dute euskararen egoeraren kezka bizirik, puri-purian, Udal, Diputazio eta Ba-
tzar Nagusietan. Garaian garaiko erantzun egokiak eskaintzen saiatu dira. La-
rramendi, Iturriaga, Lardizabal eta Iztuetaren ahaleginak bete-betean uztartzen
dira urteotako Diputazioen euskararen aldeko egitasmoekin. Euskal hiztegiak,
euskal gramatikak… izatearen egitasmoak eta euskara eskoletan irakastearen
ahaleginak eta ondoriozko euskalgintza publikoak, berrehun urteko soka luzea
du Gipuzkoako Aldundiaren eta Batzar Nagusien jardunean.

Foru-izaera eta foruzaletasuna, usadioz, burujabetzarekin, zergak bildu,
bide-azpiegiturak eraiki eta mantentzearekin, gizartegintza, lurraldeko baso eta
mendien zaintza eta soldaduska ez egitearekin lotu izan da. Foru-izaera horrek
izan du, ordea, ezaugarri berezirik Gipuzkoan: euskararen hizkuntza-egitura
landu eta gizarte-erabilera esparruan sendotu eta zabaltzea. Hizkuntza corpusa
eta statusa, duela berrehun urte! Paradoxa badirudi ere, euskalgintzaren alde-
ko jarrera eta politika horiek ez ziren foruen deuseztatzearekin itzali; eta, go-
rabeherak gorabehera eta salbuespenak salbuespen, bizirik iraungo dute Gi-
puzkoako Aldundian.

Esanaren lekuko, ekar ditzadan harira Blanca Urgellen hitz esangura-
tsuok:

oso ezaguna da Euskal Herriko instituzioak historian zehar euskararekiko
desatxikimenduaren seinale nabarmenak eman dituztela (…), gure idazleak argi-
taratzeko dirua dela-eta igaro behar izan dituzten estuasuna bezain ezaguna (…).
Dakidalarik, ordea, inor ez da alderantzizko ikuspuntutik auziari begiratzen jarri,
alegia, nondik atera den kalera diren buru-lan ez hain gutxiren diru-laguntza. (…)
Orain artean ezagutzen ditugun zertzeladen arabera, oso leku jasoan jarri behar-
ko genuke Gipuzkoako Foru Aldundia, are gehiago itzalpeko (ikerlarien erruz
itzalpeko) literatur gipuzkeraren eragile izan dela aitortu beharrean gaudelarik. Ai-
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patu besterik ez, jadanik hain goiz, Larramendiri argitaratu Diccionario Trilingüe-
a, baina batez ere ari garen garaian [1820-1860], Iztueta, Iturriaga eta Lardizabali
egin enkarguak eta eman diru-laguntzak (9).

Ez dugu euskaldunok inoiz izan euskalgintzaren eragile izan den erakun-
de publiko orokor eta bateraturik. Egun, askok pentsatzen dugu, mugak muga,
Eusko Jaurlaritzak betetzen duela eginkizun hori. Egun aproposa gaurkoa az-
pimarratzeko euskalgintzaren ikuspegitik, euskararen gau ilunetan, Gipuzkoa-
ko Aldundiak bete izan duen zeregina, azkeneko laurogei urteotan Euskal-
tzaindiarekin eskuz esku (10).

Euskaltzale askorentzat, Euskaltzaindiak irudikatzen du, erakunderen ba-
tek irudikatzekotan, euskal gizarte-egitasmoa bere osoan. Zazpi euskal herrie-
tako euskaldunek osatzen duzue, ikerketa eta berrikuntza uztartzen ari zarete,
euskararen bizi-iraupenerako oinarri sendoak jartzen, herrikoitasunaren izerdi
bizigarria eta zientziaren zehaztasunaren hotza bikain uztartzen. Itzal eta be-
girune zabala duzue euskaldunon artean.

Egungo hizkuntza-politikek badute zinez, atzokoak eta herenegungoak
bezalaxe, zuzendaritza eta argibide akademikoaren beharrik. Herrikoitasuna,
jakinduria eta herri-pedagogia neurrian eskainiko dituen autoritate moralez
jantzitako giza talderik. Herri Erakundeek eginkizun jakin hauetariko batzuk
utzi izan dituzte Euskaltzaindiaren esku.

691.895 mila bizilagun gara Euskal Herriko Gipuzkoa hiria barrutian. Az-
keneko azterketa demolinguistikoek diotenez, %52 elebidunak. Hiru euskalki-
tan hitz egiten dugu euskaraz egungo gipuzkoarrok: goi-nafarreraz, Oiartzual-
dean; gipuzkeraz, Urola Kostan, Donostia-Beterrin, Tolosaldean eta Goierrin;
Gipuzkoako bizkaieraz, Debarroan. Euskalgintzaren ekimen eta gizarte-indar
ugari eta berezi daude Gipuzkoan kokatuta Euskal Herri osora begira. Gipuz-
koako herri-erakundeak (udalak, Batzar Nagusiak eta Foru Aldundia) aitzin-
dari dira, beren helburu behinenen artean euskararen gizarte-normalizazioa eta
hizkuntza-politika aberats eta integratzaileak aurrera eramaten. Egun, gizarte
elebidunean bizi gara. Euskal Herri euskalduna dugu amets. Soka luzea da.
Oinarriak sendoak. Katea ez da eten.

1919ko irailaren 21ean Julian Elorza garai hartako Diputazioko presiden-
teak Resurreccion Maria Azkue euskaltzainburuari laga zion bere aulkia, ba-
tzar-areto honetan Euskaltzaindiaren batzar eratzailearen buru izan zedin. Gaur,
Andres Urrutia euskaltzainburua, zeurea duzu Diputatu Nagusiaren besaulkia,
Mikel Zalbide Elustondo jaunaren sarrera-hitzaldian buru izan zaitezen.

Etxean zaudete. Ekin eta jarrai.
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(9) URGELL, Blanca, (1995) «Atari gisa», in Lardizabal, Francisco Ignacio: Testamentu
Zaharreko Kondaira I, Donostia, Euskal Editoreen elkartea, Klasikoak 72.

(10) ARANA MARTIJA, J. A. «Euskaltzaindiaren 75. urtemugan», Jakin, 73. zk. (1992),
19-24. orr.



MIKEL ZALBIDE
EUSKALTZAINDIAN SARTZEA

Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Gipuzkoako Foru Ahaldun Nagusia,
Eusko Jaurlaritzaren ordezkariak,
Nafarroako Gobernuaren ordezkariak,
Erakundeen ordezkariak,
Agintariak,
Euskaltzainak,
Hona hurreratu zareten guztiak!

Egun on.

Sarri-sarri hartu izan ditu eta hartzen ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak,
bere jauregian, Euskaltzaindiaren ohiko bilerak.

Egun, hala ere, ez-ohiko bilera batera dator Euskaltzaindia gipuzkoarren
etxera, hain zuzen, Mikel Zalbide euskaltzain donostiarraren sarrera-hitzaldia
egitera.

Arlo askotan saiatu da Mikel Zalbide urte luzeetan zehar, euskalgintzan
eta Euskaltzaindian. Ezin, hortaz, den-denak aipatu. Bi, alabaina, ezin bazte-
rrean utz. Lehena, hiztegigintza eta LEF Batzordea, eragin eta ondorio zaba-
lekoak euskara batuan. Bigarrena, aldiz, JAGON Sailetik dator, horretan Mi-
kel Zalbidek ondutako lana gidari izan baita azken hamabost urteetan
Euskaltzaindiaren barruan.

Hitzak lotu, ehotu, bilbatu; hitzen artekoak azaldu... Horrelakoak egin
ditu Mikelek, neke handirik gabe, gu guztion eskarmenturako. Hitzetik hor-
tzera, hiztunen mintzoetara joan eta berehala konturatu zen Mikel hitzak eta
mintzoak ez direla deus ere izaten mintzatzaileen mihietan ez badira. Mintzo
direnak gizartean bizi dira, besteekin ari dira. Horra hor soziolinguistika, Mi-
kelen kezka sakona.

Luze-zabal jardun du horretan Mikel Zalbidek. Kutunena, nolanahi ere,
pedagogia eta hezkuntza, euskararen lehenean, oraingoan eta geroan.



Lanpeturik ezagutu nuen Mikel. Lanpeturik jarraitzen du, gaiak euren
nondik norakorik zabalenean hartzen dituelako. Halaxe hartu dugu Euskal-
tzaindian ere, zabal-zabal, uste dugulako bere jakituria eta esperientzia eraba-
kigarri gerta daitezkeela gure erakundearen eraberritze-prozesuan. 

Gogoan ditut hogei urte lehenago Txurruka kalean Euskaltzaindiak zuen
ordezkaritzan igarotako larunbat goiz haiek. Ibon eta Nagore, Mikelen seme-
alabak gelarik gela ibili bitartean Mikel bera, beste Mikel bat, Mikel Lasa po-
eta, Andoni Sagarna eta laurok, bueltaka eta bueltaka EEBS egitasmoaren ze-
rrenda bukaezinekin.

Ibon eta Nagore nagusi dira gaur, eta beraientzat, Marian emaztearentzat
eta Leire amarentzat, zorionik beroenak, bihotz-bihotzez.

Bukatu hurren egon eta abagune hau profitatu behar dut Gipuzkoako Foru
Ahaldun Nagusiari jendaurrean eskerrik beroenak emateko. Eredugarriak izan
dira guretzat zuk zeuk Euskaltzaindiari erakutsi eta eskaini dizkiozun arreta
eta harrera instituzionala, egoki ulertu duzulako instituzio honen izaera, itxia
baino, irekia eta euskarari eta Euskal Herriari emana dela.

Esan den legez, atxikimendu ezin egokiagoa erakutsi diozu Euskaltzain-
diari. Horrexegatik duzu gure aitorpen zabala, eta, aldi berean, eskabidea, etor-
kizunean ere, ari zaren lekuan ari zarela, zure laguntza izan dezagun.

Euskaltzaindiaren izenean mila esker guztioi, eta, orain, Euskaltzaindia-
ren arautegiak eta barne erregelek dioten bezalaxe, ekar dezatela hona bi eus-
kaltzainek Mikel Zalbide euskaltzain osoa, bere sarrera-hitzaldia egin dezan.
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PEDAGOGOA BATZAR NAGUSIETAN.
HIZKUNTZEN AZTERBIDEAK, ITURRIAGAREN ARGITAN

Euskaltzaindiko sarrera-hitzaldia

Mikel Zalbide

Aldun nagusi jauna, agintari agurgarriok, euskaltzainburu jauna eta euskal-
tzain-kideok, etxeko eta familiarteko senide maiteok, aspaldiko eta lanbidezko 
lagun preziatuok, jaun-andreok: egun on digula guztioi.

Atseginez nator zuengana. Atsegin handiz eta begitarte arraiz. Euskal-
tzain-kideoi eta entzule guztioi zor dizuedan hitzaldia eskaintzeko eguna iritsi
da azkenik. Eginbidea aurre-aurrean izanik, atsegina izan ohi da aurrez eman-
dako hitza behingoz bete ahal izatea. Atsegin berezia dut, horrezaz gainera, 
aspalditxoan buruan darabildan gai bati heldu ahal izateaz. Hizkuntzaren be-
raren gibel-erraiak alde batera utzita, hizkuntza-soziologiari eta ele biko 
hezkuntzari helduko diogu gaurkoan. Euskalgintzaren alorrean bide-urratzaile
izandako hernaniar handi bat aztertzen saiatzeko aukera dugu horretarako: 
Agustin Iturriaga.

Kezka-beldurrez eta lotsa apur batez nator, halere, zuen artera. Burutik 
kendu ezinik nabil, ekitaldi eder hau gehiegizko aitortza dela nire merezimen-
du ahulentzat. Norberak jakin ohi du ongien, barne-muinen bakardade isilean, 
bere hutsegiteen eta ahulezien berri. Jakite horrek eragina duzue nire kezka-
beldurra. Horrek bakarrik ez: hitzaldiari hain entzule adituen aurrean behar
duien tornuia ematen asmatuko ote dudan ez jakiteak, horrek ere lotsa ematen 
dit noski. Bide bakarra izan ohi da, nolanahi ere, lotsa-beldur horiek uxatzeko:
lanari ekitea. Eskerrik asko beraz, eskaini didazuen aukera paregabe honenga-
tik, eta natorren harira. 

Gaiari heldu aurretik esker onezko aitormen bi egin nahi ditut berariaz, 

Knörr euskaltzain eta adiskideari. Azken urteotako gizarte-giro zurrunbilo-

baino lehen, hitzaldi hau prestatzeko hain laguntza ederra, eta hain eskuzabalik, eskaini didaten 

eskerrak baliatu ahal izan naiz, garaiz eta oparo, bestela nekez eskuratu ahal izango nuen biblio-
grafia prestuaz eta dokumentazio aberatsaz. Eskerrik asko bostoi, bihotz-bihotzetik.



tsuan, bestetarako tentaziorik falta izan ez denean ere, gizalegezko jokabide 
garbia aldarrikatu izan du Henrikek, hitzez eta egitez. Zenbaiten ustean 
kazetaritzazko artikulu xume diren bere gogoetak, hori dela medio, gizabi-
dezko jarrera zabal baten lekuko irmo ditugu: ur bizia bezain beharrezkoa 
dugu, nire ustez, gogoeta horietariko asko. Elkar hartuzko lan-giroan jardu-
teko gonbita izan ohi da, askotan, bere mezua. Gure etorkizuna, hizkuntza eta 
kultura kontuei dagokienean ere, errespetuz eta buru argiz oratu nahia. 
Atsegin gertatzen zait, zeharo, Henrikeren ikuspegi eta jokamolde hori. Ho-
rregatik, eta beste hainbat motiborengatik, poz ematen dit bere erantzunaz 
aurkeztu ahal izatea zuengana. Eskerrik asko, Henrike, nire sarrera-hitzaldi 
honi erantzuna ematea zeure gain hartu zenuelako, bi aldiz pentsatu gabe, 
joan den otsailean-edo hala eskatu nizunean. Eta esker mila anitz, adiskide, 
unerik deserosoenean erantzun-idazkia prestatzeko astia hartzen, eta benetako 
adorea azaltzen, jakin duzulako. Sutan jartzean jakiten da, eltzea nolakoa den: 
hala erakutsi zigun Xenpelar handiak. Halaxe diot nik ere, Henrikerenganako 
esker onez. 

Eskerrak ematerakoan oso gogoan izan nahi nuke, bestetik, gure guztion 

-
nagatik. Eskerrak emateaz gainera hitz bi esan nahi nituzke, zuen guztion 

-
rre xume hau egitera. Euskarazko alfabetatze kontuan, aditz-jokoaren ezagu-

Euskal Aditza
urte bete gabea nintzelarik, aditz-jokoaren alorreko bide-erakusle. Euskal adi-

trebea genuen bera, ikertzaile zorrotz izateaz gainera. 

Euskara ikasteko metodoen alorrean ere trebetasun handia erakutsi zuen 
Euskera Hire Laguna. Metodo haren bidez 

euskaldundu zen gure arteko hainbat erdaldun. Hori bakarrik ez: etxetik nola-
halako euskaldun ginenok alfabetatzen hasteko ere ez zen lagungarri eskasa 
gertatu. Metodo hura zela medio hasi nintzen ni, artean euskaraz ia alfabetatu 

nola hasi nintzen, ikaskideei euskara-klaseak ematen. Klaseak ematen eta, hori 
eginaz, neure burua euskaraz alfabetatzen. Bide-erakusle izana dut beraz, alde 
horretatik ere, Kanpaxa handia, eta halaxe aitortzen dut gaurkoan, esker onez 
eta atsegin handiz. 

Esker onezkoak aitorturik, gatozen harira. Iturriaga dugu, ondo dakizue-
nez, gaurko protagonista. Agustin Iturriaga edo, bataio-agiriari hitzez hitz 
helduta, izenez Agustin Ignacio María eta apeliduz Pascual Ugalde Iturriaga 
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Amitesarobe
eta bakar horretaz da orain ere ezaguna: Agustin. Apelidu kontuan, aldiz, gau-
zak ez daude argi: izatez eta jaiotza-agiriz Pascual zuen Agustinek lehen abi-
zena. Iturriaga hori ez zuen ez lehenengoa eta ez bigarrena, hirugarrena baizik. 
Euskal literaturan, ordea, Pascual Iturriaga edo Iturriaga esan izan zaio, as-
paldidanik, Agustini. Amaren Ugalde
une batetik aurrera, aitaren Pascual ere galduz joan zen. Agian ez bere erabakiz, 

-
Agustin Iturriaga esaten zaio huts-hutsik: 

ez aitaren Pascual apelidurik aipatzen da bertan, eta ez amaren Ugalderik. 
-

tu izan diote: Agustin Iturriaga

Pascual eskribauaren eta Mikaela 
Iturriagaren iloba zen Agustin, aitaren partetik. Bigarren deitura, amarena, Ugalde zuen. Migel 
Antonio Ugalde eta Maria Agustina Amitesarobe zituen amaren aldetik aitona-amonak. Iturriaga
hori hirugarren deitura zuen beraz, ez lehenengoa eta ez bigarrena: aitaren aldetiko amonaren 
deitura zuen hori.

apelidu bakarra egina zuen Agustinen aita Juan Josek: zehazki esateko, Juan Joseph Pasqual de Itu-
rriaga Pascual eta amonaren Iturriaga haiek deitura 
bakar bihurtu zituen: Pascual de Iturriaga. Hala sinatzen zuek aitak, une batetik aurrerako dokumen-
tuetan. Horren ondorioz nonbait, «Pascual de Iturriaga y Ugalde» izenpetzen hasi ziren Agustin eta 
bere anai-arrebak, hirugarren lekuan behar zukeen Iturriaga hura bigarren lekura aurreratuz. Horrela 

Ugalde
hori alde batera utzi zuten, gehienetan, Agustinek eta bere senideek. Agustini dagokionez, ezagunak 
ditugun dokumentuen arabera Pascual Pasqual  Iturriaga edo Pascual de Iturriaga erabili 
zuen maizenik, Ugalde gabe. Hori ere ez beti: lehenengo atala murriztera jotzen zuen inoiz, Agustin 
Pasq. Iturriaga sinatuz. Hots, lehentasuna bigarren atalari ematen zion berak ere.

-

eta euskararen sustapenerako elkarte ofizialak Gipuzkoako Batzar Nagusiei aurkezturiko doku-

Agustin de Iturriaga edo Agustin Iturriaga

nortasuna: Don Agustin Pascual Iturriaga, Presbítero.
Agustin Iturriaga

deitu zion lehena. Arzak-ek, bere aldetik, A. P. Iturriaga
izen-adierazle bailiran. Zehatzago esateko, Pascual Iturriaga edo Pascual de Iturriaga esaten dio 
hainbatek, sarrerakoan, eta gero Iturriaga soil-soilik, artikuluan zehar. Ikus, adibidez, L. Villasan-

Pascual
(de) Iturriaga deitura bikoitzaz baliatzen dena. Ikus, esate baterako, Lasala Collado, Mandasko 

Agustin Iturriaga darabil ordea, inoiz edo behin. 

joan etorrian aitaren lehen deitura ere kendu egin zion askotan eta Agustin Iturriaga-tzat ezagutzen



-
tunarekin. Hiztun ederrak ziren biak: hiztun ederrak eta ikasketa-lanera ema-
nak, zeharo. Bide beretik zebiltzan, beraz, honetan eta hartan. 

Ez dugu esango, haatik, hernaniarra eta azpeitiarra denean bat zetozenik. 
Ezin esan liteke, bereziki, gizarte-iritzietan gogaide zirenik erabat. Ez da harri-

horrek berak muga sendoa ezartzen du. Kasu honetan badago, gainera, gehi-
garrizko motiborik, halako kidetasun estu-esturik ezin aurkitu ahal izateko. 
XIX. mendeko bi iritzi-joera handietako batetik, pentsaera ilustratu-liberaletik,
zetorren Iturriaga: hori zuen etxeko giroan eta lagunarte jasoan gidari, eta bide 

artean hain indartsu izandako beste pentsabide nagusitik, tradizio-zaletasune-

bestea, begirune osoa eta errespetu handia zion azpeitiarrak hernaniarrari. 

berrargitaratzaile eta sarreragile izan zen. Berak prestatu zuen, orain dela hogei 
urte, Iturriagaren Dialogo

berekin du, nire ustez, Iturriagaren esan-eginak zehatzago ezagutzeko gogoa 
eta bere pentsaera hobeto entenditu nahia.

Banuen nik ere, atrebentzia onartzen bazait, Iturriaga ilustratu-liberala hur-
bilagotik ezagutzeko eta bere ibilerak xeheago entenditzeko gogoa. Esango di-
zuet zergatik. Etxetik jasoa dut umetan, beste askoren moduan, apaiz-jendea eta 
gizarte-aurrerakuntza bateragaitzak direlako ikusmoldea. Aitak esango zukeenez, 
«Lapitzak ez dik artorik ematen, Zalbide!» Zenbat aldiz entzun ote genion aita-
ri etxean, bere gaxtetako gertaerak aipatzen zituenean, esaldi hori gogoratzen. 
Aitak herriko apaizarekin egin nonbait topo, Hernaniko kalean, eta honek zorrotz 
galdetu: «nora hoa, Zalbide?» Baita berak ere, erdi-lotsaz, erantzun: «gau-esko-
lara, jauna, regla-de-tresa eta aritmetika gehixeago ikasiko ote degun». Apaiz 
jaunaren epaia, berriz, ozena bezain etsia: «Zertan ari haiz gero, baserriko lanak 
alde batera utzita? Ez al dakik lapitzak ez duela artorik ematen?» 

duenik. 
-

losofia soziokultural eta politiko liberala Iturriagaren baitan gidari izateak ez du esan nahi, ezinbes-
tean, bere jokaera osoa pentsaera bakar horren gurpilera lotua zuenik huts-hutsean. Egunen batean 
Iturriagak eta Iztuetak Aieteko gainean, euskara eta euskal kultura indarberritze aldera, maiz izan 
ohi zituzten elkarrizketak zehazterik lortzen bada, esate baterako, bere iritzi-zabaltasuna ere azaldu 

Jolasak



akordatzen naizen bakoitzean, bere uste-sinesmenak, amets-gorrotoak eta jo-
kaera entenditzen eta gure gizarte honen eten-urratze sakonetan kokatzen 
ahalegintzen naizen bakoitzean, ezin alboratu izan dut Hernaniko apaizaren 
ateraldi hura. Berekin daraman mundu-ikuskera hertsia garrantzitsua da, nola-
nahi ere, gure lehena entenditzeko. Baserriko semea baserritar izateko jaioa 
zen, ez bestetarako, eta hartarako ez zuen kultura idatziaren behar handirik. 

Alfonso Maria Zabala, ipuin- eta antzerki-idazle ezaguna, Hernaniko 
erretore izana zela jakin nuen halako batean, Kizkitzaren Ereintza irakurriz. 
Baita neure buruari galdetu ere, ez ote zen bera izango aitari kargu hartu zio-

inguruko gertaera izan behar zuen.

aurrera Hernanin erretore. Zamarripak asmaturiko zarrontzale terminoa bete-betean egokitzen zi-
tzaion, oso oker ez banago, Alfonso Maria Zabalari. Gutxiegi dakigu ordea bere biziaz, azalpen 

-

azkenik. Mereziko luke, nolanahi ere, Alfonso Zabalaren ezagutza zehatzagoa eskuratzea, bere 
idazlan guztiak bilduz eta, bide batez, ahalik eta bizi-zertzelada gehienak jasoz. Egiteke dago lan 
hori, oker ez banago.
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gazterentzat hainbat antzerki-lan irri-eragile prestatu ondoan. Ateraldi hura 
ezin zen, hortaz, berea izan. Apaiz hura nor zen jakitea, hori da gutxiena. 
Bestea da garrantzitsua: Gipuzkoan orain dela laurogei bat urte gertatzen ari 
zen gizarte-aldaketa begien bistan izan, eta horren aurrean lehenari loturik, 
beti-bateko ordena zaharrean estekaturik, geratu izana. Horrexek sortua zidan 
niri, nolanahi ere, lehenaldiari iltzaturiko apaiz-prototipoaren irudia. Irudi hura 
zela medio, Hernaniko herria eta bertako apaizak loturik nituen gogoan. 

Lotura hura eten egin zitzaidan, euskal kontuen berri izaten hasi eta Agus-
tin Iturriagarekin topo egin nuenean. Hernaniarra genuen hau ere, eta apaiz. 

urruti zegoen Agustin, aitagandik iritsitako apaiz-prototipoaren iruditik: justu 
beste punta-muturrean. Agustinen eta beste apaiz-idazle batzuen bizia arakatzen 

aurrera egiten duela pentsatzen ohiturik gaudelarik horra non, Hernanin behin-
tzat, itxuraz atzera egin zuen. Iturriagaren biziak bazuen beraz, pedagogo gisa 
diogun itzalaz gainera, bestelako interesik ere. Hori guztia nuen hortaz, Iturria-
ga arakatuz eta biografia orori zor zaion begirunez, argitu beharrekoa. 

1. ITURRIAGA ETA BERE GARAIA

txiagotan saiatu izan gara, ordea, gizona bere gizarte-giroan txertatzen. Beha-
rrezkoa da bigarren hori ere, biografiari bere zukua aterako bazaio. Beha-

Aldaketa sakon eta bizkorren garaian bizi izatea suertatu zitzaion Agusti-

Frantsestea

egindako altxamendua hurrena; eta, azkenik, gure herriaren historia hain sakon 

-
tratuak lehenik, eta liberalak gero, literatura-liburuetan ageri zaizkigunak baino gehixeago izanak 
dira gure artean. Are gehiago: iritzi-aniztasun eta aurrerazaletasun hori aski nabarmena izan zen 

Ideology, Society and Language izenekoa, soziobiogra-
fiaren aukera paregabeak eskaintzen dituena. Maisu handiaren bidea kontuan izaten saiatu naiz, 
lantxo hau prestatzerakoan.

mendeotan, herritik atera gabe hamasei urte gerra-giroan bizi behar izatea. Are gutxiagotan, gerra-



Aurrez aurreko gatazka-giro hori ez zuen, gainera, plano militarrean 
bakarrik bizi izan. Antzera gertatu zitzaion beste hainbat sailetan ere. Alor 
instituzionalean, batetik: mendeetako foru-sistema jatorra arrailtzen, ahultzen
eta, partez, desegiten ikusi zuen bere bizi-denboran. Antzera gertatu zitzaion
ekonomian eta teknologian ere: burdingintza-molde zaharra gainbehera larrian 
erortzen ikusi zuen, itsas merkataritzaren txepelaldi sakona oso gertutik bizi 

eta gogorrak, belaunaldi bakarrean.

Guztia ez zen gainbehera izan. Enpresa-molde berriak sortzen hasi ziren 
han-hemen, bide asko berritu edo zabaldu zen, eta abar. Antzera gertatu zen 
plano soziokulturalean ere: aldakuntza nabarmenak agertu ziren janzkera-orraz-
keretan, dantza-musiketan, ezkontza-ohituretan eta gizabidezko arau nagusie-

-
klaustrazioak eta desamortizazioak, baita apaiz liberalen ibilera berezia ere, 
zurrunbilo horren osagai nagusi izan ziren. Horiek guztiak, eta ondotxoz ge-
hiago, ikustea eta nozitzea tokatu zitzaion Iturriagari. 

Hori bakarrik ez: aldaketa batzuetan, testigu ez ezik eragile ere izan zen 
bera. Iturriagaren izaerak berak bazukeen horretan bere eragina. Ekintza-
gizona zen hernaniarra, bete-betean. Aldaketa-giro bortitz hark eta Agustinen 
ekintzarako joerak esplikatzen dute, hainbatean, Iturriagaren biografia: ho-
rren guztiaren argitan ulertu behar dira hizkuntza alorreko bere esan-egi-

1.1. Gizonaren zenbait ezaugarri

-

giro hori barne-konfliktuzkoa izatea hein handi batean. Etsai-giro horren marka-seinaleak beko-
kian ondo iltzaturik daramatza Iturriagak. Ez da harritzekoa: nor ez luke gatazka-zurrunbilo latz
horrek sakon markatuko? 

-

tesi on baterako gaia, Iturriagaren eta bere bizi-giroaren inguruan.

Villa» aita Juan Josek eta amaren aldeko aitona Migel Antoniok.



-

Bere eskutitzetan ere, erraz da Iturriagaren hurkoarenganako esku-zabaltasuna

Hiztun ederra, alaia eta jakituria handikoa zen Agustin. Jakintsua izateaz 

Izaeraz ez zen odol-beroa. Bere hitzetan esanik, «berotasunak eta errabiak 

Agustin, kontu grabeetan: gizakion desio-irriken eta ahuldadeen jakitun, eta 
muga horiekin jokatzen ohitua. Apala izanik ere apalekin, bazekien bere ustez 
kontrako bidean aurrera samar zebiltzanei gogor egiten: beldur emateko neu-

ilustratuaren seme genuen Agustin. Aurrera begirako itxaropen horrek indar 

-
Una Asociación Bascongada de 1820 a 1850. Beste hainbat loturatarako, 

aldiz, iturri espezializatuagoetara jo beharra dago: Zuaznabartarrekiko harremanez ikus aita Jose 
-

bezala, apaiz eta irakasle izan zen. Anaietako bat herriko alkate.

igoko zen hortaz, haien laguntzaz, goiko mailetara. Ez zuen halakorik nahi izan, ordea. Her-
naniko apaiz izatea zen bere nahia eta, dakigun neurrian, ez zuen bere gogoz herriko eliza inoiz 
utzi izan.

gogoz eta inork behartu gabe, kapilau-lanengatik zegozkion diru-eskubide guztiei uko egin zien 
eta herriko bikarioaren esku utzi zituen, Hernaniko pobreei laguntzeko. Batez ere ospitalean edo 
ospitaletik kanpora gaixo zeuden pobreei laguntzeko. Behar gorrian zegoen Hernaniko familia 

Nosotros que no necesitamos de estos recursos para mantenernos debemos trabajar 
para los que no los tienen

-

ez ote zetorkion ezaugarri horretatik?



berezia zuen bere baitan. Konbentzitua zegoen hernaniarra, esperantzari eske-
rrak eskuratzen duela gizonak bere goi-maila, itxaropen horren bidez erdiesten 
duela bere izaera betea. Aitortu ere horrelaxe aitortu zion, behin batean, bere 
lagun Iztuetari: «Esperantzak gizona bizi du; ken bekio esperantza eta da 
kriaturarik kupigarriena». 

Azkenik, euskaltzale zen gure Agustin. Euskaltzale porrokatua, batzuen

esanean. Bide batez, eta hitzak hizpidea emanik, galdera bat egin nahi nuke 
hemen, guztion aurrean eta gero esango ditugun kontuen argigarri: zer da, 
funtsaren funtsean, euskaltzale izatea? Zer da euskaltzaletasuna? Hitzaren 
axalera bagoaz erraza genuke, Orotariko Euskal Hiztegia lagun, bere agerpen 
goiztiarrena kokatzea: Iturriagaren lagun Iztuetak erabilia da lehenengoz, 
itxuraz, idatziz. Erraza genuke, era berean, bere jendarteko eztanda eta za-

Euskalzale aldizkaria 
izan genuen, noski, hedapen zabala eman ziona. Aurrez aurreko definiziorik 
ematen ez bazaigu ere lehen agerpen haietan, ezaugarri zehatzez hornitua ager-
tzen da hitza hasiera-hasieratik: euskararen alde, ez kontra, dagoen jendea 
dugu, batetik, euskaltzalea: hitzez eta egitez hizkuntza bizirik ateratzen eta 
indarberritzen saiatzen dena. Hitzez eta idatziz euskara garbian egiten saiatzen

Gatozen gurera, eta egin dezagun proba. Saiatu al zen Iturriaga euskara 
indarberritzen? Bai, ahalegin bizian eta ondo jakinaren gainean saiatu zen 
horretan, aurrerago ikusiko dugunez. Saiatu al zen euskara, idatzizko lanetan 
bereziki, mordoiloegi ez erabiltzen? Horretan ere saiatu zen, nahiz eta osorik 
lortu ez, gero ikusiko dugunez. Ez dago dudarik, hortaz: aski neurri zabalean 
bete zituen Iturriagak baldintza biak. Euskaltzale argi eta goiztiartzat hartzekoa
dugu, beraz, Hernaniko benefiziadua. 

1.2. Harreman-sarea: lagunak, ezagunak eta etsaiak

Geure baitarik eman ohi dugu gizakiok, duguna eta dezakeguna. Egia da 
hori, baina ez egia osoa. Biltzen gaituen gizarte-giro zabalak eta inguruan 

Euskaltzale hitza gurea izanik ere, kontzeptua bera aski ezaguna da mundu zabalean: 
hizkuntza ahul askoren baitan, bereziki, uztarkide zuzena du euskaltzaletasun hitzak. Hori baka-

hitz horren baliokide hurbila: language loyalism
Language loyalism horren ezaugarri bereziak honako 

garbi, beste hizkuntzen morrontza handiegirik gabe, erabiltzen ahalegintzea. Ikusten denez, 
etxeko tradizio soziokulturala eta mundu zabaleko terminologia teknikoa elkarren eskutik doaz 
kasu honetan.
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dugun lagunarteak ere garrantzi handia dute, gure esan-eginetan. Hala gerta-
tzen zaigu egungo gizakioi, lautatik hirutan, eta halatsu izango zen Iturriagaren 
garaian ere. Saia gaitezen, beraz, Agustinen berezko ezaugarriez gainera bere 

Bazuen Agustinek, batetik, lagunarte jasoa, goi-mailakoa, nahi izanik ere 
gipuzkoar gutxik izan zezakeen modukoa. Gipuzkoako jende ikasiarekin, Her-

ikasia, ilustratua; gizartearen esparru instituzionalean, ekonomikoan edo kul-
turalean goi samarrean zegoena edo gorabidean zihoana: horrelakoak ziren 
bere solaskide jantziak, guztiak edo gehienak. 

Iturriagaren lagunartea ez zen, ordea, jende ikasi eta goi-mailakoen alo-
rrera mugatzen. Hizkuntzarekiko kezka bizia zuen Iturriagak: Hernaniko eta 

zen Agustin, eta bere moduko kezka-gogoak ageri zituzten gipuzkoar eta eus-
kaldun batzuekin harreman estuak izan zituen. Goi-mailako bileren kontua beti 
aipatzen den bezala, beste kontu hau alde batera utzi izan da maiz. Iturriagaren 
nortasuna bere osoan aztertu nahi bada, ordea, bestelako harremanok ere oso 

-

-
Una Asociación Bascongada de 1820 a 1850. Beste hainbat lotura-

tarako, aldiz, iturri espezializatuagoetara jo beharra dago: Zuaznabartarrekiko harremanez ikus 

-

-

-
rragoa, eta Astigarragaren zein Humboldt-en edade berekoa. Euskal Erromantizismoaren adierazle-
rik argienetakoa, nire ustez. Abentura zalapartatsua eta arrazoi-bidezko gogoeta bat eginik ageri 
dira Iztuetaren bizian, noiz bide batetik dabilen, eta noiz bestetik, esaten erraza ez delarik beti.

Manuel Larrarte Hernaniko organo-jolea, biak ere Hernaniko eskolan irakasle-kide izandakoak. 
Ikus Idazlan honetako VI. eranskina.

zetozen. Iztueta ez zen, ezaguna denez, Iturriaga baino atzerago gelditzen hizkuntza eta euskal 



Lagunarte dotorea eta euskaltzale-taldexka bizia: horiek izan zituen bere 
harreman-sarearen oin biko oinarri. Horrezaz gainera, gauzak hobeto zehazte 
aldera, kontuan izatekoa da Iturriagak norekin harremanik izan ez zuen. Badi-
rudi, horrela, euskara kontuan aski aurrera zebiltzan Zarauzko frantziskotarrekin
ez zuela Agustinek traturik izan: ez tratu handirik, behintzat. Konbentzioko

-
rretan suertatuko ziren, sarri, Zarauzko fraideak eta Hernaniko benefiziadua: 
Iturriaga liberal berritzaileen artean, eta besteak erregetiar absolutisten sailean. 
Horregatik izango da, seguruena, elkarren artean harreman handirik ez iza-

-
dakoa izan liteke, kasu horietan ere, Iturriagaren eta bere garaiko zenbait 
euskaltzaleren artean antzematen den distantzia hori. 

Horietan guztietan badago, nolanahi ere, esplikaziorako oinarria. Harri-
garriena, esplikazio argirik gabea, beste hau da: Luis Astigarragarekin ere ez 
zuela Iturriagak, itxuraz, harremanik izan. Hori bai dela harritzekoa. Biak 

-
go handiak biak: ikuspegi didaktikoz aski antzekoak, ele biko metodologiari 
dagokionean; biak ama-hizkuntzaren printzipioaren aldeko sutsu; biak eskola 
banaren sortzaile; biak euskaltzale zintzo eta saiatu; biak hizkuntza askoren 

etnokultura osoa bultzatzeko orduan. Bide-erakusle zuen Agustinek zaldibitarra, hainbat kontutan. 
Are gehiago: Hernaniko eskolan jasotako eskarmentuak erakutsi zionaz gainera Iztueta izan zen, 
itxura osoz, Iturriaga euskaraz idaztera bultzatu zuena. Bera zuen hernaniarrak, euskaraz ondo 
idazteko orduan, maisu eta eredu. Hori ere garbi ageri da Iturriagak Iztuetari egindako eskuti-
tzetan. Ikus VI. eranskina.

-

gelditu ez zaigun. Baliteke halere, jakina, gure edo nire ezjakintasuna izatea ustezko harreman 
falta horren iturburu nagusia.

dokumentua.

-

eta 2007.

antzeman liteke, agian. Erabateko miresmena zion Seguran jaiotako eta munduan asko ibilitako 
Astigarragak Larramendiri: negar egitera iristen zen, andoaindarrak idatzitakoak irakurriz. Iturria-
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Gatozen, azkenik, Iturriagaren etsaietara. Horrelakorik askotxo izan zuen 

agiriena, jasotako datuak zuzenak baldin badira, Hernaniko «beste» irakaslea: 

direnak, edota hala seinalaturik ez daudenak, izan zituela. Herrian bertan zi-
tuen, itxuraz, etsairik gogorrenak. Apezpikuak Agustin herritik desterratu 
zuenean, adibidez, uste izatekoa da erabaki horren xaxatzaileak ez zebiltzala
batere urruti. Iturriaga oso jakitun zen, bere muga horiena. Hortik eratorritako 

tziak hala agindurik, hori bai, isilik lan egitearen zale zen Agustin, zenbait 

ibiltzearen kalteez.

1.3. Bizi-ibilera: aldiak eta gertaerak

-

hurren.

Beharrezkoa baina, bere horretan utzita, antzua. Corpus-plangintzak ez zuen ondorio onik ekarri, 
eta ez ekarriko, bere ustean, eskuratze-plangintza sendo batean txertatu ezean. Hor ere ez dago 
ordea bien arteko tirabira erabatekorik, maila kontua baizik. 

tza kontuan, eta are plano instituzioanal osoan, izan zuen bilakaera ongi ulertzeko. Lasaren 
garaitik aurrera berekin dakarren fama, inori desio ez izatekoa, ez dakit noraino den egia. 

inori laguntzat opa izateko horietarikoa. Horrela al ziren kontuak, ordea? Ez ote gabiltza, ho-
netan ere, onen eta gaiztoen azalpen erraxegian kateatuak, azalpen konkretu horretan halere 
Agustin delarik ona, eta oihartzuarra gaiztoa? Merezi luke azterraldi on bat Mariano Arizmen-
dik ere.

-

Nagusietatik, Iztuetari erakutsi zion bere plan-zirriborroa, ohar eske. Ikus hori dela-eta Iztue-

-



a) 1778-1805: ikasle-garaia

Hernanin izan zuen Agustinek, seguruenik, bere lehen eskola. Latin-ikas-

zuenean, Andoaingo seminario txikian egin zituen hartarako lehen ikasketak. 
-

-

zuela Agustinek. Hernaniar gazteei latin-gramatika irakasten jardun zuen, gogotik. Bere hitzetan
-



b) 1805-1823: apaiz eta pedagogo

zenbait urtez eta gotzainaren aginduei men egi-

-
nek pedagogo onaren fama. 

-

osagarriak eskaintzen ziren: kultura-giro osoan txertatuz erakusten ziren 
-

lez gora egin zuen berehala. Hernanitik ez ezik Gipuzkoa osotik, eta are Na-

Lan horretan hasi eta handik gutxira, Gipuzkoako eskoletan hizkuntza 
kontuan gaizki jokatzen zela konturatu zen Agustin: gaztelaniaz erakusten zi-
tzaien irakurtzen, erdaraz ezer gutxi zekiten edo tutik ere ez zekiten umeei. 

irakasle-lanak probetxu onik aterako bazuen alfabetatzea lehen-lehenik euska-
raz egin behar zela ikusi zuen Iturriagak. Euskararenganako maitasun beroa 
baino motibo pragmatikoagoak izan ziren, beraz, Iturriaga sinesmen horretara 

tzen eta dotrina erakusten jardun nahi: hortik gora ere jo nahi zuten, mutilak unibertsitaterako

matematika, eta Agustinek gaztelaniazko eta latinezko gramatika batetik, eta dotrina bestetik. 
Goizeko zazpietatik hasi eta arratsaldeko zazpiak arte, tartean bi ordu hartuz gosaltzeko, bazka-
ritarako eta atsedenerako, gauza askotxo erakusten zen nonbait ikastetxe berrian. Gauza bat eskas, 
zenbaiten esanean: dotrinarik ez omen zen aste barruan erakusten; larunbat arratsalderako uzten 

eskola-mundurako emandako orientabideekin.

-
-

abece -



ezer asko ikasten. Hori ikusten zuen berak bere eskolan, behin eta berriro. 
Egoera hori hobetu nahirik ikasbide berria eratu nahi izan zuen, eskola-umeek

Ikasbide berritu horretarako ikasmaterial xumeren bat ere prestatzen hasia izan 

beregana jo zuten. Eskola kontuetarako aholkulari hartu zuten berehala. Gehiago 

-
la, bere apaiz- eta irakasle-lanak alde batera utzi gabe, Aldundi liberalaren enkar-
guz ikasmaterial elebidun egokiak sortzen hasi zen buru-belarri.

konstituzionala, burrundara bizian, eta gauzak asko itsustu ziren Iturriagaren-
tzat. Bai beretzat eta bai bere eskolarentzat. Hasteko, ikastetxea itxi edo 
itxiarazi egin zen kolpean. Bestetik, susmagarrien zerrendara pasa zen Agus-

-

abece -
-

-

eranskineko 2. dokumentua.

agintariekin ongi konpondutako hainbat irakaslek eta apaizek arazo larriak izan zituen, Agustinek 
bezala, bere lanean aurrera jarraitu ahal izateko. Horietarikoa izan zen Iturriaga. Gipuzkoako apaiz 
eta irakasle liberal edo liberal-kutsukoen kontua ez dago, dakidanez, era monografikoan aztertua. 

-

Provisoreak Zestoara desterratu zuen Iturriaga. 
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hori eta horrenbestez amaitu. Herrira itzuli eta handik gutxira bere kontrako 

Saiatu zen Iturriaga bere burua zuritzen. Kontu bat baino gehiago bere 

zera erabaki zuen: errege-indultuaren barruan gelditzen zela Iturriaga eta, 
beraz, 206 errealeko kostak ordainduta libre gelditzen zela eta bere apaiz-la-
nean jarrai zezakeela Hernanin. Baina debekatua zuela, handik aurrera, irakas-
le-lanean jardutea. Hori izan zuen Agustinek bere biziko kolperik larriena: 

Agustin gabe, baina alferrik. Ez zen horrela ere baimenik lortu, Hernanin eta 
Hernanitik kanpora hain entzute handia izandako ikastetxeari jarraipenik ema-

c) 1823-1833: ikastetxea itxi eta Karlistada arteko garaia

-
ren gizarte-egoerarekin, batez ere bere etorkizunarekin, gero eta kezkatuago 
agertu zen handik aurrera. Loturik ikusi zituen berak, une batetik aurrera, 
eskola-molde egokia eta euskararen bizia. 

Bere burua euskaraz janzten hasi zen. Erraz eta jator hitz egiten zuen 
Agustinek, itxura denez, baina ez zen euskaraz idazteko gai. Lan handia 
zeukan horretan egin beharra, eta berrogeita hamar urte inguru bazuen ordu-
rako. Ez zen adinik egokiena, euskaraz alfabetatzen hasteko. Horretan hasi zen 

lankide izana zela; hain lagun min non, hauetakoren bat Hernanira etorriz gero, ez omen zen 
Agustinen etxera hurbildu eta bisita egin gabe gelditzen; Gipuzkoako jefe politikoari berak marka-

egitasmoen betearazle; Hernaniko gazteak bide okerrera eraman zituela, Voltaire-ren aldeko zela, 
lehen ere zerbaitegatik bidali zuela obispoak herritik kanpora, eta abar. 

tzeari ekin zion gogotik. Baratze bat errentan hartu zuen, eta han sartzen bide zituen ordu libreak 
Dialogo-jolase-

tan eta Fabula-ipuinetan nekazaritzaz, arbolazaintzaz eta abelzaintzaz ageri dituen zehaztasun 

jaso zuen enkargua, Gipuzkoako eskoletarako testu-liburu ofiziala prestatzekoa, ez zuela erabat 

zebilzkion.



ordea, eta ez probetxurik gabe. Eskutitzak euskaraz, edota erdi erdaraz eta erdi 
euskaraz, idazten hasi zen Iztuetari. Konturatzen zen dorpe zebilela idatzizko
jardun horretan, baina bazuen itxaropena bere burua ondo alfabetatzekoa. Iz-

Asi naiz pisca bat au ezagutzen eta uste det dembora guchiren barrenen es-
cribatuco diodala neque aundi gabe
euskaraz eskribatzen jakitea espero zuen Iturriagak. Baikorregi jokatu zuen 

Meza eman eta baratzea zaintzea ez zuen aski, itxuraz. Jauntxo-jende 
buru-jantziekin eta diruz edo aginpidez zezakeen jendearekin bilerak egiten 

epaiketaren ondorengo lehen urte horietan bederen, goi-mailako gizarte-bizi-
tzan bereziki nabarmendu zenik. Iztuetarekin, berriz, gero eta harreman estua-
goa izan zuen. Badirudi Karlistada aurreko urtealdi horretan euskaltzaletu zela, 

-
goen: burua astintzen saiatzen zen, hizkuntza ahula indarberritzeko biderik 
egokiena zein izan zitekeen antzemateko.

Zehatzago esanik, Batzar Nagusiek azken uztailean eratu berria zuten Susta-
pen-batzordetik. Euskara gainbehera zetorrela, zerbait egin beharra zegoela 
ikusten zutela Batzar Nagusietan, eta euskara indarberritzeko plan bat egitea 

ikuspegitik hori da balio duena, inola ere ahaztu ezin dena. Iztuetaren aholku-gidaritza behar izan 
-

latik gora, aski gora iritsi zela Iturriaga euskarazko idazmen kontuan. Hori dela-eta, leku askota-
tik etortzen zitzaizkion laguntza eske. Herrietako apaizak, besteak beste, maiz etortzen zitzaizkion

zituela Iturriagak, eta Iztuetak euskaratzen zizkiola. Ikusteko dago, Iturriagarenak direla esaten 
diren liburu horietan zer den Iturriagak berak euskaraz idatzi eta Iztuetak orraztua, eta zer berak 
erdaraz idatzi eta Iztuetak euskaraz jarria. Besterik da Fabula-ipuinen liburua. Bertsoak izanik 

Arrangoitzeko konde Bernardok eman ziola hainbat bertsori azken ukitua, Larraldeko jauregian. 
Estilo literariozko ukitua bakarrik izan zen tartean, edo orrazketa osoa, ez dakigu. Litekeena da 
azken orrazketa-lana Iztuetak egin izana hiru liburuetan, ez lehenengo bietan bakarrik. Lehenengo 

emanak.



gutxiago konstituziozaleen lagun eta lankide izateagatik herritik desterratua eta 
irakasle-lanean jarduteko betiko indargabetua izandako bati. Aurreragoko pun-
tu batean ikusiko ditugu Batzar Nagusien enkarguzko lanak, xeheago. Esan 
dezagun baiezkoa eman zuela Agustinek eta, Iztuetari garai horretan egindako 
idazki ugarien argitan, Batzar Nagusien enkargu horri erantzun nahirik joan 
zitzaizkiola Iturriagari bizpahiru urte. Iztuetarekin eskuz esku jardun zuen 

bukatu ziren, aldi baterako, Herri-aginteen enkarguak eta enkargu-ondoak.

d) 1833-39: Karlistada

artean ez zuten Agustinek, bere anaiek eta beste zenbaitek beren burua batere 
seguru ikusten. Hori dela-eta herritik alde egin zuten Agustin Iturriagak, anaia 

Iparraldean izan zen artean, saio bat baino gehiago egin zen gerra lazga-

kontuak alde batera utzi eta geure burua zaindu behar genuen euskaldunok; 
beste interesen gainetik zeuden euskaldunon interesak; horretarako, berriz, 

nik, behintzat, ez dut halakorik eskuartean izan. Gainerako dokumentu ofizialak eta eskutitz per-
tsonalak eskueran ditugu, ordea. Aski esplizituak dira horiek eta, beraz, pentsatzekoa da gutxi
gorabehera Iturriagari zer esango zitzaion: Sustapen-batzordeak Agustinen plan hori ontzat emanez 

eskoletan.

herritik batere urruti, eta bando bien arteko aginte-aldaketa ere izan zen tartean. Hasieran libera-
len esku zegoen Hernani; karlistek hartu zuten gero.

-



bake on bat lortzea komeni zitzaigun lehenbailehen, karlista buruzagien inte-

-
tarren aspaldiko laguna. Bere ideia horien zabalkundean, publizitate-lanean,
proklamez gainera pisu handia izan zuten euskal kantuek eta bertso-pape-

aurrera, Hendaian bizi izan zela lehenik, Zuaznabartarrek bertan zuten etxean,
-

Arrangoitzeko Bernat, Iturriagaren hitzetan esanik «Iruburuko alkate, Baio-

horretan ondu zituen Agustinek, azken ukitua behintzat hor eman zien Berna-
ten beraren laguntzaz, bere Fabula-ipuin famatuak.

e) 1840-51: azken urteak

Begi onez ikusten zuen Agustinek, Bergarako Besarkadak ustez berekin zeka-

-

-

-
tura soziala: euskara ahozko planotik idatzizkora jende xehearen artean zabaldu zuen gertaera 
berria.

bere izena jarriko. Batzuen eta besteen arteko zubigile moduan ageri da hor, itxura guztien ara-
bera, Hernaniko benefiziadua. 

Arrangoitzeko markesek zuten Chateau Larralde
-

-



Baten batek honela idatzia izan behar zion apezpikuari: «se ha presentado aqui 

eta ibilbide horrek faktura pasatzen zion. Herentzia horrekin kontatu beharko 
zuen, aurrerantzean ere. 

Eliz lanak egiteaz aparte bere ikasliburuak argitaratzen saiatu zen Iturriaga, 
herrira itzuli bezain azkar. Hamar bat urte lehenago, Batzar Nagusien enkarguz, 

lan erosoa. Batetik, baimen ofiziala behar zen horretarako, eta hori ez zen 

behar zen. Hartarako astirik zukeen eta abentura horretan sartzeko prest ze-

etxean argitaratzen saiatu zela Agustin, baina hirutik bat bakarrik lortu zuen 
horrela argitaratzea: Fabula-ipuinen liburua, euskal letretan fama eta oihartzun 
zabala eskainiko ziona. Beste biak, bai Arte de aprender la lengua castellana 
eta bai Dialogo Ideia ez 
zitzaion hain gaizki atera. Eskoletarako bi liburutxo, behintzat, lortu zuen Her-

Artea; hurrengo urtean biga-
rrena, Dialogo-jolasak. Horrezaz gainera, bere Fabula-ipuinak argitaratu ziz-

berehalako batean, argitara emana azkenik. Bazuen, beraz, zertaz poztu.

Baina-rik ere ez zitzaion falta izan, ordea. Hasteko, berak buruan zuen 

-

-

-

Kartilla-artea eta Dialogo-jolasen 
liburuxka. Horrezaz gainera, azken orduan hasitako edo geroko utzitako beste lanak: gramatika, 

-



-

argitaratzeko asmoa zuen: bai eskoletarako eta bai, aurrerago ikusiko denez, 
apaiz-jendearentzat, sermoi hobeak idatzi eta pulpitutik txukunago, jatorrago 
eta dotoreago hitz egin ahal izateko. Horiek ez zuen argitaratzerik izan, antza

Ez zen hori izan, ordea, ustekabekorik larriena. Liburuen kopurua murriz-
teaz gainera, enfoke-aldaketa ohargarria izan zuten bere bi material horiek. 
Iturriagaren langintza osoak helburu bi zituen: lehenik euskara indarberritzea,
neska-mutilak beren ama-hizkuntzan alfabetatuz eta garaiko jakituria oinarriz-
koaz euskaraz hornituz. Bestetik, umeak gaztelania errazago eta probetxu 

euskara indarberritzeko asmo hori. 

Badirudi, azkenik, hirugarren ustekabea ere izan zuela Agustinek: lehe-

aurkeztu zituen Iturriagak, Herri-aginteen babes eske. Liburu horiek gaztelania 
-

tu ondoren, Gipuzkoako herriei liburu horiek gomendatzea erabaki zuen 

bakoitzetik ale bana bidaltzeaz, udal bakoitzak herriko maisu-maistren esku 

Fabula-ipuinen
bukaeran hiztegitxo bat erantsi zuela. Hori ote zen begiz jotako eskola-hiztegia? Ez dirudi.

azpimarratzen zituen berak, antzeko enfasiaz. 

lagunen batek aurreratu ez zion: Zuaznabartarrek?
-

ren bi ikasliburuak bidaltzen dizkietela eta herriko lehen hezkuntzako maisuari entregatzeko 

-

-

azkena gertatu ere. Larramendiren Imposible Vencidoaz geroztik, bere Hiztegi handia barne dela-
rik, behin baino gehiagotan jardun zuten herri-agintariek lan horretan. Laguntza-bide hori berezi-

Iturriaga, Juan Mateo Zabala, Lardizabal eta Agirre Asteasukoa sartu beharko lirateke gutxienez,
kasuan kasuko laguntza-molde diferenteaz halere, Herri-aginteen laguntza jasotakoen zerrenda 
horretan.



Arazoak arazo, aspaldiko bere ametsik goxoena, euskaldun neska-mutilen-
tzat euskaraz eta erdaraz irakurtzen ikasteko bidea, hezurmamiturik ikusi zuen 

hasierako asmo nagusi eta esplizitua, euskarari bizirik eutsi eta, ahal zelarik, 
indarberritzekoa. Gaztelania hobeto ikasteko metodoa: kalera begira, hori izan 
zen bere langintza osoaren azken emaitza publikoa. Administrazioaren akta 
ofizialetan, behintzat, hala gelditu zen gorderik. Zuri-gorrizko ametsetik egu-
neroko errealitate nabarrera zenbateko aldea dagoen frogatzeko aukera ederra 

Suerte hobea izan zuen, nolanahi ere, bere hirugarren liburuarekin, Fa-
bula-ipuinei buruzkoarekin. Ez dago dudarik hirugarren hori gertatu zela, lu-
zarora, Agustinen produkzio osoan erakargarriena. Bere sarrerako bertsoa, 
euscal errico gasteriari eskainitakoa, gertatu zen orobat bere filosofia sozio-
kulturalaren azalpenik adierazgarriena. Euskarari bizirik eusteko, preserbazio-
bide hutsa ez zen aski bere ustean. Espezialistek language spread
ohi duten prozeduraz, hizkuntza apala funtzio berri eta jasoetara hedatuz in-

esparru batzuetara sarbidea eskaini behar zitzaion baserritarren euskara jator 
baina mugatuari. Kultura europarra euskaraz eskuratzeko apustua egiten zuen 
Agustinek, bere Fabula-ipuinen eskaintzazko bertsoan:

-
ri-lanetan ere aurrera egin zuen, zezakeena emanez. Juan Mateo Zabalaren 
aditz-liburuaren onespen-azterketan jardun zuen batetik, Iztuetarekin batean, 

harrera handi-handirik izan zutenik. Eskoletarako berrargitalpenik ez dugu, behintzat, ezagutzen.
Astigarragaren Diccionario Manual

eta bestea zergatik gelditu zen aurrera atera ezinik? Gaurkoz ez dago erantzun argirik, galdera 
horrentzat.

language spread edo hizkuntza-hedapena

El Verbo Regular Vascongado del 



garrantzitsu dena, euskarari jendaurreko ekimenetan ordura arte izan gabeko 
lekua eskaintzen saiatu zen eskolatik kanpora ere. Horrela etorri zen San 
Inazioren martxa, ordura arte gaztelaniaz kantatu ohi zena, euskaraz jartzea
eta errotulazio publikoan euskarari presentzia argia ematen hastea. Hernaniko 
hilerriaren sarreran dagoen goiburua ez zen, oker ez banago, bere saio horren 
lekuko bakar gertatu. 

-
kin. Hil baino sei urte lehenago egina zuen testamentua, burua argi zuelarik 

2. ITURRIAGA ETA GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIAK (1830-33)

Iturriagaren 1830eko planaz hitz egin ohi da normalean, urte horretako 

izan zen ordea, ez egun bakarreko edo urtealdi bakarreko lana, egun hartan 
martxan jarritakoa. Hiru urte iraun zuen kontuak, dokumentazio ofizialaren 

parean: gertaera soziopolitiko bortitzek gogor erasan zioten bere ibilerari, bai 
eta azken emaitzari ere. Beste kontu horien berri ere eman beharko da beraz, 
gain-gainetik bada ere, Iturriagaren 1830eko planaz hitz egiterakoan.

Abiaburuak

-
-

deko Real Sociedad Bascongada famatua berpiztea. Izena aldatuz, halere, 
berpiztu nahi zen Bascongada hura. Izen berria honako hau izango zuen: 
Sociedad de fomento de artes de Guipúzcoa. Egitasmo zabal honekin sortu 

Hori zela-eta, beste elkarte bat ere sortzea komeniko zela esan zuen, 
-

marrek. Euskara indarberritzeko Elkarte ofizial bat. Asmoa ez omen zen berea: 

dialecto vizcaíno, -

eraman ezineko ekimena izan zen hura.



Juan Bautista Erro euskalari eta politikari erregezaleak, une horretan Erregeren 
«Consejo de Estado»koa zenak

Batzar Nagusiek, Erroren euskaltzaletasuna kontuan izanik eta gaiaren garran-
tziaz jabeturik, ontzat eman zuten proposamen hori ere. Gauza bat esan zuten, 
halere: elkarte bi sortu ordez hobe zela dena batean egitea. Hobe zela Susta-
pen-elkarte bakarrak, Sociedad de fomento de artes de Guipúzcoa delakoak,

ilustratzeko neurriak» proposatzea eskatu zitzaion beraz, industria eta merkatari-

Erabakiaren garrantzia

Hau da lehenengo aldia, dakigularik, Gipuzkoako goi-agintariek euskara-
ren aldeko hizkuntza-politika esplizitu eta orokorra egitea erabaki zutena. 
Hizkuntza-politikazko erabaki asko harturik ziren aurreko mendeetan, par-

aldeko
politika egin nahi zen, batetik, eta politika orokorra bestetik: euskara bizirik 
ateratzeko eta ilustratzeko neurriak planteatzea eskatzen zitzaion Sustapen-ba-
tzordeari. Euskararen bizia arriskuan zegoela onartu zen, beraz, Gipuzkoako 

-
sietan aurkeztu eta aurrera ateratzeko intentzioz, Abandoko Ulibarrik. Erroren miresle handia zela 

baiezkotan zer-nolakoa, ezin liteke, gaurko informazioaren argitan, zehaztu. Ulibarriren Gutun-
liburuaren irakurketa nekoso eta zehatzak sorpresa bat baino gehiago emango liguke ordea, se-
guruenik, guztioi.

bilaldi bakarrean? Garaia oso zen berezia, eta horrek ekarriko zuen, seguruenik, beste erabaki 

asmoa nondik zetorren: Errogandik. Eta deigarria da, bereziki, proiektua idazteko enkargua nori 
eman zitzaion: Iturriagari. Horra hor erregetiar absolutista nabarmenaren asmoa, liberal bati 
enkargatua. Gutxi da zinez garai haietako eztabaida soziokulturalez dakiguna, eta gure jakite 
falta horrek bakarrik esplika ditzake, seguruenik, itxurazko paradoxa horiek.

-

batzorde horren kide. Hots, euskara indarberritzeko proposamena egin zuen Barroeta Aldamarrek 
eta beste hiru kidek osatu zuten, hasieran, Sustapen-batzordea. Beste hiru horien artean zegoen, 

esana izan behar zuen garai hartan, Iturriagaren burutik pentsatzen zuela. Liberal moderatuen mul-
tzora bideratua zegoen Zabala hori, eta badakigu Iturriaga biziki estimatzen zuela.

herri-ordezkarien erabakiz edo onespenez hartu izan ziren neurri horietariko zenbait, eta gogoz 
kontra edo goitik beherako ezarpen argiz beste hainbat. 



Batzar Nagusietan. Euskararen gizarte-dimentsioa garrantzizko gai bihurturik 

Garrantzizko gaia zen agintarientzat, posizio argia eskatzen zuena. Erabaki ere 
hala egin zen: euskara arriskuan zegoenez, eta bizirik eutsi nahi zitzaionez,
hartarako neurri praktikoak hartu beharra zegoela erabaki zen. Erabakiak har-
tzeko, berriz, proposamen bat egin beharra zegoen eta Sustapen-batzordeari
eman zitzaion horren enkargua. Ez, ezinbestean, euskara indarberritzeko plana 
berak idazteko, lana adituren bati enkargatu eta hurrengo urtean Batzar Nagu-
sira ekartzeko baizik. Ez dago konstantziarik, halako plangintza-saiorik egin 

zenik berriro XIX. mende osoan. Euskararen aldeko plangintza instituziona-
lean garrantzizkoa izandako une batez ari gara, beraz, hizketan.

Horrekin batera, beste zerbait ere eskatu zitzaion Sustapen-batzordeari: eus-
kara ilustratzeko neurriak plantea zitzala. Behar bezala argitu gabe dago gure 
artean, orduko Gipuzkoan euskara ilustratzea
ere, erronka handia zen plangintza hori, bai proposamen konkretua egin behar zuen 
batzordearentzat eta bai, bereziki, proposamena onartuz gero neurri konkretuak 

Sustapen-batzordea martxan jartzea

lana aurrera eramateko: batetik Hazienda, bestetik Nekazaritza, hurrena 
Merkataritza eta Industria eta, azkenik, «Literatura». Literatura-atalean sartu zen, 
hain zuzen, Barroeta Aldamarren proposamenez onarturiko ekimena, euskara 
indarberritzeko planarena. Sustapen-batzordearen beraren hitzetan esanik, litera-

Enkargua nork nori noiz

-
cultivation eta elaboration stage direlakoen 

sortzea bestea: jakin badakigu, Erroren eta Ulibarriren buruan bueltaka zebilela ideia hori. Eus-
karari eskolan sarbide zabala, ordura artekoa baino zabalagoa eta eragingarriagoa, ematea izan 

ilustratzeko asmoaren azpian helburu horiek 
guztiak eta beste zenbait gehiago egon izana. 



bat behar zuen Sustapen-batzordeak, literatura-ataleko lana garaiz eta zuzen 

lehendabizi Iztuetari eman izana, Villafuertes-ko kondeak edo dena de-
lakoak, Iztuetak enkargua onartu ez eta, honek hala aholkaturik, enkargua 

Iturriagari egin izana. Kontua da berari enkargatu zitzaiola eta, eskutitz per-

tza-idazkiaren lehen zirriborroa. Badakigu hori baino gehiago ere: Zabalari 
erakutsia ziola eta honi «txit gustatu» zitzaiola. Badakigu, jakin, hortik 
aurrerakoetan ere lanean ari zela Iturriaga: bere txostenean esaten ziren 

zuen planaren lehen idazkuntza, eta Zabala batzordekideari bidali. Bere 

hari ere. 

Tramitazio-lana eta liburu-prestakuntza

gorderik agertu diren lau oroitza-idazkietatik, lanean gogor jardun zutela Ba-
tzorde-atal guztiek. Lanean eta ilusio handiz. Ekonomia aldetik oso egoera 

-

-

ematea, eta ez enkargua nork eta noiz eman zion ere. Barroeta Aldamarrek berak emango zuen 
enkargua, agian, proposamena ere berea izan baitzen Batzar Nagusietan. Hori baino seguruago, 

-
tegatik diot «seguruago»: txostena, egindakoan, hari pasa zion Iturriagak. Enkargua eman duena-
ri erantzun ohi zaio, normalean, enkargua egindakoan.

diona: «Nere adizquide mamia: ona ni berorren deseori conforme ocupatua, gure eusquera es-
cuetatic joan ez daguigun, nere buruan bideac billatcen. -



zituen. Ekonomia eta industriako txostenak, horregatik besterik ez balitz ere, 
aparteko garrantzia zuen une hartan. 

Bestalde, euskaltasunaren inguruko gaietan ere pizten ari zen giroa, eta 

garrantzi handia ematen zitzaion: oinarri egokiak gerta zitezkeen bata eta 
bestea, Gipuzkoako egoera sozioekonomikoa eta soziokulturala hobetzen has-

arazo sozial, ekonomiko, politiko eta kulturalentzako konponbide gisa baizik. 
Ez zebiltzan Batzar Nagusiak teoria sakonen bila, bertatik bertara aplikatzen

zitzaizkion Sustapen-batzordeari, problema konkretuei gerora gabe erantzun
egokia eman ahal izateko.

Iturriagaren proposamenak, esana dugunez, eskola-elebitasuna izan zuen 
helburu. Ez nolanahiko elebitasuna, full bilingualism edo elebitasun betea

bere osoan onartu zuen Iturriagak hainbat puntutan. Hori bakarrik ez: hura 
onartu eta harantzago jo zuen: eskolaren azken xedeak zeintzuk ziratekeen, eta 
begiz jotako gizartean euskara-erdarek izatekoa zuketen moldaera, ordura arte 
inork ez bezalako zorroztasunez planteatu zuen Iturriagak bere txoste-

txertatu beharra baitzegoen aurrera eraman nahi zen hizkuntza-politika oroko-
rra eztabaida didaktiko antzuetan galduko ez bazen. 

aski. Helburu-finkapena eta inplementaziorako zehaztapena ez ziren aski, 
hizkuntza-plangintzazko proposamen hura benetako ekimen bihurtu ahal iza-

besteak beste, elebitasun beterako material sorta zabala prestatu beharra ze-
goen. Norbaitek prestatu behar zuen material sorta hori ere, bere oroitza-
txostena proposamen hutsean geldituko ez bazen. Agustinek berak hala deli-
beraturik, Iztuetaren akuiluz edo Zabalak espresuki eskaturik, materialak 
prestatzeari ekin zion Iturriagak, oroitza-idazkia entregatu eta berehala. 

Badugu ikasmaterialen sortze-lan horren berri. Badakigu korrika eta pre-
saka jardun zutela hurrengo hilabeteetan Iturriagak eta Iztuetak, material-

askotxok, une batez, Espainiara itzultzea erabaki zuen. 
-



jakin badakigu Iztuetaren parte-hartzea ez zela hutsaren hurrengoa izan: Agus-
tinek euskaraz prestaturiko liburu-atalen hizkuntza-orrazketa egiten zuen Iz-
tuetak, batetik. Beste zenbaitetan, berriz, Agustinek erdaraz prestaturiko zati 

1831ko Batzar Nagusiak

6an, Sustapen-batzordea bildu eta Iturriagak egindako lana aztertu zuen. Her-

-

-
na onartu eta berehala aplikatzen hasteko neurriak hartzeko.

Iturriagaren txostenagatik, Merkataritza eta Industria alorreko idazkiak astindu 

jestioaz ere baziren zalantzak.

Giro horretan aztertu zen, beraz, Iturriagak idatzi eta Sustapen-batzordeak 

letretako maisu zena, berarekin ari zela lanean, kartilla prestatzen eta material berriak ikasleekin 

eta Manuel Larrarte organo-jole eta maisu-ohiak ere langintza horretan lagundu izana.

ahal izan zen, baina dialogo-jolasen liburutxoa ez. Lagin bat eman zen hortik, ez liburuxka osoa. 

jarraituko zuela uste izateko. Une batetik aurrera, gainera, bestelako lana sartu zitzaion tartean, 
hori ere Sustapen-batzordearen enkarguz, itxuraz: euskara-erdara hiztegia.

-

-



-
tako kideentzat deskargua eman zutela, eta azken hauek eskerrak 
eman zizkietela lau batzordekideei.

jakitez eta eskuartez, eta, beraz, haiek esandakoa kontuan hartzekoa

-
-

ponen la Junta de fomento.»

-
rretan, erabaki sendorik hartzeko egoeran. Horra esplikazioa, Batzar

tzordeak berak ez hainbat, baina aditu konkretuek bai buru-belarri, lan 
handia egina zuten hainbat txostenetan. Aditu horiei ere zerbait aitor-
tu nahi izan zitzaien, eta Sustapen-batzordearen kide izendatu zituzten. 

-

-

Ezezko biribilik ez zuten jaso, ez Iturriagaren planak eta ez gaine-
rakoek. Egoera hobetu arte ez zegoen, ordea, zer eginik.

tzarkideak Iturriagari, egia esanez baina esperantzari leihoa itxi gabe. Batzar
Nagusietan gauzak ez zirela nahi bezala atera, baina bazegoela aurrera egiterik. 
Iturriagak behar zuen dirua, liburuak inprimatu ahal izatekoa, ez zela berez 
hainbatekoa, eta nondik edo handik aterako zela. Horren berri eman zion Itu-



rriagak Iztuetari, oraingoan erdaraz, abuztuaren bian: «el Conde no estaba 

-

-

liburuak inprimatzeko. Liburuen zuzenketa-lana Iztuetaren esku jartzeko as-
moa-edo zuen Agustinek. Baita zertxobait ordaintzeko ere. Iturriagak berak 
sosik kobratu gabe egin zuen lan guztia, eta halaxe jarraitzeko asmoa 

1832ko Batzar Nagusiak

Lanean jarraitu zuten Iturriagak eta Iztuetak, beren eskola-liburuekin. 

zihoan, ordea, eta diru-itxaropena ez zen hezurmamitzen.

Kexu gogorra egin zien Batzar Nagusiei: dirurik gabe alferrikakoa zela hain 

Etorri zen Batzar Nagusiak egiteko eguna. Egundoko eskandaloa sortu 
Memoria justificativa de 

para mantenernos debemos trabajar para los que no los tienen.»
«Nos 

-

-
teko baliabideak. Izenpetzaile: Marques de Narros, Conde de Monterron, Jose Ramon Mendia, El 



los que tiene expuesto y pedido la Ciudad de San Sebastian para el fomento 
de la industria y comercio de Guipuzcoa. Argudio-bide argia zuen donostiarren 

-
dea ukatzen zien zenbait foru-xedapen birmoldatzearen alde baizik. Gi-
puzkoako herri gehien-gehienetako ordezkariak oso kontra agertu ziren. Ba-

Junta». Aurreko urtean bere ordezkariek Azpeitian esandakoari eusten zion 

Ez zegoen girorik, Iturriagaren bi liburuekin zer egin behar zen ganoraz 
eztabaidatu eta erabaki argi bat hartzeko. Edozein hasten zen, foruen automu-
tilazioa eztabaida-gai bihurturiko bilera batean, umeentzako kartillak eta dia-

-
tatik jakin ahal izan denez: Sustapen-batzordeari diru bat jarriko zitzaiola 
eskueran, Iturriagaren eta gainerakoen planak aplikatzen hasi ahal izateko. 

1833ko Batzar Nagusiak

Agindutako dirurik ez zitzaion, ordea, Sustapen-batzordeari iritsi. Eraba-

une hartako egoera. Beste urtebete itxaron behar izan zen, ganorazko pauso 
bat aurrera eman gabe. 

deliberatzeko. Maiatzeko bilera horretan, Iturriagaren txostenaren azalpen 
laburtua eman zen. Alde batetik laburpena, eta bestetik berrikuntza oharga-

-
-

-

estas dos faltas». 



las personas ilustradas del pais, e interesadas en su prosperidad.» Beharrezkoe-
nak edo egingarrienak ziren zazpi egitasmo hautatu zituen Sustapen-batzordeak, 
denak gehiegi izango zirelakoan, eta zazpi horiek azaldu zizkien Batzar Nagu-

-
penak. Lengua Bascongada

Ez da begi-luzeegia izan behar, konturatzeko diru-eskasiaz gainera beste-
lako arazorik ere bazegoela tartean. Batzordeko lanak, eta Iturriagaren enkar-

-

aplikaziora. Jauzia are handiagoa zen, Iturriagaren elebitasun beteko xedea eta 
materialgintza osoa kontuan hartzen bada. Norbaitek murriztu egin zuen jatorriz-
ko xedea, aplikatu beharreko neurriak minimora ekarriz eta helburua bera na-

murriztapen ohargarrien eredu argia da, dudarik gabe, Iturriagaren planarekin 

Ez zen aukerarik izan, nolanahi ere, hasierako planaren murriztapen eta 
desitxuratze horren zenbatekoaz jabetzeko. Batzar Nagusiak egin eta handik gu-

zen girorik izan, hezkuntza elebidunaren gaiari berriro aurrez aurre heltzeko. Eta 
gerra amaitu zenean, beste Euskal herri bat zegoen begien bistan: beste aginte-
ahalmen, beste Zeitgeist eta beste lehentasun batzuk. Iturriagak laster ikusi zuen, 
gerra aurrean bukaturik utzitako bere liburuak argitaratuko baziren bere kabuz 

-

ustean: kritikagile horiek ez zuten uste, euskaraz ikastea erdaraz ikastea bezain erraz gerta zekie-
-

hori Iturriagaren belarrira iritsia zegoen abuztuan, eta honako komentario hau egiten zion berak 



ilusioa eta ekimena, bultzada eta aupada pasata zegoen. Une egokiagoen zain 
egon beharko zen, gaiari aurrez aurre eta aginte-mailatik heltzeko. 

3. EUSKARA-ERDARAK, ITURRIAGAREN GARAIAN

-

jauntxoek gaia beren agenda politikoan txertatzeko? Hainbatekoa al zen beha-
rra? Badakigu, jakin, bertako protoeliteek euskararen atzera-martxaz kezkatu-

erabilera handiaz edo txikiaz eta erabilera horren gizarte-moldaeraz ezer gutxi
esan ohi zuten. Gutxi esan izanik ere, han-hemen idatzita utzi zigutenetik 
badago batez besteko deskribapen soziolinguistikoa egiteko behar adina lehen-
gai. Lehengai horietaz baliaturik eskaintzen da hortaz, lehen hurbilpen mo-

Zenbat gipuzkoar ziren euskaldun, eta zenbat erdaldun, Iturriagak bere 
txostena aurkeztu zuen garai inguruan? Ahozko jardunean zer hizkuntza zen 
nagusi, eguneroko gizarte-bizitzan? Zer hizkuntza zen nagusi hitzez, eta zein 
idatziz? Euskararekiko jarrerak eta jokabideak nolakoak ziren? Hiztunen hitz-
etorria eta erraztasuna zenbatekoa zen hizkuntza batean, eta zenbatekoa bes-
tean? Elebidunen euskara hura nola ageri zen, erdaratiko interferentziez eta 
euskara-erdaren konmutazioz? 

a) Zenbat gipuzkoar euskaldun, eta zenbat erdaldun?

-

halere, azalpen gehienak euskararen egituraz eta bere atributu linguistikoez egin ohi zituztela, 
edota hizkuntzaren behinolako unibertsaltasunaz eta lehentasun kronologikoaz, penintsulako kon-
testuan.

Language Loyalism in the United States handia argitara zuenetik, hizkuntza biren arteko kontak-
tu jarraiak hiru eratako ondorioak izan ohi dituela berekin, urteen harian: hizkuntza bien erabile-
ra-maiztasuna aldatu egin ohi da sarri; hiztun elebakar batzuk elebidun bihurtzen dira, eta elebidun 



-
-

Azalpen horiek bat datoz, funtsean, handik hogei bat urtera Eguren esko-
la-ikuskariak egindako baieztapenarekin: «en los pueblos rurales, que son los 

-

eta jende ikasiaren artean, eguneroko hizkuntza da erdara: ez bakarra, inola 
ere, baina bai egunerokoa. 

Hiztun-kopuru eta banaketa molde horiek kontuan izanik argi dago eus-
karak oso leku zabala duela eguneroko mintzajardun arruntean, Iturriagaren 
garaiko Gipuzkoan. Erdara ere etxekotua dago, ordea. Nola? Zer neurritan? 
Ikuspegi xeheago batetik begiratu behar diogu, horretarako, gaiari. Hizkuntza-
soziologia deskriptiboaren ohiko analisi-bideetatik. Nork dihardu norekin 
hizkuntza batean, ahoz ari delarik, gai honetaz edo hartaz diharduela? Eta nork 
norekin erdaraz, idatziz edo, bakanago, ahoz? Honako puntuok, bederen, argi 

egoeraz dihardugunean bereziki.

Ahozko jardunean, euskara nagusi

-
-

eta ikasleen hizkuntza-egoeraren berri ere ematen du.



kin eta senideekin, aiton-amonekin eta neskame-morroiekin. Hizkuntza horre-
tan hazten ziren umeak, beraiek bezala euskaraz baizik ez zekiten anai-arreben
eta inguruko lagunen artean: giro horretan hazten eta hezten ziren, eskolatu 
artean eta are handik aurrera. Euskara zen gizarte-bizitzaren esparru arrunt, 
ohikoenetan nagusi. Horrela egiten zen etxean, auzoan eta kalean, lagunarte 

azoka-ferietan, festa-egunetako erromerietan, hileta-elizkizunetako sarrera-ir-
teeretan eta ezteietan. Beraien moduko euskaldun-jendearekin ezkontzen ziren 
gazteak, eta euskal familia berriak osatzen. Hizkuntzaren belaunez belauneko 
jarraipena segurtaturik zegoen horrela, neurri zabalean.

Gero, une batetik aurrera, eskolan lehenik eta gizarte-giro batzuetan on-
doren, gaztelaniarekiko kontaktua izaten zuten gazte horietariko askok. L2 
gertatzen zen gaztelania, normalean, gazte horientzat. Berez L2 izanik ere, 
gaztelania hori ez zen askorentzat atzerri-hizkuntza baten pareko. Iturriagak 
argi dioenez, urteen poderioz eta erdarazko harreman-sareetan txertatu behar 
izanaren ondorioz elebidun bihurtzen zen hainbat gipuzkoar: gaztelania ere 

Horrezaz gainera, jende jantzi eta ikasiak erdaraz egin ohi zuen, maiz, 

ongi jakitea eta parez pareko status soziala, zer esanik ez goragokoa, zuten 

Azkoitietan, Hernanin eta Hondarribian, ez zen halako harreman-sarerik falta. 
Aparteko lekua eta lehentasuna zuen, zirkulu horietan, erdarak. Gaztelaniak 

harreman-sareetara irispide arteza zuten gipuzkoar gehienak. Goi-mailako 
-

rako harreman gehienetan euskaraz: hots, kaleko hizkuntza arruntean, kaletar 

-
-

-

Lengua materna».

-
raren arrastorik ageri.



zenbaitek eta herri txikietako edo baserrietako gehienek zekiten hizkuntza 

aldiz, idatzizko zereginetan.

Idatzizko jardunean, erdara nagusi

Hizkuntzaren erabilera formala eta jasoa eskatu ohi duten esparru asko-
tatik baztertua zegoen euskara, esan berri denez. Eta esparru horietan behar 
izaten zen, bereziki, idatzizko jarduna. Latina eginkizun sakroklasikoeta-

-

ingelesa, jakin-iturri formalizatuetara zuzenean iristeko edota urrunagoko mer-
katari-lanetarako.

arau-erabakien ildotik. Arau horiek zirela medio bazuten neska-mutil gehienek 
euskara idatziarekiko kontaktu minimoa: euskaraz eta erdaraz irakurtzen zuten 

ez zen, ordea, egungo irakurketaren pareko. Buruz ikasten zen liburuan idatzirik 
zegoena, eta kantuz «irakurtzen». Bide horrek ez zuen, gehienetan, egungo iriz-
pideen araberako belaunaldi alfabetaturik sortzen. Hortik aurrerakoan, oso kasu 
mugatuetan erabiltzen zen euskara eskolan. Gutxitan erabiltzen zen eta, kasu 
gehienetan, espresuki debekatua zegoen. Ez zen euskaraz irakurtzen eta idazten 
erakusten; ez zen euskaraz irakasten. Are gehiago: debekatua zegoen ikasleek 

-

es más 
común la lengua vascongada que la castellana, a tal punto, que los que viven diseminados 
en los caseríos ni una palabra entienden de esta lengua

latinaren ezagutza, halako maila batean. Beharrizan hori atzera hasia zen nabarmen, halere, uniber-
tsitate-esparruan.

bukaeran eraztuna berekin zuena zigortu egin ohi zen.



Euskararekiko jarrera eta jokabidea

Hiru eratako gertakariak antzematen dira aldi berean, euskararekiko ja-

lasaia batetik, status sozial batetik gorakoek euskararen bajeza-estigmatik ihes 
egin nahia bestetik, eta protoelite euskaltzaleen gorabidea azkenik. Hirurak 
ikusiko ditugu, labur-labur.

gabe bizi zuten gipuzkoar gehienek, Hernanin eta Hernanitik kanpora: 
euskaldun-jendea ziren beraiek, inolako tatxarik eta, dakigun neurrian, 
aparteko harrotasunik gabe. Euskal giro lasaian bizi ziren, hizkuntzaz
eta herritartasunaz aparteko buruhauste handirik gabe. «Horrela ziren 
gauzak», belaunez belaun etorriak, eta horrela bizi ohi zituzten. Ba-
zekiten L hizkuntza zela txikitan ikasitako euskara, eta H hizkuntza

hizkuntza, ez bestelako gizarte-xedeen ikur edo adierazgai. Aktibatu 
-

-
lako lanbideetan ziharduen hainbat kaletarrek, epeltasunezko edo ar-
buiozko jarrera ageri zuen euskarari buruzkoetan. Baziren hor ere 
euskara beren nortasun pertsonal eta kolektiboaren osagai preziatu senti-
tzen zutenak, eta euskaraz egiteaz inola ere lotsatzen ez zirenak. Baina 
ez ziren gutxi euskaldun-jende xehearen euskal giroko gizarte-arau 
horiek xaharkitutzat jotzen zituztenak eta erdarazko gizarte-arau berrien 
ildotik jo nahi zutenak. Lotsatu egiten ziren horietariko asko, euskaldun 
izateaz. Euskaraz ez zekitela esatera ere iristen ziren inoiz, euskarak 

jardungo dugu gaurkoan, soil-soilik. Garrantzi bizikoa dugu ordea, garai hura ganoraz entenditzera
iritsi nahi badugu inoiz, erdararekiko jarrerak eta jokabideak ere aurrez aurre aztertzea. Lan hori 
partez egina dagoela esan dezake norbaitek, eta ez zaio arrazoirik falta: euskara bajeza-estigmatzat
duenak bistan da prestijiozkotzat duela erdara, eta abar. Hori baino azterketa zentratuagoak behar 
genituzke ordea, oinak lur sendoan izateko.

-

Eh, callad, no habléis más esa gerigonza propia sola 
de salvajes o de un rancho de gitanos: vergüenza he que me conozcan por el acento los castellanos, 
que yo también soy de turris eburnia.



euskaltasun betearen ezinbesteko osagai eta ikur nagusi kontsideratzen
zutenak. Beren artean, herritar xeheen ohiko erabilera-arau nagusien 

tziz. Bazen horien artean, halako neurri batean, euskaltasunaz eta 
euskararen ubikazio sozialaz gogoeta egiten zuenik. Gutxi ziren ha-
lakoak, eta oro har indar handirik gabeak. Are gutxiago gai horien 
araberako gizarte-helburu esplizituak ezartzen zituztenak. Larramen-

horretan hasten dira protoeliteok euskaltzaletasun-gurpilari jakinaren 
gainean eragiten. Hizkuntzarekiko jarrera orokorra aldatzen hasi da 

-

Hizkera pobretzen ari da

-

-

ere eman litezke, Mogelena barne. Leku faltaz, horretan utziko dugu oraingoan.

tzarekiko jarrera orokorra da hemen aldatu eta irauli dena. Hots, Larramendiren eraginez, erdara-
ren mendeko eta morroi huts izateari utzi eta hizkuntzaren berezko baliabideei begira jartzen 

-
tasunik Larramendiren ahaleginean. Baina ez zen hizkuntzarekiko desegokitasuna, euskaldun-
goaren kultur egoerari buruzkoa baizik.» 



liteke berez: ez dela ezinbestean bere garaiko euskararen mailegu berriez eta 
orduko euskaldun elebidunen interferentzia ugariez ari, hizkuntza orok men-
deen joanean pairatu ohi duen aldaketaz baizik. Egiaren zati bat bakarrik da, 
ordea, lehenaldi urruneko perspektiba kontu hori. Markinako parrokoak Peru 
Abarkan azaldu nahi duena bere belaunaldiko gertaera da, batez ere: Mogel 
ez da aldi joanetako bilakaera pausatu baina etengabeen balorazio hutsa 
egiten ari, bere bizi-denborako fenomeno ongi ezagunaren testigantza ere 
ematen baizik. 

Erdal interferentzia ugaritzen ari da

Hitz egiterakoan gero eta ugariago baliatzen gara euskaldunak erdara-
ren makuluez: erdarazko hitzak hartzen ditugu, bere doinu-era eta hots-
ebakera ezpainetaratzen zaigu, joskeraz eta hitzen adieraz ere gero eta er-

Iturriaga hil eta handik hiru urtera, zer zioen Alejo Azpeitiak, Zestoako 

-

su propia lengua». 

da Alejo Azpeitia. Ez nolanahiko interferentziaz ordea. Interferentzia lexika-
lez ari da bera, huts-hutsik. Euskalari, euskaltzale eta euskal detraktore askok 
aho batez dio galtzen ari dela euskara garbia, euskara jatorra, «betiko» eus-

euskalgaiztoa dela. Beterik dago Iturriagaren garaiko dokumentazioa, XIX. 
mendearen lehen erdian, ikuspegi ezkor horrekin. Iturriaga bera da, bere 

-

Horra arazoa: hain interferentziaz beterikako euskara erabiliko ez badu Dic-
cionarioa eskuan hartu behar, umeentzako ikasliburutxoak prestatzeko eta 
Iztuetari eskutitz bat txukun antzean idazteko. Hori Iturriagak. Hortik atera 
kontuak.



4.  HIZKUNTZEN AZTERBIDEAK, ITURRIAGAREN ARGITAN

Bat ote dator aurreko atalotan emandako deskribapen xume hori, Iturria-
-

formazio soziolinguistikoa eta Hernaniko benefiziaduak Gipuzkoako Batzar 
Nagusiei aurkeztutako azalpena bateragarri? Zertan gelditzen da Iturriagaren 
azalpen hori motz? Non dakartza aldiz ekarpen ohargarriak, ordura arteko 
iturrietan jaso gabeak edota kontzeptualki landu arinak? Hori ikusiko dugu, 
hizkuntza-soziologia lagun, hurrengo atalean.

Jakintza akademiko gisa eratu berria da soziolinguistika, eta bere atal 
nagusien sailkapenean nekez bila liteke egituratze-maila handirik, edonork 
onartzen duen modukorik. Nolanahi ere, eta Iturriaga gogoan dugula, sei az-

Gauzak nola dauden begiratzen du, batez ere, lehenengo azterbideak: 

gizarte osoan edo hiztun-talde jakinetan; hizkuntza-gaitasunaren aldetik 
gauzak nola dauden, banakako hiztunen artean; eta hiztun elebidunen 

-

horri guztiari.

Gauzak nola aldatzen ari diren
azterbideak. Gauzak aldatzen ari diren ala ez eta, baiezkotan, aldaketa hori 
zer-nolakoa eta zenbatekoa den. Aldaketaren ubikazioak, bere kokapen fi-
sikoak eta soziofuntzionalak, aparteko garrantzia du azterbide honetan. Azter-

Gauzak zergatik aldatzen (ari) diren begiratzen du, nagusiki, hirugarren 
azterbideak. Zergatik indartzen edo ahultzen da hizkuntza baten erabilera? 
Zergatik ahazten edo atzentzen zaio zenbait hiztuni hasierako hizkuntza, eta 
beste bat nagusitzen? Zergatik sortzen dira interferentziak eta konmutazioak? 
Zein prozesu psikologiko, sozial eta kultural daude gertaera horien atzean, 
edota horiekin nolabaiteko loturan? Azterbide dinamikoa esan ohi zaio, ia aho 
batez, hirugarren lan-ildo honi.

-

Berri-berria ez izan arren, elaborazio handiagoaren beharrean dago: litekeena da, elaborazio 
horren argitan, aldaketa ohargarririk behar izatea oraindik. Nolanahi ere, azterketa soziolin-

nahi bada funtsezkoa dugu nazio arteko formulazioekin ongi txerta litekeen sailkapen bat 
eskueran izatea.

beste une jakinen batean.

Language Maintenance and Language Shift.



Goazen bidetik goazela, non bukatu behar dugun kalkulatu nahi izaten 
-
-

tziotan eta zer neurritan: hori da azterbide prospektiboaren muina. 

Hiztun batzuek edo besteek hizkuntza kontuak nola izatea nahi luketen, 
eta beraz egungo egoera gogoko duten ala 
ez analizatu ohi du bosgarren azterbideak. Herritarrek ba al dute beren hizkun-
tzari eta hiztun-herriari buruz kontzientzia argia eta hura aurrera atera na-

hizkuntza-leialtasuna? Galdera horiei eta antzekoei erantzuten saiatzen da 

Egungo hizkuntza-egoera honetan edo hartan desegokia dela uste bada, 
bestelako egoera bat lortu nahi bada hortaz, zer egin behar da? Iritsi nahi den 
helburura iristeko zer egin litekeen analizatzen du seigarren azterbideak, 

preskriptiboa
Hizkuntza-plangintza esaten zaio gaur egun, maizenik, atal honi. Hizkuntza-

leku zegokien, egitasmo hartan, goiko sei azterbide horiei? Zer neurritan izan 
genuen Iturriaga, azterbide horietan, bide-urratzaile? Ikus ditzagun seiak, ba-
nan-banan.

4.1. Euskara-erdaren egoera

Zer leku dagokie euskara-erdarei, Iturriagaren garaiko gizarte-bizitzan?
Zer neurritan egiten da euskaraz, eta zer neurritan erdaraz? Zer neurritako 
euskaldunak dira, oro har, gipuzkoarrak? Zer-nolako euskara egiten dute, hi-
tzez eta idatziz? Zer moduko erdara? Zer jarrera modu eta zer jokabide gailen-
tzen dira garai hartan, bere esanean, hizkuntza eta hiztun multzo biei buruz? 
Aukeran gutxi landua dago deskribapen kontu hori, Iturriagaren txoste-

Bilingual attitudes and behaviors, in Bilin-
gualism in the Barrio, 

ebaluatiboa esan dakioke.
Reversing Language Shift.

Sociology of Language.

planean gutxien landurik dauden puntuak.



Hernaniar gehienen eguneroko hizkuntza arrunta euskara dela erraz an-
tzeman liteke Iturriagaren idazkietatik. Zehar-aipamenetatik ordea, ez aurrez 
aurreko aitorpen argitik. Euskara-erdarek gizarte-bizitzan duten lekuaz jardu-
terakoan, eskola-mundura mugatzen du Iturriagak bere analisia: eskola mun-
duan, eta bereziki ikasleen artean, euskara-erdarak nola erabiltzen diren, edo 
ez diren, adierazten du berak. Bere esanean, dotrina kontura mugatzen da 

-

-
-

Mintzatzeko eta idazteko gaitasunei dagokienez ere aipamen gutxitxo 

Gaizki egiten dute ikasleek gaztelaniaz, bai eskolan dabiltzan urteetan eta bai 

-
-

teko aukera, beste hizkuntzetako haurrei eta gazteei eskolak eman ohi diena, 
debekatua dute Iturriagaren garaiko gipuzkoarrek beren ama-hizkuntzan. Hori 
dela-eta, beren hizkera-sorta osoa aldaera informalera, elaborazio kontzeptual
laburrenekora, mugaturik dute sarri, eta aldaera horietan ere erdararen 
interferentzia nabaria da.

Zer dio Iturriagak, azkenik, bere garaiko gipuzkoarrek euskara-erdarei buruz 
pentsatzen dutenaz? Ezer gutxi dio hernaniarrak horretaz ere. Ikasleen autogorro-
to linguistikoa aipatzen du une batean. Horra nola: «En otra edad, en que sienten 

-

-
riek jakinak zirela eta, beraz, horretan denbora galtzerik ez zuela merezi pentsatuko zuen segu-



4.2. Euskararen eta erdararen gure arteko bilakaera

Hizkuntza kontuak aldatzen ari al ziren Iturriagaren garaian? Eta, aldatzen 
ari baziren, nola? Iturriagarentzat, bere garaiko guztientzat bezala, ez zegoen 
dudarik: aldatzen ari ziren gauzak Hernanin, Gipuzkoan eta Euskal herri osoan. 
Atzera zihoan euskara. Gero eta jende gutxiagok hitz egiten zuen euskaraz, es-
kualde osoak euskaratik erdarara pasa berriak zirelarik Bizkaian, Araban eta 

haiek egiten zuten hizkera, berriz, gero eta mugatuagoa zen hitz-altxorrez, esapi-
deez eta joskeraz. Gero eta erdal interferentziaz beteago zegoen beren hitz-al-
txorra, hots-ebakera eta joskera. Konmutaziorako joera ere sentitzen hasia zen 

bilakaera horretaz azalpen zehatz handirik eman ordea. Gauza jakinak iruditzen 
zitzaizkion horiek, Batzar Nagusietako jaun aldunei esan beharrik ez zeudenak.

Hori guztia horrela zela jakinik ere, Iturriaga ez zen berehalako min-
tzaldaketaren beldur. Argi zuen hori Agustinek, eta denborak arrazoi eman zion: 
Hernanin eta Gipuzkoako herri-herrixka gehienetan euskara ez zegoen berehala 
galtzeko arrisku bizian -
ra edo ez hain luzera, eta halakorik gerta ez zedin garaiz hartu nahi zituen
neurriak. Bere bizialdiko arrisku nagusia ez zen luze-zabaleko mintzaldaketa, ez 
zen language shift edo proceso de substitución lingüística deitu izan dena. Egon 

euskara alde batera utzi eta bere ohiko eskulanean, kaleko tratuan eta, bereziki, 
etxean euskaldun-jendea erdara hutsean jarduten hasteko arriskurik. Ez erdara hu-
tsean eta ez, askotan, ele bietan. Euskarak bere-bereak zituen oraindik, Gipuzkoako 
eskualde eta herri-herrixka gehienetan, etxea eta familia, auzoa eta kalea, herriko 
plaza eta feria-eguneko merkatua, herriko jai-giroa eta, oro har, aurrez aurreko 

ruenik Agustinek. Jendea ez zetorrela Batzar Nagusietara gauzak nola zeuden entzutera, oker 
zeudenak zuzentzeko zer egin behar zen eztabaidatu, adostu eta onartzera baizik. Arrazoiz, noski. 
Eskertuko genukeen halere, geroko euskaldunok, horretaz ere argibiderik eman izan baligu. Be-
harrezkoa da izan ere, Iturriagaren proposamenak ondo ulertu nahi badira, zein gizarte-girotan
planteatu ziren jakitea.

-

egiten zuen. Language shift edo luze-zabaleko mintzaldaketa gertatzen ari zen, bere jakinaren 
gainean, Euskal herriko eskualde eta jardun-esparru jakinetan.

-
reziki, zenbaterainokoa zen aditzera ematen diguna. Har dezagun, adibidez, baikorregia zertan izanik 



4.3. Zergatik ari dira gauzak aldatzen?

Iturriagaren txostenaren muinera hurbiltzen hasi gara, azterbide honekin. 
Gorago esan dugunez, oso interes txikia agertu zuen Iturriagak begien bistako 
gauzak adierazteko: bai une hartako hizkuntza-egoera deskribatzeko eta bai 

-
ago du Agustinek. Zergatik doaz hizkuntza batzuk aurrera eta beste batzuk
atzera? Zergatik egiten da euskaraz gero eta gutxiago? Zergatik dira euskal-
dunak beren hizkeran gero eta mordoiloago? Zergatik dago euskaldun horien 
hizkera gero eta erdararekin nahastuago? Lau galdera zorrotz dira horiek, eta 
laurentzat du Iturriagak erantzuna. Goazen pausoz pauso. 

a) Zergatik doaz hizkuntza batzuk aurrera eta beste batzuk atzera?

Zenbaitentzat ez dago duda handirik: euskara eta beste hainbat hizkuntza
desegokiak dira berez, gizarte berrirako. Horregatik, beren baitako tatxa ho-

berriek eskatzen duten garapenik ez dute izan eta, horrexegatik, atzeraturik

XIX. mendearen bigarren erdian garatua da gehienik. Horien aurrekoa izanik 
ere Iturriagak badu «berezko orban»aren arrazoi-bide klasikoaren berri, eta 

orbandunak direlako, galtzen ari balira, orbangabeak lirateke indar betean ari 
direnak. Eta jakina, orbangabeak balira ezingo lirateke galdu, ez gaur eta ez 
gero. Galdu egin dira, ordea, behinolako hizkuntzarik indartsuenak ere. 

-

es más común la lengua vascongada que la castellana, a tal punto, que los que 
viven diseminados en los caseríos ni una palabra entienden de esta lengua

tzaz geroztik Europako zenbait ingurumen intelektualetan indartuz joandako ikuspegia, guregana 

Badakigu, ongi, arrazoibide horren leloa zein izana den: euskara eta bere moduko hainbat hizkun-
tza txiki atzera badoaz, ez da kasualitate hutsa; ez eta ere, bestetik, gizartearen eraginagatik oro 
har eta, konkretuki, inork haien kontra duen jarrera edo jokabide galgarriagatik. Berez dute hizkun-
tza horiek eragozpen larria, beren barne-egituran daramate ezin garbituzko orbana, eta orban 
horrek ezintzen ditu gizarte berrian adierazbide argi, zalu eta zehatz izan ahal izateko. Beren 
baitako ezintasunagatik ari dira, beraz, atzeraka.



Iturriagaren aburuz, hizkuntza bat ez da belaunez belaun eta menderik 
mende bizirik gordetzen bere barruan aparteko birtuteak dituelako, gizarte-
moldaerarekin zerikusia duten motiboengatik baizik. Bere hitzetan esanik, «Si 

-

Iturriagaren ustez, ez berezko balio intrintsekoa, hizkuntzen bizi-iraupena edo 
galera determinatzen duena. 

Beste zerbaitek erabakitzen du, Iturriagaren ustean, hizkuntzen atzera-

-

-
-

-

-

-

-
-

Nondik edan ote zuen Iturriagak, formulazio teoriko horietara iristeko? 

beldur handirik gabe, iturri bitatik behintzat ugari edan zuela pentsa liteke 
Arte edo Gramatica-

Orígenes de la Lengua Española-tik beste-

da zinez, euskaldunoz egiten den aipamen espresua gogoan izanik eta atzerriko soziolinguista 
aditu batek baino gehiagok hitzaurre horri aspaldi aitortua dion garrantzia kontuan hartuz, Nebri-

ikasle izan zen garaian ere testu-liburu gisa erabiliko zuen, seguruenik, Nebrijaren Artea.



dugula Iturriaga, bere formulazio jeneralean. Hizkuntza nagusian jarduteko 

egingo badute; behar horrek sortzen du hizkuntza batzuen gorabidea eta bes-
teen gainbehera. Lotura nabarmenak ditu Iturriagaren ikuspegi horrek, hizkun-
tza-soziologiaren XX. mendeko postulatuekin. Luze-zabaleko mintzaldaketaren
iturri nagusietariko bat justu hor dagoela esan izan du hizkuntza-soziologiak,
azken hamarkadetan: social dependency relationship deitu izan dio gertaera 

landuenak.

-
mikoaren alorrean eskainitakoa: bere aurretik inork egin gabea zuen horren 

berriro egingo ez zuen modukoa. Aurrerapen argia zekarren Iturriagak, azter-
bide horrekin. Bazituen mugak ere, ordea: plano makro hutsean ari zen Itu-
rriaga, honetan eta beste zenbait puntutan, bere oroitza-idazkian. Generaliza-

hurbilagora jaitsiz ere bazegoen, ordea, zer esanik. Zerk eragiten du, konkre-
tuki, euskararen gainbehera?

b) Konkretuki zergatik egiten da euskaraz gero eta gutxiago?

Konkrezio horretara iristean, bete-betean sartzen da Iturriaga bere ma-
mian. Bere ustez erdal eskolagatik ari da euskara galtzen. Hori du bere txos-

-

otros tantos titanes destinados á destronar á su madre. Estas no son figuras 

-

lengua antigua».

-
ta monografikoa eskatzen du horrek.

-
razek ere izan zuten egoera horren berri, eta zorrotz kritikatu zuten. Kardaberazek, esate baterako, zera 

Eusqueraren Berri Onac -



Nagusietara. Eskola zen, bere esanean, euskararen gizarte-arazoen iturburu eta 
eragile. Hori zen euskararen gainbeheraren motiboa. Eskola moldea aldatzea
eskatzen zitzaien hortaz Batzar Nagusiei, euskararen gainbehera eragozteko. 
Gauzak luzatuz joan ziren ordea, gorago esan dugunez, Batzar Nagusietan. 
Literatura-batzordekoek, berriz, lanean jarraitu zuten eta, une batetik aurrera, 
bigarren motiboa aurkitu uste izan zuten euskararen atzerakada esplikatzeko.

denez, euskararen atzerakadaren analisi dinamikoan bigarren aldagaia sartu 
zen, erdal eskolarenaz gainera: euskal gaiztoko edo erdara hutsezko eliz jar-
duera publikoa. Euskara jasoaren eta herri giroko talde-bizitzaren erreferen-

berriz, herritarren mintzajardunaren norma kolektiboetan eragiten ari zen: 

c) Zergatik dago gero eta euskaldun garbi gutxiago?

Eskolengatik: hori da Iturriagaren erantzuna. Hemengo eskolen hizkun-
tza-trataera okerra da oso, eta umeak horregatik ateratzen dira gero eta euska-
ra aldetik pobreago. 

d) Zergatik dago euskara gero eta erdararekin nahastuago?

Erantzun egituratua, ordura arte gure artean inork eman gabeko koheren-
tzia kontzeptualez eta oinarri objektiboz hornitua, ematen dio Iturriagak gal-

libre, naiz Eusqueraz, naiz Gaztelaniaz: orrequin bietara eguingodira. Bestela Gaztelara gazteak badi-

-

Eusqueraz, Erdaraz, ta Latinez berdin
Ojala ori bera Maisu guciac eguiten balute.

-
siarekin.



dera horri: «Una lengua mantiene su primitiva pureza, y se conserva ilesa, 
mientras está aislada. Desde el instante en que, saliendo de su aislamiento, 
se pone en comunicacion con otras, empieza á corromperse y perderse

4.4. Nora goaz, hizkuntza kontuan?

Nora goaz, gauzak horrela segitzen badu, euskara-erdaren kontuan? Non 
bukatu behar dugu, hemendik 50 edo 100 urtera? Galdera horiei ere erantzun
zien Agustinek, bere idazkian. Ilun ikusten zuen Iturriagak euskararen eta 
euskaldunon etorkizuna. Gindoazen bidetik gindoazela, ez zegoen atarramentu 
onik. Alferrik zen euskararen ederra eta euskararen argia goraipatzea. Alferrik 
zen garai bateko bere hedadura zabala eta nagusitasun erabatekoa argudiatzen

-

Iturriagaren ustez, ezer egiten ez bazen galdu egingo zen euskara. Eten 
handia gertatua zen Hernanin, eta seguruenik Gipuzkoa osoan, bi belaunaldiren 
buruan. Bera baino bi belaunaldi zaharrago zen Kardaberaz, eta harentzat ez 

goaz?» galderari diglosiaren iraunkortasunean oinarritzen diren autore zaharrek 

Wilhelm Von Humboldt-en eskutik ari diren pentsalari eta idazle gazteagoen 

-

-
razen eta gainerakoen idazkietan. Iturriagaren belaunaldiak, berriz, aski gauza probabletzat hartzen
du galera-arrisku hori: ez berehalakoan, baina bai belaunez belauneko perspektiban. Eten handia 

hauek, Iturriaga tartean dela, argi ikusten dute euskara galtzeko arrisku bizian dagoela. Araba-

Gipuzkoetan ere, hain berehalako kontua ez izan arren, arriskua badagoela ikusten dute. 



bakarrik: Erro batek euskara indarberritzeko berariazko elkartea edo batzordea 
eratzea proposatu bazuen, Barroeta Aldamarrek proposamen hori Mondragoeko 
batzarraldira eraman bazuen eta bertan bildutakoek euskara ez galtzeko neurriak 
aztertzea erabaki bazuten, seinale da arriskuaren kontzientzia aski zabaldua 

izana: hori da Iturriagaren ekarpen nagusia. Iturriagaren pasarterik etsigarriena
eta kopetilunena dugu hori, dudarik gabe. Generalizazio-maila handienetako 

ere euskarak salbaziorik duenik: «tal la suerte final, que irremediablemente le 
-

paradigma mekanizistaren oihartzun bortitza ageri da Iturriagaren hitzetan. 
«Egiten duguna egiten dugula, gureak ez du konponbiderik». 

Gero, ordea, txosten berean, aurrez aurre gezurtatzen du Iturriagak hasie-
ran esandako hori. Ba omen dago modurik, euskara bizirik ateratzeko: ez, 
beharbada, nahi litzatekeen neurri osoan; baina bai behar adinako neurrian. 
Hori bakarrik ez: horrela jokatuz gero, galdutako eremuak ere berreskuratu 
ahal izango omen dira euskararentzat, tentuz eta elkar hartuz, indarrak bilduz 

4.5. Asmoak, interesak eta ikuspegiak

Euskara-erdarak direla-eta, galdezka ari da jendea: nora joan nahi dugu, 

hori? Merezi al du? Bide onetik al goaz, joan nahi dugun lekura garaiz eta 
zuzen iritsi ahal izateko? Era honetako galderak dira, atal honetan ikustekoak. 
Has gaitezen puntuz puntu

4.5.1. Zein da Iturriagaren helburua?

Hiru zatitan emanik dator Iturriagaren erantzuna: gizarte-perspektiban, 
hiztunen mailan eta hizkuntzaren barne-egituran. Ikus ditzagun hirurak:

plano generalean erantsitakorik.

zer epe-moduez ari den: Bizpahiru belaunaldiz? Bizpahiru mendez? Epe luzeagoaz? Idatzita da-
goen moduan, epe luzeaz ari dela dirudi. Ilun jarraitzen du, halere, puntu honek.

-
tuki, tentsio-punturik handienetako bat.



  Zer egin nahi dugu euskara-erdarekin, gizarte-bizitzako erabilerari 
dagokionez? Zer egin nahi dugu, konkretuki, euskararekin? Bizirik 
gorde nahi al dugu? Indarberritu egin nahi al dugu? Lehenengo 
galdera multzo honetan, erantzuna partez emana aurkitu zuen Iturria-
gak: euskara bizirik gorde nahi zen. Hori baino gehiago ere bai: 
ilustratu egin nahi zen euskara, bizirik gordetzeaz gainera. Labur 
esanik, bere atzera-martxari frenoa jarri nahi zitzaion, eta lanketa bi-
dez indarberritu. Hori zen Gipuzkoako Batzar Nagusien posizio ofi-

Iturriagak, burua nekatu beharrik izan. Airean gelditzen zen, ordea, 
puntu horretako lehen galdera: «Zer egin nahi dugu euskara-erdarekin,
gizarte-bizitzako erabilerari dagokionez?» 

  Galdera hori erantzun gabe zegoenez, aurrez aurre heldu zion Iturria-

-

-
-

-

  Lehen begiratuan argia dirudi, bere asmo nagusiaren berri ematen 
duen testuak: ele biko marko instituzionala sortzea planteatzen du 

tzen ari zela eta apurketa hori euskararen kaltean zela ikusirik, erdibideko gizarte-moldaera berria 
bideratu nahi zuen Iturriagak, pasarte batzuetan dirudien moduan, edota eskola elebidun batez ari 
zen soil-soilik? Erantzuna lehenengoa izatera, nolako konpartimentazio fisiko eta soziofuntzional
berria eratu nahi zuen euskara-erdarentzat, gauza jakina baita konpartimentazio hori gabe 
erredundantzia funtzionala ezin dela luzaroan mantendu eta ezintasun horrek mintzaldaketara le-
henik, eta kontestualki ahula den hizkuntzaren galera osora gero, eramaten duela ezinbestean. Zer 

-
go eskuratzen bada, litekeena da oraingoz zabalik utzi den galdera sorta horri erantzun konkretuak 
ematen hasi ahal izatea. Nolanahi ere, Iturriagak egiten dituen proposamenetan hau da gizarte-
inpakturik handienekoa eta, zoritxarrez, egileak berak ahulenik zehaztutakoa.



ordea, nahi bezain argi. Lastima handia da, horixe baita txosten 
osoaren eztabaida-gune nagusietako bat.

Zer egin nahi dugu ikasleekin? elebakarrak sortu nahi al ditugu? 
euskal elebakarrak?; erdal elebakarrak?; elebidunak?; nolako elebi-
dunak? Galdera-sorta honek erantzun argia zuen, Iturriagaren asmoan: 

Iturriagak. Hori baino gehiago ere bai: gramatika, eragiketa aritme-
tikoak eta, jolas bidez, natura-zientzien oinarrizko informazio tekniko-
profesionala euskaraz eta erdaraz eskaini nahi zitzaien ikasleei. Ho-
rrekin guztiarekin, euskaraz eta erdaraz ondo moldatuko ziren gazteak 
prestatu nahi zituen berak. 

  Zer-nolako euskara zabaldu nahi da? Euskara ona nahi zuen Iturria-
gak: ahal zen neurrian txukuna, gaztelaniaren morrontza handiegirik 
gabea. Baina entenditzen erraza eta erabiltzerakoan eroso sentitzeko
modukoa. Larramendiren hiztegiarekin bakarrik bazekien berak jai 
zegoela, terminologia teknikoa sartzerakoan. Dialogo-jolasetan, be-

Euskararen atzera-martxari alto ematea espero zuen bere planarekin, le-
henik eta behin, Iturriagak. Hizkuntzak azken mendean galdutako lur-sailak
berriro eskuratu ahal izatea ere ez zuen begien bistatik kentzen. Hots, euskara 
indarberritzeko plana zen berea, language acquisition

full bilingualism edo 
elebitasun betea eragin nahi zuen Iturriagak, bere metodoaz, Gipuzkoako 
ikasleen artean. Erabateko elebidun funtzionalak sortzen lagundu nahi zuen. 
Gipuzkoako gazte guztiengan pentsatzen ari izango zela uste izan liteke. Eta 
agian hala izango zen. Jakin badakigu, ordea, bere barne-asmo maiteena zein 

Batez ere haiek atenditzea: hori zuen bere xede nagusia. 

Hizkuntza bera txukundu, hainbatean bateratu eta terminologia aldetik 
elaboratu egingo zela horrela espero zuen Agustinek. Hizkuntza-plangintzaren
munduan batere arraroa ez den bidetik, cultivation eta implementation bidetik 

-



4.5.2. Posible al da helburu hori? Merezi al du saiatzea?

Nola ikusten zuten kontu hori Iturriagak eta bere lankide-taldeak? Eta 
nola ikusten zuten kontua Batzar Nagusiek? Nola ikusten zuten asmoa, 
azkenik, berrikuntza horien hartzaile izan zitezkeen instantziek eta pertsona 
jakinek? 

Iturriagaren ikuspegia eta ekarpena. Entusiasmo handiz egindako 

bere ikuspegia ere markatu zuen, hainbatean. Bai lehenengo galderari 
eta bai bigarrenari baiezko erantzun espresua eman zien Iturriagak, 
oroitza-idazkian bertan. 

  Batzar Nagusien jarrera eta deliberamendua. Hasieran, kontua 
mahai gaineratu zenean, baiezko betea eta babes sendoa izan zuen 
proiektuak. Hiru urteko ibilian gesalduz eta epelduz joan zen ordea, 
gorago esan den gizarte-giro bihurrian, euskara indarberritzeko 

  Gainerako instantzia kolektiboen eta norbanako jakinen interesak. 
Hain berrikuntza zabalak interes eta ikuspegi kontrajarri asko jar zi-
tzakeen airean, eta interesdun horiek garbi jokatuko zuten: kontrako 

urteko tartean. Azken unera arte, halere, eskola-materialak ateratzeko asmoari zutik eutsi 

amildegi-ertzean mugitu behar izan zuten, agian, Sustapen-batzordeak eta Iturriagak berak, 
zerbait egitea ezer ez baino hobe dela onartuz. Edota beraiek konturatu ziren, hilabeteek eta 
urteek aurrera egin ahala, begiz jotako xedeak eta hartarako hartu nahi ziren erabakiak ezin 
uztartuzkoak zirela. Liburuxka batzuekin ezin zen, ametsetan ere, mendeetako eskola-sistema 
gauetik goizera aldatu eta gizarte berri bat eraiki: Ilustrazioaren hoberena eta beldurgarriena 
berekin zuen Iturriagaren planak, erromantizismoaren txuri-gorrizko amets erakargarrienekin 
oraturik. Ederregia zen plana, hain erraz eta hain kolpean egia bihurtu ahal izateko: nola 
espero zitekeen, bere bizi osoan euskaraz irakurtzen ohitu gabeko maisu-maistrak, alfabeta-
tze-eragile sendo bihurtzea kolpean? Zer gizarte-indargarri izan zezakeen euskarazko 
praktika sozioedukatibo batek, horren aldeko elite formatu, konsziente eta eskudunik gabe? 
Noraino eraman zitekeen formula berria aurrera, gurasoen eta herritarren gogo bizirik gabe? 
Hiru urte horietan gauza bat baino gehiago hausnartzeko aukera izan zuten batzuek eta 
besteek, nolanahi ere, eta litekeena da asmoen beherapena autorregulazio bidez ere sortu 
izana.

interes argiak zituela eskola kontuan. Jakin ez dakigu, esate baterako, hiru urte horietan Gi-
puzkoako artziprestazgo nagusiak Iturriagaren planaz ezer esan zuen. Bestelako interesdunik ere 
bazen tartean: irakasleen multzo zabala, oro har, eta gidaritza morala berekin zuten irakasle gai-
lenak. Luis Astigarraga, esate baterako. Ez dakigu Astigarragak begi onez edo makurrez hartu 

-
ra utz zezakeen plan horrek. Nekez egon zitekeen Astigarraga, bere «ume kuttuna» hipotekatuko 
zuen formula baten alde. Interes horiek ere kontuan hartu beharko lirateke, azterbide ebaluatiboa 
bere betean osatu ahal izateko.



4.6. Azterbide preskriptiboa: zer egin behar da, helburua lortzeko?

Hizkuntza-soziologia aplikatuaren esparrua da, bete-betean, orain ikuste-
ra goazena. Azken mende-erdiko terminologia teknikoan izen bat baino gehia-
go jaso izan duena baina, nagusiki, hizkuntza-plangintza esan ohi zaiona. 
Hizkuntzaren gizarte mailako problemei irtenbide antolatua bilatzeko saioen 
azterketari esan izan zaio, beste zenbait definizioren artean, language planning
edo hizkuntza-plangintza.

Asmoa aurrera ateratzeko zer arazo ikusten zituen Iturriagak, aztertua dauka-
gu aurreko atalean. Arazo horiek konponbidean jartzeko zer neurri hartu nahi 
zituen ikusiko dugu orain, Iturriagaren eskutik azterbide preskriptiboaren alorra 

batetik, eta bere aplikazio praktikoa ikusi bestetik. Ezagunena bigarren zatia bada 
ere Iturriagaren kasuan, soziolinguistikaren aldetik bere oinarri teorikoen ikustal-
dia da, dudarik gabe, erakargarriena. Has gaitezen hortik, beraz. 

Zer egin behar da gero eta jende gehiagok, gero eta jardun-gune eta ha-
rreman-sare gehiagotan, euskaraz egin dezan? Galdera horri erantzuten saiatu 
zen Iturriaga, bere garaiko inor baino zehatzago eta esplizituago. Horixe du 
bere meriturik handienetakoa: galdera on bati erantzuten saiatu izana. Eran-
tzuna bilatzerakoan, bere irizpide nagusiak bi eratakoak izan ziren. Batetik, 
«zerk ez du balio?» Galderari erantzun zion. Bestetik, berriz, «zerk balio du 
edo balio luke?» galdera argitzen saiatu zen. Goazen gu ere, puntuz puntu, 
galdera biak bereiz lantzera.

4.6.1. Zerk ez du balio, euskara indarberritzeko?

Azterbide proskriptiboa da hori, ez preskriptiboa. Halere, teoria aldetik 
hain landu-arin egonik azterbide preskriptiboa, ikuspegi proskriptibo hori ez 
da gauzak argitzen hasteko hain puntu okerra. Hiru argudio-oinarri eskaini 
zituen Iturriagak, ikuspegi horretatik. Hirurak ere aski berriak ziren: ordura 
arteko ikuspegi nagusiak auziperatzen zituztenak. Ikus ditzagun Iturriagaren 
hiru argudio-oinarriok.

a) Euskara ez da apologiazko lanen bidez indarberrituko

Hori da Iturriagaren abiaburua. Hortik ekiten dio bere planari. Segurutzat
ematen du abiaburu hori, eta hortik aurrera hasten da gauzak xehetzen. Horra 

-



-

-

lana entenditzen du Iturriagak, eta begi onez ikusten ere du agian. Baina burua 
hotz dauka Agustinek, eta oso garbi ikusten du hortik ez dagoela irtenbide 
onik. Euskararen aldeko hitz ederrekin jai dagoela, besterik egiten ez bada. 
Bide-berritzaile da Iturriaga, horretan. Mendeetako tradizio bati etxe barruko 
kritika mingotsa eginez, ikuspegi egokiagoen aldeko apustua egiten ari da.

b) Hizkuntzen etorkizuna ez dago beren barne-egituran 

Ez da egia, hizkuntza batzuk berez direnik hobeak bizirik irauteko eta bes-

daukatenik bizi ezinaren gaitza. Hizkuntza guztiek balio dute, berez, aurrera 
egiteko. Hizkuntzaren galbidea ez dago bere barne-egituran, beste nonbait baizik. 
Modernoa da Agustinen ikuspegi hori ere: XX. mendera itxaron behar izan da, 
linguistikan eta hizkuntza-soziologian, gertaera horretaz osorik jabetzeko. Iturria-

-
ron.» Argi eta garbi bereizten da Iturriaga, horretan, euskal apologistengandik. Ez 
horiengandik bakarrik ordea. Baita euskal detraktore esentzialistengandik eta, oro 
har, hizkuntzen atzera-aurrera beren barne-egituraren arabera planteatu izan duten 

-
gak. Hizkuntzen geroa ez ezik hizkuntza bat L2 moduan ikasteko erraztasuna ere 
nagusiki ez dela bere egituraren mendeko: hori ere idatzia dauka argi asko: «Era-

c) Corpus-plangintza hutsak ez du balio, euskara indarberritzeko

Iztuetari egindako eskutitz batean aurrez aurre heltzen dio gaiari, bere 
-



na da eun urtes onontz arimbat eusquera ezdala moldizquiratu, eta alaere ez 

tzen. Ez det ere uste hitzteguinaquin zaitiraunducodala

bizirik eustea. Bere baitarik eta bere hutsean ez du hartarako eragimenik. 
Ikuspegi modernoa da hori ere, inon halakorik bada. Hizkuntza-soziologiak

Zer egin behar ez den, edota ordura arteko moduan zertan denbora pasa-
tzea aski alferrikako den, esana digu argi. Hori ez da ordea, berez, jarduera 
preskriptiboa. Jarduera proskriptiboa, zer egin behar ez den azaltzen duena, da 
hori. Esan al digu Iturriagak, horrezaz gainera, zer egin behar den? Bigarren 
hau da, izan ere, benetako jarduera preskriptiboa. Bai, esana digu. Horri erre-
paratuko diogu, hortaz, hurrengo puntuetan. 

4.6.2. Zer egin behar da, euskara indarberritzeko?

Iturriagaren ustez, alor batean baino gehiagotan jardutea komeni da. Alor 
fisiko-demografikoan batetik, soziokulturalean bestetik eta eskola bidezkoan 
hirugarrenik. Are gehiago: eskola bidezko jardunak bigarren alorrean ere era-
gin onuragarria izango duela espero du berak.

a)  Ahal bada, isolamendu fisikoa eta konpartimentazio soziofuntzionala
mantendu

Garrantzitsua da, oso, isolamenduaren edo konpartimentazio fisikoaren 
puntu hau. Iturriagaren idazkia ez da gai honetan, zoritxarrez, batere argia. 
Kontuz aztertzea komeni da, hortaz, ondorio okerrera ez iristeko. Has gaitezen, 
horretarako, Larramendiren ikuspegitik. Isolamendu fisikoaren alde agertua 
zen Larramendi, bere garaian, Gipuzkoako errepide-sare nagusia berritzeko eta 
urruneko joan-etorria ugaritzeko planak eratu zirenean. Iturriagaren beraren 
esanean, Larramendi ez zegoen bide-berritze horien alde. Bide berri horiek 

-
dunen erdaldunekiko kontaktua indartuko. Horrek guztiak, ezinbestean, ondo-
rio jakinak izango zituen euskara-erdaren erabilera-molde nagusian: euskaraz-
ko jardunguneak murriztuko zituen bideberritze horrek, hainbat euskaldun 

dagokionez, zera dio: oinarri sendoa duen status-plangintza baten altzoan, eta horrekin koherentea 

jotako fruitua: bestela ez.



elebakar elebidunduko zuen bestetik eta, azkenik, elebidun horien euskara 
erdal interferentziez beteko. 

kontra agertzen zen une batez. Kalte horrek ba omen zuen bere alderdi ona. 

mesede bihur zitekeen. Bazirudien, hortaz, Iturriagaren iritzian isolamenduari 
eustea, eta bere bidez euskara-erdaren ordura arteko konpartimentazio fisikoa 
eta soziofuntzionala zaintzea, ez zela hizkuntza txikia indarberritzeko hain 

gehienen kontra zetorren Iturriagaren baieztapen hori. 

Iturriagak: «

-
-
-

se». Isolamendua lehen mailako eragiletzat hartzen du, hortaz, Iturriagak.

Azkenik, eta hori guztia aski ez bailitzan, kolera-izurritearen arriskua 
-

Nos faltan para nuestra dicha poblaciones 
grandes y ojalá no lo fomentaran esa y alguna otra del 
país

garrantzia ukatzen. Lau kasutatik hirutan, konpartimentazio horren garran-
tziaren alde mintzo da. Hiru horietariko batean, gainera, zera dio: isolamen-
duaren kontra hitz egin duela uste dugun kasu bakarrean gaizki ulertu diogu-
la. Gauza ona da beraz konpartimentazio hori, Iturriagaren ustean, gurea 

Nahi izatea ez da, ordea, aski. Behinolako isolamendu-maila galtzen hasia da 
Gipuzkoa, Mendebal Europa gehiena bezala, eta euskara-erdaren konpartimen-
tazio soziofuntzionala ere pitzatzen hasia da joan den hots, XVIII. mendetik.



b)  Isolamendu hori osorik atxiki ezin denez, «beste zerbait» egin behar da

zaharrak zer dioen: «ahal denean ahal dentxoa». Isolamendu zaharrari bere 
osoan ezin eutsi zaio: gizarte-urak beste bide batean barrena doaz. Ezintasun 
horregatik dio berak, gertatzen ari den gizarte-berrikuntzarekin ezin litekeela 
konpartimentazioa antigoaleko moduan mantendu. Badaki errepide berriak, 
jendearen joan-etorria eta merkatu-zabaltzea etorri badatozela: factum horrekin 
kontatuz egin nahi ditu berak euskara indarberritzeko planak, ez berrikuntza
horien aurrean begiak itxiz.

Ilun samarra da Iturriagaren argudio-bidea, puntu honi buruzkoan. Iluna 
izanik ere badago modurik, argudio-bide horren arrasto nagusiei heltzeko. 
Honelatsu doa bere arrazoi-bidea, nire ustez: «maila bateko deskonpartimen-
tazio fisikoa onar dezagun, gainean baitugu gustatu edo gustatu ez. Gaztelania 
onar dezagun, euskararen galgarri izango ez den gizarte-moldaera indartuz». 
Hori da, funtsean, Iturriagaren oinarrietako bat. «Egunetik egunera nabarme-
nago den isolamendu-galera ezinbestekoa denez, eta horrekin datorren des-
konpartimentazioak etxeraino sartuko digunez gaztelania, onar dezagun esku-
zabalik eta presta dezagun gure gizarte-bizitza hizkuntza biko eszenario 

-
gira». Hori da Iturriagaren ikuspegia, isolamendu-galerari eta deskonpartimen-
tazioari dagokienean. Hizkuntza biko eszenario horretan euskara-erdarei ego-
kituko litzaiekeen funtzio- eta esparru-banaketa berriaz ez da, ordea, ia ezer 
esaten. Eskola-munduko leku-banaketaz bakarrik mintzo da Agustin, halako 
zehaztasun-maila batez. Gainerakoaz, eta gainerakoak osatzen du gizarte-bizi-

beharra» dagoela. Baina zer? Hori du bere azalpenak ahul-gune nagusietarikoa. 
Ez, halere, erabatekoa. Soluzio modu bat buruan du berak, izan ere, eta hori 
azpimarratzen du bere txostenean.

c) Hizkuntza lantzea, indarberritze-saioaren giltzarri

y veremos que la misma causa produce el mismo efecto

esta
parte posible es suficiente para la conservación de nuestra lengua nativa, 



Lantzen diren hizkuntzak aurrera ateratzen dira, lantzen ez direnak ez. Landu 
dezagun euskara, behar adinako neurrian bederen, eta bizirik aterako da. Are 

Nola «landu» behar da, ordea, euskara? Aurrerago dioena ongi ulertzen
bazaio, horra nola: hiztunen euskarazko aldaera-sorta zabalduz, hitzezko jar-
dunari idatzizkoa erantsiz, belaunaldi berriei ahalik eta hizkera-molde batera-

dabil Iturriaga, partez, bere terminologia horrekin. Hizkuntza-plangintzaren 
-

raitik, language cultivation deitzen dio hizkuntza-plangintzaren atal bati. 
Hizkuntza bat Kultursprache
eta Lizardiren ametsarekin, larreko hizkuntza noranahiko bihurtzearekin ale-
gia, bete-betean uztartzen da. Horretan ere aurrelari izana dugu Iturriaga, 
ahazturik bagaude ere. Zer egin behar da, ordea, hizkuntza lantzeko? Iturria-
garen erantzuna argia da: eskolara eraman behar da.

d) Ele biko eskola eratu, haurrak erdal itsasora eramanez

Gauza jakina da, ele biko hezkuntza gertakari zaharra dela mundu zaba-
lean. Ez hainbat gure artean, eta are gutxiago bertako hizkuntza ahula salba-
tzeko xedeaz. Hizkuntza indarberritzeko tresna bihurtu nahi izan zuen Iturria-
gak eskola. Baziren lehendik, Larramendirekin hasi eta Kardaberaz tarteko, 
eskola molde euskal-etsaia gogor salatu zutenak. Iturriagaren meritua da ordea, 
ordura arte idazle eta pentsalari bakan haien buruan ibilitako, eta idatziz oso 
noizbehinka adierazitako, iritzi hari formulazio operatiboa ematen saiatu izana, 

-
gak bakarrik egin zuen hori, bere bizi-denbora osoan. Horrelakorik egina zuen 
zenbaitek, partez. Egiten ere ari zen halako zerbait, pedagogo bat baino ge-

Bere plana ez da, bestalde, euskara hutsezko eskolak sortzekoa. Nahi izan 
balu ere, ez zeukan hori egiterik. Goi-agintetik argi esana zegoen, erdara 

guztiak prestatuz.



ere ez dago garbi, hartara joko zuenik. Kontua ez zen juridiko-penala, sozio-
logikoa baizik: gizarterako ongi prestaturiko gazteak heziko zituen eskola nahi 
zuen Iturriagak, eta gizarteak zeraman martxan erdaraz jakitea ezinbesteko 
baldintza bihurtua zegoen, bizian aurrera egin ahal izateko. Hori zen giltzarria,
eta hortik abiatzen zen bera.

-

-

-

-

-
-

Amets handiak, neurri gabeak ia, jartzen zituen Iturriagak ele biko esko-

ikuspegi hura, Iturriagari Ilustraziotik zetorkiona, aspertzeraino ikusi da oso 
dela ahul, hanka-mehe eta badaezpadako. Jakin badakigu, orain, gizarte-zigo-
rren eta ordainsarien itsasoan igeri eginaz doazela hizkuntza batzuk gora eta 
besteak behera, eta eskolaren eragina txikia, benetan txikia, dela eskola-umeak
adin batera iritsi ondoan, eta beraz mintzajardunaren gizarte-moldaera eskola-
tik kanpora dagoela nagusiki. 



batek eskuratu ahal izango zukeela uste izanik. Hala nahi genuke askok, ge-
hienok ere bai agian. Baina biziaren erdia hartan eman dugularik badakigu 
ongi, eta gezurrik ez esatea da gizakiaren lege nagusietako bat, gauzak beste-
la direla. Behar-beharrezkoa da eskolak euskara-erdarei lekua eskaintzea, haur 
elebidunak eratzeko. Horrek ez dakar ordea berekin, urrundik ere, euskal-gal-
garri izango ez den hizkuntza bien arteko funtzio-banaketa egonkor eta 
itxaropentsurik gizartean. Bestelako neurriak eta bestelako formulazio teo-
rikoak behar dira horretarako. 

5. ZENBAIT ONDORIO

Bada motibo argirik, Iturriagaren hizkuntza-jokabidea azaltzea nabarmen 
zailtzen duenik. Gurea da arazoa, funtsaren funtsean. Eragozpen-muga larriak 
ditugu oraingo euskaldunok, garai hartako esan-eginak orduko baldintzen 
arabera entenditu eta baloratu ahal izateko. Iturriagaren esan-eginak eta bere 
ekarpenak, batez ere eskola-mundukoak, ezin uler litezke bere osoan Gi-
puzkoako garai hartako egoera soziolinguistikoa nolakoa zen jakin gabe. 
Erresumako goi-agintearen filosofia soziokultural eta politikoa kontuan izan 
gabe ere ezin dira bere jarrerak eta jokabideak argi epaitu. Maizegi egiten dugu 

-
netan esandakoak, eta amaierako hitzak, argitze-lan horretarako ekarpen gisa 
eratu dira. Aurrez adierazitakoak hamar bat ondoriotara bilduz eman nahi 
nioke gaurkoari akabera. Goazen beraz, puntuz puntu. Zer esan dezakegu, 
labur bilduz, Iturriagaren egitasmoaz, jokabideaz eta ekarpenez?

-

aplikatuaren esparruan sartzen da, bete-betean, Agustinen lana. Gaur-
ko hitzetan esateko, hizkuntza-plangintza diseinatu zuen Hernaniko 
benefiziaduak. Top Down planning edo Goitik Beherako plangintza
zen berea: Herri Aginteek eztabaidatu, adostu eta erabaki bezain azkar 
Gipuzkoa osoko eskoletara zabaldu beharrekoa. 

-
nek Bottom Up edo Behetik Gorako plangintza-biderik begien bistan. 
Bideak erakutsiko zion, beste askori bezala, plangintzaren zati osoak 
behetik gorakoak direla. Behetik gorako bultzada gabe ilaundu egin 
ohi direla, sarri, planik dotoreenak ere. 

-
ac-

quisition planning delakoaren egungo lan-esparru nagusian zentratzen:
ez bete-betean, behintzat. Iturriagak ez zituen Gipuzkoako ume erdal-



dun bakanak euskaldundu nahi, gehiengo zabala osatzen zuten ume 
euskaldunak elebidun funtzional bihurtu baizik. Ume euskaldunek 
erdaraz ondo ikastea nahi zuen berak, batetik, eta beren ama-hizkun-
tzan ganoraz alfabetatzea bestetik. Inondik hurbil ibiltzekotan, ele 
biko alfabetatze-programatik zebilen Agustin hurbil.

zen pasabideko elebitasuna hedatzea. Berak ez zuen, alegia, egungo 
terminologian transitional bilingualism esan ohi dena bultzatu nahi. 
Zabaldu eta estabilizatu egin nahi zuen berak euskara-erdaren presen-
tzia, Gipuzkoako gizarte-bizitzan. Bateraezina da hizkuntza biren 
konpartimentazio soziofuntzionala egonkortzeko asmo hori, pasabide-
ko elebitasunarekin. 

handiegia dago, berari buruz txuri edo beltzeko ondorioak ateratzea. Ho-
rrek badu esplikazioa. Hirurogeita hamar urteko odisea pertsonal luzean, 

-
-

tean. Hori baino lehenagoko gertaerez ez dago informazio zehatzik: bali-

ez zen inorekin kontatu gabe sartu. Harreman-sare trinkoa, askota-
rikoa, zuen Agustinek berekin. Horri eskerrak ongi samar ezagutzen
zituen bere gizartearen goien-barrenak. Goiko harremanei dagokienez 

-

agintariak hain hurbileko izanik ere, bere bidetik jo nahi izaten zuen 
Agustinek, euskarari eta euskal kulturari zegozkienetan bestelako la-
gunarteetan bilatuz sormen-iturria eta edertasun-sena. Lagun handia 
izan zuen, euskalgintza horretan, Juan Inazio Iztueta.

buru-langile berrien adibide argia dugu Agustin. Herria, hizkuntza eta 
ohiko gizarte-bizitza beste era batera antolatu nahi zuen protoelite 
jakitun baten adibide. Ez gizartearen kontserbazioa zuen lekuan le-
kuko protoelite horrek lehentasunezko xede, are gutxiago bere preser-
bazio mimetikoa. Gizartea aurrera zihoan. Ezinbestean aurrera jarrai-
tu beharko zuen, gainera, gizalegezko bizimodu hobea eskainiko 
bazitzaien herritarrei. Bizimodu hobea eskaini nahi zieten buru-langi-
le horiek, izan ere, hiritar jantziei ez ezik baserritarrei ere. Jatortasuna-
ren eta modernidadearen arteko ezkontza modua bilatzen zuen proto-



Iturriaga eta beste zenbait gipuzkoar, euskarari egoera buru-jasoagoa
ekar ziezaiokeen eskola-moldea berrantolatzen. Euskara bizirik gorde-

paradigma zaharra apurtzen hasi eta ele biko irakaskuntzari ateak 
zabaltzea: haiek izan ziren aitzindari. Batez ere Astigarraga eta Itu-

esan berri duena orpoz orpo egokitzen zaio Agustini, hainbat puntutan. 
Hori ere kontuan hartu behar genuke, Iturriagaz eta XIX. mende ha-
sierako bere kideez hitz egiterakoan. Guztion ondare intelektualaren 
iturburu dira bata zein bestea: iturburuetako bat.

ere eman behar du, ura joan eta gero errotari eragin nahi izatea. Mai-
sukeria merkea izan ohi da, gainera, erantzun ezin duenari zertan oker 
jardun duen esaten hastea. Ez nuke halakorik egin nahi. Kontrakoa 
ere ez ordea: ez da itxurazkoa, inoren lanaz izan litezkeen iritzi kri-
tikoak isilpean gordetzea, itxura txarra ez emateko aitzakian. Hel 
diezaiogun gaiari, hortaz. Honako muga hauek ageri ditu, egungo 

– Baikortasun handia. Nahi izate hutsarekin euskara-erdaren konpar-
timentazio berri bat, euskara bizirik gordetzeko adina ahalmen be-
rekin izango duen moldaera berria, egingarri dela uste izatea. Ez 
dago munduan adibiderik, gizarte-aldaketa onez onean, inolako 
arazorik gabe, gertatzen denekorik. Horretaz ez zen Iturriaga jabe-
tzen. Asmoaren ederrak liluratzen zuen, seguru asko. 

– Eskolaren neurriz kanpoko balorazioa. Mundu berriaren iturburu 
bailitzan ikusi nahi izaten dugu, sarri, eskola. Berez eman dezakee-

zion Agustinek eskolari, gizarte-bizitzaren berrikuntzan; bere plan 
ausart hura herren jaio zen hasieratik, hori zela medio. 

– Ez zuen, azkenik, euskara-erdaren konpartimentazio soziofuntzional
berrirako inolako eredurik agertu. Erdi erorian dagoen etxeari pika-
txoiaz ekin aurretik komeni izaten da, noski, etxe berria egiteko 
planoak, baimena eta baliabiderik eskueran izatea. Motx gelditu zi-
tzaigun, horretan ere, bere plan famatua. Euskarazko bizia erdararen 
presentziaz «aberasteko» prest zegoen. Baina erdararen hedapenari 
language spread

zabaleko mintzaldaketa edo language shift
puntu hori landu gabe utzi zigun.



nork hartuko ziokeen Iturriagari argudio-bide landuan, trinkoan eta 

nork plan zehatzagorik, landuagorik eta erakargarriagorik prestatu eta 
agintarien aurrean defendatu ahal izango zukeen. 

horiezaz gainera aurrerabide argiak zekartzan berekin, izan ere, Agus-
tin Iturriagaren planak. Horregatik dugu orain ere, mende eta hiru 
laurden pasa berri diren honetan, bere plan hura aipagai. Ikus ditzagun
aurrerabidezko ezaugarri horiek, labur-labur:

– Gipuzkoako eskoletan eraztunaren bidezko euskara-debekua ken-
tzeko pausoa izan zen, dudarik gabe, Agustinena. Ahaztu egiten 
dugu hori, orain. Errazegi noski. Aldaketa ohargarria zekarren bere-
kin, Iturriagaren planak. Euskararekiko begirunea eta errespetua 
berreskuratzeko bidea zen plan hori, besteak beste.

– Euskara-erdarei sarbide osoa eman nahi izan zitzaien lehen letretako 
eskoletan. Erdarak hasieratik bereganatua zeukanez leku hori, eus-
karari sarbidea ematea esan nahi zuen praktikan Agustinen plan 
horrek. Gipuzkoako eskola guztietan zabaldu nahi zen eskola molde 
berria, oro har, eta baserritarren artean bereziki. Iraultza osoa zen 
hori, aurrera eramanez gero.

–  Ama-hizkuntzaren printzipioa ezarri zen, berrikuntza horretarako, 
gidari: oinarri teorikoak baino areago ebidentzia enpirikoak eraman 
zuen Agustin irizpide horretara. Etxean ikasitako lehen hizkuntzan
alfabetatu behar ziren Gipuzkoako neska-mutilak: ama-hizkuntzan

erraztu egingo zen horrela, Iturriagaren ustez.

– Berariazko ikasmaterialak sortuko ziren, asmo horiek aurrera erama-
teko. Ikasmaterial horien hizkuntza-trataera kontu handiz zainduko 
zen. Iztueta zen orrazketa-lan horren buru. Gipuzkoan une horretan 
zegoen autoritaterik handienetakoa. Eta

–  Alfabetatzeaz gainera, informazio profesionala ere jasoko zuten 
dialo-

go-jolasen bidez eskuratuko zen, hizkuntza bietan.

-
puzkoan leku hobea eskaintzeko asmoz egindako planaren asmatzaile. Elebi-
tasun beteko formula sozioedukatiboa aukeratu zuen horretarako, aukeran 
zeuden beste bideak alboratuz. Ez zen hori, egia da, Agustinen asmo bakarra: 
erdal itsasora ere eraman nahi zituen berak Gipuzkoako haurrak. Haur guztiak: 

-



galtzen ari zen bere begien bistan, eta hizkuntza biak, ez bakarra, beharrezkoak 
izango ziren ingurumen berrirako prestatu nahi zuen Agustinek bertako gazte-
jendea. Hori zen bere bigarren asmoa. 

Azken hitz moduan

-
ten ezin eramanez, elkar hartuzko konponbideak bilatzen saiatu zen Agustin 
Iturriaga, Hernaniko apaiz euskaltzale eta argitasun-zalea. Lapitza ez zen bere-
tzat dotrinaren etsai. Bata eta bestea elkartuz eratu nahi zuen berak gizarte 
berria: erlijioa eta entziklopedia, kale-giroko bizimodu berria eta aspaldiko 
baserritar-legea, euskara eta erdara. 

Bere ilustrazioa eta ikuspegi liberala, gizona eta gizarte-aurrerakuntza 

tzar Nagusietarako idatzi zuen txostenaren zenbait pasartetan. Ez gutxienik,

-
-

-
rrespondiente al objeto que se propone». 

zitzaidan oso: horra herri koskor bateko apaiz benefiziadua, Gipuzkoako herri-

objeto que se propone». Aparta iruditzen zitzaidan esaldia, apaiz baten luma-
tik jasoa izateko. Ez zen, ordea, hain aparta: bertako ilustrazioak, Azkoitiko 
jauntxoekin identifikatu ohi dugunak, erro zabalak zituen eta elizgizonak ez 
ziren, inola ere, gogo-giro hartatik kanpora geldituak. Gero konturatu nintzen,
urteen joanean, ez genuela Iturriaga hain salbuespen huts, hain egun bakarre-
ko lore. Lehendik zetorren kate luzea, gero ere ondorengo ugari izan dituena, 
eta kate hari loturik bizi izan zen Agustin. 

Agustin asko izan ditugu, geroztik ere, gure artean. Bakar bat aipatuko 

gizarte-zientzien osin mamitsuetan murgilduko, olerkien mundura hegaldatuko 
baizik. Xabier Lete handiak, nire ustez azken mende erdiak eman digun poe-
tarik sakonenak, ez dakit Iturriaga irakurri ondoren idatzi zuen, eta kantuz 
eman, izarren hauts zirraragarria: 



«Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia,
borroka hortan bizi da eta hori du bere egia.
Ekin ta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu,
jakintza eta argia: bide ilunak nekez aurkitu,
lege berriak noizpait erditu, hortan jokatuz bizia.

Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea.
Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea.
Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz,
ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea.

jakintza dugu, ezagutuz aldatzea». Horra hor Agustinen «la manera en que 
-

estilokoa da, hainbatean, Izarren hautseko bizi-programa: «Gure sustraiak 
lurrari lotuz, ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea». Errealitateari bizkar 
ez ematea eta aurrera begirako ikuspegia sendotzea: xede bikoitz hori zuen 
Iturriagak, dakigun neurrian, bere eguneroko bizi-poz eta oinarri. Horretan 
saiatu zen, deblauki, Hernaniko pedagogoa. Hori dela-eta, guztion esker 
onezko aitormena merezi du bere saio zintzoak. Gaurko ekarpen xume honek 
ezer gutxi erantsiko badio ere lehendik jasoa duen sonari, gizona eta bere 
ingurumena hurbilagotik ezagutzeko balio izango ahal zigun. Lagunduko ahal 

-
koan kokatzen. Hori nuen behintzat jomuga. Horretara iritsi banaiz, edota gu-
txienez hurbildu, banengoke pozik.

Eskerrik asko, jaun-andreok.



ERANSKINAK

I. Eranskina:  1817ko eta 1818ko tramitazioa, Hernaniko ikastetxea sortu eta mar-
txan jartzeko

Honako pauso hauek ongi dokumentaturik daude:

-

-
-
-

por siempor agradexido.» 

-

-

por sus luces

-



-

II. Eranskina:  Iturriagak probintziako Agintearekin izandako harremana, trienio 
liberalean

-

-

-

-

-

-

-

-

ikasliburuak prestatzeko enkargua onartuz. 



III. Eranskina:  Liberalen lagun eta lankide izateagatik kargu hartu zitzaioneko
dokumentazioa

agertu, edota haientzat lan egin, izandako hainbat herritarri kargu hartu zitzaion. Maisuak 
eta apaizak izan ziren, besteak beste, kargu hartutakoak. Hainbati kendu egin zitzaion 
lan-postua. Iturriagak arrisku handia zuen noski. Batetik apaiz eta irakasle zen, eta beste-
tik agintari erori-berriekin aski harreman ona zuen, hainbaten ustean. Halaxe gertatu ere 

a)  Desterrua -
tu eta Zestoara bidali zuen. Han egon behar izan zuen hamar bat hilabetez.

barkamena eskatu zion Agustin Iturriagak 

zitzaion ez zekielarik; loa galdu zuen, gosea ere bai, eta osasuna galtzeko 
arriskuan zegoen. Ama xaharrarentzat errematea gerta zitekeen hori. Ursula 
Zuaznabarrek, Hernaniko moja agustinen superiorak, obispoarengana jo zuen 
isilpean, Iturriagaren alde. Kastigurik behar bazuen Iturriagak lehenbailehen 
emateko, eta bestela herrira itzultzen uzteko, eskatzen zion Ursulak obispoari. 
Iturriagak barkamen eske egindako hiru eskutitzen kopiak bidali zizkion obis-
po jaunari. Bere buruiritzia hainbateraino apaldu zuen eta damua hain apalik 

Iruñeko obispoaren pastorala irakurri 
zuen. Erregeak liberalei emandako indultua komentatzen zen bertan. Hernania-

itzuli zen Iturriaga, Zestoako desterrutik buel-
tan. Ez zion inori esan, zergatik kanpoan izana zen. Kanpotik jakin zuten bere 

esaten erakutsi ziola Agustinek badakigu, eta horrelako gehiago ere egingo 
zuen agian handik aurrera. Irakaskuntza arautuan ez zuen, ordea, Agustinek 

ordea. Honako pauso hauek eman zituen horretarako.

idatzi eta izenpetu zuen, irakasten jarraitu ahal izateko baimena eskatzeko 

moral»ei buruz azalpenak eskatuz; 



-
-

-

-

  Ez zuen eskola berriz zabaltzerik izan, ordea. Zergatikoa ez dago argi.

IV. Eranskina:  1830-33 arteko dokumentazio ofiziala, Batzar Nagusietako Susta-
pen-batzordearen eta Iturriagaren hizkuntza-planaren ingu-
rukoa

1830-VII-3

-

-
-

-

-



1831-VI-6: «Descargo de la Junta de Fomento»
-
-

-
-
-

Barne-araudia:

-

-
duari nola erantzun ikusteko.

2. Nekazaritza:

llenar los interesantes fines propuestos».



1831-VII-12: Batzarkide hauek azaltzen dute Sustapen-elkarteko kideen txostena 

Nagusietakoentzat eman zuten deskargua, eta azken hauek eskerrak eman zizkieten 
azalpenak emandako batzarkideei. Horra batzarkideen azalpenaren puntu batzuk:

-

-
nen la Junta de fomento.»

-
-

-

1831ko Batzar Nagusiak. Diru-altxortegiaren argibideak. 

-
-

1832-VI-28: «Esposicion de la Junta de Fomento»: «Nos apresuramos á insta-

-

-

-

badute, emateko baliabideak. Izenpetzaile: Marques de Narros, Conde de Monterron, 



1832-VII?-xx:
txostenarekin: Memoria justificativa de los que tiene expuesto y pedido la Ciudad de 
San Sebastian para el fomento de la industria y comercio de Guipuzcoa. Batzarraren

-

1833-xx (ekainean?)-xx: «Esposicion de la Junta de Fomento en las Juntas 
Generales celebradas en Elgoibar». 

-
-

personas ilustradas del pais, e interesadas en su prosperidad.» Beharrezkoenak edo 
egingarrienak diren batzuk azaltzen dituzte. Horrela,

Lengua Bascongada. 

-

<Lengua Bascongada>.

-

-
-



-

-

V. Eranskina:  Iturriagaren hizkuntza-plana, 1831n Batzar Nagusiei aurkeztua

Lasaren Sobre la enseñanza primaria en el País Vasco 

«Memoria sobre el decreto de las últimas Juntas Generales de
Mondragon relativo á la conservacion de la lengua bascongada»

-

-

-



-

-

-

-
-

-

-

-



-

-
-

-

-

-

-

-



-

-

-

-
-

-

-



-
-

-

-

-

-



-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

a la bolsa para imprimirlos».

-



-
-

-

-

-

-

-

-
-

-



-
-

VI. Eranskina: Iturriagak Iztuetari idatzitako eskutitzak

Eskutitzok Jose Garmendia Arruebarrenaren Obras Inéditas de Iztueta liburutik
-

gigarrienak ziren pasarteak aukeratu dira, soil-soilik. Garmendiak berak argi azaldua 
duenez, eskutitz gehienetan ez da urtea ageri. Hori dela-eta, lan zaila da eskutitzok
justu noizkoak diren jakitea eta, oro har, Iturriagaren eta Iztuetaren arteko lankidetza-
fasea bere osoan zehaztea. Saiatu naiz, halere, eskutitzean esaten direnetatik urte pro-
bablea edo, hori ezin denean, urte-inguru posiblea aztertzen eta, galdera-ikurrez, hasie-
ran adierazten. Horren araberako birsailkapena egin da, ahal zelarik urterik urteko 

Dokumentu-zkia: 1
Noizkoa: 1824?-VII-25 (beranduenik)

Garillaren ogueita bostian

-

-
-

bedi alai. 

Agustin.

Dokumentu-zkia: 2
Noizkoa: 1824 eta 1830 artean

-

badezaque. 

-
rrendaren bukaeran.



-

-

-

-

bearrean.

-

-

Agustin.

Dokumentu-zkia: 3
Noizkoa: 1824 eta 1830 artean 

Sete. 27

-

-

-



-

Llevaban por cascabeles
cabezas de Donostiarres.

Agustin.

Dokumentu-zkia: 4
Noizkoa: 1830?-VII-10

-

-

alaba alaiari, eta seme dantzariari.

Berorrena naiz, gueiago banintz ere. 

Agustin

Dokumentu-zkia: 5
Noizkoa: 1831?-I-1

-
-



-

-

-

-

Agustin.

Dokumentu-zkia: 6
Noizkoa: 1831?-III-12

Agustin.

Dokumentu-zkia: 7
Noizkoa: 1831?-III-15

Eguin dequiogun gure lanari adisquidea.

-
-



-
-

Agustin.

Dokumentu-zkia: 8
Noizkoa: 1831?-III-15

Agustin.

Dokumentu-zkia: 9
Noizkoa: 1831?-IV-27

Agustin.

Dokumentu-zkia: 10
Noizkoa:1831-V-15

Adisquide mamia:



Berorren mamia

Agustin.

Dokumentu-zkia: 11
Noizkoa: 1831? Maiatz ingurua?

Igande eguna

-

-
go diogun euskalerriari.

Berorrena dan

Agustin.

Dokumentu-zkia: 12
Noizkoa:1831?-VI-16

Gueguiogun gueure lanari eta agur

Berorrena dan

Agustin

Dokumentu-zkia: 13
Noizkoa:1831?-VIII-2

Agosto, 2 

Amigo:



-
selos regularmente la Junta.

-

Agustin.

Dokumentu-zkia: 14
Noizkoa: 1831?-VIII-28

-

-

-

-
-

-
gunos ratos, que me pongo a pensar.

Agustin.



Dokumentu-zkia: 15
Noizkoa: 1831?-IX-1

-

Berorrena beti

Agustin.

Dokumentu-zkia: 16
Noizkoa: 1831?-IX-3; 1833?-IX-3

Iraillaren irugarrena

-

-

Marianari eta agurri...

Berorren adisquide

Agustin

Dokumentu-zkia: 17
Noizkoa: 1839?-XI-7; 1840?-XI-7?

Mi estimado amigo:



-

Agustin.

Dokumentu-zkia: 18
Noizkoa: 1840-VIII-7

Agustin.

Dokumentu-zkia: 19
Noizkoa: 1832?-V-3 



-

-

Agustin.

Dokumentu-zkia: 20
Noizkoa: 1840-XI-30

un gran estudio de la materia que se propuso tratar.

se halla en mi poder .

-



Agustin.

-
parsa.

Dokumentu-zkia: 21
Noizkoa: 1841-II-28

-

Agustin.

Gainerako eskutitzak, data hurbila ere ezin asignatuzkoak

Dokumentu-zkia: 22
Noizkoa: ?

berroren adizquide

Agustin

Dokumentu-zkia: 23
Noizkoa: ?

Gaur asteazquena

-



-

Agustin.
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ZERBITZARI ETA ERAGILE ZABALA

Henrike Knörr

In principio erat Zalbide. Hau bururatzen zait, beste edozer baino le-
hen, egun, ospe handiz eta merezimendu handiagoz, Mikel Zalbide jauna
Euskaltzaindian sartze-ekitaldian, eta haren ibilbide luze eta lan oparoa go-
goratzean.

Hastapen asko izan ditugu, jakina, baina ni harako hartaz mintzo natzai-
zue, 1970-1975. urte bitarteaz, zeinetan bide berrien zantzuak nabarmen bait-
-ziren gure hizkuntzarentzat, nahiz diktadura ez zen artean bukatu. Orduan hasi
nintzen ni Zalbideren izena entzuten, Elhuyar aldizkarian, zeinen sortzaileki-
de baitzen. Urruti zitzaidan (nire zoritxarrerako, orain bezala) zientzia, baina
euskaraz zen aldizkaria. Eta, gainerakoan, era guztietako euskal liburu eta al-
dizkariak erosten genituen anitzek garai hartan, Matematika, Fisika, Teologia,
Mikologia eta abarren alorrak gureak ez izan arren.

Gazterik (hogei urte bete berri), baina bipil eta indarrez, sartu zen Mikel
Zalbide euskararen aldeko langintzan, Lizardik ezin hobeki deitu zuen euska-
ra jakite hegoez igotzeko ahaleginean, Ingeniaritza titulua oraindik eskuratu
gabe. Gero etorri zen Euskaltzaindiaren Matematika azpibatzordetza, Karlos
Santamariaren zuzendaritzapean. Garbi zekusan Luis Villasante euskaltzain-
buruak Akademian batzordeak eratu behar zirela, jende adituekin, fruitu umo-
tuak eta edonon aurkeztekoak, emango bazituen gure erakunde maiteak. Hu-
rrena, 1978tik aurrera, UZEIko habe eta zutabe nagusietariko bat izan zen
Zalbide, betiere materialak, hiztegiak, maileguak finkatzeko proposamenak
prestatuz, ikastaroak eskainiz… Eta, azkenik, 1979az gero, bete-betean daku-
sagu Mikel Zalbide Gernikako Estatutuaren sorkari gisa jaio lan-talde eta
batzordeetan, goimailako Hezkuntzaren duintasuna segurtatzeko, euskarari ze-
gozkion guztietan. Eta 1981ean, Eusko Kontseilu Orokorra Eusko Jaurlaritza
bihurtzean, gure adiskide ona egin zuten Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerke-
ta Sailean txertatua den Euskara Zerbitzuaren buru.

Pertsona gutxi dirateke Zalbide jauna bezain garrantzitsu eta hura bezain
giltza, urte hauetan guztietan irakaskuntzaren maila orotan euskara burua gora
ibil dadin lagundu dutenak. Garaian garaiko agintariekin eta garaian garaiko
lankideekin, Hezkuntzan lortu zen, eta aski goiz lortu ere, Mitxelena jauna ur-



duritzen zuen arriskua saihestea, hots, alor horretako eskumenak Jaurlaritzara
pasatzean etenak sortzea edo kexak piztea.

Eskola-umeak eta eskola-gazteak ez zirenentzat, Hezkuntza Sailak bazuen
bere esparruan beste zeregin bat, milaka eta milaka jenderentzat axola handi-
koa: EGA. Ez naiz Kanpezu eta Berrotzatik Lizarrara joaten den ibaiaz ari.
Hori pasatzea erraza da. Zailagoa bestea da, eta etxean, hori dela eta, maiz
egin ditugu txantxak. Egia da lehendik bazela bide bat egina, titulua Euskal-
tzaindiaren babespean eta esparruan egon zelako, euskara ofizialtzen hasi edo
zenetik. Baina zama handiena gero etorri zen, eta Mikel Zalbideren Sailetik
hori oro ederki eraman zen aurrera.

Talaia ezin egokiagoa izan du gure euskaltzain berriak Jaurlaritzatik, na-
bari denez: teorian eta praktikan, herrian eta atzerrian, Zalbide jauna ederki
baliatu da talaia horretaz argibide guztiz aberatsak biltzeko, hainbat alorretan,
eta zerrenda ez da laburra: soziolinguistika, glotodidaktika, hizkuntzen bizi-
berritze eta plangintza, hizkuntzen prognosia, testuen zuzentasuna (nork ez
ditu gogoan EIMA, hots, Euskal Ikas Materiala proiektuaren fruituak?), IRA-
LE, Europako eta Europatik kanpoko hizkuntzen egoerak konparatzea, e.a.
Atzerrian ikertzaile eta berri-bilatzaile ernea izan da Zalbide, begiak zabalik,
lehengo eta oraingo maisuen estimatzailea.

Etxean ere bazuen Zalbide jaunak, seme eta aita izan den aldetik, ikas-
bide joria. Urte asko iragan dira bere harridura eta atsegina kontatu zidanetik:
amak esan baitzion egun batez: «Mikel, eta zuk zer proposatzen duzu?».

Eta Zalbideren euskararen txukuntasunaz, zer esango dut? Hizkuntza ongi
zizelkatua ageri zaigu haren testuetan, beti errazkeriatik urrun, argitasunari
deus ere kendu gabe, baina irakurleari etengabe gehiago eskatzen.

Ikerlan, txosten edo hitzaldi horietariko ugari labe aski berezitik hasi zi-
ren gorpuzten. Grezia klasikoan peripatetikoak deitzen ziren filosofoak baldin
baziren, hots, ez eskolan, baizik eskolatik kanpo, lorategietan, kale eta plaze-
tan, egurasten ibiltzen zirenak, Mikel Zalbidek beste molde bat landu du, ez
hain klasikoa baina zaharra eta hedatua berebat, lanerako eta lanetikako auto-
busean irakurriz eta idatziz.

Iturriagari buruz mintzatu zaigu gaur Zalbide jauna, eta berriro erakutsi
du zein maisuki diharduen hizkuntzaren historian (kanpo-historia esaten da
gure hizkeran), hari guztiak antolatu nahian, hango eta hemengo berrien bila.
Jakina, lehen ere erakutsi du egileak gure iragana aztertzean duen dohaina.
Horra, urrutira gabe, 2003an argitaratu zuen artikulu bikaina, «Hendaia-Hon-
darribietako biltzarrak, XX. mendeko hizkuntz plangintzaren iturburu» (1).
Gauza asko ikasi genituen orrialde haietan. Eta are hurbilago, nola ez aipa aur-
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(1) Euskaltzaleen Biltzarraren mendeurrena. Sabino Arana Kultur Elkargoaren Jardunaldiak
(2001). Bilbo, Sabino Arana Kultur Elkargoa, 2003.



ten, Arantzazu Muñoa andrearekin batera, argitaratu duen artikulua, «Lardiza-
bal eta bere euskal gramatika perspektiba soziolinguistikoan», Gipuzkoako Di-
putazioaren babespean plazaratu liburu dotorean, hots, Lardizabalen gramati-
karen facsimile edizioan (2).

Hernaniko Iturriaga, Iturriagaren Hernani… Donostia izan baino lehen,
jakina denez, bazen Hernani, menturaz lehenago –a-duna, (H)ernania, Pierre
de Marca 16. mendeko historiagileari kasu egin behar badiogu, lur eremu han-
diaren jabe. «… sitio elevado y alegre sobre la falda del monte de Santa Bár-
bara», dio 1802ko Historia Akademiaren hiztegiak, eta horrela jarraitzen du:
«El caserío es suntuoso y cómodo [...] las calles [...] son rectas, bien pavi-
mentadas y con losas en las aceras. Para el recreo de los vecinos se cuentan
hasta 6 paseos con dirección a San Sebastián, Astigarraga, Urnieta, Vega, Uru-
mea y Lasarte; el juego de pelota es muy cómodo y enlosado». Nekazaritzaz
ere ez da falta xehetasunen bat: «El suelo es delicioso y fértil; produce trigo,
maíz y legumbres; la manzana en años buenos es cosecha considerable, y con
ella se hace la sidra, bebida ordinaria de los naturales; de castaña, nuez, guin-
da, pera, melocotón y uva de parra se coge medianamente, y no faltan otras
especies de frutas en especial naranjas y limones». Iturriak ere aipatzen dira,
hala nola Zillarriturria, egoki itzulia: «fuente de plata».

Hernani izena laketu zitzaion, garbi dagoenez, Euskal Herrian barrena bi
aldiz, haurretan eta helduaroan, ibili zen Victor Hugori, eta arras ezaguna
bihurtu zen Hugok 1830ean Parisen aurkeztu zuenean bere drama, Hernani ou
l’honneur du castillan (klasikoen eta modernoen arteko istilu eta gatazkaren
erdian). Hamalau urte geroago, Veneziako La Fenice teatroan, Verdik estrei-
natu zuen Ernani bere opera, eta horrenbestez izenaren oihartzuna areagotu
zuen (3).

Zorrotza da Iturriagak sortu eskolaren prospektuan irakurtzen dena:
«Todo castigo corporal queda proscrito». Baina liberalismoaren alde ateratze-
ak atsekabeak ekarri zizkion. Era guztietako irainak eta kalumniak jaurtiki zi-
ren haren aurka: Voltaire-zale zela, «embaucador de la juventud» zela… Er-

(2) Gramática vascongada, escrita por D. Francisco Ignacio de Lardizabal… Facsimile
argitaraldia, beste lau artikulu eta eranskinekin.

(3) Era apalagoan, zer esanik ez, urte asko geroago Serafín Barojak Hernaniri eskaini zion
zortziko bat 1875ean, honela hasten dena:

Libertade maitea,
bandera santua,
itsu eskergabeak
abotan artua,
ez zerade eroriko,
egon segurua,
Ur-meko inguruan
Zaude landatua.

(Ur-meko hori Urumea izenaren etimologia da, Barojarena edo besterena.)
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bestetik itzultzean, Iruñeko artzapezpikuak bazuen mahai gainean salaketa bat,
izengabea: «Se ha presentado aquí ese hereje consumado con el descaro que
acostumbran los herejes, y según parece con todas las licencias de Su Ilustrí-
sima para predicar y confesar».

Agian norbaitek pentsa lezake Iturriaga gutxiengoan zela bere liberalis-
moan. Ez da horrela, ordea, eta komeni da gure artean dabilen ustekeria behin
betiko desegitea. Hartzen badituzue Antonio Zavalak argitaratu bi bildumak,
Karlisten leenengo gerrateko bertsoak eta Karlisten bigarren gerrateko ber-
tsoak, eta kontu xinple bat egiten, emaitza ez da inondik ere horren alde min-
tzo. Hau da niri atera zaidana:

1. karlistaldia.

Liberalen aldeko testuak: 27. Karlisten aldeko testuak: 20.

2. karlistaldia.

Liberalen aldeko testuak: 62. Karlisten aldeko testuak: 60.

Egia da liberalismoak ez duela aurpegi bakarra: tabula rasa egin nahi
zuen Cadizko konstituzioarena ez da, jakina, lau probintziotan indartsu zen li-
beralismo foruzalea. Eta Frantziako liberalismoaz denaz bezain batean, argi
dago frantsesaz beste hizkuntza guztiak patois direla oraindik… eta hori as-
katasunaren eta aurrerapenaren izenean, omen.

Beti harritu nau nola karlismoak iritzi mota bateko nazionalismoa kilika-
tu duen, eta Santa Cruz apaiza eredu eta aitzindari ezarri. Nikolas Ormaetxe-
ak hori egin izana aise ulertzen da. Gizonik antimodernoena zen hura (ikus
haren euskal literaturaren historia), eta apaizaren biografia argitaratzeari
(1929an) guztiz logiko deritzat. (Bidenabar: Orixek jakin ote zuen Santa Cruz
azkenean alfonsino bihurtu zela, hainbat non Alfonso XIII.ak zilarrezko turu-
ta bat opa baitzion, Kolonbiako indiarrak bere predikuetara bil zitzan?)

Mikel Zalbide Euskaltzaindian sartu da gaur; hobeki esan, euskaltzain oso
sartu da gaur, zeren urgazle baita 1983az gero. Eta nolako urgazlea, gero! Zin-
zinez urgatzi du, lagundu du Zalbide jaunak. Euskaltzain osoaren izendapenaz
gero hurbilago dugu zorionez, sarriago dugu hizketarako aukera, eta aurreran-
tzean ere izango dugu gure hizkuntzaren orainaz eta etorkizunaz ditugun gal-
de eta kezkak iraulkatzeko parada.

Ikusten denez, kezken artean Zalbide jaunak pentsatzen du oraindik mun-
duan jende askok ez duela euskalaritza guztiz aintzat hartzen. Nik, aldiz, esan-
go nuke gauzak arrunt aldatu direla azken 30 urte honetan. Urruti gara Me-
néndez Pidalek ezagutu zuen bi alderdiko egoeratik. Hara maisuak Bilbon,
1921ean, jaulki zituen hitzak:

«El vascuence ha compartido con la lengua santa [hots, hebreera] un triste
privilegio: todo el que quería decir los mayores disparates lingüísticos se encara-
maba en el vasco o en el hebreo, para gritar su desatino desde más alto. […] El
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buen sentido vasco ha renunciado para siempre a la erudición quimérica y anár-
quica de los periodos precientíficos, y entra de lleno en el terreno del método, en
el que vive y se mueve la parte superior de la humanidad que ha elevado su pen-
samiento a la disciplina organizada de las ciencias» (4).

«Zentzu ona», nik uste, gure artean hedatu da osoki, nahiz oraindik Ce-
jador eta antzekoen oihartzunak entzuten diren

Anitzez gehiago larritzen eta artegatzen nau, adibidez, araugintzatik era-
bilera publikora eta pribatura dagoen bide malkarrak eta oztopoz josiak. Jaun-
andreok, deus ere ez zaigu doan eman, eta hizkuntzaz eta kulturaz jabetu be-
har dugu, Goethe handiak neurtitz famatuan esan zuen bezala:

«Was du ererbt von Deinen Vätern hast,
erwirb es, um es zu besitzen».
(«Arbasoengandik hartu duzun senipartea,
ahaleginen bidez lor ezazu, haren jabe
izango bazara»)

Benetan konpreniezina zait hainbeste profesionalen (?) jokabidea. Nola-
tan entzuten dira oraindik irrati eta telebistetan horrelakoak: usten (dut), par-
tidu, laister, doazte, Donosti, Biriatú eta abar? Euskaltzaindiak erabaki badu
sor-marka dela label delakoaren ordain egokia, zergatik torturatzen gaituzte
Eusko Label horretaz? Arauak eta legeak norentzat ote dira? (5)

Eta euskara hizkuntza baldin bada, beregain eta lokabe, eta ez beste hiz-
kuntza baten probintzia edo jopu, norbaitek azalduko dit zergatik behar dugun
gaztelaniaren hain menpeko agertu, eta gaztelaniaz bezala ahoskatuak entzun,
adibidez, Sarajevo, Angela (Merkel) (biak gaztelaniazko jota ederrekin), Ca-
rrefour (Car-fúr behar da), Michelin (Mixlén), Saunier-Duval (Sa-u-nier-Du-
val diote gure kiroletako esatari gehienek), eta abar. Eta frantsesa Euskal He-
rriko hizkuntza izanik! (6). Fenomeno hau, jakina, ez dago isolatua, eta
norbaitek astindu behar du egoera negargarri hau, zeinetan paper, irrati eta te-
lebistako kazetalari askoren erreferentzia-mundua Irunen hasten baita eta Ta-
rifan bukatzen (Marbellan gaindi, nola ez, marujeo delakoa barne).

Lozorroan gelditzeko eskubiderik ez dugu. Gure aurrean dugu, zorigaiz-
toz, ezjakintasunaren tsunami ikaragarria. Fakultateetara etortzen zaizkigun
ikasle askori arrotz zaie Iparragirreren izena, demagun, edo Villasanterena,
zein Guridirena, euskal kantu edo olerki bat ez aipatzearren. Horregatik behar
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(4) Ramón Menéndez Pidal: «Introducción al estudio de la lingüística vasca». In Menén-
dez Pidal eta beste: Curso de lingüística. Cursos de metodología y alta cultura. Donostia, Eusko
Ikaskuntza, 1921, 8.

(5) Haizu bazait, Hezkuntza Sailean balikete zer alda: derrigorrezko hitzak baitu Hiztegi
Batuan aldamenean oharra: «Hegoalde, hobe baitezpadako, nahitaezko».

(6) Gauzak horrela, oraingoz agian sobera eskatzea litzateke Diesel behar den bezala ahos-
katzea: Dí-sel.



da gogoratu eta birgogoratu, gure herria biziko bada, Etxeberri Sarakoaren dei
larri hura, gazteei zuzendua:

«Baina deitcen tut Minervaren dosteta ezti, eta canta-alosien bidez eno-
rantciaren contra eguiten den guerla ohorezcora, eta bat-bederac batere arris-
curic gabe hainitz abantail eder ardiets detçaquenera» (7).

164 EUSKERA - LII, 2007, 1
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XV. BARNE JARDUNALDIEN EGITARAUA

ETXALAR (Kultura Etxea)

Apirilaren 20a, ostirala

16:00etan Euskaltzainburuaren sarrera txostena.

16:45ean a) Aribideko egitasmoei buruzko errendapenak eta 2007-
-2008rako jarraipena.

a) – Ibon Sarasola: Euskaltzaindiaren hiztegia.

a) – Pello Salaburu: EGO (Euskal Gramatika Orokorra).

a) – Andres Iñigo: ECO (Euskal Corpus Onomastikoa).

b) Henrike Knörr eta Jose Luis Lizundia: Euskaltzaindiaren
XVI. Biltzarra.

Apirilaren 21a, larunbata

9:30ean Egitasmo berrien aurkezpenak:

– Andoni Sagarna: «Informazioaren eta Komunikazioaren
Teknologiak eta Euskaltzaindiaren edukiak».

– Joseba Intxausti: «Joanes Etxeberri Egitasmoa (2007-2008):
Euskararen Historia Sozialerako (EHS) Proiektua».

– Adolfo Arejita: «Ahozkotasunaren ondarea».

– Xabier Kintana: «Zientzia eta teknologia Hiztegi Batuan».

12:00etan XV. Barne Jardunaldien amaiera.
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EUSKALTZAINDIAREN
XV. BARNE JARDUNALDIAK

Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Joanak dira bi urte eta lau hilabete Zuzendaritza berriak Euskaltzaindia-
ren ardura hartu zuenetik. Denboraren harian, hortaz, lau urteko agintaldiaren
erdia egin du, eta, ohiko denez, Euskaltzaindiaren Osoko Bilkurari kontu-arra-
zoiak ematera dator, nire hitzen bidez, Barne Jardunaldi hauetan.

Hiru helburu nagusi azaldu zizkion Zuzendaritzagaiak Euskaltzaindiaren
Osoko Bilkurari 2005. urteko abenduan. Lehena zen egoera ekonomiko larria
gainditzea eta gure erakundearen finantzaketarako eskema eta marko berria
ezartzea. Hurrena, estatutuak eta barne erregelak aldatzea, euskaltzain berriak
gureganatzeko eta gure arau nagusiak egungo errealitateari egokitzeko. Hiru-
garrenak, bestetik, Euskaltzaindiak dituen egitekorik behinenak hartzen zituen
bere baitan, ikertze- eta zabaltze-lanari baitzegokion, besteak beste, egungo
euskaldunen premiei erantzuna emateko tenorean. 

Horra, bada, Euskaltzaindiaren Zuzendaritzak bere gain hartu zituen le-
hendabiziko eginkizunak. Ez, ordea, bakarrak, barne antolakuntza, euskaltzai-
nei ez ezik, Euskaltzaindiaren babesleei ere baitagokie. Kudeaketa-lana dago
hor jokoan, gure moduko erakunde batean berebiziko pisua eta esangura dau-
kana. Esan gabe doa, kudeatze-lanik gabe, ezinezkoa dela gure lana, baliabi-
deak eta pertsonak uztartu behar izaten baititugu geure zereginetan.

Joan nadin, alabaina, harago, eta esan dezadan, ezin argiago, iraganari so
egiteak ez diola kalterik egin behar eginkizun eta etorkizun dugunari, ezinez-
ko baita Akademia batentzat gizartean ari dena bazterrean uztea.

Hortaz, nire esanaren laburra honetara dator:

1. Euskaltzaindiaren eta Herri Agintarien arteko hitzarmena: urtebeteko
eskarmentua.

2. Euskaltzaindiaren Arautegia eta Barne Erregelak egokitzea eta euskal-
tzain berriak geureganatzea.

3. Ikerketa zientifikoa eta egitasmoak garatzea.



4. Barne kudeaketa: eskema berri baten garatzea.

5. Ikerketa-proiektu berriak.

6. Etorkizuna.

1. EUSKALTZAINDIAREN ETA HERRI AGINTARIEN ARTEKO
HITZARMENA: URTEBETEKO ESKARMENTUA

Luze bai luze joan zen Euskaltzaindiaren eta agintarien (Euskal Autono-
mia Erkidegoa, hiru foru-aldundiak) arteko hitzarmena adostea, biribiltzea eta
hitzartzea. Hala gertatu zen, zorionez, 2006. urtean. Ondoriorik nabarienak ere
laster igarri dira, dagoeneko Euskaltzaindiaren egonkortasun ekonomikoa ber-
maturik geratu baita. Aipatu beharrekoa da, bestalde, hitzarmen horretan ad-
ministrazio publikoek egin duten ahalegina, diru-kopurua arras gehitu baita,
gure erakundearen beharrizanei hobeto erantzuteko.

Arazoak, haatik, ez dira guztiz desagertu. Izan ere, zenbait administra-
zioren aldetik, atzerakuntza burokratikoak gertatu dira ordainketa egiteko une-
an, eta, horren ondorioz, Euskaltzaindiak urtea bukatu ondoren jaso ditu au-
rreko urteari dagozkion diru-kopuruak.

Bide beretik etorri da, urteko zenbaki berriak finkatzerakoan, Euskal-
tzaindiari leporatu zaiola dirua erabili ez izana, horri dagokion urtealdian,
ahazturik, hori bai, jaso ez den dirua ezin daitekeela inolaz ere erabili. Aipa-
tzekoak dira, orobat, agintari publikoen arteko desadostasunak Euskaltzain-
diaren kontuak ikertu eta garbitzeko orduan. Dena den, positibotzat jo daite-
ke eskema berria, eta datozen urteetan finkatu eta sendotu beharrekoa, gure
moduko erakunde batek behar duena eskura izan dezan.

Azpimarratu beharrekoa da, bestalde, Euskaltzaindiak gainerako aginta-
riekin dituen finantzaketa-iturrien bilakaera.

Nafarroako Gobernuarekin dugun hitzarmenaren barruan, urteko proto-
koloak sinatu dira 2005, 2006 eta 2007. urteetan. Esan gabe doa diruaren ko-
puruak izan duen gehitze urria, eta diru hau ez dela, ezta hurrik eman ere, Eus-
kaltzaindiak behar duena. Horretan ere, harremanak landu beharko dira,
baliabide ekonomiko ugariagoak lortzeko asmoarekin.

Iparraldean ere, Euskararen Erakunde Publikoa dugu solaskide berria, di-
ruaren aldetik lehengo kopuru berbera jasotzen bada ere. Errepara diezaiogun,
bestalde, Baionako ordezkaritza berriari, eta Euskararen Erakunde Publikoa-
rekin sinatzeko asmotan dagoen hitzarmenari ere. Azken hilabeteetan, halaber,
Euskararen Erakunde Publikoak hizkuntza-politikaren partaide hartu du Eus-
kaltzaindia.
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Arlo honen azkenean aipatu behar, Madrileko Gobernuaren diru-iturriei
dagokien gorakada, hain zuzen ere. Bilakaera begien bistakoa da:

– 2004, 280.000 euro

– 2005, 350.000 euro

– 2006, 500.000 euro

– 2007, 510.000 euro

Aurrekoak ikusirik, esan daiteke, oro har, egoera onean dagoela Euskal-
tzaindia, diru-iturriei dagokienez, hurrengo urteetan egin beharko dituen aha-
leginei aurre egiteko.

Hortaz, jokaera argi dago: lasaitasuna, bateko, eta, ardura, besteko, be-
rriro gerta ez daitezen oraintsu arte kinka larrian izan gaituzten zailtasunak.

Horretan, bistan da, gure agintarien jarrerak zeresan handia du. Gure lana
da eurekin euskarak beharrezko dituen hitzarmenak ontzea eta garatzea, elka-
rrekikotasun eta begirune osoz.

* * *

2. EUSKALTZAINDIAREN ARAUTEGIA ETA BARNE ERREGELAK
EGOKITZEA ETA EUSKALTZAIN BERRIAK GEUREGANATZEA

2005. urteko maiatzean izan genituen aurreko Barne Jardunaldiak Argo-
maizen. Han onetsi genituen Euskaltzaindiaren osaerari buruzko eraldaketarik
funtsezkoenak azken berrogei urteetan. Izan ere, han erabaki ziren, besteak
beste, euskaltzain osoen artean emeritu-kategoria sortzea, 75 urtetik gorakoak
eta hutsarte berriak hornitzea, gehienez ere euskaltzain osoen herena zela ko-
puru berria.

Onartuak izan dira, urtebete geroago, 2006. urtean, Espainiako Estatuko
Gobernuaren aldetik gure arauen aldaketak. Ondorenez, 6 euskaltzain emeritu
ditugu, eta baita bi euskaltzain oso berrien izendatzea ere. Aurki beste bi ere
izango ditugu, eta, urtea bukatu aitzin, beste bi.

Une horretan bukatuko da, aurreikusi bezalaxe, urte eta erdirako ezarri
zen behin-behineko aldia, eta hasiko gara, arau berriek esan bezalaxe, hurre-
nez hurren, 75 urte betetzen dituzten euskaltzain osoen emeritutasuna adie-
razten eta hutsarte berriak aldarrikatzen.

Aldibaterakotasuna, beraz, amaitu egingo da, eta egoera berriaren barruan
murgilduko gara.

Aribidean dagoen prozesu horretan ezin zailtasunak ukatu, nork bere in-
teresak eta gogoak jokoan dituenean. Banan-banan gainditu dira, eta gainditu
beharko dira halakoak, guztion borondate eta asmo onarekin. Eskerrak, beraz,
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guztioi. Eta eskertzekoak, berebat, Jose Luis Lizundiaren lana, bera izan bai-
ta txostengilea halakoetan, eta, zer esanik ez, Jean Haritschelharren argibide
ederrak, lehendik gure erakundearen barne ibilbidean duen eskarmentua ego-
ki baliatuta.

Argomaizko hartan, nolanahi ere, bazen bestelakorik, emakumeen partai-
detza bultzatzea erabaki baikenuen. Hirugarrena gure artean dugula, beste ba-
tzuk ere barruratzeko aukera izango dugulakoan nago.

Euskaltzain oso berrien kopurua, beraz, esanguratsua da 2005 eta 2006.
urteetan. Guztira, 6 berri dira dagoeneko, arlo desberdinetakoak: literatura, hiz-
kuntzalaritza, ingeniaritza, hezkuntza, idazletza.... Euskalgintzaren arlo des-
berdinak daude hor jokoan, betiere goi mailako unibertsitate-formazioan le-
kutuak.

Euskaltzain osoak ez dira, onik onenean ere, bakarrak Euskaltzaindiaren
ibilbidean. Borondate fermua du zuzendaritzak, bai euskaltzain urgazleen mul-
tzoa, bai euskaltzain ohorekoena, zabaltzeko. Ez edozein modutan eta beste-
rik gabe, ezpada modu antolatuan, urgazleen kasuan erakargarri egin behar bai-
tugu geure Akademia, urte batzuen buruan gure ordezko izango diren horiek
hurreratzeko eta geureganatzeko.

Bistan da oraingo bidea urte batzuetarako konponbidea dela. Begien bis-
takoa, orobat, orain izan dugun eta dugun arazo berbera izan dezakegula au-
rrerantzean ere, eta erne egon beharko dugu, euskalgintzaren belaunaldi be-
rriek errelebo ona izan dezaten gure erakundean.

Aurki izango dugu, beraz, prozesu horren lehen aldia ixtea. Geroak, ala-
baina, esango digu behar bezala asmatu dugun. Ni baiezkoan nago, batez ere,
artez bete direlako guztion eskubideak, erakundearen barruko berriztatze-pre-
miekin batera.

Ez da, horratio, helburu hau itxitzat edota amaitutzat eman behar. Izatez,
prozesu hori amaigabekoa da, etengabe berriztatu beharko dugulako erakun-
dea, euskararen munduak behar duena egoki zertuta.

Falta dugu, nire ustez, urgazleek gure lanetan parte-hartze zabalagoa iza-
teko bidea. Ukaezina da batzordeen lana. Hortxe daude hainbat eta hainbat,
egunero gure lana ahalbidetzen dutenak.

Badira, alabaina, beste batzuk, aspaldikoak eta ez hain aspaldikoak, lan
egiteko gogoa izan dezaketenak. Horiek ere «Euskaltzaindiratu» behar, horre-
tarako bideak (kolaborazioak, euren erabakimenaren gaiak eta abar) erraztuz.

Xede du zuzendaritzak, inoiz osoko bilkuran esan denez, bilera bereziak
egiteko urgazleekin, horretarako aukerak eskainiz. Berebat, euren kolabora-
zioak bultzatuz, gure argitalpenetan, eta, ahal den neurrian ere, euren lanak
gure bitartez argitaratuz.
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3. IKERKETA ZIENTIFIKOA ETA EGITASMOAK GARATZEA

Ez naiz ni larregi luzatuko puntu honetan. Lehengoetan bezalaxe, ardatz
nagusiak gogoratu besterik ez ditut egingo, gero, ikerketa-egitasmo bakoitza-
ren arduradunak luze-zabal garatuko baititu horien nondik norakoak.

Has dezadan, beraz, azalpen labur hau, Argomaizen abiarazi ziren hiru
proiektuekin: Euskararen Gramatika Orokorra, Euskararen Korpus Onomasti-
koa eta Euskaltzaindiaren Hiztegia 1 (Adierak eta Adibideak).

Egitasmo bakoitzak bere arduraduna du; eta arduradun horrekin behar di-
ren merkataritza-kontratuak egin dira, arduradunaren lana eta horren saria uz-
tartzeko. Bestaldetik, egitasmo bakoitzean, teknikariak eta langileak ditugu,
erakundearekin lan-harremanak dituztenak.

Zoritxarrez, lan-harremanen eskemak zaildu dira Euskaltzaindiarentzat
Hegoaldean, egun ez baita posible epe jakin batetik aurrera lan-kontratuak egi-
tea, kontuan hartuta, bestalde, administrazio publikoekin dugun hitzarmenak
eragozten digula gure langile finkoen kopurua gehitzea, administrazio horien
baimenik eman gabe.

Kontratazio eskema berrira joan behar, hortaz, ikerketa-egitasmoak au-
rrera eraman ahal izateko. Esan gabe doa eskema berri hori abiarazteko pau-
soak eman dituela zuzendaritzak, batez ere, merkataritza-kontratuen aldetik,
eta laster izango dugula horren berri.

Hiru egitasmo horiez landa ere, badira gure artean beste batzuk, ondu di-
renak, hala nola, Literatura Hiztegia, Literatura Batzordeak bultzatua eta bi-
deratua, eta antzeko bidean direnak, berbarako, Euskararen Herri Hizkeren
Atlasa eta Gasteizko Toponimia. Bi horiei buruz, oraingo honetan baino, ego-
kiera hobea izango dugu hurrengo osoko bilkura batean jarduteko, horren non-
dik norakoak xehe-xehe azaltzeko.

* * *

4. BARNE KUDEAKETA: ESKEMA BERRI BATEN GARATZEA

Ohikoa izan da Euskaltzaindiaren Barne Jardunaldietan, kontu-arrazoiak
ematearekin batera, hurrengo biurteko arduradunak eta batzordekideak izen-
datzea. Hala egingo da oraingoan ere, apirilean baino, maiatzean, ordurako
egitasmo berrien albiste izango dugulako, eta baita eskema berri bat garatze-
ko aukera ere.

Natorren gaira. Gutako askorentzat batzordeen eskema izan da nagusi
Euskaltzaindiaren ibilbidean. Duela urte asko jarri zen abian, Villasanteren ga-
raian, eta bere fruitu oparoak eman ditu. Indarrean dirauen eskema, 1981ean,
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Loiolan egin ziren II. Barne Jardunaldietakoa da, bere balioa duena, baina egi-
tasmoen lan-taldeekin kidekatu beharko duguna.

Galdera, hala ere, bestelakoa da, aintzat hartuta gero eta pisu gehiago due-
la egitasmo zehatzen zereginak, alegia, egitasmoetan egunero lan egiteko mo-
dua dugula.

Ez da hori gauza berria. Esan ere, Barne Erregelen 52. artikuluan hauxe
esaten da:

52. artikulua. Egitasmo bereziak

Euskaltzaindiak egitasmo bereziak bidera ditzake. Honetarako, Zuzendari-
tzak eta sailburuek egitasmo-lantalde bat proposatuko dute, osoko batzarrak onar
dezan.

Egun Euskaltzaindiak eskaini behar dio bere lana gizarteari. Horretarako
egin behar ditu lan batzuk, euskararen herrialde guztiak kontuan hartuta, ne-
kez egin daitezkeenak beste leku batean.

Konkurrentziak gorabehera, Euskaltzaindiak badu bere leku propioa eus-
kararen munduan, hain justu ere, goi mailako ikerketa-bideak eta horien apli-
kazioak uztartu eta gizarteratzea, euskararen normatibizazio eta normalizazioa
bultzatu nahian.

Horrexegatik, egitasmoak bultzatu beharra dago, batzordeekin batera osa
dezaten gure ahaleginen ardatza.

Hala agertzea ere komenigarri izango litzateke, diru-baliabideak eskura-
tzeko orduan beti baita hori, egiten dugun horren seinale dudabakoa.

Horretarako ere, teknologia berriak profitatu behar, batik bat, gure edu-
kiak egoki gizarteratzeko. Pauso esanguratsuak eman nahi ditu halakoetan zu-
zendaritzak, eta egitasmo berrietan isla argia izango du horrek.

* * *

5. IKERKETA-PROIEKTU BERRIAK

Barne Jardunaldi hauetan, badugu aukera ederra, egitasmo berriei aurre
egiteko. Besteak beste, zerrendaratu egingo ditut halakoak, arduradun bakoi-
tzak gero garatuko duelakoan:

– Datak gorabehera, Euskaltzaindiak, datorren urtean, bere XVI. Kongre-
sua egitea bultzatuko du. Horren xehetasunak, Iker Sailburuak eta di-
ruzainak, nork bere arloan, emango dizkigute.

– Gure edukiak gizarteratzeko ahaleginetan eta teknologia berriak gure
barruan bultzatzeko asmotan, Andoni Sagarna euskaltzain osoak eman-
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go dizkigu xehetasunak, Informazio eta Komunikazio Teknologiak lan-
tzeko gogoarekin. Esan gabe doa Euskaltzaindiarentzat arlo honek duen
garrantzia eta esanahia, egungo egoeratik aurrera joateko.

– Jagon Sailetik etorriko da beste egitasmo bat, Joseba Intxaustik aton-
dua, euskararen historia sozialean berak duen eskarmentua, Euskararen
Liburu Zurian ere egiaztatu zuena, Euskaltzaindiak balia eta gara de-
zan, guztion onurarako.

– Adolfo Arejita euskaltzainak ere bere proposamena egingo digu, eus-
kararen barruan berebiziko ondarea den ahozko tradizioaren bilketa-lana
egiteko, epez epe eta mailaz maila, gerogarrenean ere gure erakundea-
ren aberasgarri izan, eta, oro har, ikertzaileen eskura egon dadin.

– Azkenez, Xabier Kintanak, aspaldiko puntuari eutsiz, Hiztegi Batuko
bigarren itzulia osatzeko asmotan, zientzia eta teknikaren hitzak nola
ekarri adieraziko digu, horretarako behar den egitura txikia sortuz.

* * *

6. ETORKIZUNA

Esandakoa gorabehera, ez nuke nire oraingo hau amaitu nahi, bestelako
puntuak gogoratu gabe:

Lehena da, Argomaizen esandakoaren arabera, euskalgintzaren eragilee-
kin Euskaltzaindiak izan behar dituen harremanei dagokiena. Zuzendaritza ho-
nen ekimenez, hitzarmenen bidez lortu da mota desberdineko eragileekin (Eus-
kal Herriko Ikastolen Konfederazioa, komunikabideak, hizkuntzaren
industriak, udalak eta abar) elkarrekin lan egiteko oinarriak jartzea, geroko ba-
tean egitasmo zehatzetan mamitu beharko dena.

Zuzendaritzaren asmo honetan, jarraitu ez ezik, sakondu ere egingo da,
hor baitago gizartearen aldetik Euskaltzaindiari aitortzen zaion itzala berreste-
ko eta berriztatzeko modua.

Bigarrena da komunikazio eta prentsari dagokiona. Horretan, eta Euskal-
tzaindiaren web-orrian dauden eduki berriak aintzat hartuta, azpimarratuko
nuke Euskera Agerkarian on-line jartzea, eta Plazaberri aldizkari elektronikoa
sortzea, modu arin eta erosoan Euskaltzaindiari buruzko berriak ematen di-
tuena. Oro har, gure irudia eta komunikazio-premiak hobetzeko ahalegin hauek
euren horretan iraungo dute, eta hobetu eta zorroztu ere egingo dira, Interne-
tek eskaintzen duena profitatuz. Bide beretik ari dira, jakina denez, Jagonet
zerbitzua eta bestelakoak, hilero-hilero zenbaki esanguratsuak erakusten di-
tuztenak.
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Hirugarrena da, Jagon Sailaren aldetik, Corpus Batzordeak eta Euskal-
kien Lantaldeak ontzen duten lana, hor baitago zinezko muina herrialde des-
berdinetatik datorrena egoki uztartzeko euskara batuaren baitan. Sustapen Ba-
tzordeak ere asmo berriak ditu, batik bat, nazioarteko mailan euskarari
dagozkion testuak bilduz eta euskaratuz. 

Laugarrena da Argitalpen Batzordeari buruzkoa. Zin-zinez esan behar di-
zuet sakoneko eta ezin utzizko aldaketak behar dituela Euskaltzaindiaren ar-
gitalpen-bideak eta batzordeak berak. Hobeto baliatu behar ditugu gaurko tek-
nologiak eskaintzen dituenak, eta gure erakundearen zerbitzupean jarri, gure
bildumak eta materialak gaurkotzeko eta gizarteratzeko, edukiz nahiz formaz.
Puntu hau erabakigarri da oso, zuzendaritza honen aburuz, eta uste dut laster
izango direla urrats berriak arlo horretan.

Bosgarrena, aldiz, Fundazioaren arlotik dator. Aspaldiko asmo hau ez da
gauzatu oraindik gure artean, eta ez zuzendaritzaren gogoaren faltaz, ezpada
beste lehentasunak artean izan direlako eta horietan aritu behar izan duelako
zuzendaritzak buru-belarri eta Herri Aginteren baten partaidetza faltaz. Gero
eta premiazkoagoa, ordea, Fundazioaren zeregina gure artean, Akademiaren
egitekoak gizarteratze-bidean tresna guztiz erabilgarri izan daitezkeelako.

Esan dezadan, beraz, bukatzeko, bi urte eta lau hilabeteko ibilaldi hone-
tan, zuzendaritzaren programan dauden puntuetan, aurreratu egin dela, beste
puntu batzuk oraindik betetzeko badaude ere. Falta diren horiek behar den mo-
duan betetzeko asmo sendoa dauka Zuzendaritza honek, eta, horretarako, zer
esanik ez, behar du zuen guztion laguntza, eta, orobat, urgazleena eta Euskal-
tzaindiaren langileena.

Hortaz, laguntza eta leialtasuna beharrezkoak dira erakundearekiko, jaki-
nik, hori bai, zuzendaritza honen zereginen gainetik dagoela guztiontzat ba-
liagarri izan beharko lukeen Akademia. Hori da une honetan zuzendaritzako
kide guztion arreta eta ardura, eta horren gobernuan dihardugu zuen konfian-
tzari esker. 

Konfiantza horren truk, xehetasun hauek ematen ditut, Zuzendaritzaren
ustea baita zuen konfiantza ekimen zehatzetan gauzatzea, Euskaltzaindia au-
rrera ateratzeko eta behar duen lekuan jartzeko.
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EUSKALTZAINDIAREN XV. BARNE JARDUNALDIAK

Ibon Sarasola

EUSKALTZAINDIAREN HIZTEGIA
EGITASMOA

0. ATARIKOAK

Txosten honetan, Euskaltzaindiaren Hiztegia egitasmoaren berri emango
dugu. Lan hori zertan datzan adieraziko da, hiztegiaren ezaugarri nagusiak des-
kribatuko dira, erredakzioa bideratzen duten irizpide orokorrak azaldu, oinarri
eta iturri nagusiak ezagutarazi eta lan honetarako berariaz sortu diren baliabi-
deak aipatuko dira. Horretaz gain, orain dela urtebete inguru erredakzio lanak
abian jarri zirenetik, hilabetez hilabete egindakoaren azalpen ahalik eta zeha-
tzena egingo da, gure jardunean izan ditugun gorabehera eta arazo nagusiak
ere agerraraziz. Amaitzeko, gaur egungo egoeraren laburpena eta hausnarketa
egin ondoren, aditzera emango dira, hiztegiaren erredakzioa burutzeko proiek-
tu honetako lan taldeak dituen baliabide eta epeei buruzko kezka nagusiak.

Agindu zaigun lana, Euskaltzaindiaren Hiztegia erredaktatzea da, hau da,
2000. urtean Euskera aldizkarian argitaratu zen eta hogei bat mila hitzez osa-
tua den Hiztegi Batuko zerrendako hitz-sarrerak erredaktatzea. 

Hiztegi Batua ortografia hiztegia da funtsean, hots, hitzen forma egokiaz
ari dena. Hala ere forma huts horiez gain, zenbait xehetasun ere eman dira,
hala behar zuela pentsatu izan den sarrera batzuetan: hitzen euskalki-hedadu-
ra, maila eta jakintza-arloko argibideak, sinonimoak eta antonimoak, aditzoi-
narentzat ageri diren aukera bikoitzak (hala gertatzen denean), tradizio sendoa
duten hitz-elkartuak edo esapideak, eta beharrezko gertatzen zen kasuetan, hi-
tzaren adierak ere bai. 

Gure zeregina, hitz sarrera horien guztien barne egitura antolatu eta adie-
raz, definizioz, adibidez, ohar gramatikalez eta bestelako argibidez hornitzea
izango da.

Jakina denez, Euskaltzaindiaren Hiztegia osatuko duten hitzen zerrenda
nagusi hau, lehen idatzaldikoa da oraindik eta Hiztegi Batuko lan-taldeak al-
dian-aldian biltzen jarraitzen du, zerrenda zuzentzen, osatzen eta eguneratzen
joateko.



1. EUSKALTZAINDIAREN HIZTEGIAREN HITZ-SARREREN
ANTOLAKETA ETA BARNE EGITURA

1.1. Irizpide orokorrak

Hitz-sarrerak moldatzerakoan, Euskaltzaindiaren Hiztegia hiztegi oroko-
rra dela izango da gogoan. Hala ere lan hau egiteko Euskaltzaindiaren Hizte-
gia ez da hutsetik abiatuko. Azken urteotan argitaratutako euskara hutsezko
hiztegiak ere, ez dira hutsetik abiatu eta hizkuntza guztietan gertatu ohi den
bezala gurean ere harreman eta lotura estuak izan dira batzuen eta besteen ar-
tean. Hiztegigilerik gehientsuenek lotsarik gabe aitortu dituzte beren zorrak,
lotsarik gabe aitortu, beraz, zein izan diren oinarri eta eredutzat erabili dituz-
ten hiztegi eta hiztegigileak eta nor izan duten bide-erakusle. Puntu honi da-
gokionez, esan genezake, halako mugarri bat dugula azken urte hauetako hiz-
tegigintzan: K. Mitxelenaren Orotariko Euskal Hiztegia. Hiztegi honen
eragina, erabakigarria izan da egungo euskal hiztegigintzak iritsi duen maila
goran, eta hein batean behintzat, bere atzetik etorri diren hiztegi askoren gu-
raso edo hartzekodun dela esan daiteke. Labur eta argi adierazteko, Azkueren
paradigmatik Mitxelenaren paradigmara igaro gara azken urteotan eta para-
digma hori, I. Sarasolaren hiztegiek eta Lur eta Elhuyar hiztegiek osatuko lu-
kete, besteak beste. Hiztegi hauen arteko antzekotasuna, sarreren barne egitu-
ra eta informazio edukian dugu batez ere.

I. Sarasolaren Hauta-Lanerako Hiztegia, Orotariko Euskal Hiztegiaren ira-
kurketa arauemailea da, Mitxelena maisuaren gidaritzapean hasia. Lur eta El-
huyar hiztegiek berriz, ez dute ixilpean gordetzen, batari eta besteari zor diote-
na hizkuntza orokorreko lexiko kontuetan. Lur Hiztegi Entziklopedikoaren
(1991) lehen liburukiaren sarreran irakur daitekeenez: «Hiztegi orokorreko sa-
rreren aukera egiteko, bada, I. Sarasola jaunaren «Hiztegi arau-emailea» izan da
iturburu nagusia, hura iristen ez denetan, berak gogo onez eskaini dizkigun gai-
nerako argitasunekin eta bere «Hauta-lanerako hiztegiarekin» batera. Sarreren
definizioa ematerakoan ere I. Sarasolak aukeratutako bide berari jarraitu diogu,
eta haren lanean oinarritu gara. Bertatik hartu ditugu, orobat, hainbat adibide,
eta definizioaren garrantzi handiko zatia den gramatikazko errejimenari dago-
kion informazioa ere I. Sarasolaren lanei zor zaie neurri handian. Horrez gaine-
ra, kontutan hartu ditugu orobat Azkueren hiztegia, Laffitterena [...]» (XIII or.). 

1993an argitaratutako Elhuyar Hiztegi Entziklopediko-an ere halaxe ira-
kurtzen dugu: «Euskaldunon artean zabalduen dauden lanak, duda-izpirik
gabe, Xabier Kintanaren 2000 Hiztegia, UZEIren hiztegiak eta Hauta-lanera-
ko Euskal Hiztegia dira. Horietxek (eta, noski, argitaratuta dauden Orotariko
Euskal Hiztegiko liburukiak) izan dira aipatu arazoak ebazteko erabilitako itu-
rri nagusiak eta haien arteko adostasunik ezean, irizpide orokorra, oro har,
UZEIk jorratutako bidetik jotzea izan da, lexiko arrunteko hitz hutsen kasuan
Hauta-lanerako Euskal Hiztegiak egindako aukerak hobetsiz» (XVI or.). Ado-
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rez taldearen Euskararako Hiztegia-ren atariko azalpenetan ere hala diote egi-
leek: «Ibon Sarasolaren Hauta-Lanetarako Euskal Hiztegia: A eta B letrei da-
gokienez, guztiz baliagarri gertatu izan zaigu».

Inguruko hizkuntzei begira jarriz gero, eta urrunegi joan gabe, Katalunian
ere modu beretsuan jokatu dutela ohartuko gara. 1994an, Generalitataren pro-
posamenari erantzunez, Institut d’Estudis Catalans-ek argitaratu zuen Diccio-
nari de la Llengua Catalana-ko egileek ere, katalanezko beste hiztegi batzue-
kin izan zitezkeen aldeak murrizten saiatu zirela aitortzen dute, nolabaiteko
homogeneotasun bat bilatu nahian, hizkuntzaren «política lexicogràfica» dela-
koan. Honako hau irakur daiteke Antonio M. Badia i Margarit-ek hiztegi ho-
rri idatzitako hitzaurrean: «Hom ha tendit a reduir les divergències pel que fa
a d’altres diccionaris, amb el fi d’aconseguir una certa homogeneïtat en la que
podríem anomenar «política lexicogràfica» de la llengua». Gogoan izan bedi
gainera, Institut-ak berak, garbiro aitortzen duela P. Fabraren lana izan dutela
oinarri bere hiztegi arauemailea prestatzeko.

Hortaz, Euskaltzaindiaren Hiztegi batuak ere, gaur egun gure gizartean
ditugun euskara hutsezko hiztegi nagusien arteko «consensus» batean izango
du oinarria. Hau da, hiztegi horien artean halako adostasun bat agertzen bal-
din bada hitz batean, adostasun hori aintzakotzat hartu beharko da ezinbeste-
an Euskaltzaindiaren Hiztegiko hitz hori moldatzerakoan. Adostasunik ezak
arazoren bat sortzen duenean, berriz, albo batera utzi beharko da sarrera ho-
rren erredakzioa, aldi baterako behintzat. Horrelakoetan Euskaltzaindiari adi-
tzera emango zaio hitz horrek dauzkan zailtasun, korapilo eta koskak, eta be-
harrezko diren argibide eta ohar guztiekin moldatutako txosten bat aurkeztuko
zaio, geroxeago, dagokion batzordeak, erabakiren bat hartu ahal dezan.

1.2. Hiztegiaren barne egitura 

Euskaltzaindiaren Hiztegiaren hitz sarreretako definizioak, adierak, adi-
bideak, azpisarrerak, ohar gramatikalak eta bestelako argibideak lantzerakoan,
goian adierazitako irizpideen bidetik joko dugu, eta aipatutako hiztegi horien
arteko adostasunean oinarrituko gara, neurri handi batean behintzat. 

Definizioei dagokienez, aintzat hartuko dira gainera, euskara hutsezko
hiztegiak ez ezik, inguruko zenbait erdal hiztegi itzal handikok jorratutako bide
berriak eta ahalegin berezia egingo da orain arteko erdal hiztegigintza ‘txa-
rraren’ imitaziotik sortutako aldrebeskeria ugari gainditzeko. Horien artean,
honako hauen eredua nabarmenduko genuke: frantsesezko Le Petit Robert, in-
glesezko Oxford Advanced Learner’s Dictionary, eta gaztelaniazko M. Moli-
ner-en hiztegia, Vox-eko Diccionario Actual de la Lengua Española edota M.
Seco, O. Andrés eta G. Ramos-en Diccionario del español actual.
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Adibideen kasuan, ezin ukatuzkoa da hauen indar argigarria edozein hi-
tzen definizioa osatzeko. Esanahiaren ulermena erraztuko dute beti eta egitu-
ra sintaktikoen berri ere emango dute. Hiztegi honek ere adibide argigarriak
izango ditu adiera bakoitzarendako. Literatura tradizioko aipuetan oinarrituak
izango dira eta ez hiztegigileak asmatutakoak. Orotariko Euskal Hiztegitik eta
aipatutako beste hiztegietatik aukeratuko dira. Hala ere, OEHkoak ez dira hi-
tzez hitz eta letraz letra kopiatuko, euskara batura egokituta baizik.

Gramatika kategoriei, euskalkiekiko argibideei, hizkuntza mailei, grama-
tika oharrei eta erreferentziei dagokienez, goian adierazitako bide beretik joko
dugu, eta zeregin honetan ere, adostasunaren irizpidea izango da beti edozein
erabakiren atzean.

2. BALIABIDEAK ETA EPEAK

2.1. Giza baliabideak

Euskaltzaindiaren Hiztegia erredaktatzen hiru lagun ari dira Ibon Saraso-
laren gidaritza eta zuzendaritzapean: Elizabet Kruzeta, Ainhoa Otamendi eta
Ane Loidi (azken hau lanaldi murriztuan). Laugarren kide batek, Gabriel Frai-
lek, Euskaltzaindiaren Hiztegirako materiala prestatzen dihardu Orotariko Eus-
kal Hiztegia oinarri harturik.

2.2. Baliabide teknikoak: erredakzio ingurunea

Hiztegi hau erredaktatzeko aplikazio informatiko berezia sortu da. Lan
hori UZEIko informatika sailak egin du eta horretarako mundu zabalean era-
biltzen den XML estandarra Hiztegi Batura egokitu da. Egokitze hori TEI
(Text Encoding Initiative) ekimenaren jarraibideen arabera egin da. UZEIk sor-
tutako lehen ereduaren gainean, hainbat aldaketa proposatu eta gauzatu dira.
Hasierako hilabeteetan, Hiztegiko lan taldeak lehenengo erredakzio probak
egin ahala, zenbait akats azaleratu dira eta hobekuntzak proposatu. Zuzenke-
ta, egokitzapen eta bestelako premiazko aldaketak, Iñaki Kareaga Euskal-
tzaindiko informatikariarekin elkarlanean egin dira.

2.3. Epeak

Epeei dagokienez, Euskaltzaindiaren Hiztegiaren lehen itzuliaren erre-
dakzioa burutzea 2008ko abenduaren 31rako pentsatua zegoen. Hala ere, apli-
kazio erabilgarri bat izateko epeak bete ez direnez, erredakzio epea ere berri-
kusi egin beharko dela uste dugu. Aplikazioa bera ere oraindik ez dago erabat
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itxita eta proposatutako eta nahitaez egin beharreko hobekuntza asko egin gabe
daude. Honetaz gain, epe honen barruan ez da aintzat hartu zenbat denbora
beharko den zuzendari akademikoak egindako zuzenketak sartzen, ez eta zu-
zenketa hauek nork eta nola egingo dituen ere.

2.4. Argitalpena

Euskaltzaindiaren Hiztegia argitaratu behar denean, bai paperera eta bai
argitalpen elektronikora ere eraman behar da.

Gaur egun ezinbestekoa da, gure ustez, paperezko edizioa egitea. Hala
ere, argitalpen elektronikoak abantaila handiak eskaintzen ditu paperezkoare-
kin alderatzen badugu.

Interneteko bertsioa eginez gero (Internet izango da seguruenik argital-
penaren irtenbideetariko bat), sareko konexioa duten mundu guztiko milioika
ordenagailutatik egin daiteke kontsulta. CD edo DVD bertsioak erabiliz gero
12 cm-ko disko batean dugu informazio guztia. 

Argitalpen elektronikoa lasterra da. Hiztegi guztian barrena abiatu gabe, pa-
perean ia ezinezkoak diren kontsulta modu konplexuak eskura ditugu berehala.

Eguneratze eta zuzenketa bideak ere lasterrak eta merkeak dira. Edizio
ingurutik (erredakzio taldetik) argitalpenera berehalako batean eraman daitez-
ke. Ortografia hutsen eta bestelakoen zuzenketak gainera, nahi adina aldiz egin
daitezke.

3. ORAIN ARTE EGINDAKO LANA

Euskaltzaindiaren Hiztegia deituko dena egiteko lantaldea finkatu zene-
tik urtebete inguru pasatu da. Memento honetan, beherago aipatzen diren oz-
topoak gorabehera, badirudi egitekoak halako urrats edo abiada bat hartu due-
la, hemendik aurrera mantenduko dena. Hona, beraz, orain artekoaren kontu
errendapena.

2006ko ekaina

Lehen probak egin genituen aplikazio berriarekin. Oinarri-oinarrizko pro-
bak izan ziren, batez ere tresna berria ezagutu eta azaldu ahala informatikariari
akatsen berri emateko. Hasiera-hasierako aplikazio hark akats nabarmenak zi-
tuen azpiadiera eta azpisarrerak gordetzerakoan, esate baterako. Banan-banan
gure informatikariari aipatu eta aplikazioa prestatu duen Ainhoa Agirre UZEIko
kidearekin zuzendu behar izan genituen. Akatsak azaleratzeaz gain behar-beha-
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rrezko hobekuntzak proposatzeko balio izan zuten proba horiek. Lan horretan
lanaldiaren zati batean bakarrik jardun genuen eta gainerako orduetan, aurreko
hilabeteetan hasitako lanarekin jarraitu genuen, alegia, Orotariko Euskal Hizte-
gian oinarrituz Hiztegi berri honetarako materiala prestatzen.

2006ko uztaila

Aplikazio berriaren erabilgarritasuna hobetzen eta akatsak zuzentzen zi-
ren bitartean Euskaltzaindiaren Hiztegia egitasmoaren arduradunarekin, paper
gainean, lehenengo erredakzio saioak hasi genituen. Adendar-afrikaerditar hitz
multzoa landu genuen lehenik denok taldean, lehenengo zalantza eta irizpide-
ak argituz. Ondoren a-abizen zatia erredaktatu genuen bakoitzak bere aldetik,
eta gero denon artean egindako aukerak erkatu genituen.

2006ko abuztua

Aplikazioak aurrerapen handirik izan ez zuenez, batez ere Orotariko Eus-
kal Hiztegiko lanarekin jarraitu genuen Euskaltzaindiaren Hiztegirako mate-
riala prestatzen nork bere aldetik. Bai UZEI eta bai Euskaltzaindiarentzat opor
garaia denez kontua geldirik egon zen hil guztian.

2006ko iraila

Hilabete honetan ere lehenengo hamabostaldian Orotariko Euskal Hizte-
giko lanarekin jarraitu genuen, materiala prestatzen, tarteka informatikariare-
kin aplikazio berriaren akatsak zuzenduz eta hobekuntzak landuz. Hilabetea-
ren bigarren hamabostaldian bakoitzak hitz multzo bana landu genuen,
bitartean arduradunarekin irizpideak finkatuz. Zati hauek dira Euskaltzaindia-
ren hiztegirako erredaktatutakoak (definizioak, adierak eta azpisarrerak landu,
testuinguruak aztertu eta adibideak aukeratu):

a-aberriratu
adendar-afrikaerditar
afrikar-ahal izate

2006ko urria

Eguneko lanaldiaren erdia arduradunarekin egindako lana zuzentzen eta
irizpideak finkatzen jardun genuen eta beste erdia norberaren hitz multzoak
erredaktatzen. Hauek dira hilabete horretan landutako hitz multzoak:
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abertzale-adelatu
ahalke-aingira
aingura-akain
aldare-alhatu
aliketa-amore eman

2006ko azaroa

Euskal Hiztegiaren erredakzio lanetan hasi ginen bete-betean. Hauek dira
landutako hitz multzoak:

akara-aldarazi
amorragarri-antropologi
antsia-apostata
apostolu-arestian
areto-arnasa
arnasbide-arrazoitu
arre-artista
artistiko-aste

2006ko abendua

Erredakzio lanarekin jarraitu genuen. Hauek dira landutako hitz multzoak:

astearte-atsedendu
atsedenleku-atzizki
atzo-ausardia 
ausarditsu-azalpen
azaluskeria-azpiratu
azpisarrera-azuzena

Aipatutako 7 hilabete hauetan zehar lantaldeko laugarren kideak Euskal-
tzaindiaren Hiztegirako prestakuntza lanekin jarraitu zuen, Orotariko Euskal
Hiztegia oinarri hartuta. Hau da bai hark egun osoz eta bai taldeko gainerako
kideek tarteka ekainetik abendura sail horretan egindako lana:

Ekaina-urria. Haur-az
Urria-abendua. Ba-baizik

2007ko urtarrila. Hauek dira erredaktoreek landutako hitz-multzoak:

bainugela-balio izan
baliodun-baritono
barka eskatu-barrikada
barrikote-baztergabe behargin-beltz
baztergarri-behargabeko 
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Orotariko Euskal Hiztegiko prestaketa lanen barruan, hauxe da hil hone-
tan egindakoa:

baj-bal tarteko buruak aztertu eta berregin
baj-bakoitz tarteko sarrerak aztertu eta berregin

Koordinazio eta zuzenketa lanei dagokienez, Ibon Sarasola arduradunak
lantaldearekin egindako bileretan zalantzak argitzen eta irizpideak finkatzen
jarraitu zuen aurreko hilabeteetan bezala. Hala ere, ezin izan zuen paper gai-
nean zuzendu a letrako hitzen lehenengo itzulia. Zuzenketa horretarako nahi-
taezkoa zen erredaktatutakoa formatu egokian inprimatu ahal izatea eta apli-
kazioak ez zuen oraindik aukera hori ematen. 

2007ko otsaila

Hauek dira erredaktoreek landutako hitz-multzoak:

behargin-beltz
beltzaran-berdindu
berdingabe-bertsogile
bertsogintza-betezpal
bihozgabetu-bilera

Orotariko Euskal Hiztegiaren prestaketa lanetan honako tarte hau egin da
hilabete honetan:

bakoizki-banatu tarteko buruak eta sarrerak aztertu eta berregin.

Koordinazio eta zuzenketa lanen barruan, Ibon Sarasola arduradunak lan-
taldearekin egindako bileretan zalantzak argitzen eta irizpideak finkatzen ja-
rraitu zuen aurreko hilabeteetan bezala. Hilabete honetan egindako lana inpri-
matu ahal izateko behin-behineko eredua eskuratu zen. Horri esker,
Euskaltzaindiaren Hiztegiaren lehenengo itzuliko a-aditze tartearen lehenengo
irakurketa eta zuzenketak egin zituen.

2007ko martxoa

Hauek dira erredaktoreek landutako hitz multzoak:

beti-bihozgabe
bilgor-birjina
birjintasun-bixigarri
bixika-borroina
brida-buruhandi
borroka-bretoi
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Orotariko Euskal Hiztegiaren prestaketa lanei dagokienez, honako hau da
hil honetan egin dena:

banatu-barna sarrerak osatu eta zuzendu.

Koordinazio eta zuzenketa lanen barruan, Ibon Sarasola arduradunak lan-
taldearekin egindako bileretan zalantzak argitzen eta irizpideak finkatzen ja-
rraitu du aurreko hilabeteetan bezala. Hilabete honetan, hainbat arazo izan dira
egindako lana inprimatu ahal izateko behin-behineko ereduarekin. Dena den,
Euskaltzaindiaren Hiztegiaren lehenengo itzuliko aditze-ahogozo tartearen le-
henengo irakurketa eta zuzenketak egin dira.

Hiztegia erredaktatzeko aplikazioaren hobekuntzen artean, hilabete hone-
tan hitz berriak sartu ahal izateko funtzioa sortu du Iñaki Kareaga informati-
kariak.

4. LAN TALDEAREN KEZKAK

Ikusten denez, beraz, arazoak arazo eta oztopoak oztopo aurrera egin
dugu Euskal Hiztegiaren erredakzio lanean. Arazoak arazo eta oztopoak ozto-
po aipatu dugu, izan ere orain arteko bidean horrelako asko izan dugula iru-
ditzen baitzaigu.

Hasteko hiztegia erredaktatzeko darabilgun aplikazio berezia apirilean
oraindik erabat itxi gabe dago eta beharrezko ditugun hainbat hobekuntza fal-
ta dira.

Erabiltzen duguna web aplikazioa izateak ere uste baino arazo gehiago
sortu izan digu. Batetik guk espero genuena baino motelagoa da berez, eta bes-
tetik sarearen mende gaude uneoro. Sarritan gertatu zaigu konexiorik gabe
geundelako lanik ezin egin ahal izatea; batzuetan ordu bat edo beste galdu izan
dugu eta beste batzuetan goiz guztia lanik egin ezinda egon gara.

Aplikazio horretan barneratuak beharko luketen Elhuyarren Euskal Hiz-
tegi Modernoaren eta Ibon Sarasolaren Euskal Hiztegiaren bertsio elektroni-
koak ere ez ditugu oraindik eskura. Bi lan horiek paper gainean kontsultatu
behar ditugu, horrek gure lanerako dakarren atzerapen eta geldotasunarekin.

Orain arteko atzerapen horiek gorabehera gure lanarekin aurrera jarraitu
dugu eta abenduan a letraren erredakzioa bukatu genuen eta b letra apirilean
bukatuko dugu.

Dena den aurrerantzeko gure lanari buruzko kezka azaldu nahi genuke le-
rro hauen bitartez.

Orain arte ezarrita zeuden epeak asko atzeratu dira, eta ikusten dugu ezin
izango dela lana ezarritako denboran bukatu. Izan ere, erredakzio epeak ezar-

EUSKALTZAINDIAREN BARNE JARDUNALDIAK - Ibon Sarasola 185



tzeko erabili zen irizpideak ez du orain erabat balio, orduan ez baikenekien
zein izango zen aplikazio berriarekin erabili beharko genuen lan moldea. Apli-
kazioa espero genuena baino motelagoa izateak eta eremuka lan egin beharrak
lana moteldu egiten du. Eta beldur gara, gainera, Elhuyar-en hiztegia eta Eus-
kal Hiztegia gehitzen zaizkionean ez ote den gehiago motelduko. Lur hiztegia
aplikazioan sartu zenean asko jaitsi zen abiadura; sarrera batetik beste batera
pasatzeko tartea 14 bat segundokoa zen. Hainbeste denbora itxaron beharrak
arreta galtzea dakar askotan eta pantailara begira zurian pasatu beharreko tar-
te horrek ondorioak izan ditzake gure lanean.

Erredakzio lana bukatutakoan egin beharreko zuzenketak sartzeak ere uste
baino lan handiagoa emango du, eremuz eremu egin beharko baitira eta apli-
kazioa ez baita horretarako behar bezain lasterra. Gainera, goian aipatu beza-
la, hasieran ezarritako epeetan ere ez da lan hori kontuan hartzen.

Orain arteko atzerapenez gain Ainhoa Otamendik lau hilabeteko amata-
sun baimena hartu duela gogoan izan behar dugu, horrek gure lanean izango
duen galerarekin.

Bada gainera, beste kontu bat, ahalik eta lasterren argitu eta finkatzea es-
katzen duena, alegia, Euskaltzaindiaren Hiztegiaren jarraipen batzordearen
gaia. Gorago adierazi dugun bezala, hiztegi hau bideratuko duten irizpide oro-
korren berri ematerakoan, hitzen baten definizioa eta abar moldatzerakoan
adostasunik aurkitzen ez bada iturritzat erabilitako hiztegien artean, eta honek
arazoren bat sortzen baldin badu, albo batera utzi beharko da sarrera horren
erredakzioa, aldi baterako behintzat, eta Euskaltzaindiari aditzera emango zaiz-
kio zein diren hitz horrek dauzkan zailtasun eta arazoak. Horrelakoetan, be-
harrezko diren argibide eta oharrez eratutako txosten bat aurkeztuko zaio da-
gokion batzordeari erabakiren bat hartu ahal dezan. 

Baina definizioak moldatzerakoan ez ezik, Hiztegi Batuko lan taldeak
osatutako hitz zerrendan agertzen diren ohar eta argibide batzuetan ere, zen-
bait kontraesan edo akats aurkitu dira. 

Garrantzizkoenetako bat, aditz baten laguntzailearen berri emateko era-
biltzen den sistemari buruzkoa dugu. Orain arte landutako hitzetan ikusi ahal
izan dugunez, «dio ad.» gramatika oharra bi gauza ezberdin adierazteko era-
bili da (ik. esaterako argitarazi, ahantzarazi bezalako aditz erazleen adibide-
ak alde batetik eta lagundu, deitu bezalakoen Hegoaldeko «dio ad.» bestetik),
informazioren argitasunari eta zehaztasunari begira inondik inora komeni ez
dena.

Euskaltzaindiak beste hitz baten erabilera hobesten duenetan ere («aban-
donatu h. alde badera utzi», «aurreikusi h. aurrez ikusi»...), sarrera horiek erre-
daktatu gabe utziko ditugu oraingoz, ez baitakigu garbi nola jokatu behar den
horrelakoetan.
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Gramatika termino batzuk erabiltzeko orduan ere, eta kontuan izanik, zen-
bait kasutan, gauza bera izendatzeko modu bat baino gehiago erabili izan dela
azken urteotako eskuliburu eta idatzietan («erkaketa / konparaketa», «zehar-
kako osagarria / zehar objektua», «partizipioa / era burutua»...), beharrezkoa
iruditzen zaigu jakitea Euskaltzaindiak zein terminoren aldeko hautua egiten
duen, era horretan, terminonologia bateratzen eta finkatzen joan ahal izateko. 

«Ik.» eta «Sin.» erreferentzien erabilera ere argitzeko premia dago.

Zer esanik ez, goian aipatutako puntuak eta, jakina, erredakzio lanak au-
rrera egin ahala agertzen joan daitezkeenak ere eztabaidatu eta argitu ahal iza-
teko, behar-beharrezko deritzogu Euskaltzaindiaren Hiztegiaren jarraipena
egingo duen batzorde bat eratzeari lehenbailehen. Erredakzio lanak gehiegi au-
rreratu baino lehen komeniko litzateke batzorde hori antolatzea, han eta he-
men sor daitezkeen zalantza eta irizpide hutsuneak denbora luzez argitu eta
bete gabe egotea, oztopo handia izan baitaiteke Euskaltzaindiaren Hiztegiaren
behar bezalako erredakziorako.
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EGO PROIEKTUA ZERTAN DEN

Pello Salaburu,
Gramatika Batzordeko burua

Aurkezpena: Argomaiz

Argomaizen aurkeztu nituen, 2005eko maiatzaren 27ean, oker ez banaiz,
EGO proiektuaren nondik norako funtsezkoenak. Zer egiten ahal zen, eta nola
egiten ahal zen egin behar zen hura. Dakizuenez, EGO izenak euskal grama-
tikari egiten dio erreferentzia: behin EGLU guztiak bukatu ondoren (zazpi li-
buruki dira orotara), hori hartuz egin daitekeen gramatika motari, alegia. Akro-
nimoaren adierazia bi modutara, gutxienez, irakurria izan da: Euskal
Gramatika Orotarikoa eta Euskal Gramatika Orokorra. Aurrerantzean EGO
erabiliko dugu guk ere, azken adieraziaz gehiegi arduratu gabe.

Aurkezpen hartan aipatzen nuen, besteak beste, nolako gramatikak egin
daitezkeen, kontuan izanik inguruko gramatikariek azken urte hauetan argitara
eman dituztenak: besteak beste, Jose Ignacio Hualde eta Jon Ortiz de Urbinak
ingelesez argitaratutako euskal gramatika; Real Academia Española-k atera
duen Ignacio Bosque eta Violeta del Monte gramatikarien Gramática Descrip-
tiva de la Lengua Española, eta katalanez atera den Gramàtica del català con-
temporani, Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró eta Manuel Pérez Sal-
danya-k zuzendua. Eta hiru gramatika hauek elkarren artean komunak dituzten
puntu batzuk aipatzen nituen. Haiekin batera beste bi gehiago ere aipatzen ni-
tuen, ingelesez idatziak, eta batez ere sintaxia hartzen dutenak aztergai: Quirk,
Greenbaum eta Svaertvik-en A Grammar of Contemporary English (Longman,
1972), eta Declerck-en a Comprehensive Descriptive Grammar of English
(Kaityakusha, Tokyo, 1991). Hauek guztiak EGLU-rekin erkatzen genituen.

Nolako EGO egin nahi genuen etorkizunean? Puntu horretan, garai hartan,
galdera gehiago genituen erantzunak baino. Hala ere, hauxe genioen orduan: 

«Eta eman ditugun adibideak kontuan izanik, berehala konturatzen gara
EGO eta EGLU proiektuak elkarren artean erkatzean bi gauza desberdin egin
behar direla: batetik, EGLU-n esandakoa birmoldatu, kontraesanak kendu, ter-
minologia finkatu, adibideak gaurkotu, eta abar, eta, bestetik, EGLU osatu.
EGLU osatzeko bi bide erabili behar dira: han ukitutako gai batzuetan sa-
kondu behar da. Ez da dudarik Gramatika batzordeak ere material desberdi-



nak erabiltzeko aukera izan duela hasieran eta amaieran, hasieran ez baike-
nuen inolako corpus informatikorik. Horrek, noski, tratamendu desberdina
emanarazi die gai batzuei eta besteei. Horra zergatik sakondu behar diren gai
batzuk, batez ere lehenbiziko liburuei dagozkienak. Bestetik, beste gai batzuk
osatu beharko direla dirudi, kontuan hartzen baditugu orain arte egin ditugun
oharrak.

Zer egin euskarari buruzko datu soziologikoekin, euskalkiekin, gaur egun
batasuna dela-eta, sortu zaizkigun hiztunen belaunaldi berriekin? Zer egin fo-
netika-fonologia mailako gaiekin, hizkera doinuarekin, eta abar? Holako gaiak
sartu behar dira edo ez? Zenbateraino osatu behar dira lehendik sakontasun
aski izan ez duten gaiak? Teoriaren inguruan zerbait esan behar da? Zer egin
EGLU-n ageri diren adibide horiekin guztiekin, ez baitaude batuan eta ba-
tzuetan nekez baitabil irakurlea horiek irakurri nahi dituenean? Aitortu behar
da beste hizkuntzei buruzko gramatiketan ez dela arruntean holako adibiderik
aurkitzen.

Baina ez dira hor bukatzen galderak: neurri batean gramatika arauemai-
lea nahi dugu? Bildu behar ditu gramatika honek Euskaltzaindiak eman dituen
arau nagusiak? Zenbateraino? Bildu behar dira hemen Gramatika batzordeak
behin eta berriz, Jagonet dela eta, ematen dituen erantzunak? Kontuan izan be-
har dugu gramatika hau kontsulta liburua izango dela, ororen gainetik, ira-
kasleek-eta zalantzak dituztenean gauzak behatzeko toki segurua edo, gutxie-
nez, seguruena».

Honaino orduan esaten genuena. Hola bukatzen genuen sail hau: «Horiek
guztiak galderak dira, oraingoz erantzunik gabeko galderak».

Nola egin lana? Prozedurari buruz, esaten genuen, Gramatika batzordea-
ren lana litzateke eta ez, beste gramatiketan gertatu den bezala, batzuei eska-
tzen zaien bakarkako lana. Uste genuen, eta uste dugu, batzordearen orain ar-
teko metodologia, neurri batean bederen, errespetatu egin behar dela. Horretaz
gain, han esaten genuen batzordekide batek Euskal Herriko Unibertsitateko
Euskara Institutuan egiten duen lana lan honekin batera egingo lukeela, eta
teknikari bat beharko litzatekeela, atal batzuetan lan mekaniko asko egin be-
harko litzatekeela ikusten baikenuen.

Kontuan izan behar da, bestetik, EGO eta EGLU-VII (EGLU saileko az-
ken liburukia) batera egin behar genituela, egutegia eta egitarauak horren ara-
bera finkatuz.

Hurrengo urteetako lanari begira, hola ikusten genuen orduan egitaraua:

2005

Euskal Gramatika. Lehen Urratsak (VII). Eskema orokorra eztabaidatu
eta lehen kapituluen lehenbiziko idazketa

EGO: Eskema nagusia eztabaidatu, metodologia zehaztu eta lana zedarritu
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2006

Euskal Gramatika. Lehen Urratsak (VII). Kapituluen bigarren idazketa.

EGO: aztertutako gai berriak lantzeko lehenbiziko lanen idazketa

2007

Euskal Gramatika. Lehen Urratsak (VII) Hirugarren idazketa egin eta ar-
gitaratzeko entregatu
EGO: Lan berriak eztabaidatu eta erabakiak hartu. Aurretik landutako
gaiak osatu

Hori zen orduan begiz jo genuen egutegia, pixka bat atzeratu dena, eman-
go ditudan arrazoiengatik. Batetik, EGLU-VII uste baino zailagoa izan da.
Hori bistan gelditu da. Lan batzuk sei aldiz ere eztabaidatu dira, sei aldiz ida-
tziz eta berridatziz guztia. Kontuan izan behar da azken liburuki honetan az-
tertzen ditugun gaiak direla euskal gramatiketan gutxien landu izan diren
gaiak. Batzuk biziki berriak egiten zaizkigu euskaraz. Hala ere, aurrera goaz,
eta kapitulu batzuk dagoeneko idatziak dira. Nahi genuke 2007an izan esku
artean kapitulu guztien lehenbiziko idatzaldia, eta, posible baldin bada, 2008ko
abenduan izango genuke azken bertsioa inprentara bidaltzeko moduan.

Lehenbiziko txostena: Donostia

EGO dela eta, Gramatika batzordeak 2005eko azaroan ikusi zuen, eta ez-
tabaidatu, lehenbiziko txosten zehatza, nik neuk aurkeztu nuena. Txosten ho-
nek 8 orrialde ditu, eta hor zehazten dira aurreko txostenean aipatu besterik
egiten ez ziren zenbait gai.

Lan egiteko sistema aipatzen zen lehenik, eta han berresten zen komeni-
garria zela orain arte bezalatsu egitea lana, batzordean eztabaidatuz txostenak.
Lan sistema hau ez da arinena, baina seguruena da gaur egun, ez baititugu
euskal gramatikaren inguruko ikerketak beste hizkuntzetako ikerketak bezain
garatuak. Hori dela eta, taldearen inplikazioa ezinbestekoa ikusten genuen.

EGO gramatikaren edukia dela eta, puntu hauek bereizten ziren txosten
hartan, egin beharrekoen artean:

1. Terminologia berrikusi. Terminologia kontuetan bada maila bat baino
gehiago. Esaterako, gauza bat da kontraesanak aztertu eta batasuna jar-
tzea («erlatibozko perpausak» / «perpaus erlatiboak» bezalako bikote-
ak batera ekarriz). Beste kontu bat da aurretik hartutako erabaki ba-
tzuk aldatzea: «predikatu osagarria» izeneko kontua, konparazione. Eta
oraindik konplikatuago eskema hartan zerbait aldatu behar badin bada,
«deklinabidea» izeneko kontzeptua bera. Hauek guztiak nahaste han-
dia sor dezaketen arazoak dira, eta gauzak bi aldiz pentsatu behar dira
ur sakonegietan sartu aurretik.
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2. Osatu behar diren puntuak zehaztu. Gure ustez, EGLU bera ere garai
desberdinetan egin baita, badira zenbait puntu osatu behar direnak,
gehiago lehenbiziko liburukiei dagozkienak azken liburukiei dagoz-
kienak baino. Horien artean aipatzen ahal dira predikatu osagarria,
izen motak, adjektibo motak, aditzen erregimena, eta abar. Edo, lexi-
koaren inguruko informazioa, aditz batua (adizki batzuk ez ditu inoiz
ere jaso Euskaltzaindiak) ergatibitatea, egitura pasiboak eta antipasi-
boak, mintzagaia eta galdegaia, ukagaia, eta abar. Aldi berean, ezin-
bestekoa ikusten genuen informazioan euskalkien arteko parekotasuna
ez haustea, batzuk besteen gainetik jarriz. Hau guztia egiteko OEHtik
informazio gehiago biltzea ezinbestekoa zen, eta, beharbada, EGLU li-
burukietan erabili izan dugun eskema bera egokia den ikustea.

Horretaz gain, EGOk beste kontu batzuk ere hartu beharko lituzkeela kon-
tuan esaten zen txostenean:

1. Gramatika deskribatzailea eta arauemailea. Gure ustez, EGO, oro har,
deskribatzailea da, baina arauemaile ere behar luke izan. Urte hauetan
Euskaltzaindiak hainbeste arau eman ditu, kontuan hartu beharko lira-
tekeenak. Ez arau bezala biltzeko, hori ez baita tokia, baina bai gra-
matikan, tarteka eta zeharka, modu natural batean emateko. Adibidez,
zenbatzaileen gainean hitz egiten denean zenbakiak nola idatzi behar
diren esan beharko da (eta, horrela, bide batez, Euskaltzaindiaren araua
biltzen da).

2. Aldi berean, ezinbestekoa ikusten zen EGO orain hiztunen artean egon
daitezkeen zalantzak argitzeko lanabesa izatea. Hori dela eta, han es-
katzen genuen JAGONET izeneko atalean dauden galdera-erantzunen
berri izatea, zalantza horiek, gramatikari dagozkion puntu bakoitzean,
argituz joateko.

3. Hirugarren arazo multzoa adibideekin lotzen zen: nola eman adibide-
ak denok ulertzeko moduan? Bistan da historian, hobeki esan, histo-
rian ere, oinarritu behar ditugula gramatikaren baieztapen eta ondo-
rioak, baina adibideek, balio izatekotan, denek ulertzeko modukoak
behar dute izan. Eta EGLUn ageri diren adibideak, anitzetan aski uler-
gaitzak gertatzen dira irakurle arrunt batentzat. Aldi berean, adibideak
batuan eman behar ote diren edo ez, hori ere eztabaidatzen zen.

Gauza bat da, dena den –eta puntu honetaz ere baziharduen txostenak–
orain arte emandakoa modu egokian emana den edo ez. Eta emandako hori
nola eman modu bateratuan, orain arte urteetan zehar sortu diren kontraesa-
nak baztertuz. Halaber, gauza bat da EGLUetan ageri diren gaiak nola osatzen
ahal diren aztertzea. Baina beste kontu bat da, aski desberdina, ikustea EGOn
gai berririk sartu behar den edo ez. 
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Beste gramatiketan, konparazione, fonetika eta fonologia kontuak sartzen
dira, edo egoera soziolinguistikoari buruzkoak, edo historiari buruzkoak. Hiz-
kuntza bera zer den ere maiz aztertzen dute gramatika batzuek. Euskararen ka-
suan dialektologiak ere izan dezake pisu handia, edo euskararen batasunaren
historiak berak. Txostenean aztertzen zen puntu hau: EGOn gai berriak sartu
behar dira? Sartzekotan, nola sartu behar dira? Non daude mugak? Nola jarri
mugak?

Hau guztia eztabaidatu zuen Gramatika batzordeak. Lehenbiziko egun ho-
rretan ez zen argi ikusten zer egin, baina gehienen iritzia zen mugak jartzea
komeni zela. Eta muga hauek hurbilago egon beharko luketela gramatikan da-
goeneko landuta dauden gauzak ordenatzetik gauza berriak lantzetik baino.

2006ko lana

Urte horretan batez ere beste gramatiketan dagoena aztertu zen. Ni neu
egon nintzen Bartzelonan Joan Solà irakaslearekin, eta berak eman zidan in-
formazio xehea beren gramatikari buruzkoa. Non izan zituzten zailtasunik han-
dienak, nola sortu ziren ezusteak, eta abar. Gauza bera egin nuen gaztelaniaz-
ko gramatikaren arduradunak izan diren Ignacio Bosquerekin eta Violeta
Demonterekin. Eta gure eta beste gramatiken arteko konparazioak ere egin ni-
tuen, landutako eskemen arabera. Hau guztia, jakina, EGLU-VIIan egiten ari
ginen lanarekin konbinatuz.

Urte horretan zehar EGLU osatzen duten liburukiak word formatura pa-
satu ditugu, bat izan ezik, ezinbestekoa baikenuen lan hau lehenbailehen egi-
tea lehenbiziko urratsak emateko. Egia esan, hau Euskaltzaindiak egitea espe-
ro genuen, baina holakoetan gerta daitezkeen eskubide eta lege arazoak ongi
aztertu behar direnez deus ere egin baino lehen, azkenean atzeratu da lan hau.
Halaber, teknikariak egin zezakeen lana definitu nuen. Eta teknikari hau uda
pasatu ondoren hasi zen lanean.

Bi lan gehiago ziren egiteko edozein urrats eman nahi bagenuen: batetik,
erabilitako terminologia zehaztu, eta bestetik zalantzen txokoa hornitzen hasi.
Terminologiari dagokionez, teknikariak lan zehatz bat egin du, eta datu base
handi bat prestatu EGLU guztietan ageri den terminologiarekin: terminoak non
ageri diren, nola, definituak diren edo ez, Euskaltzaindiak batasunerako eman
hiztegiarekin bat datozen edo ez... eta abar. Horrekin lan dokumentu bat pres-
tatu dugu ACCESS programan, bi bertsiotan: osoa eta soildua, batzordekide-
en artean banatu dena. Material hori bere garaian (nahiz orain osatuago da-
goen) Euskaltzaindira bidali zenez, ez du merezi hemen luzamenduetan
ibiltzea kontu honekin.

Teknikariak terminologia hori gaztelaniazko eta katalanezko gramatike-
kin konparatu du, eta haien eskema osoak alderatu dizkigu. Ezinbestekoa da

EGO PROIEKTUA ZERTAN DEN - Pello Salaburu 193



beste gramatiketan gertatzen dena ikustea, ez haiek diotena besterik gabe apli-
katzeko. Hots, ez dugu erdarazkoen kopia bat egin nahi euskal gramatikare-
kin. Kontua ez da hori, kontua da holako gauzek beti pizten dutela argia «hau
egin behar da», «beste hori atzendua dago», eta abar. Horregatik ditugu ezin-
besteko erreferentzia hauek.

Bigarren lana zalantza txokoarekin lotua dago. Honetaz informazioa be-
har genuen, jakiteko benetan zein diren hiztunen zalantzak. Horregatik eskatu
zuen Gramatika batzordeak JAGONETek duen datu basea esku artean izatea.
Baina oraingoz Euskaltzaindiko zuzendaritzak ez digu eskuratu datu base hori,
holako materialak erabiltzeko orduan, esan bezala, eskubide eta lege arazoak
sortzen baitira, eta hori ongi aztertu gabe hobe baita materialik ez banatzea.
Nolanahi ere, beste erakunde batzuetako zalantza datuak eskuratu ditugu, ara-
zorik gabe oraingoan. Ikusi beharko dugu hau guztia nola erabili proiektuan
zehar.

Geroztikako lanak

Gramatika batzordeak 2007ko urtarrilaren 19an egin zuen urteko lehen-
biziko bilkura. Egun horretan, EGOren berri eman nuen, nola zegoen kontua
azalduz, eta eskema orokorra nola ari nintzen lantzen erakutsiz. Kontu naha-
sia zenez, nahiago nuen batzordekideen iritziak eskuratu.

Ondoren, martxoaren 18an beste bilera bat izan dugu, ia-ia osorik eman
duguna EGOren kontua eztabaidatzen. Bilera horretan eskema luze bat aur-
keztu nuen, «EGO aurkibide zaharra eta berria» izenekoa. Denetara 46 orrial-
de ditu, eta hor parean jartzen dira EGLU guztien (EGLU-VII salbu, jakina)
eskema, modu berri batera ordenatua, eta EGOren eskema berria, ohar asko-
rekin: hor zehazten da zer sartu behar den berria, zer landu behar den, zer osa-
tu behar den, eta abar.

Erabaki garrantzizkoak hartu ziren bilera honetan:

1. Eskemari dagokionez. Batzordekideei epe bat eman zitzaien, gauza
guztiak argitu ondoren, beren oharrak egiteko. Dagoeneko, batzorde-
kide anitzek bidali dituzte oharrak, eta horiexek aztertzen ari gara.

2. Irizpide nagusi gisa onartu zen EGLU hartzea oinarritzat, eta han lan-
du beharreko puntuak lantzea, osatzea falta ziren zenbait gauza, eta
errepikatutakoak kentzea, gramatika bera soiltzearren. Baina, aldi be-
rean, hori guztia bukatu arte gauza berriak ez sartzea erabaki zen. Al-
daketak batez ere lehenbiziko liburuetan egingo dira. Hau da irizpide
nagusia.

3. Adibideei dagokienez, bistan da erraztu egin behar direla. Batetik, guk
geuk eman ditzakegu kanonikoak direnak, besterik gabe, hartarako li-
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teraturakoak moldatu behar baldin badira ere. Hemen kontuan izan be-
har dugu Rudolf de Rijk zenak lehenbiziko liburukiari egin zion kri-
tika. Betiere literaturakoak aukeratu behar baldin badira, adibide erra-
zenetara jotzeko joera erakutsi behar dugu.

4. Liburuak gaurko EGLU guztiak baino laburragoa behar du izan, gau-
zak bi aldiz esan gabe, eta «doktrina emateari» beldurra kenduz. Orain
arteko liburuetan gertatzen da, maiz aski, gu geu ez gaudela ziur esa-
ten denaz, eta gure barneko dialektika modu horretan islatzen dela. Li-
buru berrian hau saihestu behar da, eta ontzat ematen ditugunak ontzat
eman behar dira hasiera-hasieratik. Horrek beste modu bateko liburua
bideratuko du: zehatzagoa, trinkoagoa eta laburragoa. Estiloari dago-
kionez, liburua esku batek bakarrik idatzi behar du, PS-k alegia.

5. Metodologiari dagokionez oinarrizko aldaketa bat onartu zen: batzor-
de osoak bere pisua izango du, eta bere iritzia emango du. Baina ez
orain arte bezala. Batzordeño bat izendatu da, eta batzordeño horrek
aurkeztuko ditu dokumentuak, zuzenean berak landuak, nahiz zehar-
ka, beste norbaitek landuak. Baina, oniritzia batzordeño honi dagokio,
gauza guztietarako. Batzordeño honen kideak: burua (Pello Salaburu)
eta idazkaria (Jesus M. Makazaga), Patxi Goenaga, Itziar Laka, Beñat
Oiartzabal eta Paskual Rekalde. Batzordeñoak aurkezten dituen doku-
mentuak batzorde osoan eztabaidatuko dira, batzordeñoak erabakitzen
duen modura. Baina ez dira orain arte bezala lerroz lerro eta hitzez
hitz eztabaidatuko.

6. Batzordeñoak uda aurretik egingo du bere lehenbiziko proposamena,
eskema nola landu behar den erakutsiko duena. Eta eskema hori hasi-
ko gara berehala lantzen.

Azken egoera

Gauzak honela, uste dugu dena behar bezala definitua dagoela dagoene-
ko. Eskema egina da, eta oinarrizko materialaren parte handi bat behar beza-
la landua. Ekainean eztabaidatuko dira azkeneko puntuak, batez ere osatu be-
har diren sailak. Eta berehala hasiko gara idazten. 2007a bukatu aurretik
kapitulu batzuk idatziak izango dira. Eta uste dugu 2008a bukatzen deneko le-
henbiziko liburukiaren hasierako aldaketa osoa ere amaitua izango dela.
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EUSKAL CORPUS ONOMASTIKOA
Euskaltzaindiaren XV. Barne Jardunaldiak

Patxi Galé García,
arduradun teknikaria

Andres Iñigo Ariztegi,
zuzendari akademikoa

Euskal Corpus Onomastiko (ECO) proiektua Euskaltzaindiak 2005. urte-
ko maiatzean Argomaizen egin zituen XIV. Barne Jardunaldietan onartu 
zuen (1).

Berehala jarri zen abian, 2005eko ekainean hain zuzen, eta orduz geroz-
tik 2007ko apirila arte egindakoaren berri eman da Etxalarren izandako XV. 
Barne Jardunaldietan. Azalpena modu laburrean (kanoiaren bitartez) egin da. 
Egitasmoaren helburua eta abiatze prozesua gogorarazi ondoren, arduradun 
teknikariak espresuki eratutako programa informatikoaren eskutik egitura 
nagusia eta hartzen dituen lau atalen (toponimia, exonimia, ponte izenak eta 
deiturak) aurkibidea, fitxen edukia eta aplikazio zehatzak modu grafikoan 
azaldu dira, bai eta bi urte hauetan gauzatu den lanaren ondorioz lortu den 
emaitza datu kopuruetan. Epe honetan aurkeztu diren errendapenen berri ere 
eman da; lehenik, hasierako urtean egindakoa eta, ondoren, proiektuaren zu-
zendariak 2006az geroztik Euskaltzaindiarekin sinatutako hitzarmenaren 
aginduetara, hiru hilean behin Akademiaren kudeatzaileari eman zaiona. 
txosten horietan zehatz azaldu dira, bai aurreikusitako epe barruan burutu 
diren zereginen emaitzak (orain arte epe guztiak oso-osorik bete dira), bai 
arduradun teknikariak, egitasmoaren mesedetan, aurreikusitakoez gain egin 
izan dituen lan osagarriak eta programa informatikoari gehitu dizkion 
hobekuntzak. Azkenik, 2007-09 eperako pentsatuak diren lehentasunak aipa-
tu dira.

Honen guztiaren informazioa hurrengo bi atal hauetan aurkezten da:

1.  XV. Jardunaldietan, kanoiarekin 19 diapositibetan azaldutako laburpena.

(1) Ikus Euskera 50, 2005, 1ean, txostena, 49-105 or. eta onarpena 295. or.



2.  2005-07 epean arduradun teknikariak burututako zereginen eta lortu-
tako emaitzen errendapenak:

 1.1.  2005eko ekitaldia (ekain-abendua), 2006-I-11n aurkeztua.
 1.2.  2006tik aitzinekoak. Hitzarmenean agindutakoaren arabera, 

errendapenak hiru hilean behin aurkeztu zaizkio Euskaltzaindiaren 
kudeatzaileari, proiektuaren zuzendariaren balorazio eta oniri-
tziarekin batera.

  1.2.1. 2006ko ekitaldia:
   1. hiruhilekoa: 2006-IV-10ean
   2. hiruhilekoa: 2006-VI-27an
   3. hiruhilekoa: 2006-X-09an
   4. hiruhilekoa: 2007-I-02an
  1.2.2. 2007ko ekitaldia:
   1. hiruhilekoa: 2007-IV-02an

1.  XV. JARDUNALDIETAN, AZALDUTAKO LABURPENA 19 
DIAPOSITIBETAN
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2. 2005-07KO EPEAN EGINDAKO LANAREN ERRENDAPENAK

2.1. 2005eko ekitaldia (ekain-abendua)

Data Zeregina Emaitza
2005/05/25 Nafarroako toponimia, hizkuntz 

normalizaziorako irizpideak eta
herrien izendegia izeneko laneko 
datu guztiak datu-basera gehitu

Erak taulara isuritako 1190 erregistro gehiago, dagozkien lekue-
kin loturak ezarririk

2005/06/01 Nafarroako izendegia 1999-1-
1ean izeneko laneko datu guztiak 
datu-basera gehitu

Erak taulara isuritako 1304 erregistro gehiago, dagozkien le-
kuekin loturak ezarririk

2005/06/07 Bera herrian falta ziren erregistro-
en migrazio osoa (Aduana-Ka-
mioa)

Lekuak taulara isuritako 306 erregistro gehiago, baita berauei 
dagozkien 1156 era dokumentalak ere (Erak taulara), behar 
bezala erlazionaturik

2005/06/09 Añorbeko erregistroen migrazio 
osoa

Lekuak taulara isuritako 222 erregistro gehiago, baita berauei 
dagozkien 774 era dokumentalak (Erak taulara) eta 216 ahozko 
lekukotzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik

2005/06/10 Donamariako erregistroen migra-
zio osoa

Lekuak taulara isuritako 364 erregistro gehiago, baita berauei 
dagozkien 450 era dokumentalak (Erak) eta 456 ahozko lekuko-
tzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik

2005/06/13 Eslabako erregistroen migrazio 
osoa

Lekuak taulara isuritako 171 erregistro gehiago, baita berauei 
dagozkien 564 era dokumentalak (Erak) eta 124 ahozko lekuko-
tzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik

2005/06/14 Leatxeko erregistroen migrazio 
osoa

Lekuak taulara isuritako 173 erregistro gehiago, baita berauei 
dagozkien 448 era dokumentalak (Erak) eta 126 ahozko lekuko-
tzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik

2005/06/14 Oibarko erregistroen migrazio 
osoa

Lekuak taulara isuritako 331 erregistro gehiago, baita berauei 
dagozkien 794 era dokumentalak (Erak) eta 345 ahozko lekuko-
tzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik

2005/06/20 Zigako erregistroen migrazio 
osoa

Lekuak taulara isuritako 212 erregistro gehiago, baita berauei 
dagozkien 572 era dokumentalak (Erak) eta 202 ahozko lekuko-
tzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik

2005/06/20 Zozaiako erregistroen migrazio 
osoa

Lekuak taulara isuritako 72 erregistro gehiago, baita berauei 
dagozkien 142 era dokumentalak (Erak) eta 67 ahozko lekuko-
tzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik

2005/06/27 * Otsagabia-Itzaltzu 9. mugalarre-
ko ahozko lekukotzak gehitu, 
Otsagabiko toponimia-bilketa tal-
deak jasorik, 30. liburukian ager-
tzen ziren arren, datu-basean ez 
baitzeuden

LekuAhozkoak taulara isuritako 41 erregistro gehiago, dagoz-
kien lekuekin loturak ezarriz

.../...
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2005/06/28 * Otsagabia herriko ahozko lekuko-
tzak gehitu, Otsagabiko toponimia-
bilketa taldeak jasorik, 30. liburu-
k ian ager tzen z i ren a r ren, 
datu-basera isuri gabe baitzeuden

LekuAhozkoak taulara isuritako 250 erregistro gehiago, dagoz-
kien lekuekin loturak ezarriz

2005/06/28 * Auritz herriko ahozko lekukotzak 
gehitu, Aurizko toponimia-bilketa 
taldeak jasorik, 35. liburukian ager-
tzen ziren arren, datu-basera isuri 
gabe baitzeuden

LekuAhozkoak taulara isuritako 8 erregistro gehiago, dagozkien 
lekuekin loturak ezarriz

2005/07/08 * Ahozko informatzaileen datu-
basea osatu eta bakoitzari dagoz-
kion lekukotzekin lotu

LekuLekukoak taula ordezkatu eta datuen iturri bezala aipatzen 
ziren «gaztelaniazko» nahiz «euskarazko inkesta» adierazpideen 
ordez, informatzaileen datu-basea osatu da, horretarako 900 
erregistro berri editatuz eta gaineratuz. Ahozko lekukotza bakoi-
tza bere jatorriarekin erlazionatu da eta, beraz, oraindik aurrera 
ahozko datu bakoitza nondik heldu den kontsulta daiteke, NA.
TM bildumako liburukiek ematen duten zehaztasunarekin.

2005/07/11 Ziritzako erregistroen migrazio 
osoa

Lekuak taulara isuritako 108 erregistro gehiago, baita berauei 
dagozkien 312 era dokumentalak (Erak) eta 59 ahozko lekuko-
tzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik

2005/07/12 * Egitasmoaren txostenaren aton-
dura

Egitasmoaren txosteneko bibliografia arau ortotipografiko 
eguneratuen arabera idatzi, bereziki erauzi beharreko bibliogra-
fiari dagokionaz

2005/07/18 Nafarroako udalerrietako oharrak 
(herriaren deskribapena, historia, 
hizkuntza...)

Nafarroako datu-baseko udalerriei dagozkien oharrak gainera-
tu, euskarazko bertsioan. Halakorik ez dugunean –asko gazte-
laniaz baizik ez baitaude–, identifikatu eta liburukietatik jaso-
tzeko zehazki kokatu (liburukia-orrialdea). 103 herri daude 
egoera horretan.

2005/09/12 Euskal Autonomia Erkidegoko 
udalerri eta herri ofizialen erre-
gistroak gehitu

Inoiz ofizial izandako biztanle-entitate guztien fitxak gehitu 
dira Lekuak taulara, udalerri eta herrien artean, guztira 1686 
erregistro gehiago alegia.

2005/09/12 * 1976ko Herri eta herritarren 
izendegia laneko erak gehitu

Euskera aldizkarian [XXI (1976-I), 287-315] Jose Luis Lizun-
diak eta Henrike Knörrek 1976an paraturiko Herri eta herrita-
rren izendegia izeneko egitasmoaren lehenengo eta bigarren 
zerrendan agertu zen informazioa Erak taulara isuri, guztira 
524 erregistro, dagozkien lotura guztiekin.

2005/09/12 * 1986ko Euskal Herriko Autono-
mi Elkarteko herrien izenak lane-
ko erak gehitu

Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako Idazkaritzak 1986an 
argitaraturiko Euskal Herriko Autonomi Elkarteko herrien 
izenak liburuxkan zerrendaturiko izenak, hala udalenak nola 
herrienak, Erak taulara isuri, guztira 1455 erregistro, dagozkien 
loturekin.

.../...
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2005/09/12 * 2000. urtean Euskera aldizka-
rian plazaraturiko Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Biztanle-Enti-
tateak lanean agertzen diren 
izenak gehitu

Euskera agerkarian [XLV (2000-2), 1183-1252] Jose Luis Li-
zundiak aurkeztu eta Mikel Gorrotxategik 2000. urtean argita-
raturiko Euskal Autonomia Erkidegoko Biztanle-Entitateak la-
nean zerrendaturiko izenak, hala udalenak nola herrienak, Erak
taulara isuri, guztira 1577 erregistro, dagozkien loturekin.

2005/09/12 * 2001. urtean EUDELek argita-
raturiko Euskal Autonomia Erki-
degoko Biztanle-Entitateak la-
nean ager tzen di ren izenak 
gehitu

Euskadiko Udalen Elkarteak (EUDEL) 2001. urtean argitaratu-
riko Euskal Autonomia Erkidegoko Biztanle-Entitateak lanean 
zerrendaturiko izenak, hala udalenak nola herrienak, Erak
taulara isuri, guztira 1577 erregistro –aurreko lanean agerturiko 
berberak, zuzenketa gutxi batzuekin–, dagozkien loturekin.

2005/09/22 Iparraldeko herrien fitxak gaine-
ratu

Euskaltzaindiak argitara ateratako arauetan oinarriturik, Lapurdi, 
Nafarroa Beherea eta Zuberoako udalerri eta herriei dagozkien fitxak 
sortu. Ondorioz, 370 erregistro gaineratu ziren Lekuak taulara.

2005/09/22 Iparraldeko herri izendegien 
arauetako datuak jaso

Euskaltzaindiak emandako Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zu-
beroako herri izendegietan agertzen diren arauen datuak Erak
taulara isuri, bide batez, fitxa horietan agertzen diren lemak 
eguneratuz. Zehazki, Zuberoako herri eta herritarren izende-
giak 92 eta 99. arauetan arautzen ziren, Lapurdikoak 108. 
arauan eta Nafarroa Beherekoak 122, 128 eta 133. arauetan. 
Guztira, 495 erregistro, behar bezala erlazionaturik.

2005/09/22 * Arabako 2005. urteko foru izen-
degiko datu ofizialak (udalak eta 
herriak) jaso

Arabako Foru Aldundiko Toki Administrazioaren Sailak Web 
orrian eskaintzen duen 2005eko izendegi eguneratuaren datuak 
jaso eta dagozkien lekuekin lotu. Guztira, Erak taulara isuritako 
428 erregistro. Bide batez, izendegi horrek ematen dituen he-
rrien altuera eta data horretako biztanleria ere jaso ziren.

2005/09/25 Gipuzkoako herri izendegiaren 
arauari dagozkion datuak jaso

Euskaltzaindiak 140. arauan emandako Gipuzkoako herri 
izendegiko datuak Erak taulara isuri, bide batez, fitxa horietan 
agertzen diren lemak eguneratuz. Guztira, 96 erregistro, behar 
bezala erlazionaturik.

2005/09/26 * Euskaltzaindiaren lehen Euskal
Herriko udalen izendegiaren da-
tuak jaso

Euskera agerkarian [XXIII (1978-1), 317-334] agertu zen lehe-
nengo Euskal Herriko udalen izendegian datozen datuak jaso 
eta Erak taulara isuri, behar bezala udalerri horietako erregis-
troekin erlazionatuz. Guztira 651 erregistro eta haien loturak.

2005/09/28 * Euskaltzaindiaren Euskal He-
rriko udalen izendegia liburuxka

1979 urtean liburuxka gisara argitara atera zen Euskal Herriko 
udalen izendegiko datuak Erak taulara isuri eta dagozkien erre-
gistroekin lotu. Bide batez, herritarren izenak ere gaineratu ziren 
lekuen fitxetara. Guztira 655 erregistro eta haien loturak.

2005/10/06 Euskal Herriaren, erkidego poli-
tikoen eta herrialdeen arauetako 
datuak jaso

Euskaltzaindiak 45, 57 eta 139. arauetan emandako era 
arauzkoei buruzko datuak gaineratu dira Erak taulan beha-
rrezko erreferentzia guztiak emanik eta erlazio guztiak ezarri-
rik, baita arauturiko era horiei dagozkien leku-erregistroak 
sortu ere. Guztira 11 leku eta 11 era.
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2005/10/25 Mikel Belaskoren Diccionario 
etimológico de los pueblos, villas
y ciudades de Navarra laneko 
datuak jaso

1996an Mikel Belaskok argitara ateratako Diccionario etimológico 
de los pueblos, villas y ciudades de Navarra (Apellidos navarros)
lanean aztertzen diren leku-izenak Erak taulara gaineratu, bakoi-
tzari dagozkion erlazioak jarrita. Halaber, egileak ematen dituen 
azalpen etimologiko eta linguistikoak Lekuak taulako Etimologia
esparruan hitzez hitz jaso. Guztira 1254 lekurekin erlazionaturiko 
1036 era eta beste hainbeste hizkuntza-ohar.

2005/12/07 Mikel Belaskoren Diccionario 
etimológico de los nombres de los 
montes y ríos de Navarra laneko 
datuak jaso

2000an Mikel Belaskok argitara ateratako Diccionario etimológi-
co de los nombres de los montes y ríos de Navarra lanean azter-
tzen diren leku-izenak Erak taulara gaineratu, bakoitzari dagokion 
erlazioa jarrita. Halaber, egileak ematen dituen azalpen etimolo-
giko eta linguistikoak Lekuak taulako Etimologia esparruan hitzez 
hitz jaso. Guztira 1225 oronimo eta 467 hidronimo. Honez gaine-
ra, dokumentaturiko beste 600 eta 308 era berri gaineratu dira, 
hurrenez hurren, dagozkien lekuekin erlazioan jarririk.

2005/12/14 Espainiako autonomia erkide-
goen, probintzien eta hiriburuen
izendegia jaso

1995ean 32. arauan argitara ateratako Espainiako autonomia
erkidego, probintzia eta hiriburuen izenak Exotoponimia datu-
basera gehitu, lekuak sorturik eta dagozkien erekiko erlazioak 
ezarriz. Guztira 115 leku eta 75 era berri.

2005/12/15 Frantziako Errepublikako eskual-
de izenak titulua daraman arauko 
datuak jaso

1995ean 36. arauan argitara ateratako Frantziako Errepu-
blikako eskualde izenak, baita departamendu nahiz berauen 
hiriburuen izen guztiak Exotoponimia datu-basera gehitu, leku 
horiek guztiak sorturik eta dagozkien erekiko erlazioak ezarriz. 
Guztira 217 leku eta 227 era berri.

2005/12/19 Munduko estatu-izenak, herrita-
rren izenak, hizkuntza ofizialak
eta hiriburuak izeneko arauko 
datuak jaso

1995eko uztailaren 28an eta 1996ko urtarrilaren 26an onartuta, 
1999an argitara eman zen 38. arauan agertzen diren munduko 
estatuak eta berauen hiriburuak Exotoponimia datu-basera ge-
hitu ziren, leku berriak sortuz eta berauei dagozkiela, erak ere 
erantsirik. Guztira 194 estatu, 201 hiri eta 395 era berri.

2005/12/19 Kontinenteak, geografia izen na-
gusi batzuk eta herritarren izenak
titulua daraman arauko datuak 
jaso

1995eko abenduaren 29an onarturik, 51. arau legez ere argitara 
eman zen izen lerrokada txiki hau, kontinente eta haien az-
pikontinente batzuen izenak dakartzana. Guztira 18 leku gehitu 
ziren Exotoponimia datu-basera eta beste horrenbeste era.

2005/12/19 Munduko geografiako zenbait 
izen (mendiak, ibaiak, itsasoak)
titulua duen arauko datuak jaso

1995eko abenduaren 29an onarturik, 52. arau legez ere eman 
zen argitara izen lerrokada hau, munduko mendikate, ibai eta 
itsaso garrantzitsuenen izenak finkatzen zituena. Guztira 41
leku gehitu ziren Exotoponimia datu-basera eta beste ho-
rrenbeste era.

2005/12/19 Ibaiak izeneko arauko datuak 
jaso

1996ko maiatzaren 31n onarturik, 59. arau legez ere eman zen 
argitara izen lerrokada hau, munduko ibai garrantzitsuenen 
izenak biltzen zituena. Guztira 74 leku berri (Exotoponimia) eta 
88 era gehitu ziren datu-basera.
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2005/12/19 Aintzirak izeneko arauan datozen 
toponimoak jaso

1996ko maiatzaren 31n onarturik, 60. arau legez ere eman zen 
argitara izen lerrokada hau, munduko aintzira garrantzitsuenen 
izenak biltzen zituena. Guztira 34 leku berri gehitu ziren 
Exotoponimia datu-basera, berauekin loturiko 35 era ere bai.

2005/12/20 Uharteak izeneko arauan datozen 
leku izenak eta informazioa jaso

1997ko martxoaren 21ean eta apirilaren 25ean onarturik, 70. 
arau legez ere eman zen argitara exotoponimoen zerrenda 
hau, mundu zabaleko uharte nagusiak biltzen dituena. Guzti-
ra 177 leku berri Exotoponimia datu-basean eta erlazionatu-
riko 180 era.

2005/12/20 Euskal deituren izendegia laneko 
erregistroak, baita ondoren onar-
turiko beste batzuk, datu-basean 
jaso

1998an argitaratu ziren Mikel Gorrotxategik paraturiko euskal 
deituren zerrendak, Euskal Herriko errolda zerbitzuetan jen-
deak bere deiturei euskal idazkera propioa emateko aukera izan 
zezan. Argitalpenean Madrilgo Justizia Ministerioak eta Gas-
teizko Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak 
hartu zuten parte, grafia aldaketa hauei legezko bermea emanik. 
Guztira 9479 erregistro gehitu dira Deiturak izeneko taulari eta 
berauekin erlazionaturik, 10800 era. Gehienak liburuan ager-
tzen diren arren, Euskaltzaindiaren Web orriko EODA izende-
gietan eskaintzen ziren datu berri asko ere gehitu dira.

2005/12/30 Euskal izendegia (Ponte izende-
gia) izeneko liburuan datorren 
informazioa datu-basera jaso

Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Gaietako Sailak 
2001ean argitaraturik eta Euskaltzaindiko Onomastika Ba-
tzordeko kide diren Mikel Gorrotxategik eta Patxi Salaberrik 
prestaturiko izendegi honetako informazioa gehitu zaio datu-
baseari. Hiztegi moduan azalpen eta guzti agertzen diren ize-
nak nahiz liburuaren amaieran datozen aurkibideetakoak ager-
tzen dira eren artean, beren baliokide frantses edota 
gaztelaniazkoarekin batera. Guztira 2440 ponte-izen eta 3885 
era gehitu dira

2006/01/03 Santutegiko izen ohikoenak ize-
neko arauko datuak jaso

1997an 66. arauan argitara ateratako Santutegiko izen ohikoe-
nak jaso, eta datu-basera gehitu, ponte-izenen arauzko era do-
kumental gisara, behar zelarik, izen-erregistro berria sortuz. 
Guztira 31 izen berri eta 309 era, denak behar bezala erlazio-
naturik.

2006/01/03 Grezia eta Erromako pertsonaia
mitologikoak izena duen arauko 
datuak jaso

1998an argitara ateratako 82. araua, Grezia eta Erromako per-
tsonaia mitologikoak izenburua daramana, datu-basera gehitu. 
Guztira 253 era dokumental gehitu dira Erak izeneko taulara, 
eta 237 erregistro berri Izenak taulara.

2006/01/04 San, santu, done eta besteren 
erabilera izeneko arauko datu 
onomastikoak jaso

2003an argitaratu zen 125. arauak, San, santu, done eta beste-
ren erabilera finkatzen zuen euskara jasorako. Adibide nahiz 
zerrenda osatu bezala aipatzen ziren santu izen guztiak gaine-
ratu dira datu-basera, dagozkien erregistroekin loturak ezarriz. 
Guztira 71 era eta izen berri bakar bat.
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2006/01/04 Aita Santuen izenak arauko da-
tuak jaso

2003an argitaratu zen 129. arauak, Aita Santuen izenak ematen 
zituen euskara jasoan erabiltzeko. Zerrenda horretan agertzen 
diren izen guztiak gehitu dira datu-basera, erregistroen arteko 
lotura guztiak ezarriz. Guztira 31 izen berri eta 80 era.

2006/01/11 Latin eta greziar pertsona izen 
klasikoak izeneko arauak dakar-
tzan datuak jaso

1997an argitaratu zen 76. arauak, Latin eta greziar pertsona
izen klasikoak euskaraz nola eman behar ote diren finkatu zuen. 
Arau horretako izen guztiak gehitu dira datu-basera, erregis-
troen arteko lotura guztiak ezarriz. Guztira 370 izen berri eta 
391 era.

Azkeneko emaitzak: Izaera Urte hasiera Urte amaiera

Lekuak 100646 103117
Exolekuak 0 1073
Izenak 0 3118
Deiturak 0 9479
Iturriak 585 663
Era dokumentalak 235770 268561
Informatzaileak 2 900
Ahozko lekukotzak 91397 91397

2.2. 2006tik aitzinekoak

2.2.1. 2006ko ekitaldia (urte osoa)

Data Zeregina Emaitza
2006/01/23 * 1916an Errege Dekretuz aldatu-

riko udalerrien lekukotzak jaso
1916ko Boletineko eranskinean jasotzen diren Araba, Bizkaia, 
Gipuzkoa eta Nafarroako udalerrien aldaketak jaso eta udal 
nahiz herri izenkideekiko loturak ezarri. Guztira 35 lekurekin 
lotutako 19 era berri

2006/01/30 Datu iturrien datu-basearen egitu-
ra egokitu eta datuz hornitu

2005. ekitaldian zehar jasotako bibliografia eta iturri berrien 
zerrendak datu-basera gaineratu, besteak beste, toponimia da-
tuen erauzketa maila adieraziz eta edozein unetan zerrendak 
papereratzeko tresna egokiak sortuz. Modu honetan, aurreran-
tzean toponimiarako interesgarria izan daitekeen iturrien zerren-
da ireki hau datu-basean bertan kudeatu ahalko da. Guztira 727 
iturri berri gaineratu dira Iturriak taulara

2006/02/03 Herrietako euskarazko oharrak 
gehitu, falta zaienean

Aurreko ekitaldian identifikatu genituen Nafarroako 104 herri-
tako fitxetan, oharren (geografia, historia, hizkuntza...) euskara-
zko bertsioa falta zela eta liburukietatik aterata, Lekuak taulako 
dagokien esparruan jarri dira.
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2006/02/16 NA.TM bildumako lehenengo bost 
liburukien datuak birpasatu

Nafarroako Toponimia eta Mapagintza bildumako lehenengo 
bost liburukien erregistro eta datu guztiak birpasatu egin dira, 
loturak ondo ezarrita daudela ziurtatu eta ezer falta ez dela 
konprobaturik. Liburuki hauei (I-V) egiten zaizkien erreferentzia 
guztietan orrialdea ere gehitu da.

2006/02/22 * «Origen y significado de la to-
ponimia en Navarra» artikuluko 
oharrak jaso

Patxi Salaberri Zaratiegik idatzitako «Origen y significado de la 
toponimia en Navarra [in RAMÍREZ SÁDABA, José Luis 
(koord.) La onomástica en Navarra y su relación con la de 
España; actas de las primeras jornadas de onomástica (Pam-
plona, 2003), Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Iruñea, 2005, 
91-127 orr.] ponentzia aberatsean jasotzen diren Nafarroako to-
ponimia nagusiari buruzko ohar etimologikoak jaso eta dagoz-
kien fitxetako Etimologia esparruan gaineratu. Guztira 907 leku 
fitxetako informazioa aberastu da honela, betiere oharraren 
erreferentzia zehatza emanik.

2006/03/02 NA.TM bildumako toponimo his-
torikoak datu- basera gehitu

Nafarroako Toponimia eta Mapagintza bildumako zenbait li-
burukitan, leku-izenen aurkibidearen aurretik eta eranskin mo-
duan, aztertu diren herrietan dokumentaturiko toponimo doku-
mentalen zerrenda dator. Lekukotza dokumental horiek bildu, 
homogeneizatu eta datu-baseko Erak taulara isuri dira, zeukaten 
informazio guztia gordez, etorkizunean jadanik jasota dauden 
lekuekin erlazioa ezarri ahal izateko. Guztira 71112 era ziren, 
baina haietarik 8446 bazeuden aipaturik leku-fitxetan ageri den 
dokumentazioan eta, informazio bikoizketak saiheste aldera, 
hauek ez dira berriz gehitu. Ondorioz, Erak taulan 62666 era 
dokumental berri jaso dira, oraindik lekuekin lotu gabe daude-
larik.

2006/03/04 * Era «zurtzak» lekuekin lotzeko 
tresna sortu

Toponimo dokumental historiko ugariak gaineratu ondoren, eta 
aurrerantzean datu- basean honelako datu dokumental huts ge-
hiago gehituko direnez, Erak taulan bai baina Lekuak taulako 
erregistroekin loturarik gabeko eren kopurua izugarri handituko 
da. Modu honetan, Erak taula, egiazko fondo dokumental bilaka-
tzen ari da dagoeneko, baina aldi berean, datuok zein leku 
zehatzi egiten dion erreferentzia ez dute beti behar bezalako 
detaileaz aditzera ematen. Horrek lekuak eta eren arteko erlazio-
ak ezartzeko bigarren lan bat ekarriko du etorkizunean. Oraindik 
horretan aritzeko aurreikuspenik ez daukagun arren, lotura ho-
riek ezartzeko formulario berezi bat gauzatu dugu.

2006/03/30 Luis Eleizalderen Listas alfabéti-
cas de voces toponomásticas vas-
cas lanak biltzen dituen izenak 
jaso

Luis Eleizalde Brenosak bultzaturik 1922an plazaratzen hasi ziren 
Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas izeneko lanak 
zenbait aldizkaritan ikusi zuen argia: RIEV (1922-1934), BRSBAP
(1963-1964) eta Euskal Esnalea (1930 gehigarri batzuk). Bilduma 
oso hori bildu eta jaso da, datu bakoitzaren jatorriaren erreferentzia
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zehatza emanez, eta izendatzen duen lekua non dagoen eta zer den 
ere adierazita. Guztira 22079 era dira. Euskal Herri osoko leku 
izenak direnez, hasierako asmoa aparteko taula batean gordetzea 
zen, baina Nafarroako datuak oso ugariak dira eta Erak taulan 
integratzea hobetsi da, aurrerantzean jadanik datu-basean ditugun 
lekuekin lotzeko aukera zabalduz. Iturriaren informazio eskasaga-
tik, 144 leku geratu dira kokatu gabe eta 38 zer diren zehaztu gabe 
(25ek dute gabezia biak).

2006/03/30 Agirre Gandariatsen Las dos pri-
meras crónicas de Vizcaya li-
buruko datu onomastikoak taula 
bihurtu eta migraziorako prestatu

Sabino Agirre Gandariatsek argitara ateratako Bizkaiko lehen-
biziko bi kronikak jasotzen ditu lan honek. Ustez Lope García 
de Salazarrek idatzirik, Crónica de Vizcaya (1454) eta Anales 
breves de Vizcaya (1452) izenez ezagutzen dira eta Agirrek, 
transkripzio bakoitzaren ondoren, aurkibide onomastikoak para-
tu ditu. Datu onomastiko hauek antroponimo eta leku-izenen 
artean bereizturik jaso badira ere, lehenengoek sarritan toponi-
mo batez lagundurik joaten dira. Honen guztiaren ondoren, 
paratzaileak eranskin dokumental interesgarri bat gehitu du, 
1281 eta 1502 urte bitarteko agiriak dakartzana eta aurkibiderik 
gabekoa. Hurrenez hurren 1784, 1497 eta 829 era dokumental 
prestatu dira (guztira 4110) migraziorako, baina aparteko taula 
batean utzi dira, izen gehienek oraindik datu-basean ez dauden 
Bizkaiko lekuei dagozkielako.

2006/04/14 Bienandanzas e fortunas liburua-
ren datu dokumentalak taula egoki 
batean jaso eta migraziorako pres-
tatu

Lope García de Salazarrek XVI. mendean idatzitako Bienan-
danzas e fortunas kronika eskergaren IV. liburukian Bizkaiko 
historiaren berri ematen da eta liburu horretan datozen pertsona 
eta leku izenak jaso dira egitura egokia duen taula batera. Mi-
graziorako, Ángel González Herrerok transkribaturik, Bizkaiko 
Aldundiak 1967an eginiko argitalpena erabili da, baina ez bero-
nen aurkibidea, akats ugari dituela uste dugulako. Izen hauetarik 
gehienek Bizkaiko lekuei egiten diete erreferentzia eta, horrega-
tik, Erak taulara isuri ordez, aparteko taula batean gorde dira, 
Bizkaiko leku haiek Lekuak taulan ditugunean migratu eta bakoi-
tza dagokionarekin erlazionatuko direlako esperantzatan. Guzti-
ra 6381 era dokumental.

2006/04/25 Luis Maria Mujika Urdangarinen 
Latina eta erromanikoaren eragi-
na euskaran liburuan ageri diren 
datu onomastiko guztiak taula 
egoki batean jaso eta migrazio-
rako prestatu

1982an Luis Maria Mujika Urdangarinek argitaraturiko Latina
eta erromanikoaren eragina euskaran doktorego tesian, adibide 
gisan ageri diren datu onomastiko guztiak jaso dira eta behar 
bezala erreferentziaturik, Erak bezalako egitura duen taula bate-
ra pasatu dira, Euskal Herri osoko lekuen datu-basea osatu-
takoan migrazioa erraz burutu ahal izateko. Datu-base honen 
interesa, lekukotza dokumental gisara ez, baina izenen etimolo-
gia eta eboluzioa ikertzeko izan daiteke baliagarria.
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2006/04/28 * Era dokumental errepikatuak 
ezabatzea eta erregistroen arteko 
erlazio guztiak eguneratu

Era dokumental bakar bat leku bat baino gehiagorekin erlazioan jar 
zitekeenean, zenbaitetan, lekukotza hari zegokion informazio osoa 
errepikaturik gorde izan da datu-basean, era haietarik bakoitza leku 
bakar banarekin erlazionaturik egon zedin. Eginbide horren ondo-
rioz, Erak taulan 22073 era dokumental errepikaturik identifikatu 
ahal izan ditugu. Datu-basearen taula-anitzeko egitura horretarako 
pentsaturik dagoenez, era errepikatu horiek ezabatu egin dira, datu 
desberdin bakoitzeko erregistro bakar bat utzirik, bakoitzari dago-
zkion leku guztiekiko erlazioa mantenduz, ordea. Modu honetan, 
lehen bistaratzen zen informazio berbera agertzen da orain, erregis-
tro kopurua nabarmen jaitsi den arren. Honi esker, datu-basearen 
txukunketa eta eguneraketa lanak erraztu eta kontsulten abiadura 
hobetu egin da. Guztira 22073 era gutxiago daude Erak taulan.

2006/05/12 Nafarroako herri izendegia izene-
ko lanean ageri diren ahozko 
lekukotza guztiak jaso eta dagoz-
kien lekuekin erlazionatu

1990ean Nafarroako Gobernuak eta Euskaltzaindiak argitaratu-
riko Nafarroako herri izendegia lanean, herrialde horretako 
toponimia nagusiaren ikerketarako egindako ahozko bilketaren 
emaitzak jasotzen dira besteak beste. Lekukotza horiek eta beren 
erlazio guztiak migratu dira datu-basera eta dagoeneko dagoz-
kien lekuen fitxetan daude kontsultagai. Migrazioa egitean, 
azentuazioari eman zaio garrantzi berezia eta Testuingurua
izeneko esparruan, deklinaturiko formen informazio guztia jaso 
da ere. Guztira 1687 era berri gehitu dira LekuAhozkoak taulara 
eta 38 informatzaile berri LekuLekukoak taulara.

2006/06/02 Nafarroako herri izendegia izene-
ko lanean ageri diren lekukotza 
dokumental guztiei jatorrizko 
erreferentzia jarri

Aipaturiko lan horretan ageri diren lekukotza dokumentalak NHI 
erreferentzia huts sekundarioarekin jaso ziren Nafarroako Toponi-
mia eta Mapagintza bilduman eta hala zeuden gure datu-basean.
Era dokumental horien erreferentzia guztiak banan-banan konpro-
batu eta dagokien iturri eta erreferentzia jatorrizkoa jarri zaie, 
zeudenak zuzenduz eta falta zirenak behar bezala gaineratuz. Ha-
sieran NHItik jasotako 5091 era baldin bazeuden, orain 7599 daude 
eta hartuak izan diren iturriaren zehaztasuna daramate guztiek, 
betiere Nafarroako Herri Izendegian jaso zen prezisio maila bera-
rekin. Honez gainera, lan honen 225-245 orrialdeetan agertzen den 
izen normalizatuen zerrenda (Euskaltzaindiaren 1990eko proposa-
menak) ere gaineratu da datu-basera, 1025 erregistro alegia, kasu 
honetan iturri bezala liburu hau berau agertzen delarik.

2006/06/13 Julio Caro Barojaren Materiales 
para una historia de la lengua
vasca en su relación con la latina
lanean ageri den corpus onomas-
tikoaren migrazioa

1945ean Julio Caro Barojak argitaratu zuen eta euskal hizkun-
tzaren historiaren ikaskuntzan iraultzailea izan zen Materiales 
para una historia de la lengua vasca en su relación con la la-
tina lanak, informazio ugaria du epigrafiaz, pertsona-izenez, 
toponimiaz eta horien guztien balizko etimologiaz. Datu korpu-
sari gure Erak taularen egitura eman zaio eta aparteko taula 
batean gorde da, kontsulta bereiziak egiteko tresna ere sortuz. 
Guztira 1896 erregistro berri jaso dira.
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2006/06/22 NA.TM bildumako VI, VII, VIII, 
IX eta X. liburukien datuak birpa-
satu

Nafarroako Toponimia eta Mapagintza bildumako beste bost 
liburukiren erregistro eta datu guztiak birpasatu egin dira, lotu-
rak ondo ezarrita daudela ziurtatu eta ezer falta ez dela konpro-
baturik. Liburuki hauei (VI-X) egiten zaizkien erreferentzia 
guztietan orrialdea ere gehitu da. Honenbestez, konprobatuta 
daude jadanik bildumako lehenengo hamar liburukiak.

2006/07/03 * Frai Joan Zumarragak 1537an 
Mexikotik idatzitako euskarazko 
gutuneko datu onomastikoak 
erauzi eta migratu

Frai Joan Zumarraga durangarrak, 1537an, Mexikoko apezpikua 
zela, idatzitako euskarazko gutunean ageri diren datu onomas-
tiko guztiak erauzi eta Erak taulara migratu dira, dagozkien 
lekuekin, exonimoekin nahiz ponte-izenekin dituzten erlazioak 
ezarriz. Guztira 8 erregistro berri Erak taulan.

2006/07/05 Pablo Pedro Astarloaren Apología
de la lengua bascongada laneko 
datu onomastikoak jaso

Pablo Pedro Astarloak 1803an argitaraturiko Apología de la
lengua bascongada lanean ageri diren datu onomastikoak jaso 
eta egitura egokian gorde dira datu-basean, Erak taulara noiz 
isuriko diren zain. Gehienak etimologia bitxiak dira, baina datu-
base interesgarria izan daiteke, besteak beste, toponimia ikerke-
ten historiaren memoriarako. Guztira 418 erregistro.

2006/07/14 Resurrección María Azkueren 
Morfología Vasca lan deskripti-
boan datu onomastikoez egindako 
aipamen guztiak jaso

Resurrección María Azkue Aberasturik 1923-1925ean argitara 
emandako Morfología Vasca, gramática básica dialectal del euske-
ra lanean, onomastikaren gaineko ohar eta aipamen asko egiten dira. 
Datu horiek guztiak jaso eta taula egoki baten egituran gorde dira, 
noizbait Erak taulara isuri eta ECOren erregistro nagusiekin (lekuak, 
deiturak...) erlazioan jartzeko zain. La Gran Enciclopedia Vascak
1969an ateratako edizioa erabili da eta III. liburukian Azkuek berak 
eginiko Verbo guipuzcoano eranskina ere erauzi da. Honez gainera, 
Euskera agerkarian argitara emandako beste bi eranskin ere aztertu 
eta erauzi dira, La epéntesis en la conjugación vasca [Euskera, VIII 
(1927, 1-2), 70-90] eta El artículo y la epéntesis en la toponimia
(Segundo apéndice de la Morfología Vasca) [Euskera, IX (1928, 3), 
212-217; (1928, 4), 307-310]. Guztira Morfología vasca lanean 711
erregistro bildu dira, gipuzkoar aditzari dagokion eranskinean 38, 
lehen eranskinean 18 eta bigarrenean 300.

2006/07/20 Seber Altubek Azkueren Morfolo-
gía Vasca lanari eginiko oharre-
tako datu onomastikoak jaso

Azkueren Morfologia Vasca argitara ateratzean, La Gran Enci-
clopedia Vascak III. liburukiaren amaieran Seber Altube Ler-
txundi euskaltzainak 1934an lan hari eginiko oharrak ere eman 
zituen argitara. Observaciones al Tratado de morfología vasca
de don R.M. de Azkue izenburua darama eta bertan ageri diren 
datu onomastikoak ere jaso dira ECO datu-basean Azkueren 
datuekin batera. Guztira 57 erregistro baino ez dira.

2006/09/21 NA.TM bildumako XI, XII, XIII, 
XIV eta XV. liburukien datuak 
birpasatu

Nafarroako Toponimia eta Mapagintza bildumako beste bost 
liburukiren erregistro eta datu guztiak birpasatu egin dira, lotu-
rak ondo ezarrita daudela ziurtatu eta ezer falta ez dela konpro-
baturik. Liburuki hauei (X-XV) egiten zaizkien erreferentzia 
guztietan orrialdea ere gehitu da. Honenbestez, konprobatuta 
daude jadanik bildumako lehenengo hamabost liburukiak.

.../...
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2006/09/28 Fitxa errepikatua duten lekuen 
kudeaketarako tresna eta metodo-
logia

NA.TM bilduman azterturiko barruti batean baino gehiagotan 
(udalerriak, kontzejuak, elkarrekikoak...) dauden «lekuak», hainbes-
tetan agertzen dira fitxaturik, barruti bakoitzeko behin, alegia. 
Bereziki gertatzen da hau izaera lineala duten objektu geografikoe-
kin (ibaiak, errepideak, trenbideak...), izaera hedatua dutenekin 
(basoak, larreak, aurkintzak...) eta mugetan ohi daudenekin (men-
diak...). Era berean, bildumako liburukietan maiz gertatzen da leku 
baten izeneko fitxan, beste izen bat ere baduela aditzera ematea 
(llamado también...; más conocido como...), eta izen honek ere bere 
fitxa izatea. Hau da, leku bakarrak bi izen eta bi fitxa izatea.
Gure azken helburua, leku bakoitzak fitxa bakarrean agertzea da, aldi 
berean barruti horietan guztietan eta errotulaturik agertzen den mapa 
guztietan dagoela aditzera ematen duena, noski, eta aldi berean, le-
kuak dituen izen desberdinen berri agertzen duena. Era berean, fitxa 
desberdinetan barreiaturik dagoen informazio guztia (oharrak, etimo-
logiak...) bakar horretan bildu behar da, ezer gal ez dadin.
Gutxi gorabeherako kalkulu batzuk egin ditugu fitxa errepikapen 
hauek zer-nolako heinera heltzen diren jakiteko. Izen antzekotasun 
hutsean oinarrituriko balizko errepikapenak 31300 inguru izan 
daitezkeela ikusi dugu. Hala ere, lagin bat banan-banan azterturik, 
egiazko errepikapenen kopurua 25%era hurbiltzen dela ikusi dugu 
eta, hortaz, 7800 bat errepikapen dauzkagula aurreikus daiteke. 
Bikoizketa hauen kudeaketa ezin da inola ere masiboki egin, in-
formazioa galtzeko edo nahasteko arrisku handia legokeelako.
Horrenbestez, bi ekinbide jarri ditugu martxan. Lehenik, liburu-
kien dokumentazioaren birpasa zehatza egitearekin batera, erre-
pikapen hauen ezabaketa arretatsua egitea. Birpasa egitean, li-
buruki bakoitzeko barrutietan (udal nahiz kontzejuetan) 
errepikatzen diren fitxak oso erraz identifikatzen dira eta fitxa 
horiek elkartu egin ditugu formulario eta makro batzuen lagun-
tzaz, nahiko modu manualean, hala ere, zeren maiz egiaztabide 
kartografikora jo behar baita leku berbera ote den jakiteko. Hiru-
hileko honetan aztertu ditugun XI-XV liburukiez gainera, orain 
arte egindako guztietan ere bilatu eta desegin dira errepikapen 
hauek (I-X). Hortaz, aurrerantzean liburukien birpasa patxada-
tsuagoa izango da, baina etekin handiagoa ere aterako zaio.
Bigarrenik, izaera linealeko zenbait objekturen saneatze hau 
aparte egitea hobetsi dugu, zehazki, trenbideak, errepideak eta 
ibaiak. Lagin moduan, trenbideak sailkatzen zituzten 95 fitxen 
azterketari ekin genion eta, elkartze lanak egin ondoren, 13
bakarrik gelditu dira, trenbide zaharrak barne (Bidasoa, Irati, 
Plazaola, Lizarra-Gasteiz, Castejón-Soria, Tutera-Tarazona...), hori 
bai, informaziorik galdu gabe. Errepideak 1249 fitxetan daude 
bildurik eta lan mardulagoa ekarriko dute. Ibaiei dagozkien fitxak 
5878 dira eta banan-banan begiratzeak denbora luzea ekarriko 
duela jakin arren, ezinbestez ekin beharko zaio noiz edo noiz.

.../...
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2006/10/10 Andres Iñigo Ariztegiren Topono-
mástica histórica del Valle de 
Santesteban de Lerín laneko datu 
guztiak jaso

Andres Iñigo Ariztegiren doktorego tesia izan zen Toponomásti-
ca histórica del Valle de Santesteban de Lerín lanak, 1996. ur-
tean plazaratu zen Nafarroako Gobernuak argitaraturik. Lan 
horretan Malerrekako Doneztebe, Elgorriaga, Ituren eta Zubieta 
herrietako toponimia aztertzen da sakonki, etxeen izenetan 
arreta berezia jarri eta aparteko kapituluetan azterturik. Lan 
mardul honetan ageri diren datu guzti-guztiak jaso dira datu-
basera, hala leku berriak zirenak, nola jadanik fitxa zeukatenak. 
Egilearen arautze proposamenak ez ezik, agertzen diren lekuko-
tza dokumental eta ahozko guztiak ere gaineratu dira, baita 
hizkuntza nahiz historia edo geografia oharrak ere, kasu guztie-
tan datuen jatorria gordez. Guztira 1829 erregistro berri gehitu 
dira Lekuak taulara, 2711 ahozko lekukotza (LekuAhozkoak), 
12734 lekukotza dokumental (Erak) eta 58 datu-iturri berri (Itu-
rriak). Dagozkien lotura guztiak ere ezarri dira eta, beraz, aipatu 
lau herri horietako toponimia datu-basea izugarri aberastu da, 
dagozkien leku-fitxetan dagoeneko informazio guztia ageriz.

2006/10/26 Arautze irizpideak gordetzeko 
taulak sortu eta argitara atera di-
renak gaineratu

Izen propioen arauzko erak erabakitzeko irizpideak etengabeko 
eginbidean daude. Hala ere, gaur egun toponimia ikerketak egitean, 
seinaleztapenak iradokitzean, ponte-izenen nahiz deituren euskal erak 
erabakitzean eta abar, irizpide batzuk erabiltzen ditu Onomastika ba-
tzordeak. Jatorriz, lan zehatz batzuen aitzakiapean argitara emandako 
irizpideak dira, baina balio orokorraz daude indarrean. Toponimia 
nagusia arautzeko irizpideak Patxi Salaberri Zaratiegik garatu zituen 
Nafarroako herri izendegia atontzearekin batera eta Onomastika ba-
tzordeak onetsi zituen («Nafarroako toponimia nagusiaren normali-
zaziorako irizpideak», Euskera, XLII (1997, 3), 653-666). Toponimia 
txikiari dagozkion irizpideak, Mikel Gorrotxategi Nietok eta Patxi 
Salaberri Zaratiegik atondu zituzten, halaber, Nafarroako Toponimia
eta Mapagintza lanean zehar egindako hausnarketen emaitza gisara 
(«Toponimia txikia arautzeko irizpideak», Euskera, XLV, (2000, 1), 
273-314). Donostiako udalak eskaturik, kale izendegiak euskaraz ongi 
arautzeko irizpideak ere atondu zituzten bi batzordekide hauek eta, 
Onomastika batzordeak onetsirik, Akademiaren agerkarian argitaratu 
ziren («Hiri-izendegia, irizpideak eta erabiltzeko arauak (Donostia/
San Sebastián)», Euskera, XLIV, (1999, 1), 583-588). Ponte-izenen 
gaineko azken irizpideak, berriz ere bi batzordekide hauek paratutako 
Euskal izendegia. Ponte izendegia laneko atarikoan adierazita daude 
modu xumean (Euskaltzaindia & Justizia, Lan eta Gizarte gaietako 
Saila, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 2001). Era berean, Mikel Gorro-
txategi Nietok paratutako Euskal deituren izendegiaren atarikoan 
(Justizia Ministerioa & Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Seguran-
tza Saila & Euskaltzaindia, Madril, 1998), euskarazko zerrendak 
atontzeko erabili ziren irizpideak azaltzen dira laburzki. Irizpide 
horiek guztiak jaso dira atalka horretarako propio sorturiko taula 
berri batean (Irizpideak) eta jadanik jatorrizko dokumentuetan ageri 
diren bezala ikus daitezke datu-basean. Guztira 390 irizpide izen 
horretako taulan.

.../...
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2006/10/31 Sabino Aranaren Deun ixendegi 
euzkotarra zerrendetako pertsona 
izenak jaso

Sabino Arana Goirik 1897an egin eta Luis Eleizaldek 1910ean 
argitaraturiko Deun-ixendegi euzkotarra (Euzko-Alderdi Jel-

datozen santuen izenen euskal ordainak jaso dira. Erdara-euska-
ra hurrenkera duten zerrendak aukeratu dira, lanaren asmoa 
gaztelaniazko izendegia euskaratzea izan baitzen, itzulpenean 
gizonezko eta emakumezkoentzako ordaina ematen dela. Guzti-
ra 957 erregistro berri gaineratu dira Erak taulan. Izenekiko 
loturak egin gabe utzi dira, lotura hauek ezarri aurretik, ba-
tzordeak onarturiko Euskal ponte-izendegian baliokiderik ote 
daukaten –eta berau zein ote den– aztertu behar baita.

2006/11/14 Orotariko Euskal Hiztegia osa-
tzeko korpuseko datu onomas-
tikoak jaso

Luis Mitxelenak diseinatu eta haren ondoren Ibon Sarasola euskal-
tzainaren zuzendaritzapean gauzaturiko Orotariko Euskal Hizte-
giak, datu iturri gisa erabili zuen korpusetik datu onomastikoak 
erauzi eta gure Euskal Corpus Onomastikoan integratu dira. 
Erregistro bakoitzean aipatzen den izen berezia ez ezik, berau ager-
tzen den testuingurua ere gaineratu da datu-basera, hala leku ize-
nak, nola deiturak, ponte izenak, goitizenak, exonimoak eta abar, 
euskal idazleek erabili dituzten bezala. Bilaketak errazte aldera, 
datu-base horretako grafiak eguneratuak izan ziren eta halaxe jaso 
ditugu, onomastika ikerketetarako jatorrizkoak gordetzea interesga-
rria izango litzatekeen arren. Akatsak akats, oso korpus handia eta 
interesgarria izango delakoan gaude, guztira 162324 erregistro ge-
hitu baitira Erak taulara eta 301 datu-iturri berri, batez ere, izaera 
literarioko lanak. Hala ere, jakinarazi behar da idazlan hauek ez 
direla OEHko bibliografian aipaturik ageri diren guztiak, honen 
ondoren «Relación de textos despojados exhaustivamente» izeneko 
atalean ageri direnak baizik (XV. lib., XLI. orr.).

2006/12/28 NA.TM bildumako XVI, XVII, 
XVIII, XIX eta XX. liburukien 
datuak birpasatu

Nafarroako Toponimia eta Mapagintza bildumako beste bost 
liburukiren erregistro eta datu guztiak birpasatu egin dira, lotu-
rak ondo ezarrita daudela ziurtatu eta ezer falta ez dela konpro-
baturik. Liburuki hauei (XVI-XX) egiten zaizkien erreferentzia 
guztietan orrialdea ere gehitu da. Honenbestez, konprobatuta 
daude jadanik bildumako lehenengo hogei liburukiak.

Azkeneko emaitzak: Izaera Urte hasiera Data honetan

Lekuak 103117 103912
Exolekuak 1073 1073
Izenak 3118 3118
Deiturak 9479 9479
Iturriak 663 1828
Irizpideak 0 390
Era dokumentalak 268561 (14310 +) 510970
Informatzaileak 900 967
Ahozko lekukotzak 91397 95847
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2.2.2. 2007ko ekitaldia (urtarril-martxoa)

Data Zeregina Emaitza
2007/02/08 Euskaltzaindiak onarturiko Bi-

zkaiko eta Arabako izendegiak 
(145 eta 150. arauak) datu-basera 
gehitu

Onomastika batzordeak 2006an aztertu eta Euskaltzaindiaren 
batzarrak onartutako azkeneko udal izendegietako datuak jaso 
dira datu-basera, alegia, Araba (150. araua) eta Bizkaia (145. 
araua). Gaineratutako datu guztiak, dagokien fitxarekin loturik 
agertzeko moduan integratu dira eta arauetan ageri den eskual-
de antolaketa berari egokitu zaio LekuNon taula, bilaketak ere 
eskualde horien arabera egitea ahalbidetzeko. Guztira Bizkaiko 
123 erregistro eta Arabako 61 izan dira.

2007/02/12 Euskaltzaindiak onarturiko An-
tzinateko eskualde eta hirien 
izendegiak (142 eta 147. arauak) 
datu-basera gehitu. Halaber Eus-
kal Herri inguruko exonimoen 
izendegia (149. araua)

Exonomastika azpibatzordeak proposatu eta euskaltzain osoen 
batzarrak onarturiko izendegi batzuek arau maila dute eta infor-
mazio hori ECO datu-basera gehitu da. Euskera agerkarian 
emandako zerrendak datu dokumental moduan gehitu dira Erak
taulan eta behar izan denean –kasurik gehienetan, egia esan–, 
Euskal Herriaz kanpoko lekuak jasotzen dituen ExoLekuak tau-
lako leku erregistro berriak ere sortu behar izan dira. 142. arauko 
antzinateko eskualdeak 101 erregistro izan dira, 147.eko hiriak 
162 eta 149.eko Euskal Herri inguruko exonimoak 83. Denak 
ageri dira fitxetan, arauetan emandako informazio guztia (herri-
tar izena, izen klasikoa, aldaerak eta abar) dagokion esparruan 
dutela eta era dokumentalekiko lotura behar bezala ezarririk.

2007/02/26 Nafarroako errepide sare ofiziale-
ko datu eguneratuak datu-base-
koekin alderatu eta zuzenketak 
eginik, fitxa errepikatuen infor-
mazioa bateratu

Duten izaera linealagatik, errepide bakoitza zenbait fitxatan 
erregistraturik ager zitekeen datu-basean. Kode geografiko hori 
zuten erregistro guztiak errepasatu dira, mapetan konprobatu, 
errepide sare ofizialeko zerrenda (2004koa) eta maparekin 
(2005ekoa) erkatu eta, hala behar izan denean, bateratu egin da 
informazio guztia, daturik gal ez dadin. Eginbide honen hasie-
ran errepide-kodea zeukaten 1119 fitxa zeuden eta txukuntze 
lana amaitutakoan 458. Bistan denez, lan konplexu honen on-
dorioz, leku erregistro eta eren kopurua jaitsi bada ere, ez da 
horregatik informaziorik galdu.

2007/03/01 * Euskal Mendizale Federazioak 
Euskal Herriko Mendien Katalo-
goan onartzen dituen gailur ofi-
zialen izenen azkeneko zuzenke-
tak jaso

Onomastika batzordeak Ziordian, 2007ko otsailaren 16an 
onarturiko azkeneko zuzenketak Mendien Katalogoaren argita-
raldi berrian jaso dira (2007ko otsaila, www.emf-fvm.com) eta 
edizio berri hori plazaratzeaz batera, ECO datu-basean ere 
eguneratu behar izan ditugu. Guztira 100 baino gehiago izan 
dira zuzenketok eta Nafarroako Toponimia eta Mapagintza
bildumako datuak nahiz Deikerrek Hizkuntza Politikarako 
Sailburuordetzarako egindako toponimia lanen ondorio izan 
dira batez ere. Datu hauek Euskaltzaindiak ere eskaintzen ditu 
bere Web orriko Euskal Onomastika Datu-basean (EODA) eta 
eguneratuak ager daitezen bide berriak urratu dira (ik. hurren-
goa). Zuzenketa hauek erregistroen lema nagusietan eta izen 
ofizialetan izan dute isla, baina ez dira jaso era bezala.

.../...
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2007/03/01 * EODAko taulak eguneratzeko 
aplikazio automatikoa

ECO datu-basearekin estekaturik, aplikazio berria eraiki da, 
Euskaltzaindiaren Web orriko Euskal Onomastika Datu-basean 
agertzen den informazioa era azkar batez eguneratu ahal izate-
ko. Aplikazio horri esker, bost komando-botoi sakatze hu-
tsarekin, zerbitzarian kargatu behar diren bi taulak sortzen dira 
minutu eskas batean informazio guztia eguneraturik. Taula 
horiek, Onomastika batzordeak Ziordian 2007ko otsailaren 
16an onartu zituen diseinu-aldaketak jasotzen dituzte eta, beraz, 
aurrerantzean Web orriak ez ditu eskainiko Erdal era eta Sai-
hestekoa izeneko esparruen edukia, nahiz eta haien bidezko 
bilaketa ere egiten duen. Adibidez, «Guetaria» eskatzean «Ge-
taria» erregistroa emango du, baina «Erdal era: Guetaria» in-
formazioa erakutsi gabe.

2007/03/29 NA.TM bildumako XXI, XXII, 
XXIII, XXIV eta XXV. liburu-
kien datuak birpasatu

Nafarroako Toponimia eta Mapagintza bildumako beste bost 
liburukiren erregistro eta datu guztiak birpasatu egin dira, lo-
turak ondo ezarrita daudela ziurtatu eta ezer falta ez dela 
konprobaturik. Liburuki hauei (XXI-XXV) egiten zaizkien 
erreferentzia guztietan orrialdea ere gehitu da. Honenbestez, 
konprobatuta daude jadanik bildumako lehenengo hogeita bost 
liburukiak.

2007/03/30 * EHAA, 2007ko martxoaren 
22an argitaratutako EAEko uda-
lerrien izen ofizialen zerrenda 
jaso

Eusko Jaurlaritzako Lehendakariordetzak noizean behin argita-
ra ematen duen zerrenda informatiboko datuak Euskal Herriko 
Agintaritzaren Agiritegian plazaratzen dira eta izen ofizialen 
zerrenda eguneratua izaten da. Kasu honetan 2007ko mar-
txoaren 22ko aldizkarian (7063-7065 orr.) argitaratutako zerren-
da osoa jaso da, guztira 251 erregistro berri Erak taulara, eta 
dagozkien lekuekin erlazionatu dira. Izen ofizialen edukia ere 
konprobatu da eguneratua ager dadin.

Azkeneko emaitzak: Izaera Urte hasiera Data honetan

Lekuak 103912 102639
Exolekuak 1073 1408
Izenak 3118 3118
Deiturak 9479 9479
Iturriak 1828 1836
Irizpideak 390 390
Era dokumentalak (14310 +) 510970 (14310 +) 513171
Informatzaileak 967 967
Ahozko lekukotzak 95847 95835

* Urteko kronograman aurreikusitakoez gain egindakoa.



«PIRINIOAK: HIZKUNTZAK ETA LITERATURAK»

Iruñea, 2008ko irailaren 29 eta 30ean eta urriaren 1, 2, 3, 4an

Biltzarrerako proposamena eta egitarau-zirriborroa

(Etxalarren, 2007ko apirilaren 20an, asteartez,
Euskaltzaindiaren XV. Barne Jardunaldietan)

Henrike Knörr,
Iker Sailburua

Gauza jakina da Euskal Herria hizkuntza eta kultura alor zabal batean
egon dela eta dagoela txertatua, hots, Pirinioaren bi aldeekin, eguzkialdetik
sartaldera. Giza aztarnak ondare guztiz aberatsa eman du mendeetan barrena.
Eta auzo izanak ekarri du hainbat esparrutan kidetasuna, ikertzaileek nabar-
mendua.

Hemen aurkezten dugun proposamena ondare hori guztia agerrarazteko eta
aztertzeko Biltzar bat egitea da, guri dagozkigun sailetan, hau da, hizkuntzetan
eta literaturetan. Hizkuntzen eta literaturen lehengo eta oraingo izaera eta ego-
era azaltzea eta aztertzea genuke xede. Iragana ikertuko da, batetik, baina, bes-
tetik, orain-oraina ere bai: zertan garen oro eta etorkizunari begira zer egin.

Hiru ardatz izango lituzke Biltzarrak:

1. Biltzarra bera.

2. Gure hizkuntzen erakusketa bat, mapen eta bestelako materialen bi-
tartez.

3. Erakusketa / azoka bat, erakunde eta elkarteen argitalpenak erakuste-
ko eta saltzeko.

Biltzar akademikoa litzateke, goi-mailakoa. Kanpoan geldituko dira
bihotz-berotasunak eta gerrarako deiak.

Hizlari nagusiez gain, txostenak onartuko dira, halatsu: egun bakoitzean
lauzpabost hitzaldi eta hamar txosten, guzti-guztiak ongi galbahetuak.

Hitzaldi eta hizlarien zerrenda eratu beharreko batzorde zientifikoak iku-
si beharko du.



Hizlari nagusien bigarren proposamena

A. Hizkuntzak

Ataria: gai orokorrak

Mario Alinei (Italia): Europa zaharreko hizkuntzak: egungo eztabaiden berri.

Michael Metzeltin (Vienako Unib.): Hizkuntzen bizirik irautea, hizkun-
tzen arautzea. 

Euskara

– Joaquín Gorrochategui (akitanieraz eta)

– Joseba Lakarra (aitzineuskaraz)

– Iñaki Camino (Dialektologia)

– Pello Salaburu (Baztan eta inguruko hizkerak)

– Andres Urrutia (Zuzenbidearen ikuspuntua)

– Mikel Zalbide: Euskara batua: 40. urteurrenaren atarian.

Bestelako hizkuntza zaharrez

– Jürgen Untermann edo Javier Velaza (iberieraz)

– XX: (hebreerari buruz).

– Mikel Epalza: arabiera eta E. Herria.

Aragoiera

Xavier Tomás Arias 

Frantxo Nagore

Okzitaniera eta nafar-aragoiera

Ricardo Cierbide (gaskoieraren ikuspuntu historikoa)

Rober Laborde (egungo egoera)

Xavier Lamuela (araneraz bereziki)

Fernando González Ollé (nafar-aragoieraz)

Katalana

Joan Martí i Castell? (antzinako katalanaz eta)

Joan Veny (Dialektologiaz)

Joan Solà (katalanaren egungo izaera eta erronkak)

Francesc Vallverdú (Soziolinguistika)
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Gaztelania

Angeles Libano (El castellano en Vasconia)

B. Literaturak

Euskara

Jean-Baptiste Orpustan

Adolfo Arejita

Aragoiera

XX

Okzitaniera

Francisco J. Oroz

Katalana

Lola Badia 

Joan Triadú

Gaztelania

XX

Frantsesa

XX
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XVI. BILTZARRAREN ANTOLAKIZUNAZ

Jose Luis Lizundia,
diruzaina

Iker Sailburuak aurkeztu dizue datorren urtean egiteko asmoa dugun Bil-
tzarraren lehen egitasmoa. Alderdi akademikotik prestatu du XVI.a izan daite-
keen Biltzar hau eta, bigarrena Nafarroan, herrialde horretako lehendabizikoa
1984ean Iruñean izan baitzen, gramatikari eskainia, Arturo Campionen omenez.

Antolaketaren aldetik, hara hor, ildo nagusiak:

– Tokia: Iruñea eta, ahal delarik Nafarroako Unibertsitate Publikoa edota
Baluarte. Finkatuko da.

– Data: 1908ko irailaren 29tik urriaren 4ko astean. Gogora 1968an ere,
Gipuzkoako Arantzazuko Biltzar famatua data horietan izan zela, urria-
ren 3, 4 eta 5ean; Leioakoa, 1994.ko urrriaren 3, 4, 5 eta 6an eta dato-
rren urtean betetzen direla Euskaltzaindiaren sortze erabakiaren 90 ur-
teak.

– Biltzarra arintzeko zenbait emanaldi antolatzeko asmoa dugu: erakus-
keta, kontzertu, dantza eta abar; baina oraingoz gehiago zehazteke.

– Biltzarretan ohi bezala, Nafarroan zehar txango bat antolatzeko asmoa
dugu, euskararekin zerikusia izan dezakeen ibilbidearekin.

– Partaidetza akademikoa: Institut d’Estudis Catalans, Huescako Instituto
de Estudios Altoaragoneses, Institut d’Estudis Occitans eta antzerako
erakundeekin harremanetan sartuko gara, hots, Pirinioetako hizkuntze-
kin zerikusia dutenekin. 

– Babesak: aurrekontu eta, oro har, diru babesen aldetik, Nafarroako Foru
Erkidegoko agintarien laguntza izango da lehendabizi kudeatu behar du-
guna. Hala ere, Diruzaintzaren ikuspegitik, kontuan izanik Pirinioetako
hizkuntzak eta literaturak dela begiz jotako gai nagusia, Aragoiko Di-
putazio Generalera, Huescako Diputazio Probintzialera, Kataluniako
Generalitatera, agian Andorrara eta borondatea duten neurrian, Frantses
Errepublikaren Hegoaldeko hiru Eskualde Kontseiluetara.



– Antolakizun Batzordea: datorren hileroko batzarrean Euskaltzaindiaren
Batzorde Organigrama berria hornitzen denerako proposatuko dugu An-
tolakizun Batzorde zehaztu bat. Oraingoz, ni neu, Diruzain legez; An-
dres Iñigo, Nafarroako Ordezkari bezala; Juanjo Zearreta, Kudeatzaile
gisa eta Pello Telleria, Idazkariorde denetik. Beste norbait edo norbai-
tzuk sartzekotan, Nafarroako besteren batekin behintzat kontatu behar-
ko da, «in situ» lankideak izateko.

– Biltzarrek ongi eratzeko, batzorde akademiko eta antolakizunezkoaz
gain, Araudi propio bat behar izaten dute: hitzaldi eta txostenen be-
reizketa, txostenen onarpena, eztabaidaketa prozedura, erakunde harre-
man eta prentsa, dieta eta gastuak, azpiegitura eta gainontzeko xeheta-
sunak Erregelotan finkatuko dira, garaiz, Zuzendaritzaren bidez, osoko
bilkura batera aurkeztuko direlarik.
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INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN
TEKNOLOGIAK ETA EUSKALTZAINDIAREN EDUKIAK

Andoni Sagarna

0. SARRERA

Euskaltzaindiaren Barne-Erregelak irakurtzen hasi orduko, haien lehen
atalaren lehen artikuluan bertan, erakundearen xedeak zehazten direnekoan,
edukiak sortzeaz eta gizarteratzeaz hitz egiten dela ikusiko dugu. Horrela, gra-
matika-legeak azaltzea, gomendioak eta arauak ematea, hiztegi orokorrak eta
bereziak argitaratzea, Hizkuntza Atlasa eta Onomastika Izendegiak argitara-
tzea, agiriak eta diktamenak ematea aipatzen dira.

Beti egin du hori Akademiak, bere argitalpenen bitartez, hartarako adina
baliabide izan duen neurrian, eta baita web gunearen bitartez ere azken urte-
otan, baina gaur egun Euskaltzaindiak eduki asko eta garrantzi handikoak ditu
plazaratzeko, teknologiak ekarri dituen erraztasunei probetxua ateratzen as-
matuz gero, orain duten baino askoz zabalkunde handiagoa izan lezaketenak
(Ikus Eranskinean behin-behineko zerrenda).

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek azken aldian izan du-
ten garapenak antzina egin ezin ziren gauza asko, materialki ezinezkoak zire-
lako edo dirutza handiak eskatzen zituztelako, bideragarri bihurtu ditu. Horre-
la bada, Akademiak bere-berea duen eginkizun hori inoiz baino hobeto
betetzeko aukera dago eta baita premia ere, batik bat edukiak erabiltzeko eta
gizarteratzeko eta corpusak sortzeko.

1. IKUSPEGIAK

Egoera berri horri behar den bezalako etekina ateratzeak gaia sakonki az-
tertzea eta erabakiak hartzea eskatzen du. Hainbat dira landu beharreko ikus-
pegiak, besteak beste:



1.1. Edukiak erabiltzea eta gizarteratzea

1. Euskaltzaindiaren edukien inbentario zehatza egitea.

2. Edukien egitura aztertzea, h.d. paperean soilik dauden, euskarri digi-
taletan dauden, zer formatu duten, etab.

3. Edukien erabiltzaile-moten eta haiei eman beharreko zerbitzuen az-
terketa egitea. Erabiltzaile-mota bakoitzak irispidean zer eduki-mota
izango dituen eta erabiltzaileak autentifikatzeko sistema nolakoa
izango den zehaztea.

4. Edukiek gaur egun duten egiturari eragin beharreko eraldaketen az-
terketa egitea.

5. Edukiei ahalik eta etekinik handiena ateratzeko, eskuratu edo garatu
beharreko tresna informatikoen azterketa egitea.

6. Eduki bakoitzak gizarteratzeko duen lehentasun-maila erabakitzea.

7. Edukien eta sistema informatikoen segurtasuna bermatzeko neurriak
aztertzea.

8. Edukien jabegoarekin zerikusia duten arazoak aurreikustea eta haiei
irtenbide juridiko egokia ematea.

9. Akademian bertan burutu beharreko lanetarako giza eta diru-baliabi-
deak aurreikustea eta jartzea.

10. Akademiatik kanpora burutu beharreko lanak zein izango diren era-
bakitzea, haiek gauzatzeko erakunde, lankide edo enpresak aukera-
tzea, kontratuak sinatzea, epeak eta kalitatea kontrolatzeko neurriak
ezartzea.

11. Edukiak gizarteratzeko planaren aitzinamendua kontrolatzea eta au-
rreikusitako epeekiko eta kostuekiko diferentziak mugatzeko neurriak
hartzea.

12. Gizarteratutako edukien erabilera egokia sustatzea.

1.2. Testu-corpusak elikatu, egituratu, bateragarri bihurtu eta gizartera-
tzeko beharra

Gaur egun hizkuntzaren ikerketa testu-corpusetan oinarritzen da, esan
nahi baita testu-multzo handi egituratutan. Hizkuntzalaritzan ez ezik, hizkun-
tzaren prozesamendu automatikoan ere corpusak funtsezkoak dira.

Herrialde askotan, hizkuntza-akademiek edo antzeko erakundeek beren
xedeen artean testu-corpusak antolatzea eta lantzea lehen mailakoak dituzte.

230 EUSKERA - LII, 2007, 1



Euskaltzaindiak ere aspaldidanik dihardu testu-corpusak eratzen. Hor dau-
de OEH eta XX. mendeko corpus estatistikoa, urtetako lan handiaren emaitzak.

Bai bata eta bai bestea tamaina eta egituratze-maila bateraino eramanak
daude, baina etorkizunean zer nolako garapena izango duten zehaztearen faltan.

Bestalde, corpus horiek mugatuak dira ordezkatzen dituzten epe histori-
koen aldetik eta, denbora geratzen ez den zerbait denez, jarraipena ere eska-
tzen ari dira.

Badira, Akademiaren barruan nahiz kanpoan beste testu-multzo batzuk,
tamaina, eduki, egituratze-maila eta xede desberdinetakoak, Euskararen Erre-
ferentzia-Corpuserantz abiatzeko osagaiak izan daitezkeenak.

Hori guztia kontuan izanda, edukiak gizarteratzeko planaren barruan, leku
berezia izan beharko lukete, alde batetik, euskarazko testu-corpusak elikatze-
ko, egituratzeko, estandarizatzeko eta erabiltzaileen eskueran jartzeko lanak
koordinatzeak eta bestetik Euskararen Erreferentzia-Corpusa lantzeko oina-
rriak jartzeak.

Bistan da euskal munduan hainbat erakunde ari direla arlo horren ingu-
ruan lanean, baina oraingoz ez dela beharrezkoa litzatekeen koordinaziorik eta
harmonizaziorik bilatu.

Euskaltzaindiak beste edozein erakundek baino ezaugarri egokiagoak ditu
eginkizun horietan aitzindari izateko: Euskal Herri osokoa da, euskarari da-
gozkionetan erakunde aholku-emaile ofiziala da, gizartean itzala du, hainbat
erakunderekin hitzarmenak ditu eta ibilbide luzea du horrelako lanetan.

1.3. Plana lantzeko Egiturazko Batzorde baten beharra

Era askotakoak eta sail askori dagozkionak dira Euskaltzaindiaren edu-
kiak. Bestalde, Edukiak Gizarteratzeko Planak ikuspegi zabala eskatzen du,
sail guztien beharrak eta sailen artekoak kontuan izango dituena.

Horregatik, aurreko puntuan deskribatu den moduko plan batek honako
ezaugarri hauek izan behar ditu:

• Sail eta eduki guztien ikuspegia izan behar du.

• Lanen jarraipen etengabeko eta hurbilekoa ezarri behar du.

• Teknologiaren aldaketa bizkorretara eten gabe moldatu beharra dauka.

Hortaz, proposatzen da, edukiak gizarteratzeko planaren barruan,
testu-corpusak elikatu, egituratu, bateragarri bihurtu eta gizarteratzeko
lanei lehentasunik handiena ematea.
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Horrek esan nahi du zeharkakoa, hots, arlo eta batzorde guztiak kontuan
hartzen dituena eta iraunkorra (alegia, orain arte sortu denaz, oraintxe bertan
sortzen ari denaz eta gero ere, sortuko denaz arduratuko dena) izan behar due-
la landuko duen batzordea.

Euskaltzaindiaren Barne-Erregeletako 38. artikuluan agertzen diren Egi-
turazko batzordeek betetzen dituzte baldintza horiek. Hauxe dio 38. artikuluak:

Egiturazko batzordeak

Sailez kanpoko batzordeak egiturazkoak deitzen dira (une honetan: Argi-
talpenak, Azkue Biblioteka eta Lege-ekonomia Batzordea) eta Zuzendaritzari
atxikiak izango dira.

Batzorde horren lan-saioetan, batzordekideez gain, gai edo eta beharren
arabera, komeniko da sailetako batzordeburuek eta beste aditu eta jakintsu ba-
tzuek ere, aholkulari gisa, parte hartzea.

1.4. Plana gauzatzeko diru-aurreikuspenak

2007. urterako prestatu eta aurkeztu ziren aurrekontuetan, bada atal bat Be-
rrikuntza egitasmoak izena daramana eta 5 azpiaurrekontu hartzen dituena:

1. Artxibo historikoaren digitalizazioa (51.515,45 €);

2. Web-aren garapena eta hobekuntza (10.315,45 €);

3. Datu Base desberdinen egokitze eta bateratzea (39.765,96 €);

4. Azpiegitura informatikoa garatzea eta eguneratzea (42.053,05 €);

5. Inbertsio bereziak (60.939,54 €).

ERANSKINA

Eranskin honek bi atal ditu:

1. Atala: Behin-behineko eduki-zerrendan erabiltzen diren laburtzapenen
esanahiak.

2. Atala: Behin-behineko eduki-zerrenda.

Goian aipatutako arrazoi guztiak kontuan izanik, edukiak erabil-
tzeko eta gizarteratzeko zein corpusen inguruko plana lantzen hasi au-
rretik, horiek kudeatuko dituen Egiturazko Batzorde berri bat sortzea
proposatzen da, Informazio eta Komunikazioaren teknologiak (IKT
Batzordea) izenpeko batzordea, hain zuzen ere.
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1. Atala. Behin-behineko eduki-zerrendan erabiltzen diren laburtzapenen
esanahiak

Laburtzapena Makina/Plataforma

SQL Egoitzako MS SQL Server 2000n ostatatua. Kontsulta pu-
blikorako, Hosting-a eskaintzen digun enpresan DB horren
mirror bat dago

MySQL Egoitzako Linux-MySQL zerbitzarian ostatatua

Web Web aplikazioa, nabigatzaile bidez erabiltzen dena

C/S Client/Server aplikazioa, ordenagailu bezeroan software be-
rezitua eskatzen duena

PDF-txt PDF fitxategiak, testu digitalarekin: maketazio edo OCR ja-
torria dutenak

PDF-ird PDF fitxategiak, irudi digitalekin.

JPG-ird JPEG formatuan konprimatutako irudiak

CD audioak konpresio gabe

MP3 audio konprimatua

– Marratxoak adierazten du, ez dagoela informatizatuta edo
hala dagoen konstantziarik ez dagoela.

Egungo erabiltzaileak (gaur egun oso sailean saileko erabilera egiten da,
Interneten dauden edukiena izan ezik)

ABK Azkue Bibliotekako barne gestioa. Katalogatzaileak

PUB Erabilera publikoa, Internet bidez

INF Informatika-zerbitzuan gordeta, ez da erabiltzen.

ATL Atlasgintza lantaldeko kideak

HIZT Hiztegigintza lantaldeko kideak

ECO ECO egitasmoko langilea

Internet bidez, datu-biltegi hori gizarteratzeak eskatuko duen begiz jo-
tako ahalegina. Beti ere, gaur egun dagoen moldean eta Euskaltzaindiak es-
kura duen teknologia erabiliz.

– Barneko datuak dira, definizioz.

0 Jada Interneten daude

1-5 Aurreikusten den zailtasun maila (1 erraza, 5 ezinezkoa)
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JOANES ETXEBERRI EGITASMOA (2007-2008)

Euskararen Historia Sozialerako Proiektua

EHS

Joseba Intxausti Rekondo

Euskaltzainburuak eta Akademiako Jagon Sailak iradokita dakart hona
Egitasmo honen proposamena (1). Ez da hau, noski, Euskaltzaindian Euskara-
ren Historia Sozialaren (EHS) eremuaz hitz egiten den lehen aldia: izendapen
molde horrekin, besterekin edo inolakorik gabe behin baino gehiagotan ardu-
ratu da gure Akademia euskararen iraganeko bizitza sozialaz. Ez, ordea, modu
egitarautu eta jarraituan, nik dakidanez.

Azkeneko hamarkadetan, euskalaritzak (terminoa bere adiera orokorrene-
an eta adiera hertsiagotan hartuta) (2) urrats nagusiak eman ditu, ikertzaile be-
rriei eta hainbat ikertegiri esker; batez ere, egia da hori hizkuntzaren gaurko
eta iraganeko corpus-ari dagozkionetan. Euskaltzaindiaren lana bera da horren
lekuko ona: begira, bestela, berorren liburu-katalogoan «Iker», «Hiztegiak»,
«Gramatika» edo Onomasticon Vasconiae argitalpen-sortak, Euskera agerka-
ria bera ahaztu gabe (Katalogoa 2006: 31-38, 39-40, 45-48) (3). Besteak bes-
te, corpus-aren barruan onartuta dagoen onomastikako egitasmoari interes be-
rezikoa deritzat, Joanes Etxeberri Egitasmoan ere gogoan izan beharko ditugun
lanabes teknikoetarako aitzindari gisa (Iñigo/Galé 2005).

Hori horrela izaki, euskararen barne-izaera eta kanpo-biziera (bi eremuak,
esan nahi dut: corpus-a eta status-a) aztertzen ari den komunitate akademikoa

(1) Eskerrak eman behar dizkiet Andres Urrutia euskaltzainburuari eta Mikel Zalbide eus-
kaltzainari txosten honen lehen idazketari egin dizkioten oharrengatik. Bereziki baliozkoa izan da,
2007-2008ko egitaraurako Zalbide jaunak proposatu didan bigarren puntua, berori honako eta bes-
tetarako baliozko ekarpena izan daitekeela uste baitut: «2. EHS-ren garapen berrietarako eredu eta
irizpide metodologiko-kontzeptualak finkatzeko txostena». 

(2) Euskalaritza: hitza bere adiera posible zabal edo hertsian hartuta, alegia. 1. Euskara az-
tertzen edo ikertzen duten jakite-eremu ezberdinak, edo eremu horietan diharduten komunitate
zientifikoak (ikerlan linguistikoak, psikolinguistikoak, soziolinguistikoak, zuzenbidekoak, etab.).
2. Berezikiago, euskara aztertzen edo ikertzen duen hizkuntzalaritza eta hizkuntzalariak. 

(3) Idazlanean zehar eta eranskinetan aipatuko dudan bibliografia txosten honek aintzako-
tzat hartu duen testuinguru teorikoa aditzera emateko da, besterik gabe. Ez du, bada, osotasun edo
balioespen kritiko baten asmorik.



gero eta zabal eta emankorragoa gertatzen ari da, zorionez. Testuinguru oro-
kor horretan, status-ari buruzko ikerlanak eta ahalegin sozialak sekula baino
aberatsagoak izan dira euskararen munduan (1978-2007). 

Hala ere, euskal herrialde guztietan, erakundeetatik eta ekimen sozialeta-
tik molde ezberdinetan sustaturik sortu diren euskararekiko ezagumendu so-
ziolinguistiko berriek ez dute izan, beharbada, Euskaltzaindian komeni zaigun
leku eta hedapen-bide erosorik. Kezka hori da Proiektu honen azpian dagoe-
na, nahiz eta «Joanes Etxeberri Egitasmo» hau arloaren alde historiko-sozia-
lera mugatzen den.

0. Proiektuaren izena eta lekua

Ikus daitekeenez Proiektua «Joanes Etxeberri Egitasmoa» bezala aurkez-
ten dut, eta azpititulu bat eman diot: Euskararen Historia Sozialerako Proiek-
tua. Batak eta besteak argibideren bat merezi dute hemen.

Proposamena Egitasmo edo Proiektua da, Euskaltzaindiko Barne-Errege-
letako 53-57. artikuluetan aipatzen direnen modukoa eta han esandakoen ara-
berako prozeduraz eraman daitekeena (Euskera: 46, 2001. 2. z., 824-825). EHS

delakoaz ari naizela (laburdura horren bidez aipatuko dut «Euskararen Histo-
ria Soziala»: EHS), Euskaltzaindia eta Jagon Saila egokiak iruditzen zaizkit
Proiektuari bere leku instituzionala emateko, aurrerago esanez joango naizen
arrazoiengatik, eta ikerkuntza hutsa ez ezik «aplikatua» ere izan beharko lu-
keelako hemengo gure EHS honek.

Izendapen moldeari dagokionez, Joanes Etxeberri (1668-1749) hartu dut
ikurtzat, bestelako eragozpenen bat ez balego behinik behin (4), euskal idazle
laiko eskolatua eta kultur gaiak euskaraz eman zituena zelako (urrats berria
gure historian), hizkuntzen arteko harremanen berri bazuena, euskararekiko
herri-balioaz kontzientzia argia zuena. 

Joanes Etxeberri bi Euskal Herrietako gizona genuen, Ipar-Hegoaldeeta-
koa, bietan bizi izana, Axular maisuaren mireslea (P. Axular Saraco Erretora
escuarazco autorerik hautuena, eta famatuena), hizkuntzaren batasuna baiez-
tatu zuena (Escuara guztietan bat da, dio berak), eta hizkuntzarekiko utzike-
ria bortizki salatu (Escualdun Escuararen arbuitzaileac, berak dira arbujaga-
rriac) zuena. Jada urrun gaude, noski, Etxeberrik euskaraz zituen hainbat
ideietatik, baina haren funtsezko jarrera konbentzitu eta langilea eredugarria
da guretzat, euskararen erabilpenari eusteko, beraren duintasun kulturala ho-
betu eta kalitatea zaintzen ahalegintzeko (Etcheberri 1907).
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(4) Pentsatu ere pentsatu dut A. Oihenart-ena ere izan zitekeela (historialaria eta euskal
idazlea) izendapen egokia, baina Eusko Ikaskuntzak bere kaierretarako harturik duenez, nahigo
izan dut gauzak ez nahasi. 



Historia sozialaz dihardu Proiektuak; hortaz, ez da Linguistika edo Filo-
logia, ez da Soziologia soila: gizarteko historia egin nahi du eta iraganetik den-
boran zehar datozen edukiak bilatu behar ditu, ikertu, ordenatu, aurkeztu eta
hedatu.

Zer da, bada, gure Hizkuntzen Historia Sozial hau (HHS)?

1. Hizkuntzen Historia Soziala (HHS)

Jakina denez, ikerkuntzaren mundu akademikoan (Unibertsitate, Goi-Ins-
titutu eta Eskoletan), jakintzaren adar berriak ez dira erraz sartzen, eta beren
errespetagarritasuna ez zaie musu truk eta berehala ematen. Aitorpen institu-
zional hori irabazi egin behar izaten da Zientzien Erakundeetan. Horrelako zer-
bait gertatzen zaie hizkuntzen eremuan jaio berriak diren hizkuntzekiko jaki-
te-adar berriei, nahiz eta ez diren beti hain berriak.

Hizkuntzen Historia Sozialarekin ere (HHS) halatsu jazo da, eta horrega-
tik ere komeni da iker eremu honetako alor eta mugei buruz zerbait esatea.

HHSk hizkuntzen denboran zeharreko gizarteko izaera-bizierak aztertu
nahi ditu; iraganaren jarioan datozen gizarteko hizkuntzekiko usteak, zien-
tziak, antolaerak, egoerak, jarrerak, jokabideak, aldakuntzak eta abar ikertu
nahi ditu. Denboran zehar egiten den unean uneko Soziologia dela esan dai-
teke, eta nahiago bada, Soziolinguistika, baina beraren aztergaiak segida ba-
tean kateaturik datozelako da historia, iraganetik gizartean ibili dabilen eta eto-
rrian datorren hizkuntz bizitzaren zientzia.

Historiaz ari gara, beraz, hitz egiten, edo Soziolinguistikan Hizkuntza-So-
ziologia dinamikoa deitu denaz (5).

Eta HHSk gizarteko gertakari bezala hartzen ditu hizkuntzak; komunitate
linguistikoa du gogoan, bere baitan eta inguruko beste komunitate linguisti-
koekin harremanetan. 

Hizkuntzen azalpen sozialak mota eta balio ezberdinekoak dira, hasi hiz-
kuntz transmisiotik bertatik, gizarteko estatusetik segi eta mintzatzaileen (eta
idazleen) azken lorpen handi eta estimagarrietaraino. Hau da, hizkuntzaren era-
bilpen orokorretik hasi eta, adibidez,

– oharpen sozialera (kontzientzia: mentalitateen historia),

– jarrera sozialetara (burubide pertsonalak, taldekoak), 

– arte-lanetara (paremiologia, bertsolaritza, herri-literatura eta idatzia), 

– ezagumendu zientifikora (linguistikaren historia, adibidez), 
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(5) Mikel Zalbide euskaltzainak egindako ohar bati jarraiki aipatzen dut hemen «Hizkun-
tza-Soziologia dinamikoa». Aurrerago itzuliko naiz puntu honetara.



– estatus sozialera (A eta B hizkuntzak), 

– arau eta portaera politikora (ofizialtasuna eta beronen administrazioa,
legeetan eta praxian),

– hizkuntzaren produkzio-mota guztietara (mintzatu-idatziak: liburugin-
tza, ikus-entzunezkoak), 

– eta oro har, Soziolinguistikak erakutsi dizkigun aztergai guztien histo-
riaraino.

Eremu zabal horretan HHSk funtsezko datu berri bat dakar iker-eremura:
denborarena. Horrek ematen dio nortasun propioa HHSri. Ezin da geratu jaki-
neko une batean, ez aurrera, ez atzera begiratuz, nahiz eta unerik interesga-
rrien eta erabakigarriena izan esku artean duen hori; adibidez, Frantziako Iraul-
tzan «Grégoire Inkesta» (1790-1792), edo Filipinetan gaztelaniari ofizialtasuna
kentzea (1987).

Denboraren kate-begi sozialak lotuz egin behar du lan HHSk, aurreko bal-
dintzak ezagutuz, uneko ingurua begiratuz eta, ahal duelarik, ondorioetara ere iri-
tsiz, eta betiere gizartean bizirik dabilen hizkuntz kode bati buruz ari dela jakinik

2. HHS, Linguistika eta Soziologiaren artean

Linguistikak gisa batean edo bestean, izendatuki edo izendatu gabe, sin-
kronia bezala diakronia ere erabili du, hizkuntzen aldakuntza ere begiratuz.
Eta horrekin, beste gabe, Historiara ere hurbildu behar izan du. Horren ondo-
rioz, Linguistikaren iraganean agerian dago zein sarritan hizkuntzalariek az-
tertu izan duten aldakuntzen gertaera (Bynon 1977).

Horregatik, HHSeko ikertzaileak arretaz so egin beharko die Linguistika-
ko lorpenei eta gogoan hartu du Martinet-ek, diakroniaz ari zela idatzitakoa,
aipatutako diakroniaren mundu zabala esan nahi da (Martinet 1975: 67):

…forman parte de la lingüística diacrónica: la lingüística comparativa, la
reconstrucción de las lenguas «primitivas», las investigaciones sobre el paren-
tesco de las lenguas y la clasificación de las lenguas por familias, las gramáti-
cas comparadas de las diferentes lenguas, las investigaciones de los neogramá-
ticos, que permitieron establecer leyes de los cambios fonéticos, las teorías del
substrato, del superestrato y del adstrato, lo esencial de las investigaciones dia-
lectológicas y de geografía lingüística (6).
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(6) Geografia, «soziala» eta «historikoa» den neurrian, obra berean ikus daitezke guretzat
ere argigarriak diren oharrak, s. v. «Lingüística geográfica y dialectologia». 266-274. Diziplinar-
teko mugak bereizi nahirik, bi kapitulu hauetan mugatu nahi izan du Breton-ek bere proposame-
na: «La géographie linguistique, oeuvre du linguiste» eta «Vers une «géographie des langues»
branche de la géographie humaine» (Breton 19832: 5 eta 19).



Baina ez da ahaztu behar Linguistikaz ari dela, eta autore beraren baiez-
tapenaren arabera, linguistaren diakronia ez dela zinez eta zuzenean historikoa
(Martinet ib.):

en ellas no se sigue la evolución, se aportan datos sobre dos estados dife-
rentes de una misma lengua, sin preocuparse de investigar cuándo y cómo se pro-
dujo el cambio.

Dena den, Linguistikaren historiak XIX-XX. mendeetan hizkuntzen iraga-
naz zuzenki erakutsi dizkigunak eta, beharbada, zeharbidez eta pasaeran azal-
du digun hainbat informazio HHSak aintzakotzat hartzen ditu, azken finean, al-
txor «historiko» aberatsa baita hori: nola ez gogotan har, esaterako, linguistek
marraztu diguten hizkuntzen «historia geografikoa» edo «geografia histori-
koa»? (Baldinger 1971). Horren parean, Linguistikaren historia bera ere, zien-
tziarena alegia, arretaz begiratzekoa du HHSk (Mounin 1967, Chevalier/Encre-
vé 1984). 

Testuinguru horretan, bi eskuliburu, behintzat, aipatuta utzi nahi ditut,
erabilpen zabala dutenak, eta horregatik ere bi hizkuntzaren iragana osotasu-
nean deskribatzen lagundu dutenak: R. Lapesa-ren Historia de la lengua es-
pañola (1942) da lehena, eta J. M. Nadal eta M. Prats-ek eman ziguten Histò-
ria de la Llengua Catalana (1982).

HHSean dabilen nork ez lituzke irakurri beharko Lapesa-ren «El español
del Siglo de Oro. La expansión imperial. El clasicismo» kapituluko «España
y su lengua en Europa», «El español, lengua universal» edo «El castellano,
lengua española» pasarteak? (Lapesa 1986: 291-299).

Eta Herrialde Katalanetakoa nahi bada, Nadal/Prats-en «el substrat ibero-
basc» edo «fixació del domini lingüístic del català», XIII-XIV. mendeetako «la
gran expansió de la llengua catalana» hura, adibidez? Eta nola ez diogu begi-
ratu bat emango Sanchis Guarner-en «els parlars vascónics pirinencs» hari?
(Nadal/Prats 1982: 28-40, 242-255, 366-388; Sanchis Guarner 1980: 57-60).

Horrela, bada, EHSeko historialariok Linguistikako argitalpenetan badugu
zer ikusi eta zer ikasi, batzuetan eranskin edo osagarri bezala emanda egongo
da hori, baina bestetan baita liburuko diskurtsu beraren gorputzean historia so-
zialari arretaz begi emanez ere. Lehenengo molde horretakoen artean Bru-
not/Bruneau-k utzi ziguten Précis de grammaire historique de la langue
française hura gogora daiteke, bere kronologia historiko eta guzti (Brunot/Bru-
neau 1969: 7-41), eta bestelakoetan, Marcel Cohen-en frantsesaren historia,
Meillet-engandik jasotako langai sozial guztiekin (Cohen 1967, 1987). Azken
buruan, hizkuntzaren gizarteko bizitzaz ere aurrez aurre jardundako lana izan-
go da Cohen-ena (Cohen 1971).

Eta azken orduko albiste ederra da Alain Rey-k eta aurkeztu digutena:
Mille ans de langue française. Histoire d’une passion. Ados egon ala ez, go-
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zamen hutsa da liburu hau hizkuntzen gizarte-historiaren zaleak garenontzat
(Rey et al. 2007). Hain da aberatsa, hain gure alorretik ari dena.

Linguisten galdera sozialak gidaliburu orokor berezituetan ere ageri dira.
Esateko, Hizkuntzaren Zientziak orokorrean aurkeztean, Martinet-ek elkarla-
nean bildu zigun sintesi zabala araka daiteke (Le langage, 1987), orain gutxi-
ko linguista handiek horretan izan duten ardura ezagutzeko (Martinet 1987:
569-884, 1093-1221).

Linguistikak ez dio, beraz, uko egin hizkuntzen kanpo-historia deitu de-
nari, egunean indarrean dauden eskuliburuek ere hori da gero eta gehiago az-
pimarratzen dutena, barne-historia egiteko kanpo-historia lagungarri ona dute-
lakoan. Horren lekuko egokia da Erromaniari buruz atera berria den Manual
de lingüística románica bat (Gargallo/Bastardas 2007), non lau partetan bana-
tuta dagoen liburu honetan atal oso batean «historia externa» dioena ematen
baita luze eta zabal (71-224), eta tartean eskaini duen linguistikaren historia
ere hor dago (299-393). 

Batzuetan, halabeharrak ere eraman ditu hizkuntzalariak Soziolinguistika-
ra. Esanahitsua gertatzen da Hudson-ek (soziolinguista ere bilakatutako hizkun-
tzalaria bera) bere liburua ondoko pasarte honekin hastea (Hudson: 1981: 9):

como lingüista teórico, me he sentido personalmente libre para criticar la
tradición dentro de la que trabajo, y la tarea de escribir este libro me ha escla-
recido que hay mucho que criticar en esa tradición. He intentado, al mismo tiem-
po, poner de manifiesto las numerosas contribuciones positivas que pueden ha-
cerse al estudio del lenguaje desde el punto de vista de la sociolingüística.

Hizkuntz Zientzien artean, bistan da, mugaldeak daude, baina apenas,
egia esan, zinezko muga-marrarik, eta denok ere elkarri begira egin beharko
dugu lan, begiramenez betetako zientziartekotasun baten barruan. Mugalde ho-
riek bi aldeen arteko eskualde partekatu bezala agertzen zaizkigu praktikan,
egoera hori liburuetako izenburuetan bertan agertzeraino: Introduction à la So-
ciolinguistique dioen batek azpititulutzat La linguistique sociale darama, adi-
bidez (Marcellesi/Gardin 1978).

Euskalaritzak ere, bere adiera hertsian (linguistikatik, alegia), jakitate eta
norabide anitz du EHSri eskaintzeko, aldizkarietatik bezala liburuetan:
RIEV/RIEB, Euskera, BAP, FLV, ASJU, Lapurdum eta abarretan. Kapitulurik na-
gusienak ezagutuz joateko, euskalaritzako talde-lan erosoa da Gómez-Lakarra-
rena: Euskalaritzaren historiaz (1992), bigarren liburukiarekin osaturik nahi-
ko genukeena. Horren ondoan XIX-XX.etako euskalarien zerrenda estimagarria
datorkit burura: XIX.eko Humboldt edo Bonaparte batez ere, baina, esate ba-
terako, baita XX.eko Tovar, Lafon, Irizar, Mitxelena, Irigoyen edo Etxenike-
ren hainbat lan, urrunago geratzen zaizkigun beste zenbait erabat ahantzi gabe. 

Linguistek eskainita baliagarri gerta dakiokeen oro hartu beharko du ain-
tzakotzat EHSk.
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HHSk alde batetik Linguistika baldin badu, bestetik Soziologia hurbiltzen
zaio, eta gertuago nahi bada, Soziolinguistika edo Hizkuntza-Soziologia.

Iraganeko eztabaida argigarri hartan sartu gabe (Historia vs. Soziologia,
eta alderantziz) (Braudel 1968: 107-129), baina berori gogoan dugula, histo-
rialariak badu utopia bat, Historia Soziologiarekin elkartzen duena: berak ere
unean uneko eta bakoitzeko soziografia egin nahi du, argazki zehatza eta osoa;
besterik da egin ahal izan duen ala ez. 

Hizkuntzak komunitate linguistikoetan bizi direnez, giza talde handi eta
txikiagoetan, gizarteko errealitateen eta harremanen arteko lanabesak dira be-
rorien hiztunentzat, eta horrek hizkuntzekiko pentsamolde, jarrera, ohitura eta
arau sozialak dakartza berarekin. Eta, horrela, gizartean erraztasunak eta zail-
tasunak sortzen dituen zerbait dira hizkuntzak, besteak beste batu nahiz bana-
tu egiten baititu hiztunak. 

Nahitaez, lehentxeago edo geroago, Soziologiak hizkuntzen presentzia so-
zialarekin topo egin behar zuen, eta lehendik linguistek barruntatu zuten kan-
po-historia historia sozial bezala begiratu behar izan du Soziolinguistikak. Ez
lehenagoko aurrekaririk gabe, baina Soziolinguistikaren hau lezio berria izan
da hizkuntzei dagozkien Zientzietan, eta baita HHSean ere, Calvet-en testu argi
batek erakusten digunez: «La lutte pour une conception sociale de la langue»,
egon da hor (Calvet 1974, 1993: 5-22).

Zalantzarik gabe, HHSk asko ikas dezake, eta behar du, Soziolinguistika-
tik, eta iraganari gaurko itaunetatik galdetu ahal izateko premiazkoa edo oso
komenigarria izango da eremu horretan indarrean dagoen literaturarik berma-
garriena eskuratzea.

Eztabaida teorikoetan sartu gabe, HHSren eduki soziolinguistikoak zein-
tzuk izan daitezkeen erakusteko Fishman-ek Soziolinguistikaz edo Hizkuntza-
Soziologiaz emandako definizioa ekarriko dut hona (Fishman 1979: 33): 

el hombre en cuanto usuario normal de la lengua –lengua hablada, lengua
escrita e impresa– está constantemente ligado a los demás mediante normas de
conducta compartidas. La sociología del lenguaje examina la interacción entre
estos dos aspectos de la conducta humana: el uso de la lengua y la organización
social de la conducta. Dicho brevemente, la sociología del lenguaje se ocupa del
espectro total de temas relacionados con la organización social del comporta-
miento lingüístico, incluyendo no sólo el uso lingüístico per se sino también las
mismas actitudes y los comportamientos explícitos hacia la lengua y hacia sus
usuarios.

Soziolinguistika horren olatua gurera ere iritsi zen. Aukera horretan, ge-
roago ikusiko dugunez, Euskaltzaindia ez zen izan urrun ikerlan haietatik. Zer-
bait aurretik eta geroago, J. M. Sánchez Carrión-i zor zaio jauzi berria gure
Soziolinguistikan, ikerkuntzaren eta berorren emaitzen hedakuntzaren aldetik
(Sánchez Carrión, 1987; Bat 1996: 18. z.); gero, Administrazio berriek susta-
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tu eta ezagutzera emandako ikerlanak daude. Guztiek biblioteka koskor bat
osatzen dute. 

Ez da hau gure artean Soziolinguistikak izan duen iker- eta praxi-eragi-
naren balantzea egiteko unea, baina beti gogora daiteke Soziolinguistikako
Bat. Soziolinguistika aldizkaria (1990…), bere hamazazpigarren urtean 60 eta
gehiago alerekin aurrera doana. Argitalpen honek bere inguru-helburuak ho-
nela definitu ditu: 

aldizkari honen hartzaileak euskararen berreskurapen eta normalizazio la-
netan diharduten euskaltzale, teknikari, irakasle edo unibertsitateko ikerlariak
dira. Aldizkariaren helburu nagusia eragile hauentzat bere jarduera esparruan
lagungarri izango zaien informazioa bildu eta hedatzea da.

Gogo bera jarraiki, gure arteko ikerlan soziolinguistikoek ezagutza teori-
koen ondoan eragin sozial praktikoa ere sustatu nahi izan dute. SIADECOren la-
nak ere gogoraraztekoak dira, baina horietaz aurrerago esango dut zerbait.

«Joanes Etxeberri Egitasmoak» mugarritu nahi duen Euskararen Historia
Soziala (EHS) ezingo da bideratu eta neurri egoki batean egikaritu euskarari
begira kaleratu diren azken urteetako liburu, aldizkari eta idazlan soziolin-
guistikoak arretaz arakatu gabe, eginda dauden ekarpen baliotsuengatik ez ezik
baita gure komunitate zientifikoari zor diogun begiramenagatik ere.

Laburtuz, Soziolinguistika orokorrean gurera ongien egoki daitezkeen ar-
gitalpenak (adibidez, Fishman 1972, 1985, 1989) edo euskarari berari edo an-
tzeko kasuei begira emandakoak aintzakotzat hartu beharko ditu Joanes Etxe-
berri Egitasmoak. Hau izango da lehen epeko lan nagusietako bat.

3. HHS, historialarien eremuan

Linguistika eta Soziologia gogoratu ondoren, natorren historialarien ja-
rrera eta lanei buruz zerbait esatera. Zer esan ohi du historiografia orokorrak
hizkuntzen historia sozialaz? Nola moldatu izan dira historialarien artean in-
darrean egon diren edo dauden Histori Bilduma onartuenak hizkuntzen histo-
riaz hitz egiteko?

Adibidetzat, horrelako Bilduma historiografiko handietako bi kasu eka-
rriko ditut hona: L’évolution de l’humanité (1920…), eta UNESCOren Historia
de la humanidad (1963…). Lehenengoa, libertate intelektual osoan egindakoa
da, baina hori, bai, mundura Frantziatik begira idatzitakoa, garai eta lankide
jakin batzuekin elkarlanean. Emaitza mugatuak izan zituen gure alorrean, bai-
ta H. Berr historialari zuzendariaren iritziz ere, nik uste; baina hizkuntzak ez
ziren ahaztu nahi izan, behintzat. (Ikus I. Eranskina: «Hizkuntzak L’évolution
de l’humanité (1920…) bilduman»).
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UNESCOren lanak bestelako baldintzak izan zituen 30/40 urte geroago.
Nazioarteko erakunde horrek 1950.eko hamarkadan bideratu zuen History of
Mankind/Historia de la humanidad (Paris/Barcelona, 1977-1981), ingelesez
lehenengo eta hizkuntza ezberdinetan geroago. UNESCO erakundeak sorrera-
tik dituen baldintzen barruan (baldintza politiko eta kulturalak), argitalpen ho-
nek ardura zainduagoa jarri zuen mundu osoko hizkuntza eta literaturetara
begiratzen; alde honetatik, India, Txina eta mundu arabiarra dira, Mendebal-
dearekin batera, hamabi liburuki horietako protagonistak (Unesco 1977-
-1981).

Ez da ahaztu behar argitalpena Gerrate Hotzaren barruan landu zela, ko-
lonialismoa bere osoan lehertu aurretik (1950-1963), UNESCOk berak Hiruga-
rren Munduan «alfabetatze funtzionala» abiarazi aitzinetik (Teheran, 1965), eta
betiere Estatuetako politika linguistiko zurrunak kritikatzeko erraztasunik
gabe; alfabetatzearekin Hirugarren Mundu post-kolonialera heltzean, alfabeta-
tze-kanpainetan ikusi ahal izan zuen UNESCOk, ez lehenago, hizkuntzen zi-
nezko tamaina geo-sozio-kulturala (1965-1985). 

Horren aurretik, bada, besterik da. Hala ere, nabaria da nola obran zehar
hizkuntzen bilakaeraren eta idazketaren historiari aldian aldiko kapitulu bere-
zitu eta errepikatuak eman zitzaizkion, Historiaurretik hasi eta XVIII. mendera
arte, gerokoan batez ere literatur historia aurkeztuz. 233 orrialde dira hizkun-
tzen esparru historikoa lantzen eman zituenak, baina kulturaren historiako hiz-
kuntza handiei begira beti, noski (Unesco 1977-1981: II, 61-101, 317-331,
599-609; III, 405-463; VI, 13-65, 67-127). 

Alde gaitza dago, hortaz, UNESCOrekin egindako hitzarmenari esker EHUk
burutu duen Txostenak iradoki diezazkigukeen kezketatik: orokorrean, hiz-
kuntz aniztasunaren balioa, aurreiritzi zaharrei gaina hartu beharra, globaliza-
zioaren alde on eta arriskuak (Martí et al. 2005: 17-20).

Bost epe handitan banatuta dago History of Mankind-eko testuan hiz-
kuntzen iragana, baina 1775etik honakoan, ia bakarrik literatura historiaz ar-
duratzen dela:

1) K.a. 1200-K.a. 500
2) K.a. 500-0. urteak, 
3) Kristau-Aroa-K. o. 500.
4) Erdi Aroa (500-1300).
5) Aro Modernoa (1300-1775). 

Obra honek dituen muga guztiekin ere, gure EHSk (Euskararen Historia
Sozialak, alegia) ikusbide zabalez lan egin nahi badu, Gizadiaren Historia ho-
nen orrialdeak arretaz irakurri beharko ditu, zinezko informazio sozio-histori-
koa eskaintzen duelako, eta nolanahi ere, Europa eta urrunagoko historiak ira-
dokizunik aski ekar dezaketelako.
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Historia unibertsal horien ondoan, ez da gaizki etorriko «Estatu-hizkun-
tzen» iragana ere gehitzea, historialarien uzta oparoa izan baita historia «na-
zionalena»: Estatuetako historiografia nazionalak garrantzizkoak dira esku ar-
tean darabilgun arlo honetan.

Zer eman du, adibidez, aldi berean filologo eta historialaria izandako Ra-
món Menéndez Pidal-ek (1869-1968), EHSean zinez baliozkoa izango dugunik?
Begira bitez argitara berriak diren Historia de la Lengua Española-ko langaiak
(amets zaharra, edizio berria: Menéndez Pidal 2005), baina baita Historia de
España Menéndez Pidal bezala agertzen den bilduma handia. Komeni zaigu
Menéndez Pidal-en historia intelektual hori ezagutzea (García Isasti 2004).

Beste hizkuntza eta nazio batera goazela, gogora dezadan Pierre Vilar his-
torialari okzitaniarra eta Kataluniako historialaria: interesgarri gertatzen da, so-
zio-ekonomian ibilitako historialari honek hizkuntzari herri-nortasunean eman
zion garrantzia (Intxausti 1985: 527-540). 

Eta gatozen geure etxeko historiografiara: gure historialari orokor klasi-
koek ez zuten hizkuntzarena baztertu, aitzitik liburuetako lehenengo kapitu-
luetan eman izan zitzaion bere lekua euskararenari. Aipatuko dudan Madaria-
ga-ren obran daude bilduta horren lekuko testu asko: Zaldibia, Garibai, Isasti,
Oihenart, Henao, Moret, Iturritza, Zamakola, etab. 

Tovar-ek deskribatu zigun garai haietako hizkuntz «mitologia eta ideolo-
gia», liburu llabur eta aberats batean (Tovar 1980), eta eskueran dago XVI.
mendeko ideia linguistikoen azalpen eta azterketa bat (Zubiaur 2001). Azken
orduan, obra eroso eta osoa dugu berrikitan argitara emanda, euskararen in-
guruko pentsaera eta ideologien testu historikoak aurkezten dizkiguna: Antho-
logy of Apologists and Detractors of the Basque Language (Madariaga 2006).
Mentalitateen hau da EHSren kapitulu garrantzizko bat, osatuz eta aztertuz joan
beharko duguna.

Eta antologia honek zuzenean garamatza euskararen inguruko liburuak
eman dizkiguten euskal herritar idazleengana, hauek dira hain zuzen euskara-
ren gure defendatzaile eta ideologo suharrak. Nork ez du gogoratzen Poza-re-
kin hasi eta Etxabe, Larramendi, Astarloa, Erro eta kasik gure egunak arte lu-
zatu den idazle errenka hori? Dena da EHS, hori ere bai.

Zorionez, XIX.eko zenbait buru argiagok eta gure Erakunde Akademiko
honek, EHSean lan egiteko baldintza berriak sortu dizkigute, eta Euskaltzain-
diaren lan horretaz esan nahiko nuke zerbait.

4. EHS, Euskaltzaindiaren arrastoan

Beste elkarte zenbaiten artean (Intxausti 1998: 47-55), ordezkaritza ofi-
zialarekin Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindia izan ziren gerra aurrean hiz-
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kuntzaren alde soziala begiratu zutenak, ikerlan eta ekimen sozialen bidez (Es-
tornés 1983: 173-188). Bidezkoa zenez, protagonismoa Akademiari suertatu
zitzaion, hain zuzen bere egiteko propioa euskararen horixe zelako.

Arreta, segida eta modu ezberdinez begiratu eta arduratu izan da Euskal-
tzaindia Euskararen Historia Sozialaz (EHS). Euskera agerkariaren aurkibide-
ak, Erakundearen bileretako aktak edo argitara berri den liburu-katalogoa bera
dira esparru horretako lanak zeintzuk izan diren gogoraraziko digutenak; bai-
na ez noa orain horren guztiaren historia xeheki biltzera. Aski izango da egin-
dako larrienak aipatzea (Ik. II. Eranskina: Euskararen Historia Soziala [EHS]
Euskera agerkarian. 1978-2006).

Nornahik daki, eta Euskaltzaindiak argi ikusi ahal izan du, adibidez, cor-
pus-eko aldakuntza eta arauketa batzuk nolako ondorio sozial sakonak dituz-
ten (ortografia, euskara batuaren arauak, etab.). Sekula egin gabeko estanda-
rraren normalizazioan gabiltzalarik, azken mende erdian corpus-az eman diren
arau akademikoek bete-betean izan dute zerikusi azkarrik hizkuntzari eman
nahi zaion status berriarekin: corpus-aren gaineko lana eta arauen harrera so-
ziala gertakari soziolinguistikoak dira, noski (cfr. Jagonet, 1999, 2002, 2003,
2004, 2005). Zalantzarik gabe Euskaltzaindia benetan ausarta izan da azken
mende erdi horretan. Bestalde, ez da erraza izango, nik uste, komunitate lin-
guistikoak hain aintzakotzat eta beretzat hartu duen beste Akademia bat topa-
tzea. Horrek guztiak du bere aurpegi soziolinguistiko eta historikoa.

Gerra aurrean eta geroxeago Iker Sailak Linguistikan landutako zenbait az-
tergaik EHSerako ere baliozko oinarriak eskaintzen ditu alor ezberdinetan. Hor
daude hizkuntzaren historiaz (Fagoaga, Garate, Irigarai, Merino Urrutia, Harits-
chelhar, Irigoien, Txillardegi, eta abarren lanak), hizkuntzen arteko konparaketa
eta dialektologiaz (Azkue, Mitxelena, Mukarovsky, Tovar edo Erizkizundia), hiz-
kuntzaren geografiaz (Irigarai), bilakaeraz (Azkue, Txillardegi), leku-izenei bu-
ruz (Merino Urrutia, Garro, Knörr, Lizundia, Satrustegi, etab.). 

Iker Sailean eginkizun zen hainbat lani begira, 1976an aurkeztu zuen K.
Mitxelenak Sail honetarako eskatu zitzaion lan-egitaraua, eta, ikus daitekee-
nez, egin da biderik handik hona Iker Saileko lanetan: Gramatika, Orotariko
Euskal Hiztegia, Hiztegi Batua, Toponimia, bereziki. (Euskaltzaindia 1980:
94-96, 96-98, 103-161, 99-100, 100-101, 164-166, 236, hurrenez hurren). 

Langai linguistiko baliagarri horien ondoan, Jagon Saileko lanak dira, be-
rez eta izatez (7), EHSk bertatik bertara beharko dituenak, Soziolinguistikatik
datozelako edo EHS bera espresuki aztertzen dutelako, eta ez dago zergatik
ikerlanak bakarrik aintzakotzat hartu, aldian aldiko ospakizunak ere hor bai-
taude. Jagon Sailaren asmo eta lanak, orokorrean, oso goiz iradoki ziren, Eus-
kaltzaindiaren lehen urteetan (1922, 1922).
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Baina Euskera agerkaritik kanpo, Euskaltzaindiaren Katalogoan dauden
lan nagusiago batzuk dira hemen bereziki gogoraraztekoak, eta horien artean
jada urrun samar geratu zaigun trilogia ezagun hura: Euskararen Liburu Zu-
ria (1978), Euskararen Soziolinguistika Azterketa (1974-1979) eta Hizkuntz
borroka Euskal Herrian (1979). Akademiak bideraturik, Lankide Aurrezkiak
lagunduta eta elkarlanean, SIADECOren gidaritzapean, egindako lanak izan zi-
ren hirurak (Euskera. 20, 1975, 466-467, 507; 22, 1977, 227).

Denak ere EHSerako informazio-harrobi ona izan arren, Euskararen Libu-
ru Zuria-rena da hemen zuzenago interesatzen zaidana. Nahikoa da berorren
orrialdeak begiratzea, EHSerako ataria dela ikusteko. Lankideak (16) eta azter-
tutako gaiak ondoko hauek izan ziren (Siadeco 1978: 7-8). 

EUSKARAREN LIBURU ZURIA (1978)

SARRERAKOA: K. Mitxelena: «Euskararen bide luze bezain malkarrak» (15-28).

I. ZATIA: Hizkuntzaren giza ikuspegia, kultural eta politikoa:

1. M. Pagola: Ikuspegi linguistikoa (35-50).
2. P. Agirrebaltzategi: Ikuspegi antropologikoa (51-77).
3. J. Intxausti: Ikuspegi politikoa (79-142). 

II. ZATIA: Euskara:

1. L. Villasante: Euskararen kanpo historia apur bat (151-163). 
2. J. M. Lekuona: Ahozko euskal literatura (165-188). 
3. L. Villasante: Euskal literatura idatzia (189-208). 

III. ZATIA: Faktore ezberdinen eraginpena euskararengan:

1. K. Larrañaga: Faktore [historiko] sozio-ekonomikoak (227-301). 
2. J.M. Barandiaran / J. M. Satrustegi: Faktore etnik eta sozio-kultura-

lak (303-332). 
3. G. Monreal / M. Rica: Euskarari eragin dioten faktore politiko admi-

nistratiboak (333-382); 
4. J. Urrutia: Euskararen prozesu historikoari eragiten dioten faktore ju-

ridiko-legalak (383-440). 
5. J. M. Castells: Hizkuntza Estatutoen politikan (441-453). 

IV. ZATIA: Hizkuntz problemaren tratamendua beste erresumetan:

1. J. A. Obieta: Minorien hizkuntzak eta Deretxoa (491-537); 
2. J. L. Alvarez Enparantza: Hizkuntza minoritari batzuren azterketa kri-

tikoa (539-608). 

V. ZATIA: Elebitasuna:

1. M. J. Azurmendi: Elebitasuna (613-650). 

VI. Konklusio antzera.
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Ez naiz hasiko argitalpen hartan EHSri eman zitzaion lekua azpimarratzen;
aski da aurkibide horri so egitea. Ez dago zalantzarik: Euskaltzaindiaren ia
mende beteko iraganean Euskararen Liburu Zuria da euskarak historian izan
dituen baldintza etno-kultural, ekonomiko, sozial, legal, politiko, administrati-
bo, literario, erlijioso eta abar argitara ekartzen egindako ahaleginik serio eta
aberatsena.

Geroztik, Akademiak ez du tamaina bereko beste saiorik egin, edo, behin-
tzat, eten bat egon da hor. Hogeita hamar urte geroago, administrazioan be-
zala gizartean, ofizialtasun-praktika orotan, programa eta erabaki politikoetan,
legerian, mota guztietako saio kulturaletan bizi izan dugunaren ondoren, ba-
dirudi egoeraren balantze berri bat egiteko unea datorrela. Hori ere egunen ba-
tean idatzi beharreko historia izango da.

Testuinguru horretan, EHSri berriz ere, eta iraunkorki nik uste, bere ildoa
ireki beharko genioke, eta hori da Joanes Etxeberri Egitasmoak dakarren pro-
posamena. Ez da segur aski komeni irekitako hastapen haiei Akademiak segi-
darik ez ematea, zientziari eta praxiari, biei, begira.

5. Ezagumendu berriak: EHS (1978-2007)

Argitara izan diren euskararen histori lanek, sarrera gisara edo aldian al-
dikoa begiratuz, alde sozial historikoa ere jaso izan dute. Honelakorik franko
dago zenbait ikertzaileren argitalpen zabaletan. Mitxelenaren obran gogoratu
behar da Lengua e historia bilduma ageri dela, eta bi liburuki marduletan eman
dela Sobre historia de la lengua vasca (Michelena 1985, 1988). Alfontso Iri-
goyen-en lanetan gogora dezadan De re philologica linguae uasconicae, hau
ere ongi arakatzeko altxorra da, noski (Irigoyen 1985-1995). Bestalde, Ake-
soloren lanak errazegi ahazten ote ditugun nago, eta EHSerako hainbat ohar eta
idazlan baliagarri aurkitzen da berorren orrialdeetan (Akesolo 1989). Bestela-
ko iker-tradizio eta tamainarekin berriz ere Siadecorena ere gogoratu behar dut
(ik. III. Eranskina: SIADECO: Soziolinguistikako lanak, 1967…)

Euskarari ofizialtasun/ofizialkidetasunak aitortu edo ukatu zitzaizkionetik
(EAE, 1979; Nafarroa, 1982; Iparraldea), modu berri batean piztu da hizkun-
tzaren iraganeko egoera sozialak ezagutzeko gogoa, hizkuntzen biziera alda-
korra eta gidagarria dela ikusita eta gaurkoa ulertzeko iraganak ere lagun de-
zakeela susmaturik (Sagarna 1984).

Iragan historikoaren bilaketa horretan badirudi mugalde geografikoek ar-
dura berezia pizten dutela, eta baita tokian tokiko soziologiak ere. Irigarai-ren
lanekin batera (Apat-Echebarne, 1974), Nafarroan lan bikainak ditugu eskue-
ran (Yoldi, 1996; Jimeno Jurío, 1997, 1998; Urmeneta, 1996; Erize, 1997;
Sainz, 2000; Jimeno Aranguren, 2000), Toponimiako kartografian burutu den
lan erraldoia ahaztu gabe (Nafarroako Toponimia eta Mapagintza). Arabara-
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ko, hasteko, hor dago Knörr-Zuazo (1998) lehen testu eta ikerlanekin. Ipa-
rraldeaz Orpustan, M. Goihenetxe edo Oyharçabalen lanak baliozko urratsak
dira. Bestalde, XX. mendeko euskararen arazo nagusiei errepaso on bat eman
zitzaien 2001ean (Atxaga 2001).

Ikuspegi zabalagoetatik, tokian tokiko historiara gatozela, laster aurkitu
ahal izango ditugu, hiri-herriei buruzko azterlanak, gehienetan jakineko une
bati begira eginak, aldizkarietan batez ere; baina berrikitan udalek sustatu izan
dituzte herriko euskararen historia soziala ezagutzeko saio batzuk (Izagirre
1998, Esnaola 1999, Atela et al. 2000).

Adibideak dira aipatutakoak, ez besterik; ez dugu hasi beharko ezereze-
tik, eta bibliografia oso eta ordenatua jaso beharko da EHS gure artean modu
formalago eta orokorragoan abiarazteko. Joanes Etxeberri Egitasmoak lehen
bide-urraketa horri ere ekin nahiko lioke.

6. Egitasmoa, nondik nora (2007-2008)

Adierazi nahi izan dudanaren arabera, ez dugu hutsetik hasi behar; bai-
na, aitortu beharra dago, historialariok geurok ez dugula landu sobera EHS, eta,
tamalez, iragan mendeetako euskal historialari klasikoenek maiteago izan zu-
tela arlo honetan mitologia errealitate historikoa baino.

Aurreko lerroetan begiztatu ditugunak ikusita, bilketa-lan handi baten au-
rrean gaudela azpimarratu behar da, lehenengo eta behin; iturri edo altxor ez-
berdinetatik egin beharko den bilketa izango da. Horretan nahitaezkoa dateke
urratsez urrats eta indarren arabera eraman beharko diren lan-lehentasunak
ezartzea, eta horixe izan daiteke lehen lan-aldiko estreinako zeregina, bilketa
horretako lehentasunak finkatzearena, alegia.

Euskal Erakunde zibil eta eliztarren iraganak begiratu eta agiriak jaso,
mota guztietako lekukoak bilduz (Udal, Batzar, Aldundietan; Parrokia, Eliz-
barruti, Sinodo eta abarretan); euskararekiko garaian garaiko lege eta arauak
eskuratu; euskara idatziaren iraganeko hizkuntzarekikoen entresaka egin (hain-
bat argitalpenen hitzaurretan, adibidez); bidaiari atzerritarren lekukotasunak
metatu, eta antzeko bilketak. Esparru ezberdinetako hizkuntz erabilerak defi-
nituko dituzten datuak argitara ekarri, herrialdez herrialde eta euskalkiz eus-
kalki egoera ezberdinak deskribatzeko. Euskal Herriak alor ezberdinetan eza-
gutu dituen hizkuntz trukaketak, Erdi Arotik hasi eta gure egunak arte. 

Eremu zabalegia da hori dena, eta historia horretako une «beroak» hau-
tatzen asmatu beharko dugu, lanerako iker-lehentasunak jartzen, azken buruan.
Hauxe da Egitasmoan aurrenetako eginbeharra.

Aurrera egin ahala, izango dugu azkenean egungo bibliografiaren eta ja-
kitate-egoeraren informazio-gune zaindu bat. Ahal delarik, albiste bibliografi-
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koak jakiteaz gain, ez litzateke gaizki etorriko bibliografia hori Euskal Herrian
non dugun jakitea ere; baina aurrez begiratu beharko da liburuen bilaketari
noiz eta zein erritmotan heldu. Azkue Bibliotekatik ekinda, jada eskueran di-
tugun liburutegietako katalogo informatikoek lagundu beharko ligukete, baina
bertatik bertarako lana ere aberasgarri izango da HABE edo Sancho el Sabio
Fundazioaren altxorretan, adibidez.

Dena den, bibliografia berezituaren honek lehentasuna izan behar du, ze-
rrenda egoki batekin lehenengo, eta gero, esate baterako, erreferentzia bakoi-
tzeko edukiak osatuz.

Ezagunak ditugun eta bila daitezkeen artxiboetako paperak ere astindu bat
beharko dute. Ikusita dago betidanik euskara zein isil-ezkutatua gertatu den
paper idatzi ofizial eta ez-ofizialetan. Horrek konponbide zaila dauka; baina,
begi-bistan ditugun lorratzak galdu gabe, peskizan irten beharra dago berriz
ere, beti emaitzarik onenak eman ditzaketen bidezidorrak hartuta. Artxiboen
lan-sail honek eska lezakeen lankidetza zabalagatik, lehen aldian hobe izango
da lan-proiektu zehatz baterako irizpideak finkatu eta lana bera jakineko pun-
turen batera mugatzea.

Erran gabe doa, behin abiaraziz gero, Egitasmoaren bilketa-lana ez dela
une jakin batean amaituko, baizik eta etengabe osatuz eraman beharko dela,
eguneratuz, esan nahi dut.

Egitasmoko zeregin nagusietakoen artean dago, eskura ditzakegun argi-
bideak, agiriak, mota guztietako langaiak ikertzaile eta hizkuntzaren susta-
tzaileen eskuetan jarriz joatea, mundu akademikoak bezala euskararen eragile
sozialek eskueran izan beharko baitituzte bildutako albisteak. 

Eta, lanak heldutasun egoki batera iristean, Euskaltzaindiaren gainerako
alorretan bezala, nazioarteko informazio-zerbitzura bideratu beharko lirateke
lortutako emaitzak. Bestalde, horrek ez du esan nahi, ordea, bakarrik geurea-
ri begira ibili behar dugunik, eta jada eskueran egon daitezkeen inoren ba-
liozko ekimen batzuk Euskaltzaindiak beregana ez ditzakeenik, behar denare-
kin ados jarrita web-etik edo bideratzeko.

Honek guztiak, bada, teknologia berrien mundura garamatza zuzenean,
hedapenerako ez ezik lana bera ontzeko ere: Euskaltzaindiak garatu nahi di-
tuen baliabide teknologikoez baliatu behar du Egitasmo honek, nahitaez. Be-
giratu beharko da Euskaltzaindiaren alor horretan (Internet, on line kontsultak,
etab.) lehentasunen artean zein izan daitekeen Egitasmo honi eta berorretan
bildutako langaiei dagokiena.

Orain, lanari ekitean, Egitasmoari bi urteko epea eman geniezaioke, non
gauden jakiteko, egoeraren lehen balioespena egiteko, geroko lehentasunak ho-
besteko, ondoko urteetarako egitarau-proposamena marrazteko, lan-prozedu-
rak fintzeko, 2009tik aurrerako premiazko baliabideak zehazteko.
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Esandakoak berehalako bi urteetara mugatuz, ondoko lanei ekingo lioke
Joanes Etxeberri Egitasmoak:

Euskaltzaindiak 2009an ikusiko du, aztertu, frogatu eta egin denaren gain
zein segida eman nahi dion lan honi, bere baitan, lehenengo, eta inguruko in-
darrekin batean, gero (edo aldi bertsuan).

Hau da iradoki eta euskaltzainen eskuetan jarri nahi izan dudan proposa-
mena, Akademiaren jardueran onargarri izan daitekeelakoan. 

Bukatzeko (8), A. Rey eta lagunek beren liburuaren atarian eman duten
lehen esaldia hartuko nuke Etxeberri Egitasmo honen goiburutzat: etorkizuna-
ri adi, oroit-grina batetik jaiotako Egitasmoa da hau (9).
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* * *

I. ERANSKINA

Hizkuntzak L’évolution de l’humanité (1920…) bilduman

XX. mendeko lehen erdian agertutako obra historiografiko nagusieneta-
ko baten aurrean gaude inondik ere, Frantzian eta itzulpenetan argitara eman-
dako bilduma hau hona ekartzean (1920…).

Henri Berr-ek (1863-1954) gidatu zuen hainbat liburukitako sintesi obra
erraldoia. Sona handiko historialari frantsesek burutu zuten proiektua, besteak
beste Marc Bloch (1886-1944) eta Lucien Febvre-k (1878-1956). Lehenik, Re-
vue de synthèse historique (1900) eta geroko Annales (1929) aldizkarien eta az-
ken honetako eskolaren arrastoan eramandako liburu-bilduma izan zen L’évo-
lution de l’humanité «Historia Berria» deitu izan dutenaren lehen testuinguruan
lekutu behar da, beraz. (Le Goff-Chartier-Revel 1978: 26-32, 78-82, 173-176).

Hizkuntzen historia gogoan izan zuen H. Berr-ek, eta saiatu zen, ongi
saiatu ere, historia unibertsal eta orokorrean hizkuntzei beren tokia eman nahi
horretan. Asmatu al zuen, ordea? 

Hizkuntzaren gertakari historikoari liburuki oso bat eskaini zitzaion: Le
language. Introduction linguistique á l’Histoire (1921). Badia eta Roca-k esan
zuten bezala, bere garaiko obra maisua da J. Vendreys-en liburu hau (10), bai-
na autoreak –oneski jokatuz– apenas sartu zen HHSn.

Vendreys-en orrialde horietan azpimarratzekoak dira liburuko bi parte (gaz-
telaniazko itzulpena dut eskuetan): «Constitución de las lenguas» eta «La escri-
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(10) J. Vendreys (1875-1960) Sorbona-ko Irakaslea eta indoeuropeista zen, A. Meillet-en
ikaslea, eta «Pariseko Eskola» deituan lekutu behar da beraren lana. Ik. Badia-Roca 1958: 44-49,
77-79. Meillet-ek M. Cohen-ekin batera, hizkuntzaren alde sozialez berezikiago arduraturik, Les
Langues du Monde argitara eman zuen (Paris, 1924).



tura» deritzenak. Eta, era berean, beste pasarte hura: «La variedad de las lenguas
refleja la complejidad de las relaciones sociales» (Vendreys 1958: 262-266). 

Bilduma-zuzendariaren ahaleginak gorabehera, ez dirudi Vendreys-en la-
nak Berr gogobete zuenik, hitzaurreko lerro-tarteetan begiratzen bada, behin-
tzat. Vendreys linguista handiaren lana ez zen heldu zinezko HHSeraino, baina
Linguistika historikoaren zenbait aztergai arretaz begiratu zuen (11).

Gero, geratutako hutsunea partez bederen bete nahirik edo, frantsesaren
unerik jasoeneko historiari eman zion lekua bildumak, izenburu esanahitsu bat
erabiliz: L’Europe française au Siècle des Lumières. Hemen, bai, bete-betean
aztertu zen XVIII. mendeko frantsesaren historia soziala, batez ere berorren tes-
tuinguru politiko-kulturala Europan nola gauzatu zen aurkeztean (Réau 1961).
Baina, bistan da, horrek ez zuen betetzen zabalagoa zen HHSren bildumako hu-
tsunea.

Horregatik ere, hurrengo belaunaldiko historialari frantsesek gogoz hel-
duko zioten gaiari, historia linguistiko eta sozialaren arteko hurbiltasun eta al-
deak berriro auzitegira ekarriz, edo, adibidez, Mendebaldeko liburuaren histo-
riari ekinez (Le Goff-Nora 1974: III, 130-155, 156-184). 

1970.eneko urteek bihurgune nabaria ekarri zuten Frantziako historiogra-
fian, hizkuntzaren alde sozio-politikoak bilatzean (Certeau-Julia-Revel 1975;
Calvet 1974), eta horrek gurean ere bere oihartzuna izan zuen (Euskaltzaindia
1978: 103, 108-109). Kolonialismo ondoko estualdi berrietan (ingelesa da
orain lehiakidea), frankofoniaren balioei heldu behar izan zaienean, historia-
lariek ere aurkitu dute HHSz zer esanik, eta bibliografia ugari dator orain nahi
duenaren eskuetara (adibide arrunt bat: Saint Robert 2000).

II. ERANSKINA

Euskararen Historia Soziala Euskera Agerkarian (1978-2006)

Akademiaren aldizkari ofizial hau da Euskaltzaindiak berak eta beronen
lankideek Euskararen kanpo-historiaz erakutsi duten ardura begiratzeko tresna
eroso bat. Eranskin honetan, batez ere Euskararen Liburu Zuria agertu zene-
tik hurrengo hogeita hamar urteko epea hartzen dut gogoan. EHSren alorrean
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(11) Ohar bat hemen: Frantziako historialarien tradizio intelektualean zabarkeria handia
egon da HHS historia orokorretan emateko: begira nolako ekarpen eskasak dauden historialari
profesionalentzat argitaratutako Nouvelle Clio. L’histoire et ses problèmes dozenaka liburu dituen
horretan (Paris: PUF. 1960. hamarkadatik dator, aurreko argitaraldiak berrituz). Baina, bestalde,
Calvet-ek espresuki ohartarazi du nola Soziolinguistikaren sortze-erroetan Linguistika frantsesa-
ren tradizioa ere badagoen, Meillet-engandik hasi (1866-1936) eta W. Labov-ganaino (1976) (Cal-
vet 1993: 4, 6-9).



egindako lan horretan hutsuneak daude, noski, eta sistematikotasuna falta da,
baina, era berean, burututako lana gogoan izatekoa da.

Aipatu liburu horren aurretik ere eta aldizkariaren Aurkibideetan, hurrenez
hurren ondoko gai eta albiste soziolinguistikoak ageri zaizkigu, esaterako: has-
teko, Euskaltzaindiaren historia bera, alfabetatzearen (1972) eta bertsolaritzaren
historiak (1956-1967), «Bai Euskarari» kanpaina (1978), literatura sariketak, ira-
kasle-tituluen ardura (1972), elebitasuna kazetaritza eta komunikabideetara era-
man beharra, hezkuntza eta eskola-liburugintza, Nafarroako euskararen egoera,
Erakundeekiko eta atzerriarekiko harremanak. (Euskaltzaindia 1980: 213-235 eta
238-239, 239, 183-184, 242, 240-242, 237, 264-276 hurrenez hurren):

Agerkaria Euskaltzaindiaren historia ezagutzeko albistegi bazter ezina da,
lehen eskukoa eta aberatsa. Erakunde akademikoa bera da XX. mendean dau-
kagun euskararen EHSeko kapitulu oso bat: euskaltzain, euskal ospakizun so-
zial, euskalarien mendeurren, batzar akademiko ireki, Erakundeekiko harre-
man eta abarren albisteak Euskera-n topa daitezke. Azken urteetan Bidegileak
bildumak (Eusko Jaurlaritza. Euskera 38, 1993-3, 659-671) egiten duena be-
tidanik egin du, bere gisara, Euskaltzaindiak, agerkariaren bidez, eta altxor
biografiko zabala dago berorren orrialdeetan.

EHSk badu lekurik Euskera buletin akademikoan, azterlanetan bezala be-
rriemateetan: hala nola, balio sozial bereziko gertakarien albisteak jasotzean (ele-
bitasun-agindua, 1979; Santamaria eta Baxok: euskara eskolaratzea, 1979, 1999);
Erakunde akademikoaren barne-historia aurkeztean (Antolaera berria, 1978). 

Ohartxo bat, hainbat Mendeurren tarteko dela, herrietan egin izan diren
ekitaldietako langaiei buruz: gure idazlegoaren eta euskaltzaletasunaren histo-
riaz langai aberatsez jantzirik egon dira horrelako ospakizunak. Errenka luzea
osatzen dute (mende-laurden batean badaude 75 ospakizun behintzat) (12).
Hona 1979az geroztik antolatu izan diren ospakizun-jardunak, herriz herri, ur-
tez urte eta ospakuntzaren arrazoia adierazita:

Arrasate, 1979: Altube; Bera, 1980: Euskal Jaiak; Urraul Goiti, 1980: Aita
Adoain; Lakuntza; Alegria; Donaixti-Ibarre, 1982: López; Markina, 1983: Lore Jo-
koak; Azkaine, 1983: Zerbitzari; Iruñea, 1984: Campión; Donostia, 1984: Etxaide;
Bilbo, 1985: Aresti; Donostia, 1985: Peñaflorida kondea; Lekunberri, 1986: Intza,
Oieregi, Donostia; Barkoxe, 1986: Topet-Etxahun; Baiona, 1987: Eskualduna; Ei-
bar, 1987: T. Etxebarria; Bilbo, 1988: Euskal Katedra; Bidarrai, 1988: Oxobi; Ui-
tzi, 1988: Orixe; Getxo, 1988: Amezaga; Bilbo, 1988: Durango eta Zumarraga; Bi-
llabona, 1989: Ubillos; Bilbo, 1989: Trueba, Estefania; Iruñea, 1989: Agerre,
Urmeneta; Bilbo, 1990: Novia de Salcedo, M. Arruza, G. Manterola; Zarautz,
1990: G. Arrue; Andoain, 1991: Larramendi; Sara, 1991: Elizanburu; Oñati, 1993
eta Donostia, 1994: Euskaltzaindiaren 75. urtea; Iruñea, 1994: Etxenike; Oiartzun,
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(12) Euskaltzain berrien sarrera-hitzaldi eta erantzunek ere euskalari eta euskaltzaleen, eta
tokian tokiko hizkeren albisteak ugari eman izan dute. Oraingoz begiratzeke uzten dut hori.



1994: Herri-literatura; Donostia, 1994-1995: Euskaltzaindiari Urrezko Domina;
Bilbo, 1994: Villasante; Gasteiz, 1994: Olabide eta abar; Miarritze, 1994: Lhande;
Aramaio, 1995: G. Jauregi; Heleta, 1995: Anaia Elizanburu; Legazpi, 1995: Bähr;
Zarautz, 1996: Lizardi; Sohüta, 1996: Belapeire; Errenteria, 1996: Jautarkol; Iru-
ñea, 1996: B. Etxepare; Tolosa, 1996: Aitzol; Azkoitia, 1997: Arana; Iraizotz: Aita
Polikarpo; Hendaia, 1997: Abbadia; Azkoitia, 1998: Aizkibel; Areatza, 1998: Añi-
barro; Doneztebe, 1998: Euskalegunak; Markina, 1998: J. A. Mogel; Tolosa, 1998:
Labaien; Zumaia, 1998: Tx. Agirre; Aramaio, 1999: Euskal Jaiak; Legazpi, 2000:
G. Bärh; Zizur Txikia, 2000: Nafarroa Oinez dela eta; Lekeitio, 2001: Azkue;
Luhuso/Uztaritze, 2001: Lafitte; Lodosa, 2001: toponimia, legeria; Mendata, 2001:
Gandiaga; Arantzazu, 2002: frantziskotarrak; Tutera, 2002: idazle nafarrak; Her-
nani, 2003: Kardaberaz; Laudio, 2003: F. Belaustegigoitia; Mirandako Arga, 2003:
Karrantza (13); Bilbo, 2003: S. Arana; Atharratze, 2003: Intxauspe; Lezama 2004:
Zarate; Larresoro, 2004: Harriet; Lizarra, 2004: euskara eskualdean; Barrundia,
2005: Perez Lazarraga; Irisarri, 2005: Laphitz eta Arbelbide; Mungia, 2005: Laua-
xeta; Altsasu 2005: Nafarroa Oinez-en; Urnieta, 2006: P. Muxika; Elantxobe, 2006:
Ibinagabeitia, Berriatua, Renteria; Zaldibia, 2006: F. I. Lardizabal. 

Ospakizunetatik at, ez da falta izan Jardunaldi berezituetan EHS aztertze-
ko aukerarik, hainbat aztergai argitara ekarriz: 

• emakumearen eta euskararen arteko loturak aztertzean (1982); 

• Elizaren eliza politika arakatzean (Donostia, 1980: Itun Berri bateratua;
Hendaia, 2002: Baionako diozesiaz; Irunberri, 2003: Nafarroakoaz;
Gasteizkoaz, 2004: Araba eta Euskal Herriko Elizaz, orokorrean; Bil-
bo, 2005: Bizkaiaz); 

• bertsolaritzaren iraganaz eta jardunaz albisteak jasotzean (1980); 

• Euskal Jaien oroitzapena berritzean (Elizondo, 1979; Bera, 1980; Ara-
maio, 1999);

• euskalaritzaren nazioarteko komunitate zientifikoaren albisteak eskain-
tzean (Bilbo, 1980). 

• zuzeneko ikerlan gutxi-asko historiko soziolinguistikoak ez dira falta:
Arabaz (Ibisate, 2001), Nafarroako Erriberaz (Sainz, 2001), Villaverde
Turtzios-ez (2004), Estellerriaz (2004). 

Horien ondoan ez dira albora uztekoak Euskaltzaindiarekin herri literatu-
raz arduratu direnenak, hizkuntzaren azalpen sozial hau errealitate zaharra eta
belaunez belaun berritua izan baita, gure egunak arte. Aipa ditzadan, bada,
han-hemen banatutako ikerlanen ondoan, Akademiak eratu dituen herri-litera-
turari buruzko jardunaldiak (1989, 1992, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2005).
Izan ere, hizkuntzaren presentzia sozialaren aldetik, zer dago hiztunen ezpai-
netan ahozko literatura landua baino ezer gizartekoagorik?
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(13) Euskera agerkarian bi ataletan emanda daude orduko lanak: 2003, 181-197, 583-598.



Toponimiarekiko lan erraldoiak ahaztu gabe (Onomasticon Vasconiae) ,
EHSk badu noski Euskera-n zenbait idazlan xumeago zuzenean alde historikoa
lantzera joan dena, edo azken orduko egoera deskribatu diguna: 

• Muniategi-ren Konstituziorekikoa (1989),

• Lizarrerri (Satrustegi, 1991), 

• Araba (1990) eta Zigoitiako euskal historia (1993), 

• edo Jagon Sailak sustaturik Nafarroako egoeraz prestatutako idazlanak,
azalpen ofiziala eta Euskaltzainburuak Gobernuburuari bidalitako gutu-
na (2001: Euskera. 46, 2001-1, 331-381) (14), 

• Frantzian Euskaltzaindiak duen lege-egoera (2005), etab.

Zenbaitetan, EHSetik urrun suma zitezkeen gaietan ere, historia soziala
behin baino gehiagotan bistaratzen zaigu: «Euskal azentu eta ebakeraz» Do-
nostian 1986an egindako Jardunaldietan, adibidez, gizartean indarra hartuz ze-
tozen eredu estandarren nondik norako sozialak ere begiratzen baitziren. 

Errealitate sozio-politikotik gertuago ageri da, ostera, Euskaltzaindiaren
beste zenbait azalpen. Hala nola:

• «Declaración sobre el Anteproyecto de Ley del Euskera en Navarra»
(1985; Euskera, 1986), Nafarroako Irratien baimenen arazoaz (1990,
1997), Nafarroako Parlamentuaren Erabakiaz (1994), Nafarroako Epai-
tegiko auziaz (1994), Nafarroako Epaitegiarenaz (1997);

• Frantziako Estatu Kontseiluaren iritziaz (1997); 

• antzeko ardura sozialekin eman zuen bere sarrera-hitzaldia A. Urrutia
euskaltzainak, legearen munduan euskarak bidea nondik urra zezakeen
aztertuz (1998);

• eta esparru bertsuan aritu ziren E. Baxok Iparraldeaz (1999, 2001), A.
Iñigo, A. Urrutia eta J. C. Alli Nafarroaz (2001, 1999), eta Euskal-
tzaindia bera Nafarroako Unibertsitateko Errektorearekin harremanetan
(2001: Euskaltzainburuaren gutuna), 

• berau egon zen, gainera, Eusko Legebiltzarrean (2003), eta hor dago
Nafarroako Euskara Kontseiluari egindako azalpena (2003).

Esan behar da, gainera, 1994an Jagon Sailak Jardunaldi monografiko bat
eskaini ziola, hain zuzen, Hizkuntzen eta Euskararen Soziolinguistikari, gali-
ziera eta katalana gogoan hartuz eta Administrazio, Hezkuntza eta Komuni-
kabideetako euskararen lorpen eta egitekoak aztertuz; azpimarratzekoa da, gai-
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(14) Nafarroako euskalkiei ere eskaini izan die Euskaltzaindiak Jardunaldi berezirik (Iru-
ñea-Uharte,2004).



nera, Akademiak Jardunaldien bukaeran aurkeztu zuen ondorio-agiria (Euske-
ra. 39, 1994-1, 33-277). Jardunaldi haiek lehenago Euskararen Liburu Zuria-n
agerian jarritako kezka bertsuak ageri dituzte: oraingoan hizkuntzaren segida-
nahiari berorren zuzentasunarena gehitzen zitzaion (15). Kalitatearen hau in-
dartuz joango da Akademian (Zubimendi, 1997; Zuazo, 1999), Jagonet zerbi-
tzua sortuz (1999).

Nabaria da euskara batuaren eta euskalkien munduan gogor lan egin dela,
eta hainbat idazlan dago hona ekar daitekeena. Atlas-erako lanen berri eman-
da dago (B. Oyharçabal) eta dialektologiako lanak aski ugari datoz. Toponi-
mia bezala dialektologia hizkuntzaren geografia historikoa marrazteko lan-
gaiak sortzen ari dira.

* * *

III. ERANSKINA

SIADECO: soziolinguistikako lanak (1967…)

1967. urtetik hona (16), hainbat dira SIADECOk (17) soziolinguistikaren
alorrean eta eremu geografiko desberdinetan egindako proiektuak gai eta me-
todologia ezberdinak erabiliz (18).

Jarraian, soziolinguistikaren zenbait eremutan SIADECOk egindako proiek-
tu batzuk aipatuko ditugu, argibide argigarri modura:

– Ikerketa soziolinguistiko orokorrak. Eremu honetan, metodologia des-
berdinak aplikatuz (inkestak, dinamika kualitatiboak, behaketa zuze-
na…) euskararen egoera orokorra aztertu da dagokion eremu geografi-
koan. Hona hemen adibide batzuk: Tolosaldea (1978), Tolosa (1983),
Irun (1983), Basauri (1985), Iruñea (1986), Donostia-San Sebastián
(1986), Vitoria-Gasteiz (1986), Bilbo (1990), Errenteria (1990), Ipa-
rraldea (1987, 1991), Getxo (1994), Barañain (1996), Hendaia (1999),
Usurbil (2003).
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(15) Norabide bertsuan doa, noski, A. SAGARNA-ren hura: «Lexiko-berrikuntzaren antola-
mendua zenbait herrialdetan». Euskera. 32, 1987, 165-184. Aipatzen diren kasuak hauek dira:
Bangladesh, Egipto, Etiopia, Filipinak, Finlandia, Indonesia-Malaisia, Israel, Québec, Katalunia,
Norvegia.

(16) Txosten honen osagarri gisara, aberasgarri eta argigarria iruditu zait SIADECOren al-
biste laburtu eta trinko hau hemen osorik ematea. Eskerrik asko SIADECO berari, laguntza hau es-
kaintzeagatik; hitzez hitz berea du testua.

(17) Siadeco = Sociedad de Investigación Aplicada para el Desarrollo Comunitario.
(18) Proiektu hauen bezero sustatzaileak izaera eta eremu desberdinetakoak izan dira: uda-

letxeak, eskualde mailako mankomunitateak, Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritza eta izaera des-
berdineko erakunde pribatuak (komunikabideak, hezkuntza alorreko eragileak).



– Euskararen erabilera errealaren nahiz hizkuntza paisaiaren inguruko
neurketak. Euskara mintzatuaren erabilera erreala neurtzeko eta baita
hizkuntza paisaian hizkuntzek duten presentzia aztertzeko, SIADECOk
metodologia propioa asmatu eta aplikatu du. Hona hemen adibide ba-
tzuk: Donostia (1991-1995), Lekeitio (1993), Getxo (1994), Irun
(1995), Amorebieta-Etxano (1997), Elgoibar (1999), Hendaia (1999),
Andoain (2000), Hondarribia (2000), Lazkao (2001), Zarautz (2005),
Ibarra (2005), EAEko hiri paisaia (2007).

– Gazteak eta hizkuntza normalizazioa. Hainbat dira gazteen artean hiz-
kuntzaren egoera aztertu eta planifikatzeko egiten ditugun proiektuak.
Hona adibide batzuk: Tolosa (1989, 2000), Donostia (1992), Orio
(1992), Errenteria (1997), Villabona (1999).

– Hizkuntza normalkuntza hezkuntzaren esparruan. Irakaskuntza eta hez-
kuntzaren eremuan hizkuntza sustatzeko egindako proiektuen adibide
batzuk honakoak dira: Euskalduntze-alfabetatze mugimenduko irakas-
leak eta euskara batua (1978), Euskararen irakaskuntzaren azterketa
prospektiboa Urolan (1981), Euskara irakaskuntzan: faktoreen E.I.F.E
(1984), Euskara Donostiako Ikastoletan (1985), Hizkuntza gaitasuna eta
eredu linguistikoak Lea-Artibain (1986), Iparraldeko Ikastolen eta Se-
aska Elkartearen egoeraz azterketa (1987), EHU-ko Zuzenbide Fakul-
tatean irakaskuntza elebidunaren balantzea (1993), Iruñako Ikastoletan
euskara sustatzeko plangintza (1994), DLH mailako «B» ereduko ikas-
leei buruzko azterlana (1999), Ikastoletan hizkuntza gaitasunaren au-
rrerapen maila neurtzeko testa (2005).

– Aisialdi elkarteetan eta eskola orduz kanpoko eremuan hizkuntza nor-
malkuntza sustatzeko proiektuen adibide batzuk: Donostia (1993), La-
sarte-Oria (1999), Pasaia (1994), Errenteria (1996), Sakana (1996), Uri-
be Kosta (1997), Arrigorriaga (1998), Lazkao (2001), Elorrio (2001),
Erandio (2002), Hondarribia (2002), Leioa (2003), Durangoko Meri-
naldea (2004), Azpeitia (2006).

– Lan munduan hizkuntza normalkuntza sustatzeko proiektuak. Alor ho-
netan garatutako proiektuak izaera desberdinekoak izan dira: 

– • enpresetan eta eremu sozioekonomikoan oro har, euskararen erabile-
ra areagotzeko azterketak eta planak: Andoain (2000-2002), Tolosa
(2000, 2003), Hernani (2000), Eibar (2001-2005), Pasaia (2001),
Errenteria (2001) Lasarte-Oria (2000-2001), Deba (2001), Orio
(2001), Ibarra (2001), Villabona (2000, 2003), EAE (2004), Honda-
rribia (2004-2006), Galdakao (2006), Leioa (2006), Azpeitia (2006).

– • Merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen sektorea. Alor zehatz honetan
aspalditik ari da SIADECO egitasmo desberdinak bideratzen. Hona he-
men adibide batzuk: Donostia (1992), Bergara (1993), UEMA-ko uda-
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lerriak (1994), Malerreka (1996), Vitoria/Gasteizko merkataritzagunea
(1998), Oarsoaldea (2002-2003), Arrigorriaga (2003), Erandio (2003),
Iruñerria (Atarrabia, Berriozar, Burlata, Barañain, Huarte, Zizur Na-
gusia (2003), Getxo (2004), Tolosa (2004), Eibar (2005), Lasarte-Oria
(2004), Hernani (2004), Andoain (2004), Ordizia (2005), Galdakao
(2006), Bilbo (2006), Irun (2006), Villabona (2007), Leioa (2007).

– Kirolean hizkuntza normalizazioa sustatzeko proiektuak. Hona hemen
adibide batzuk: Donostia (1993), Gipuzkoako Kirol Federazioak (2001),
«Kirola Euskaraz» egitasmoa EAEn (2001), Gipuzkoako kirol jardue-
rak (2004), Getxo (2005), Hondarribia (2005), «Kirola Euskaraz» Pro-
grama Bidasoa Beherean (2006).

– Euskarazko komunikabideen nahiz euskararen sustapenerako kanpainen
inguruko proiektuak. Hona hemen adibide batzuk: ETB-ko telesail eta
filmeen bikoizketan hizkuntz eredu egokien definitzeko azterketa
(1991), «Irutxulo» aldizkariaren harpidedunei buruzko azterketa (1996),
EiTB Taldearen komunikabideen estaldura eta kontsumoari buruzko
ikerketa Nafarroan eta Iparraldean (2000), Irutxulo eta Gaztetxulo al-
dizkarien bideragarritasun plana (2000), Argia aldizkariaren merkatu
ikerketa eta marketing plana (2001), EiTB-ren ikus entzuleria euskal-
dunari buruzko ikerketak (1993-2005), komunikazio egoeren azterketa
eta kanpaina baten inpaktu neurketa Gasteizen (2005).

– Hizkuntza normalkuntza alorrean aitzindariak, berritzaileak izen diren
proiektuak:

– • Euskararen Azterketa Soziolinguistikoa Euskal Herrian (1978).

– • Euskararen Liburu Zuria (1978).

– • Euskara Batua irakaskuntzan (1978).

– • Hizkuntza borroka Euskal Herrian (1979).

– • EAEko Soziolinguistikazko mapa (1988).

– • Euskararen Familia bidezko transmisioa EAEn (1993).

– • Euskararen inguruko diskurtsoen eraiketari buruzko azterketa kuali-
tatiboa, Nafarroan (1999).

– • Nafarroako 12-16 urte bitarteko gazteen artean, euskararen erregistro
informalen ezagupena eta erabilera sustatzeko proiektua (2000).

– • Euskararen Plan Nagusia Bilbon (2004).

– • EAEko esparru sozioekonomikoan euskararen erabilera areagotzeko
azterketa kualitatiboa (2004).
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– • EAEko hizkuntza paisaiaren analisi eta planifikaziorako marko teori-
ko eta metodologikoa eraikitzea (2004).

– • Euskararen sustapenerako EAEko aurrekontu publikoen analisia
(2002, 2005).

– • Ikastoletan hizkuntza gaitasunaren aurrerapen maila neurtzeko testa
(2005).

– • Hizkuntza normalkuntzarako aholkularitza tekniko integrala: Donos-
tia (1992), Azpeitia (2005), Gipuzkoako Foru Aldundia (2004, 2005,
2006).

– • Dimentsio handiko inkesta soziolinguistikoak: EAEko erdaldunei in-
kesta (2001), Iparraldeko biztanleriari inkesta (2007).

– • Euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpreteen ikerketa soziologikoa
(2007).
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AHOZKO ONDAREA BILTZEKO EGITASMOA

Euskaltzaindia: Dialektologia Batzordea

Adolfo Arejita,
Dialektologia Batzordearen zuzendaria

1. EGITASMOAREN ARRAZOIAK

Euskal hizkuntza bere osotasunean hartzea da Euskaltzaindiari dagokion
eginkizuna. Ertz askotatik ora dakioke hizkuntzari, eta besteak beste, onda-
rea den aldetik, kultura ondarea eta euskal kulturaren ondarea den aldetik,
alegia.

Kultura ondare hitza dantzugunean, errealitate material eta fisikoak da-
tozkigu gogora berehala: arte monumentuak, arkeologi aztarnategiak, pintura-
-lanak, museorako objektuak... Eta hizkuntza ondaretzat jotzen dugunean ere,
gehienik gogoan ohi ditugunak paper euskarriz guganatu diren izkribuak dira:
eskuizkribuak, edizio zaharrak eta halakoak.

Ahozko hizkera bera edo haren edukiak eurak ere –lexiko, fonetika, mor-
fologia edo sintaxi mailakoak direla– ondaretzat hartu ohi dira idatziz finka-
tzen diren neurrian, eta batez ere, literaturan txertatzen diren neurrian.

Bada, ostera, ondaretzat hartu beharreko hizkuntza errealitate bat, uki-
tuezin eta ikusezin dena: belaunez belaun jaso dugun ahozko altxorra. Onda-
rea, ez dugu esango hizkuntza bera bakarrik denik, ezpada hizkuntza horren
bidez transmititu zaigun ondasun zabalagoa: esaera zaharrak, ipuinak, sines-
men eta sineskerak, pasadizoak, jokoak, kantuak... Ondare kontzeptutik kan-
pora egon da luzaroan errealitate hori, bazterturik, nahiz guztiok jakin, herri
baten izate osorik ez dagoela hori barik.

Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, 1990. urtean Eusko Jaurlari-
tzak onartutako Ondareari buruzko Legeak barruan jaso zuen ondarearen iza-
era zabalago hori. Lege horren bosgarren kapituluko ondare etnografikoari da-
gokion 53. artikuluak hau diosku:

gauzazkoez besteko etnografi ondasunak hara nola, ekandu, ohitura, sor-
kuntza edo jokaerak, hauek aurkitu daitezkeeneko gauzazko aztarnak baino ga-
rrantzizkoago direnak, lege honen arabera gaitasunaren jabe den Administrazio-



ak zainduko ditu, horretarako, horien ikerketa eta bilketa zehatz horiek etorkizu-
neko belaunaldienganaino ailegatzea bermatuko duten gauzazko euskarrietan egi-
tea sustatuz.

Euskaldunon kasuan ere, gure hizkuntza gertatu da gure jendearen eta
gure giza taldeen kultura ondarea bideratu duena, belaunaldi batetik bestera
eta ahoz transmititu duena. Gurasoek euren seme-alabei irakatsi dizkiete eu-
ren uste-sinesteak, baloreak, ohiturak, ikusmodeak, jokabideak.

Baina ahozko transmisio bide hori eten egin da neurri handi baten, batez
ere gizartea aldaketa sakonetan murgildu den unetik. Eta gizartean gertatu diren
aldaketa sakonen artean, transmisio bideak eurak aldatu dira batez ere: lehen
etxean gurasoetatik ikasten zirenak gaur eskolan irakasten dira, eta familiak be-
tetzen zuen sozializazio funtzioa gaur eskolek betetzen dute. Hedabideen eragi-
na ere hor sar daiteke: ikus-entzunezkoak, paperezkoak zein digitalak direla.

Horren ondorio zuzena da, mendeetan zehar herri-pentsamoldea osatu du-
ten elementuak, lehen gure aurretikoengandik modu naturalez hartu izan ditu-
gunak, desagertzeko zorian gertatu izana.

Transmisioaren etena gure kasuan beste gizarte batzuetan baino biziagoa
izan da. Arrazoi askogatik, baina hizkuntzaren aldetik; gure gizarteak aldake-
ta sakonok ezagutu dituen garaian, gure hizkuntza beste batzuk baino egoera
ahulagoan gertatu delako gizarte mailan. Horrezaz gainera, euskal gizarteak
ezagutu eta jasan duen aldaketa-prozesua bizkorra eta sakona izan da era ba-
tera: jendearen bizimodua erabat aldatu da; bizimodu modernoak tradizionala
ito egin du. Eta oro har, tradiziozko ogibideak, lan-prozesuak, ohiturak, si-
nesteak, lexikoa…, azkenean mundu oso bat joanez doa, eta horrekin batera
gure hizkuntza zaharraren alderdi handi bat.

2. ORAIN ARTEA EGIN DENAZ

Euskaltzaindiak berak lan handia egin du orain artea ahozko ondarea ja-
sotzeko ahaleginean. Beste ekinbide garrantzitsu eta ugariei ezer kendu barik,
EHHA-z ari naiz zuzen, Euskal Hizkuntzaren Atlasa delakoaz. Altxor handi
hori jasorik dago: bozak grabaturik daude, esanak transkribaturik eta material
guztia metodologia zehatz baten arabera sailkaturik. Hor jasorik dagoen edu-
ki zabal-ugariak galtzeko arriskurik ez du honezkero. Etortzekoa etorriko da,
baina altxorra altxor.

Egitasmo hori bideratzeaz jadetsi den eskuratze-lana gaur ezinezkoa izan-
go zen. Bilketa egin zenetik urteak joan dira, ia hamarkadak; eta orduko in-
formatzaileetarik asko hilak dira; haien lekukotasunik ez dugu gehiago, bil-
durik dagoena baizen. Altxor horren jabe da Euskaltzaindia, eta gurekin batera
Euskal Herria eta euskal gizarte osoa.
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Ondare horrek baditu muga batzuk, hizkuntza atlas bati dagokion alde-
tik: hitzetan oinarritua dago gehienbat –gramatikan ere zati bat–, edo zehaz-
kiago esanda, esparru tematikoetan. Kontzeptu jakin bat adierazten duten hi-
tzak euskararen eremu osoan zein diren biltzea du irizpide eta lehenasun.
Baina bide batez esan barik ezin utz daiteke, hitzen arrimura ingurune abera-
tsa jaso dela, nolabait «etnotestotzat» jo daitezkeenak: hitzon inguruko azal-
pen-argibideak, erabilera-kontestuak, bide batez batu diren zenbait sineste, ohi-
tura, esaera, errefrau, e.a.

Beste erakunde eta ikertzaile batzuk ere badira ahozkotasunaren eremu
horretan jardun dutenak. Unibertsitateetan doktoretza-tesi ugariak defenditu
eta argitaratu dira azken hamarkada bietan –nahiz jasotze-lana gehienetan ida-
tziz egin den–. Unibertsitate batzuetan entzutezko edukiaren banko informati-
koak ere sortu dira eta ahozko material hori sailkatzen dihardute. 

Osterantzeko erakunde batzuk ere badira lan meritugarria egiten dihar-
dutenak: batzuk etnografiaren tradizio ikuspegitik, beste batzuk gizarte mun-
du modernoagoaren ikuspegitik. Baina funtsean guztiok dute ardatz bat: ahoz
transmitituriko edukiak dira gorde eta sailkatzen dituztenak; ahozkotasunaren
biltegi antolatuak prestatzen dituzte. Bestetara esanda, idatzizko biblioteken
paralelo diren biblioteka modernoak sortzen ari dira: oralitatearen biltegiak. 

3. EGITASMOAREN NORABIDEA ETA EUSKALTZAINDIAREN
EGINKIZUNA

Ahozko transmisioaren ondarea modu sistematikoz eta metodologikoz ba-
tzeko plan bat abian jartzea da gure asmoa. Euskaltzaindia ere partaide izatea
«errekuperatze» lan horretan.

Zergatik Euskaltzaindia sartu zeregin horretan?

Arrazoi diferenteak dira:

a) Euskararen eremu osoa hartzen du bere barruan. Eremu osoko kide,
laguntzaile eta ordezkariak ditu. Beste inork baino errazago izan de-
zake informatzaile interesgarrien berri eta eurekiko ezaupideak egite-
ko bide erraza.

b) EHHA egitasmoa egiterakoan esperientzia aberatsa irabazi da: bilke-
ta nola egin; edukiak nola sailkatu, transkribatu eta gorde; programa
informatiko beren-beregikoak nola prestatu, materiala sailkatu eta us-
tiatu ahal izateko.

c) Euskaltzaindia euskal biblioteka eta artxibo aberatsen jabe da, horre-
tan ere biltze eta katalogatze-lanetan luzaroan saiatua delarik.
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d) Euskararen inguruko ondare ahalik eta osatuena jasotzea Euskaltzain-
diaren eginbideen artean dago, hor idatzizkoa ez eze, ahozkoa ere sar-
tzen dela.

e) Ondare hori jagon eta batez ere hurrengo belaunaldietara transmiti-
tzeko bidea bermatzea ere badagokio gure erakundeari.

f) Ahozko hizkuntzaren erreferentzia ezinbestekoa izango du geroari bu-
ruz: bai hizkuntza-ereduaren inguruko erabakiak hartzeko, bai ikerketa-
lan eta ikerketa-ildo berriak urratzeko. Bigarren honekin, gure erakun-
dearen etorkizuneko ikerketetarako proiekzioa zabaltzea bilatzen da.

g) Euskal gizartean Euskaltzaindiak duen begiruneari esker, han-hor-he-
men egon daitezkeen lehenagotik jasoriko ahozko material partikula-
rrak ere errazago bil daitezke gure erakundera, baldin guk halako
«Ahozkotasunaren Biltegi» antolatu eta ezagutua badugu, gizarteari
eta ikertzaileei halako berme sendo bat eskainiko diena.

4. ZER, NON ETA NORI JASO

4.1. Eremua

Non egin bilketak, edota nondik hasi horretan, urtekako planen bidez ze-
haztuko da, lehentasunen arabera.

Euskalki eta hizkera diferente guztiak kontutan hartuko dira, baina le-
hentasuna emango zaie bazterretakoei edo galtzeko arriskurik gehien duten
hizkeren eremuei.

Lekukoen kalitatea eta interesgarritasuna izango da beste irizpide fidaga-
rri bat: edonongoa edo edozein hizkeratakoa dela ere, lekuko «pribilegiatu»
baten berri dugularik, lehentasuna emango zaio.

Euskaltzaindiaren esku norbaitek utz lezakeen entzutezko materiala, be-
har adinako kalitate neurria badu eta gutxieneko baldintzak betetzen baditu,
edozein hizkeratakoa dela ere Ondare Biltegi horretan sartuko da, katalogatu
ondoren.

4.2. Lekukoak

Lekuko edo informatzaile fidagarriak bilatuko dira betiere. Herri bat plan
barruan sartzen delarik, hango azpieuskalkia ordezkatzen duen informatzaile-
-kopuru gutxieneko bat bilatuko da; egoera soziolinguistikoaren arabera, han-
diagoa edo txikiagoa.
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Lekukoen kalitateari jaramongo zaio: oroimen onekoak eta solastunak di-
ren; berbertakoak diren; bizimodu edo lanbide jakingarrietan ibiliak diren, bes-
teak beste.

Lekuko bakoitzari, kalitate oneko gaia eskaintzen duen kasuan, 10 bat or-
duko grabazioa egin dakioke.

4.3. Gaiak

Lekuko bakoitzarekin erabiliko diren gaiak bakoitzaren berezitasunen ara-
bera zehaztuko dira, guztien bizipenak ez baitira berdinak eta nork bere bio-
grafia berezia baitu.

Hala ere, Jose Migel Barandiaranek Euskal Herriko Atlas Etnografikora-
ko eratu zuen gidan oinarrituriko galdetegi edo galdera-zerrenda bat har dai-
teke abiapuntutzat, hoberik ezean.

Ondoko gai-arloak izenda daitezke: eguneroko bizimodua, lanbideak,
urte-sasoiei loturiko ohiturak eta ekintzak, lehenagoko gertaerak, ipuinak, esa-
era zaharrak, kantuak.

5. JARDUERA

5.1. Grabazioa eta filmatzea

Grabazioak izango dira ondarearen oinarria. Kasu batzuetan filmatzea ere
egingo da, interesgarri ikusten den neurrian.

Grabazioak leku eta egoera desberdinetan egingo dira: etxe barruan, kan-
poan, lanean edo beste kontesturen batean. Horrela gai bakoitzaren gaineko
informazioa eta testuingurua ahalik eta egokien jasotzea bilatuko da.

6. BALIABIDEAK

6.1. Giza baliabideak

Dialektologia Batzordea arduratuko da egitasmo honen bidetik, lehenen-
go Plan Orokor Zehatzago bat idazten, eta ondoren hori gauzatuko duten Ur-
teroko Ekintza Planak zehazten.

Jardun-eremu honetatik hurbil dauden beste batzorde batzuekiko lanki-
detza bilatzea ere komenigarri ikusten da Euskaltzaindi barruan; Herri litera-
turakoa edo besteren bat dela.
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Herri-hizkera eta herri-jakintza gaietan zaletasuna eta esperientzia duen
pertsona batek, ordukako dedikazioaz oraingoz, ardura zuzena hartuko luke,
zehaztutako plana abian ipini eta gauzatzeko.

Informatika zerbitzuaren laguntza beharko da programa informatiko be-
reziak egokitzeko eta eguneratzeko.

Biblioteka eta Artxibo zerbitzuaren laguntza beharko da materialok kata-
logatu, gorde eta kontserbatzeko.

6.2. Diru baliabideak

Urtean-urtean zein lurraldetan eta zein eskualdetan lan egingo den, lu-
rralde horretako administrazioekin diren hitzarmen ohikoetan, edota leku ba-
koitzerako egin daitezkeen hitzarmen berezien bidez, zuzenduko da kasuan ka-
suko diru ornidura.

7. ONDAREAREN ARGITARATZEA

Egitasmo hau aurkezterakoan, oraingoz ez da zehaztuko Ahozko Ondare
hori nola agerira eman. Aurreragoko plan zehatzagoen bidez finkatuko da noiz,
zer, nola eta zein laguntzaz bideratu eduki jakin bat.

Antzeman daitekeenez, era askotako ustiatze bideak eskaintzen ditu ho-
rrelako ondare batek, eta beste egitasmo diferente bat edo batzuk izan daitez-
ke horretarako bidea irekiko dutenak.
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ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA KULTURA HITZAK
EUSKALTZAINDIAREN HIZTEGI BATUAREN

BIGARREN ITZULIAN

Xabier Kintana

Duela zenbait urte, Euskara Batuaren bigarren itzulia lexikoz aberastu eta
osatzeko asmoz, proposamen batzuk egin ziren, arlo berezi batzuetako termi-
nologia bildu ahal izateko. Hor, besteak beste, eguneroko lexikoa, etxeko ohi-
ko tresnena, haurrekikoa, jurisprudentzia eta administraziokoa, kiroletakoa eta
zientzia eta teknologiarena bildu eta sartzea erabaki zen.

Ni neu zientzia eta teknologia arlokoa biltzeaz arduratuko nintzela esan
nuen, eta bera prestatzeko prozedura aurkeztu eta eztabaidatu ondoren, halaxe
onartu zuen Euskaltzaindiak 2000ko abenduaren 22an Bilbon egindako bileran.
Urte askotxo iragan dira harrezkero eta, beraz, bidezkoa dirudi, atzerapen ho-
rren arrazoiak, laburki bederen, hemen azaltzeak. Bere hitza bete duen bakarra
Andres Urrutia izan da, zuzenbide eta administrazio lexikoaren lehen emaitza
Laudion 2002ko abenduaren 20an ekarri baitzuen, baina atzean geldituen arte-
an bakarra ez naizen arren, eta Euskaltzaindiko proiektu askok, honegatik edo
hargatik sarritan ustekabeko atzerapena izaten dutela jakinik ere, horiek ez nau-
te ni zuritzen eta, beraz, hitz emana zor, berriz ere horretara natorkizue.

Garai hartan EHUko Euskararako Kabinete Teknikoaren zuzendaria nin-
tzen eta unibertsitateak, irakasle elebidunak kontratatzeko orduan, aurretik
egin ohi zitzaien azterketan bazen atal bat zientzia-terminologiari zegokiona.
Horregatik beharrezko eta presazko neritzon lehenbailehen Euskaltzaindiak era
horretako gutxieneko zerrenda bat onartua izateari, azterketariek, inolako za-
lantzarik gabe, hura erabat onar zezaten. Handik laster, baina, Unibertsitateko
Euskara-errektoreordea aldatu egin zen eta, berriak, irakasle elebidunen gaita-
suna neurtzeko probetan terminologiaren atala erabat kentzea erabaki zuen.
Hortaz, jadanik datuak biltzen eta lankideekiko harremanak lantzen hasi ba-
nintzen ere, ez nuen hura hain berehalako eta presakako zeregintzat hartu, or-
dura arteko beharra eta larritasuna ematuak baitziren.

Izan ere, berez zientzi hitzen zerrendaren premiak bere hartan bazirauen
ere, kontuan izan behar da Hiztegi Batuaren bigarren itzulia osatzeko orain-
dik denbora asko falta zela, –eta dela– eta era horretako terminologia berezi-



tua ohiko lexiko osoari eransteko zerbait zela, z-raino heltzean multzo osoan
tartekatzekoa, eta ez letraz letra gehitzekoa.

Halere, berandu baino lehen, era honetako hitz bilketak ez baitira goiz
batean egiten, uste izan dut garaia dela lan honi ekiteko.

Alfer-lana litzateke duela zazpi urte esan eta idatzi nituenak hemen be-
rriz ere banan-banan errepikatzea (ikus EUSKERA, XLVI, 2001, 1, 317-324),
baina komenigarri iruditzen zait, halere, haren sintesia laburki egin eta, ordu-
tik hona gertaturiko aldaketak kontuan izanda, lan prozeduraz zerbait esatea.

Alde batetik, ukaezinezkoa da euskarak, azken hogei urte luzeotako ofi-
zialtasunari esker, hegoaldean izandako garabidea, irakaskuntza, administrazio,
hedabide eta argitalpenetan. Hor erabiliriko lexikoa sistematikoki biltzen eta,
maiztasun ertainaren arabera Euskara Batuko Hiztegiaren bigarren pasaldi ho-
netan sartzen ari gara. Halere, badira hitz garrantzizko asko biltzeke geldituak,
arlo espezifiko mugatu eta bereziagoetan sarritan erabiltzen diren arren, min-
tzaira orokorrean gutxieneko maiztasunera heltzen ez direlako. Horien artean,
akanto, bonobo, kolesterol, pandemia, plaketa edo sintetizatzaile, zein bere ar-
loan egunerokoak izanik, edozein pertsona landuk dakizkienak. Hori gertatzen
da, bereziki, Matematika, Fisika, Kimika, Biologia, Genetika, Ekologia, Geolo-
gia, Ingeniaritza, Arkitektura eta Arte Ederrak, Literatura, Informatika, Filoso-
fia, Teologia, Liturgia, Psikologia, Historia, Geografia, Antropologia, Etnogra-
fia, Hizkuntzalaritza, Astronomia, Metereologia, Nautika, Aeronautika,
Astronautika, Ekonomia eta Enpresa, Medikuntza, Erizaintza, Farmazia, Albai-
taritza, Gizarte-Zientziak, Pedagogia, Musika, Gimnastika, edo Kirolak bezala-
ko eremuetan.

Hutsune hori bete eta, bigarren itzuli honetan, Euskal Hiztegi Batua abe-
rasteko, beharrezkoa dateke, laginketa batzuk prestatzea, arlo horietako ber-
barik erabilienak eta garrantzitsuenak eskuratzeko. Helburua, beraz, alor ho-
rietatik berrehun bana berba nabarmenenak biltzea litzateke.

Zientzi arloko hitzak biltzeko lehen proposamena egin zenetik hona, bes-
talde, aurrerapen batzuk izan ditugu bai lexikografian eta bai datu-baseetan
ere. Horiek, jakina, nahitaez kontuan eduki beharko ditugu, emaitza fidaga-
rriagoa egiteaz gainera, lana neurri handiz erraztuko digute eta.

Norbaitek galde dezake lexiko zientifiko horren batez besteko mailaz:
Behiala 8 urte arteko hiztegitxoa prestatu zuen Euskaltzaindiak. 2000. urteko
Hiztegi Batua, bere 20.000 hitzekin, jasoagoa dela esan daiteke, baina, lexiko
orokor eta arruntari dagokionez, Batxilergoa ongi gainditzen duela esan gene-
zakeen arren, beldur naiz ez den horrela zientzi arloan.

Beraz, oraingoak noraino heldu behar luke, Unibertsitateraino ote? Ezin
zehazki esan. Berez mailak erlatiboak izaten dira eta atzo ikasirikoontzat mai-
la handiko hitz potolo ez gutxi jadanik erabat arrunt bihurtu zaizkie gaurko
haur eta gazteei. Gogoan izan gero eta lagun gehiago iristen ari direla uni-
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bertsitatera, eta horiexek izango direla, hots, gaurko eta biharko euskaldun ika-
si eta alfabetatuak, gure hiztegiaren hartzaile nagusiak. Hortaz, nik neuk lexi-
ko hori jada unibertsitate mailakoa beharko genukeela esango nuke, baina,
halere, ez berezituegia. Dena den, maila finkatzea lan-taldekoen artean ezta-
baidatu eta adosteko kontua litzateke.

Bestalde, sistema periodikoaren elementuez maiz gure artean esan denez,
bistan dago bilketa lanak, hein batean, sistematikoa izan beharko lukeela,
bana-banako hitzetan gelditu barik. Hau da, ardura bereziaz jokatu beharko
dugu multzo edo konstelazio bereko hitz guztiak, edo nagusienak bederen, ba-
tera biltzeko, kateto gabeko hipotenusarik, edo aurikularik gabeko bentriku-
luak izan ez daitezen, lehen itzulian inoiz gertatu zaigunez. Hortaz, alor ba-
koitzeko hitz kopuruaz batera, eremu batzuetako multzo-ikuspegia ere zaindu
beharko da, aipaturiko hutsune horiek saihesteko.

Aurreko txostenean aipatu bezala, oraingoan ere, lan-taldeak bere zeregi-
na betetzeko, zientzi arloka jokatuko du. Horretarako, goian aipaturiko zien-
tzia horietan zerrenda bana prestatu eta landuko da, hitz bakoitzari buruzko
testuinguru eta informazioa bilduz: zeintzuk liburu eta testuingurutan erabilia
izan zen, nazioartekoa ote den, inguruko hizkuntzetan agertzen den modua eta
euskararako proposatzen dena baterakidea den etab.

Zientziaz zientziako zerrenda hauetako bakoitza behin landu eta gero, Eus-
kaltzaindiaren osoko batzarrean aurkeztuko da, euskaltzainek beren oharrak
egin ondoren, onar ditzaten. Ondoan, zerrenda hauek gorde izango dira, harik
eta bigarren itzuliko ohiko lexiko arrunta aztertzen amaitu arte, eta orduan zien-
tzi arloko hitz-zerrenda horiek bigarren itzulian tartekatuko lirateke, bide batez,
artean erabakirikoarekin gerta litezkeen bana-banako kontraesanak zuzenduz.

Lan-taldearen osaera

Bidezkoa den bezala, euskaltzain batek eraman beharko du lan-talde ho-
nen gidaritza eta koordinazio lana. Kasu honetan, proposatzaile gisa, neronek
hartuko dut zeregin hori. Beste batzorde batzuetan izandako esperientziaren ara-
bera, argi dago ez dela komeni lan-taldeak jende gehiegiz osatzea, elkarretara-
tzea errazteko. Hortaz, ene ustez, lan-taldea sei lagunez osatuko litzateke:

Burua: Xabier Kintana (Euskaltzain osoa)
Idazkaria: Iñaki Irazabalbeitia (Elhuyar)
Lan-prestatzailea: Antton Gurutxaga (Elhuyar)
Lankideak: Xabier Alberdi (EHUko Euskara Zerbitzuko burua)

Kepa Altonaga (EHUko Zientzien Fakultatea)
Andres Alberdi (Jaurlaritzako Testu-zuzenketa batzordekoa).

Udaberri honetan bertan hasiko gara lanean, lehendik bilduriko materia-
lez eta orain jada kontsultagai dauden datu-baseez baliatuz.
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TEODORO ARBURUA
eta

EUSEBIO DE ETXALAR

Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Etxalarko alkatea, zinegotzi eta herritarrok!
Euskaltzainok! Jaun-andreok!
Egun on guztioi!

Etxalarrera etorri da lehenbizikoz Euskaltzaindia bere XV. Barne-Jardu-
naldiak eta osoko bilkura egitera.

Hortaz, lan egitera etorri da Euskaltzaindia Etxalarrera. Halaxe egin du,
egin ere, ostegunetik ostiralera, bi urterik behin egiten dituen gogoeta aldiak
gauzatzera.

Jardunaldiak aberasgarri izan direnik ezin uka; besteak beste, urrats esan-
guratsuak eman dira, egungo baliabide informatiko eta teknikoek eskaintzen
dutena euskararen mesederako jarriz.

Izan ere, hortxe du helburu nagusia Euskararen Akademiak. Euskara au-
rreratzea eta ontzea, zorroztea eta fintzea. Horretarako ere Euskal Herriko ki-
deak batzen ditu batzar zein batzordeetan, euskalki, lurralde zein pentsamol-
de desberdinetakoak, eta euskararen  ahaleginetan jartzen ditu.

Eginkizun honen kezkaz sortu zen eta horretan dirau Euskaltzaindiak, al-
dian-aldian euskararen premiak zein diren zehazten eta horiei erantzuna emanez.

Ez da falta, horratio, Euskaltzaindiaren lan eta neke horretan Etxalarko
herritarren ekarria. Hain zuzen ere, jarraian entzungo ditugu, Pello Apezetxea
ohorezko euskaltzainaren azalpenetan eta Patxi Iñigo euskaltzain urgazlearen
hitzetan, Teodoro Arburua eta Eusebio de Etxalarren nondik norakoak eta egi-
nak eta gero Bortzirietako hizkeraren berezitasunak gazteen euskaran.

Leku ederra, zinez, Etxalarkoa. Are ederragoak, zuek eskaini  dizkigu-
zuen erraztasunak eta harrera abegikorra. Pozik doa Euskaltzaindia Etxalartik.
Seguru nago, aurrerantzean ere gure aho-mihietan, zuen herrian eman ditugun
egunen oroitzapenak bizi-biziak izango direla.

Mila esker, beraz, zuei eta entzun ditzagun hitzaldiak.



BI ETXALARTAR EUSKALTZAINDIAREN SORRERAN:
TEODORO ARBURUA - EUSEBIO DE ETXALAR

Pello Apezetxea Zubiri

1919an sortu zen Euskaltzaindia, 12 kidez osatua, nahiz erabakia aitzi-
neko urtean hartu. Urriaren 7an, goiz eta arratsalde, egin zituen bere lehen bi-
lerak Donostian. Urriaren 26an, biltzen zen bigarren egunean, Donostian orain-
goan ere, 40 euskaltzain urgazle hautatu zituen, Euskal Herriko herrialde
guztietakoak. Bortz Nafarroakoak, eta horietatik bi Etxalarkoak: Teodoro Ar-
burua eta Fr. Eusebio de Etxalar.

Teodoro Arburua eta Fr. Eusebio de Etxalar ez dira sobera ezagunak. Zu-
zenagoa izanen da, ezezagunak direla erraten badut. Baita niretzat ere, orain
arte. Bakarrik Teodoro Arburua da entzuna eta zenbaitentzat ezaguna, hemen
bizi zelako: Etxeberriko apeza deitzen zioten, eta horrela gogoratu dute hain-
batek. Dena den, ahal dudana begiratu dut haiei buruzko argibideak biltzen.
Eskuratu dudana eskainiko dizuet.

* * *

TEODORO ARBURUA IRISARRI

Idazterakoan, Arburu’tar Todor izena erabiltzen zuen berak, gehienetan.

1876ko azaroaren 8an jaio zen Etxalarren, Iñarreta auzoko Etxeberria
etxean. Iruñeko Apeztegian ikasketak burutu, eta 1900.ean apeztu zen. Etxa-
larren bertan eman zituen bere bizitzako urte gehienak, erretorearen apez la-
gunkide. 1917tik 1920ra erretore ardura bere gain izan eta, berriz ere lagun-
kide jarraitu zuen, Etxalarko egonaldi luzea Estatu espainoleko gerra zibilak
moztu zuen arte, 1936ko abuztuan Etxalartik kanporatua izan baitzen, arrazoi
politikoengatik, bertze hainbat bezala. Iruñeko Seminariora eramana, lehenbi-
zi, Arakilgo Etxarrenen izan zela diote batzuek. Han, ordea, elizako liburue-
tan ez da bere izenik ageri. Bertzalde, iloba batek familian entzundakoaren
arabera, Ezkaba mendiko San Kristobaleko kartzelan sartu zuten, hemen La-
rraldea baserrian bizi zen Migel anaia baten ordezkoa betetzen edo. Bertze
ilobaren entzunetik, kartzelatu ez zuten egin bere osasun txarragatik, diabete-
sak hartua baitzen aspalditik. Argirik eta errepiderik gabeko herri batera bida-



li zutela ere aditua dute. Dena den, 1937ko irailaren 14an Zubietan ikusten
dugu bere sinadura, hileta elizkizun baten ondotik. 1938an ere han zela egiaz-
tatua dugu, bertako erretore. 1941eko martxoan Etxalarren ageri da berriz ere,
parrokiako apez lagunkide, gerra aitzineko urteetan bezala. Hemen hil zen
1942ko otsailaren 11n, 66 urte zituela

Teodoro Arburuaz zerbait nabarmendu behar eta, euskaltzale sutsua izan
zela erranen nuke, euskararen eta euskal kulturaren kontzientziadun eta horren
arabera jokatu zuena, euskaraz bizi eta ukitzen zuen guztiari euskal hatsa ema-
ten ziona. Etxalar euskalduna da, eta euskalduna zen Teodororen urteetan ere.
Apezak ere hala ziren, baina Teodoro bertzeak baino euskaldunago zela argi
ikusten da. Erregistroko Matrikula liburuan, gainerakoak bezala gaztelania hu-
tsez egiten bazen ere, berak betebeharra izan zuenean, etxe izenen grafian z,
tz, tx sartu zituen. Eliz dorreko azken ezkilaren testua, 1918koa, euskaraz ida-
tzia da. Gaur egun arte bere etxean kontserbatu diren gutun, ohar, abisu pa-
perak... denak euskaraz daude. Elizkizun eta katekesiaz gain, kantu eta an-
tzerki lanak ere euskaraz egin zituen.

Haren sentipen horren euzaugarri bat Euskara ta yaupariak izenburudun
Euskal-Esnaleko idazkian dioena da: denek

ezagutu dezakete Yainkoak eman digun mintzai argi-argi ta gere abendaren
ontasun berexi ta dirdirgile bitxia galtzerat ez uzteko egiten ditugun aleginak, di-
rela beti beti egintz on, deun, sarigarriak eta txalogarriak.

Donezteben Euskaltzaindiak 1923an egindako bere Bigarren Euskal Egu-
nen ekitaldietan parte hartu zuen, Etxalarko hainbat haurrekin euskarazko lan-
txoak idatzi eta eramanez: Hugo Etxeberria, Victoriano Legaz, Toribio Ages-
ta, Estefanía Danboriena, Antonio Arburua, Felisa Almandoz.

* * *

Idatziak

Haren idazteari dagokionez, Euskal-Esnalean bortz testu argitaratu zituen,
1916-1920. urteetan. Bi edo hiru orrialdeko testuak dira:

– Egizko ipuya, 135. zenb., 215-218. orr., 1916/08/15.
Erdara ikasi nahi zuen agure euskaldun baten ixtorioa.

– Uso eizkera zar pollit bat, id., 317-319. orr., 1916/11/30.
Gehien bat, Etxalarko sarezko ehizaren deskribapena da.

– Uts bat, 147. zenb., 25-26. orr., 1917/02/15.
Euskal-Esnaleak fruiturik ematen ez ote duen galdetu eta, euskaldu-
nok gure hizkuntzaren alde gehiago saiatu beharra azpimarratu zuen.
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– Izkirimiriak, 150. zenb., 72. or., 1917/03/30.
Gertakari irrigarri labur pare bat.

– Euskara ta yaupariak, 201. zenb., 125-126. orr., 1920/09
Apez euskaldunen euskaltzaletasunaren gorabeherak ditu gai.

Toponimia lana

Mikel Belaskok idatzitako artikulu batean hau irakurri dut:

1875-1936

Asociación Euskara de Navarra/Euskara Elkargoaren eraginez hainbat eki-
men aurrera eraman nahi izan ziren. Iruñeko udalarekin batera, esate baterako,
ikerketa lanak bultzatu ziren baina arrakasta handirik gabe. 1882-1886. urteetan
toponimia lehiaketak antolatu baziren ere inork ez zuen lanik aurkeztu. 1915. ur-
tean Arturo Kanpionek iritzi artikulu garrantzitsua idatzi zuen «A los vascos de
buena voluntad». Bertan toponimia lanei akuilu ematen zitzaien eta ikerlarien
kontzientzia piztu nahi zen. Oraingo honetan ekimena arrakastatsua suertatu zen
eta zenbait ikerlari lanean hasi ziren. Adibide gisa aipatuko dugu lerro hauen
egilearen birraitonak, Teodoro Arburua euskaltzain urgazleak, 1915. urtean es-
kuratutako 25 pezetetako saria Etxalarko toponimiari buruz egindako ikerketa-
rengatik. Saria Iruñeko Udalak eman zuen.

* * *

1924an Jaungoiko-Zaleren Idaztiak sailean Otso zaŕaren onua izeneko
ipuin laburra sinatua du. Jon Iturrondoren ipuin batekin Julio Urquijoren li-
buruxkan argitaratua. Bitxikeria ageri da: Arburuarena nahiz Iturrondorena,
biok bizkaieraz idatziak ageri dira. 

* * *

La Tradicion navarra egunkarian, 1910 eta 1911n zazpi alditan idatzi
zuen, «Bortzerritik» atalean, Bidasoako Bortz herrietako berriak kontatzen.
Euskaraz.

* * *

Antzeko lana egin zuen La Voz de Navarra egunkarian 1930-36. urtee-
tan, baina Etxalarko berriei buruz. 44 idazki dira, zeinetatik 26 euskaraz ida-
tziak. Bertze 18 gaztelaniaz, baina euskal hitz ugari tartekatuz. Gaztelaniaz
egindakoak Egunkariaren aginduz idatzi izanen zituela pentsatzen dut. 

* * *
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Idazki gehien Argia astekarian argitaratu zuen. 162 eskuratu ditugu. Be-
rauetatik 65 nekazaritzari buruz, 40 denetariko berriez, 45 gogoeta artikulu eta
12 ipuin, denak 1921-1936. urteetan idatziak. 1936ko altxamendu militarrak
moztu zuen astekaria, eta Arburuaren idazte emaria, La Voz de Navarrarekin
gertatu zen bezala.

Euskaltzaindiak eskatuta, Erizkizundi Irukoitza galdeketa burutu zuen
Etxalar, Zugarramurdi eta Urdazubin. Pena da ez ditugula eskuratzen ahal. 

* * *

1926an, Euskararen Adiskideak elkarteak sari bat eman zion, Nafarroako
herri istorioz idatzitako lan batengatik. Ez zen argitaratua izan.

Julio Urquijori gutunak

Lau gutun ikusi ahal izan ditut, Julio Urkijori eginak. Hiru euskaraz,
1906koak bi eta 1918koa bertzea. Errespetu handiko tratamendua eskaintzen
dio: «Jaun agurgarri», «Euskalzale agurgarri ta maitagarria», Euskalzale iaun
on ta agurgaria». Eta, batzuetan, Berorika zuzentzen zaio. Bera apaiza izan
eta, jendeagandik orduan segur aski berorikako tratamendua hartu zuena, Ur-
quijori horrela egiteak honenganako begiramendu handia adierazten du.

1906ko abuztuaren 28koan, Urkijo liburuak biltzen aritzen dela eta, etxe-
ko zokoetan aurkitu dituen biren izenak jakinarazten dizkio:

Guia catholicac…, bata, A. Gazteluzar, Jesusen Lagundikoak egina ta mol-
dizkidatua Pauen 1686ean, geiena itz neurtuetan moldatua Lapurdiko euskaran.

Bertzea

Hilostea edo Devozionerako bide erakustaillea S. Franses Salescoak eguina
ta M. Joannes de Haraneder, Donibaneko iaun apezak euscararat itzulia 1749an
Tolosan argitaratua. Azkenik bertze bi Sebastian Mendibururenak, …Iruñean
1760an Antonio Castillaren etxean eginekotik.

1906ko abenduaren 6koan, Urkijok Saran liburu batzuk utzi zizkiola eta
eskerrak eman zizkion. 

Teodorok «Axular aundia»ren gurasoak Etxalarkoak ote ziren planteatua
zion Urkixori noizbait, herri honetan Axular izeneko baserria badelako. Bai-
na, gutun honetan, Parrokiako artxiboko liburuetan begiratu-eta ondorioztatu
duela dio, ez dela daturik hori egiaztatzeko.

Hemengo etxe batzuetan bertze liburu zahar batzuk aurkitu zituela ere ja-
kinarazi zion: Mendibururen «Otoitz gaien 1, 2 eta 6garren liburuak». 
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1918ko gutunean, Pedro de Axularren «1632, 1634 eta 1636ko diru ar-
tuen ageriak» bidaliko dizkiola dio.

Laugarrena gaztelaniaz, bataio agiri bati buruz. 

Bertzerik? Sortetxean, goiko solairua berritzerakoan, hainbat paper eta li-
buru hondar ikusi zituzten ilobek, xaguen janari izandakoak. Jasandako eta le-
hen gogoratutako gerraren eraginak.

* * *

AITA EUSEBI ETXELARKOA/FR. EUSEBIO DE ETXALAR

Euskaraz idazterakoan erabili zuen lehenbizikoa: Eusebi Etxelarkoa. Gaz-
telaniazko idazkietan, berriz, Fr. Eusebio de Echalar/Etxalar.

Etxalarren 1874ko abenduaren 16an jaioa, haren jatorriko izen-deiturak
Eusebio Eltzaurdia Zubieta dira. Iñarreta auzoko Iriondoan jaio zela dirudi. 9
urte zituela han bizi zen behintzat. Fraide kaputxino egin, eta 1898an Leka-
rozen apeztua izan zen. Bertan jarraitu zuen, irakasle eta predikari, euskaraz
nahiz gaztelaniaz. Madrilen El Pardoko komentuan arduradun izendatu zuten,
XX. Mendearen hasieran. Kaputxinoen Probintzien muga aldaketak zirela eta,
Nafarroako Probintziari atxikia gelditu, eta Lekarozera etorri zen. 1909az ge-
roztik 1956an hil arteko urteak hemen egin zituen. 82 urte bizi izan bazen ere,
gazte-gaztetandik hagitz osasun eskasekoa izan zen. Hain eskasekoa, eskola
emateko ere ez baitzen gauza izan urte gehienetan. 

Ikasteko bai, ordea, trebea eta ikasizalea izan zen, ezagutu zutenek dio-
tenez. Teologia eta Historiaz gain, ekialdeko hizkuntzak ikasteari gogotsu ekin
zion, hebraierari batez ere, Bibliako Itun Zaharreko hizkuntza zelako edo. 

Hizkuntza horiek jakiteak eman zion Historia eta Arteko arloetan jakita-
tea aberasteko ahalbidea. Adibide bat Erdi Aroko kutxatila arabiarrari buruz-
koa da, Iruñeko katedralean dagoen Abdelmeliken kutxa. Horrek duen ins-
kripzioa oraindik XX. mendean ongi ulertu gabea zegoen, Etxalarko Eusebiok
begiratu zuen arte. Haren interpretazioa egokia zela eta goraipatua izan zen.
Boletín de la Comisión de Monumentos histórico-artísticosen XII. liburukiak
dakar interpretazio testua, 56-59. orrialdeetan, 1921.ean. Aldizkari horren zu-
zendaritzak honela dio, aitzin solasean, Eusebioz:

Kaputxinoen egiazko ospe eta harrotasuna da, trebetasun berezikoa eta ja-
kitate hagitz handikoa.

Euskara ere, bere ama-hizkuntza, lantzen aritu zen. Argitara eman zituen
zenbait lan aipatuko ditut:

1. Voces vascas en los Fueros de Navarra.
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Eusebiok dioen bezala, Nafarroako Foruak ez daude Lingua Navarrorum
deitutakoan idatziak, erromantzean baizik. 1815eko argitalpenari, Antonio
Chavierrek egindakoaren kopia, Felipe Baraibar de Harok «Diccionario para
facilitar la inteligencia…» gehitu zion. Baina, Eusebioren hitzetan, zuzenketa
ugari egin izanagatik, edizioa irakurgaitza da. Pasarte errepikatuak, esaldi na-
hasiak, arau gabeko ortografia, hitz ilunak. Hori alde batetik. 

Eta idazleen pentsamoldea, bertzetik. Eusebioren iduriko, liburuan bildu-
tako foruen koaderno batzuk euskaldunek idatziak behar zuten izan. Erro-
mantzean eginagatik, arrazonamenduaren haria euskarazkoa da. Gaur egun ere
euskaldun batzuek gutuna idazten dutenean, hitzak eta gaztelaniazkoak izaten
dira, baina esaldien egitura euskarazkoa. Gainera, Foruen testuan euskal sola-
sak ere badira.

Eusebiok hitzak argitu eta zuzendu, eta beren erranahia azaldu zuen goian
aipatutako Boletín de la Comisión de Monumentos histórico-artísticosen, XII.
liburukian, bortz zatitan. 1921. urtea zen. 

* * *

2. Palabras vascas en monumentos romanos. Monumentu erromatarretan
ageri diren euskal hitzak ikertu eta aztertu zituen. Yakintza aldizkarian argita-
ratua, denera 47 orrialdeko testua da, zazpi zatitan, 1933tik 1935era.

«Palabras vascas en Monumentos Romanos», Yakintza, 218-228. orr.,
1933 Loraila-garagarrila.

«Palabras vascas en Monumentos Romanos», Yakintza, 4. zenb., 273-282.
orr., 1933 urraila-dagonila.

«Voces vascas en Monumentos Romanos», Yakintza, 7. zenb., 58-61. orr.,
1934 Ilbeltza-otsaila.

«Palabras vascas en Monumentos Romanos», Yakintza, 11. zenb., 369-
-378. orr., 1934 agorrila-urrila.

«Palabras vascas en Monumentos Romanos», Yakintza, 12. zenb., 451-
-457. orr., 1934 azaroa-lotazilla

«Palabras vascas en Monumentos Romanos», Yakintza, 14. zenb., 131-
-137. orr., 1935 epailla-jorrailla.

«Palabras vascas en Monumentos Romanos», Yakintza, 16. zenb., 305-
-312 orr., 1935 uztailla-dagonilla.

* * *

3. «Disertación sobre el análisis e interpretación de los nombres toponí-
micos vascos», Altadilen Geografía General del País Vasco, Navarra 2º.
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50 orrialdeko lana da, 1050-1099. orrialdeak. Bai honetan eta bai bertze
lanetan ikusten da anitz hizkuntza ezagutzen zituela. Horrela, hitzen erranahia
argitzeko, hizkuntza batean eta bertzean begiratu eta konparatuz egin zuen lana.

* * *

4. «EUSKARIA», iruzkina.

Euzkadi, zientzia, arte eder eta literatura hiruhilabetekarian, 11.zenb.,
367-375. orr., 1911n.

Juan Sebastián Jaca jaunak Euskaria izenburuko lan luzea idatzi zuen,
Eusebioren solasetan nazioen historia politiko-sozialaz filosofiaren ikuspuntu-
tik. Denera 1000 orrialde, bi liburukitan, Buenos Airesko La Euskaria-ren in-
primategian ikusi zuen argia. Bada, horretaz eskaini zuen bere iruzkina Etxa-
larko Eusebiok.

Jacak dioenez, aitzinateko Egipto, Asiria, Persia, Grezia eta Erromako zi-
bilizazioek, baita Erdi Arokoek eta Modernoek ere ezabatu egin zituzten jen-
deak eta familiak, hiritarren banako eskubideak ukatu. Euskaldunen legedian,
berriz, gobernu era quasi patriarkala izan zen beti. Legea herriak egina zen,
jendearen usadioa zuen oinarria. Markatzen duen bertze gauza, euskaldunek
ez zutela konkistarako gerrarik egin. 

Ez dago ados Eusebio lehenengo gaiari buruz. Ez zituen indibidualismo-
ak eragin XIII. mendeko euskal herrialdeen bereizteak? galdetzen du Euse-
biok. Ez zen gertatu indibidualismoagatik Noaingo sarraskia ere, non euskal-
dun batzuek suntsitu baitzituzten bertze euskaldunak?.

Lekarozen sinatua da azterketa hau 1911ko apirilean. 

* * *

5. Asmakeria. Lau zati ditut nik ikusiak.

El canto de Lelo. El canto de los cántabros. XVI. mendean Europako
mendebaldean gertatutako hainbat gorabehera kontatzen du, gerrak batez ere.
Eta, neurri batean, kantabriarren eta euskaldunen parte hartzea. Eusebioren
idazkiak 33 orrialde ditu.

* * *

6. Julio Urquijori gutunak. 11 gutun eskuratu ahal izan ditut. Pentsatzen
dut, hauei begira, aunitzez gehiago idatzi zituztela, bai Eusebiok, bai Teodo-
ro Arburuak ere.

– 1918ko neguillaren 2koa.
Urquijok Oiñatin irakurritako Estado actual de los estudios relativos a
la lengua vasca lanaren iruzkina da. Euskal lexikoa aldatzeaz, berri-
tzeaz, bertze hizkuntzetatik hartzeaz gogoeta da.
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– 1919ko azaroaren 25ekoa.
Axularrek, beharbada, orduan hagitz ezaguna zen Ludovicus Blosius-en
idatziak erabili zituela. Hori du gai nagusia.

– 1920ko otsailaren 3koa.
Gaia: Euskararen egoeraz gogoeta. Eta euskararen aldeko gogoa bero-
tzea. Hasmentako lau lerro irakurriko ditut: 

Egia da nekez ari garela euskaraz ari garen guziok. Ala ere, burura nai lu-
kenak, permatu bear. Izerdi lekarik gabe, aitzintze guti.

– 1920ko jorraillaren 20koa

– 1921eko urrilaren 9koan,
Anso izenaren erranahia azaldu zuen. Hain zuzen, Urquijok Euskal Erria-
ren alde aldizkarian erranarekin ez zegoela ados eta, egin zion gutuna. 

– 1922ko azaroaren 24koa,
Zuberoako Arahnen, Andre Madalenen elizako inskriptzioz idatzia da.
Denen ustez latinezkoa dena, euskarazkoa izan daitekeela dio Eusebiok.
Eta bere azalpena ematen du.

– 1925ekoa. Julio Urquijok «Menéndez y Pelayo y los Caballeritos de
Azcoiti» izenburuarekin idatzitakoaz, egin zion gutuna. Atseginez ira-
kurri duela dio Eusebiok, ezagutzen baitzuen Menendez y Pelayok Az-
koitikoen kontra idatzia. Eusebioren hitzetan, jakitate handiko gizon ho-
rrek euskaldunenganako jaiotzetiko ezinikusia zuen.

– 1926ko urriaren 7koa.

– 1927ko urtarrilaren 27koa (2).

– 1931ko maiatzaren 12koa.

Bukatzeko, Euskaltzaindiari gure esker ona agertu beharrean gaude. Be-
rak eman baitigu euskaltzain etxalartar hauek ezagutzeko aukera eta.
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BORTZIRIETAKO HIZKERAREN ZENBAIT BEREZITASUN
GAURKO GAZTEEN MINTZAIRAN

Patxi Iñigo

Sarrera

Bortzirietako hizkerak dituen zenbait berezitasun –helduen artean barra-
-barra entzuten direnak– gero eta gutiago aditzen dira gaurko gazteen eta hau-
rren mintzairan. Lehen euskara ahoz aho ikasten zen eta bertako hizkeraren
berezitasunak hobeki igarotzen ziren gurasoetatik seme-alabetara edo lagune-
tatik lagunetara. Gaur bertze eragile batzuk ere baditugu euskara ikasteko or-
duan: handiena eskola, eta, eskolatik aparte, hedabideak –ahozkoak nahiz ida-
tziak–, inguruko herrietakoekin dugun harreman gero eta handiagoa, eta abar.
Honek guziak izugarri lagundu dio gure herrietako euskarari nahiz eta, nor-
mala den bezala, onurarekin batera hutsune batzuk ere ekarri dituen eta ho-
rietako bat, hain juxtu, tokian tokiko berezitasun batzuk galdu izana.

Gaurko nire asmoa ez da kexa egitea, bai baitakigu galera anitz eboluzio
baten ondorio izaten ahal direla; are gutiago kritika egitea. Kritika egiten hasi
eta, nori egin behar diogu? Eskolari? 

Gogoratu bertzerik ez dugu zein zen gure herrietako euskararen egoera
orain dela 26 urte –1980-1981eko ikasturtean–. Beran erraterako, 12-14 urte-
ko mutikoen %54k bakarrik zekien euskaraz. Eta nesken artean %32k eta nes-
ken %50ek ez zuen ulertu ere egiten euskaraz. (Kontuan hartu ikasturte ho-
rretan ikastolan ikasten ari ziren zaharrenek oraindik bederatzi urte zituztela).
Eta Etxalarren, nahiz eta 12-14 urteko gehienek euskaraz jakin, mutiko eta
neska guziak –%100– gaztelaniaz aritzen ziren elkarrekin. Eta Igantzin gauza
bera gertatzen zen, eta Lesakan %12k egiten zuten elkarrekin euskaraz.

Gaur, ikusita mutiko-neska guziek dakitela euskaraz, ia denak elkarrekin
euskaraz ari direla, eta izan den aldaketa, neurri handi batean, eskolari esker
izan dela –hasieran ikastolari esker eta gero gainerako eskolei esker–, nola ha-
siko gara, bada, eskola kritikatzen? Egia da bere hutsuneak ere ekarri dituela,
baina onura anitzez handiagoa izan da.

Bertzalde, nire helburua ez da azalpen sakon bat egitea edota berezitasun
guziak xehero-xehero aipatzea. Niri nabarmenak iduritzen zaizkidan berezita-



sun batzuk aipatuko ditut eta horietatik, zein ari diren gutika-gutika desager-
tzen eta zein diren indarrean dirautenak.

Eta azkenik, gazteei eginen dizkiedan erreferentziak, normala den bezala,
Berako gazteei buruzkoak izanen dira, horien euskara baita gehien entzuten du-
dana. Baina badut uste, ñabardurak ñabardura, bertze herrietako gazteek ere an-
tzera solastatzen direla, inoizka entzuten diedanean halatsu egiten baitute.

Eta bertzerik gabe, has gaitezen berezitasun batzuk aipatzen.

1. Bokalismoa

Jakina da, bai Bortzerrietan eta bai Malerrekan, bokalen arteko elkarke-
tetan e eta o bokalak beti ixten direla bokal ireki baten aitzinean daudenean,
hala nola: 

e+a > ia: atea > atia, esnea > esnia...
e+o > io: behor > bior; etxe ona > itxi ona...
e+e > ie: igandeetan > igandietan / iganditan; jabeena > jabiena / jabina...
o+a> ua: astoa > astua; beroa > berua...

Eta bokal ixte honi eusten zaio bai helduen, bai gazteen artean.

Baina Malerrekan ez bezala, Bortzerrietan –eta Sunbillan ere bai– i+a,
i+o eta i+e bokal elkarketetan y epentetikoa sartzen zaie tartean, hala nola: zu-
bia > zubiya, ardia > ardiya...; medio > mediyo, demonio > demoniyo...; biek
> biyek, banekien > banakiyen...

Dena dela, Beran eta Etxalarren gehiago markatzen da epentesia Lesakan,
Igantzin eta Arantzan baino. Gainera, gaur egun, azken hiru herri hauetan i bo-
kala atonoa denean ez da sartzen y epentetikorik; tonikoa denean, bai: ttikíya,
argíya, herríya; baina basérria, ikáragarria, demónio. Halere, N. Holmer-ek (1)
1954an Arantzan egin zuen ikerketan, atonoen ondotik ere y epentetikoa ageri
da, hala nola: arráilariya, alférkeriyan, izúgarriya, lámiyak, illárgiyan, txistúla-
riya... Honek erran nahi du galdu berria dela atonoen ondoko y epentetikoa.

Ana Mª Echaidek (2) 1965-1967 urteetan egindako inkestan, gaur egun-
go banaketa ageri da: illárgia (Ar., Les. Sunb.) / illárgiya (Bera, Etx.) (3); eló-
rria (Ar., Les., Sunb.) / elórriya (Bera, Etx.) (4); ipúrdia (Ar., Les., Sunb.) /
ipúrdiya (Bera, Etx.) (5).
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Beran eta Etxalarren, bada, tonikoa nahiz atonoa izan, ongi kontzen (eus-
ten, atxekitzen) zaio ezaugarri honi, oraindik ere, adinekoen artean, eta bertze
herrietan baino gehiago markatzen da: bíyek, ipúrdiya, illárgiya, elórriya. Eta
Etxalarren zenbait hiztunek, aseya(< hasia), aundeya, ikaragarreya... ahoska-
tzen dute.

Eta inesibo singularrean, batez ere Arantzan eta Igantzin, hagitz maiz asi-
milazioa egiten da, batez ere i tonikoa denean eta batzuetan atonoa denean ere
bai: errían > erriyin; guzían > guziyin; zazpían > zazpiyin; azpían > azpi-
yin...; lénbizian > lémiziyin.

Gosta zitzaigun lémiziyin. (Igantzi)

Gaur y epentetikoa galtzen ari da gazteen artean eta erran genezake ia
erabat galdu dela zenbait gazte eta haurren hizkeran, nahiz eta erriyin eta gi-
sakoak inoizka entzuten diren. Hortaz, gaur gazteek berdin gauzatzen dute atea
eta eztia hitzen bokal elkarketa: atia eta eztia. Adinekoek, ordea, bereizten se-
gitzen dute: atia, baina eztiya.

Aferesia. Gauza jakina da eskualde honetan indar handia duela aferesiak.
Kasurik zabalena aditzaren hasierako e- eta i- bokalak ezabatzea litzateke, ha-
gitz maiz isiltzen baita: ekarri > karri; eman > man; ezagutu > zautu; etorri
> torri; ikusi > kusi; ikasi > kasi; izan > zan; ibili > billi:

Bertze bazkakin nasteko zatten tzen. (Bera)

Emen ez ta kusten grifua ongi. (Etxalar)

Guretzat beti ongi zatten da. (Igantzi)

Ta aurten kar dut bat bakarra. (Lesaka)

Eta ez aditzek bakarrik, bertze hitz batzuek ere galtzen dute inoizka ha-
sierako bokala: akordeona > kordiona / kordioia; etxe > txe; hemen > men;
isilik > xilik; ipurdi > purdi; itsusi > tsusi...

Denbora agitz tsusia jarri zen. (Arantza)

Pagua zatten tzen eta purttik bota ta billu pistara. (Arantza)

Hauez gain, ere lokailuak eta omen eta ote partikula modalek ere maiz
galtzen dute hasierako bokala: ere > re; omen > men; ote > te.

Ta ill ura re bueltan kar gunun. (Bera)

Ondarko, juan te zen? Eztakit batere. (Bera)

–In te te? (< egin ote dute?)

–Bai, in zamar te (< egin izan behar dute). (Arantza)

Aferesia gero eta gutiago egiten da gazteen eta haurren hizkeran.
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Bertzerik da orainaldiko aditz laguntzailean egiten den aferesia: ditut >
ttut (tut); ditit > ttit (tit); dituzte > ttuzte (tuzte); ditiogu > ttiogu (tiogu); di-
nat > ñat; dute > te, duzu > zu; dizuet > zuet... (6).

Urtin iten tu iru prueba or, motobonbak ia ongi tun mangerak ta...
(Etxalar)

Gañerako telebistak ere ikusten ttugu agitz ongi. (Lesaka)

Arrunta da eskualde honetako mintzairan eta gazteen eta haurren artean
ere ohikoa da entzutea.

Sinkopa. Beti erran izan da goi nafarrerako hizkera anitzen ezaugarria
dela sinkopa, eta garbi dago Bortzerrietan hagitz anitz ageri dela. Kasurik
gehienetan, ezabatzen den bokalaren aitzineko silabak darama azentu nagusia:
abísatu > abístu; espératu > espétu; garízuma > garízma; kamíseta > ka-
místa; diférente > difénte; arrátsetan > arrástan; zínetan > zíntan...

Espetu, oyek kentzian irausko (< erakutsiko). (Bera)

Ez genun disfrutu nai den bazala. (Igantzi)

Bakotxak matten tzun kafia ta kopa edo txokóltia edo gazta ta ogi-
ya. (Arantza)

Pionak arrastan (< arratsetan) ibiltzen tzuten. (Etxalar)

Ordun bai, asi ziren zintan (< zinetan) lanin. (Igantzi)

Sinkopa kontu honetan Arantza dugu txapeldun, bertze lau herrietan egiten
ez direnak ere egiten baitituzte: basérritarra > basértarra; astélehena > astélna;
itsásotik > itsástik; fabríkatik > fabríktik; eskópetakoa > eskóptkua; bezálako >
bezálko; dagóeneko > dagónko; hanketan > ánktan; góizago > góizgo...

Egia da gazteen eta haurren hizkeran ez dela adinekoen artean bezainbat
sinkopa egiten, baina orokorki nahiko ongi kontzen diote ezaugarri honi.

Diptongoen murrizketa hauek egiten dira:

eu > u: euri > uri; euli > uli; euskara > uskara
ai > i: baino > biño; igitai > igitti; bezain > biziñ
ei > i: edozein > edoziñ; ehiztari > izturi
au > a: aurpegia > arpegia; aulkia > alkia; gaurgero > gargero

Murrizketa hauek gaurko hizkeran ere egiten dira orokorki.

Hiatoaren murrizketa:

e+a>ia>i: denean > denin; umeak > umik; bidean > bidin
o+a>ua>u: astoak > astuk; oiloak > oiluk; soroan > sorun
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u+a>u: erotuak > erotuk; buruak > buruk; neguan > negun
i+a>i: txistulariak > txistularik; nekazariak > nekazarik
i+e>i: ttikiena > ttikina; azienda > azinda; Zubieta > Zubita
e+e>ie>i: emakumeena > emakumina
o+e>ue>u: auzoetan > auzutan; gurasoekin > gurasukin
u+e>u: pañuelo > pañulo; kazuela > kazula; Goizueta > Goizuta

Lau emakumezkuk eta bi gizonezkuk ziren. (Arantza)

Gero bertze auzuri tokatzen tzayo. (Etxalar)

Bai, astirtin eta astizkenin ere bai. (Lesaka)

Dena dela, Etxalarren eta Beran batez ere, maiz eusten zaio hiatoari: de-
nian, soruan, erotuak, auzuetan, eta abar. Eta batzuetan hiztun berak biak era-
biltzen ditu, baita esaldi berean ere:

Barrenian zielikan, ostatun barrenin zielikan, tirua eskautu zaion.
(Bera)

Bolada batin iñautik egondu ziren franko akautuak. (Etxalar)

Gazteek ia bere horretan kontzen diote murrizketa honi.

2. Kontsonantismoa

Kontsonantismoari dagokionez, aldaketa batzuk nabari dira dagoeneko
kontsonante batzuen ahoskeran gazteen artean eta batez ere haurren artean:

a) Ll > y. Yeismo delakoa iritsi da eskualde honetako herrietara ere: bi-
llatu > biyatu; botilla > botiya, ibilli > ibiyi, Pello > Peyo... Orain dela
urte batzuk, hemengo jendeari kanpotar batek erran behar: aizue, Bor-
tzerrietako haurrei izigarri kostatzen zaie ll ahoskatzea, eta batzuei
ezinezko zaie. Nik dudarik ez dut egiten –eta ni neu izanen nintzen
lehenbizikoa–, ez zutela sinetsiko. Egia da oraindik entzuten dela ll
gazte batzuen artean, baina, Beran, behinik behin, haurrei ezinezkoa
egiten zaie ll ahoskatzea. Orain dela bizpahiru aste egin nuen proba
Beran, hamaika urteko dozena bat neska-mutikokin, eta ez nuen lor-
tu bakar batek ere ongi ahoskatzea. Denek y egiten zuten. Horrela,
berdin-berdin ahoskatzen zituzten maila eta mahaia > maya; oihua
eta oiloa > oyua

b) Gauza bertsua gertatzen hasi da ts kontsonantearekin. Gure eskualde-
an nabarmenki ahoskatu izan da orain artio kontsonante hau. Baina
hondar urteetan tx ahoskatzen du haur eta gazte anitzek: itxua, itxu-
sia, otxoa, lotxa, matxa, pentxatu...
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c) Paper, plater, ur eta zur hitzen –r badakigu samurra dela: papera, pla-
tera, ura, zura. Baina hurrengo hitza kontsonantez hasten denean, go-
gortu egiten zaigu: paper polita, plater ttikia, ur zikina, zur samurra.

Bortzerrietan, hurrengo hitza bokalez hasten denean samur ebaki izan
da orain artio eta halaxe ahoskatzen dute adinekoek: paper arina (pa-
perariña), plater ederra (platerederra), ur ona (urona), zur ustela (zu-
rustela).

Gazteen artean, ordea, gogortu egiten da bokalen aitzinean dagoene-
an ere: plater ederra, ur ona eta abar.

d) Nb > m ahoskatzen da Bortzerrietan eta horrela egiten dute adineko-
ek: lehenbizi > lemizi, zenbat > zemat, egin behar du > (e)imardu...

Ikusi balima zte usuak, egomar te al den bezala gordiak. (Etxalar)

Gazteen artean nekez entzuten da m; normalean nb egiten dute, hala
nola, lenbizi, zenbat, (e)inbardu...

e) Bortzerrietan, ia Euskal Herri osoan bezala, ez adberbioaren ondoren-
go b eta d eta g –g ez beti–, ahoskabetu egiten dira: ez bada > ezpa-
da; ez da > ezta; ez gara > ezkara / ez gara.

Halere, gazteen eta batez ere haurren hizkeran ohikoa da ez bada; ez
da eta ez dute eta gisakoak entzutea.

f) Palatalizazioa. Etxalarren izan ezik, palatalizazioa anitz egiten da
Bortzerrietan eta gazteek ere, oro har, ongi kontzen diote hitz egite-
rakoan: ukittu, itto, dittu (>ttu)... Baina hurrengo bi kasu hauetan gal-
tzen hasi da gazteen artean:

– ind+bokala > indd+bokala egin izan da Bortzerrietan eta horrela
ahoskatzen dute adinekoek: inddar, mainddire, aginddu, arinddu, zi-
kinddu...

Saldetsan inddartuak, Iratxekoberin ere bai. (Bera)

– Gazteen artean gero eta gehiago entzuten dira: indar, maindire,
agindu, arindu, zikindu...

– Bortzerrietako herrietan, Malerrekan ez bezala, izan, egon, erran,
eman eta eraman aditzen aditz izena palatalizatu egiten da, hala
nola: izatten, egotten, erratten, ematten, eramatten. [Etxalarren: izai-
ten, egoiten, erraiten, emaiten, eramaiten].

Argiñanok erratten dun bazala dena probextu imar da. (Arantza)

Emen gustora egotten gara. (Igantzi)

Urte aunitz da asi nitzela premiuk eramatten. (Lesaka)

Beti giro polita emaiten du eta gustorat egoiten gara. (Etxalar)
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Gazteek normalean kontzen badiote ere oraindik palatalizazio honi, hau-
rrak galtzen hasi dira –Beran behinik behin–, eta izaten, egoten, erraten...
ahoskatzen dute. Eta Etxalarren ere gauza bera ari da gertatzen, alegia ema-
ten, erraten, egoten... diotela, emaiten, erraiten, egoiten... erran ordez.

Orain dela hiruzpalau urte Etxalarko hamabortz urteko mutiko batekin so-
lasean hasi eta izaten, egoten... ahoskatzen zuela ohartu nintzen; hori ez zela
Etxalarren erabiltzen den ahoskera erran nionean, berak kontra egin zidan, ale-
gia, Etxalarren izaten, egoten erraten zela. Iaz hemeretzi urteko neska bati ere
gauza bera entzun nion eta honek ere mutikoak errandakoa erantzun zidan. Eta
nik: ohar zaitez, ohar zaitez nola ahoskatzen duen zure amatxik berarekin so-
las egiten duzunean. Handik egun batzuetara berriz elkar ikusi eta, nik deus
galdetu baino lehen, bera aitzinatu eta erran zidan: arrazoi duzu, amatxik izai-
ten, emaiten, egoiten... erraten du; eta amak ere bai.

Palatalizazioaren kontua bukatu baino lehen aipatu nahi nuke Berako gaz-
te batzuei, eta 20-30 urte artekoei bereziki, palatalizazio berri bat entzuten die-
dala, lehen entzuten ez nuena. Dira adizkia ttire bihurtzen dute; etorri ttire,
joan ttire, egon ttire...

3. Izen morfologia

Izen morfologian bakarrik deklinabideko bi kasu aipatuko ditut: adlatibo
(nora) kasua –rat egiten dute batez ere Beran eta Etxalarren: etxerat, mendi-
rat... joan naiz; ama ikusterat joan behar dut.

Itturrirat joaki gara ura ekartzerat (Bera)

Bertze hiru herrietan erregularki etxera, mendira... egiten dute.

Gazteen artean, ordea, nekez entzuten da norat aldaera.

Noraino kasuarekin ere antzeko zerbait gertatzen ari da. Adinekoen arte-
an oraindik entzuten den forma ez da –raino, –ñigo baizik, hala nola: mendi-
ñigo / menditañigo, Lesakañigo, ...

Satelite oitan izartañigo joan nahi dute. (Lesaka)

Sunbillañigo sartu da lañoa. (Arantza)

Gaurko gazteei mendi(ra)ño, mendita(ra)ño, izarta(ra)ño, Sunbillaño en-
tzunen diegu.
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4. Aditz morfologia

Aditz morfologiari dagokionez, aditz batzuen jokabide aldaketa, eta aha-
lera aipatu nahi nituzke.

Orain artio hitz egin eta mintzatu erabili izan dira Bortzerrietan, baina ho-
riek baino maizago sinonimo diren solas egin eta solastu –Hiztegi Batuan so-
lastatu–. Eta hauen jokabidea hau izan da orain artio: solas egin dut, baina so-
lastu naiz.

Gaurko gateek eta haurrek solas egin ia ez dute erabiltzen eta solastu dut
erraten dute gero eta gehiago solastu naiz erran beharrean.

Gauza bertsua gertatzen ari da jokatu eta jostatu aditzekin. Beti bereizi
izan dira:

Pilota partida jokatu dut.

Patioan gustora(t) jostatu naiz.

Gaurko nerabeek jostatu gutitan erabiltzen dute; jokatu gehixeago. Eta
orain artio hemen erabili ez den jolastu –berez jostatu-ren sinonimo dena– ani-
tzez gehiago, jostatu nahiz jokatu adierazteko:

Pilota partida jolastu dut.

Patioan gustora(t) jolastu dut.

Ikusten den bezala, adiera aldatzeaz gain, aditzaren jokabidea ere aldatu
dute: jolastu dut, jolastu naiz erran beharrean.

Eta behar izan aditzaren jokabidea ere aldatzen ari da. Behar izan aditz
iragangaitz batekin doanean (etorri, ibili...), gure eskualdean orain artio joan
behar dut edo hurbildu behar dut erran izan da. 

Gaurko gazteen eta haurren artean ohikoak dira joan behar naiz, hurbil-
du behar naiz.

Ahalera. Botzerrietan ia beti ahal izan aditzaren bidez egin izan da: egi-
ten ahal du, egiten ahalko du, joaten ahal da... eta arrunt guti erabiltzen dira
-kedun adizkiak, joan naiteke, egin nezake eta gisakoak. –kedun adizkiak ba-
tez ere modu inpertsonalean erabiltzen dira: intteke (< egin daiteke), joantte-
ke (< joan daiteke)... Eta noizean behin entzuten dira eztazket (< ez dezaket)
bezalakoak.

Eta gazteek ere ahal izan-ekin egindako formak -kedun adizkiak baino
anitzez gehiago erabiltzen dituzte. Baina betiere, -kedunak adinekoek baino
aise maizago.

Ezezko formetan bi aldaera erabiltzen dira normalean: ez du egiten ahal,
ez da joaten ahal batetik, eta ezin du egin, ezin da joan bertzetik.
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Nik ez tut merke itten al. (Arantza)

Bi kuadrilla ezin tziren ibilli auzo batin. (Arantza)

Gazteei, berriz, hagitz gutitan entzuten zaizkie ez dut egiten ahal saile-
koak eta, ia beti, ezin du egin, ezin da joan... erabiltzen dituzte.

5. Joskera

Atal honi dagokionez ere nabari daitezke aldaketa batzuk badirela adine-
koen eta gazteen artean:

A) Erlatiboak bait- aurrizkiarekin egiten dira maiz:

Mendi artara joan da Miguel, onddo aunitz billu baigiñuen
(onddo anitz bildu genuenera). (Bera)

Nik enitun izautu Gaztelun, itxi aundi bat baita, Bankun on-
duan. (Etxalar)

Or bizi da Martin, zakur ttiki bat baitu. (Igantzi)

Adinekoen mintzairan arrunt samarra den egitura hau nik ez diet inoiz
entzun haurrei eta gazteei.

B) Denborazko perpausak egiteko badira forma bereziak. Hurrengo egi-
tura hauek arruntak dira adinekoentzat:

– -n denboran (= -nean).

Lana egiten den denborin ezin da besta ein. (Etxalar)

Istilluk izan ginttun gerra asi zen denborian. (Bera)

Gazte eta haurren artean ia ez da entzuten.

– -(e)larik(an) (= -nean):

Gero zakuk urratzen ttuztelikan (< dituztelarikan) ere, an ego-
tten gara. (Lesaka)

Bertzia andik unat eldu da, ta neizulikan (< nahi duzularikan)
gelditzen tzu emendikan. (Arantza)

Forma hau, ordea, adinekoek bezain maiz erabiltzen ez badute ere,
anitzetan entzuten da gazteen eta haurren artean ere.

– -t(z)earekin (= -t(z)en denean/duenean).

Lehen ikusitako –nean, -n denboran edo –larik(an)-ek duten erra-
nahi berbera hartzen du, baina beti geroari egin behar dio errefe-
rentzia, ez iraganari. Hortaz, fruta erostearekin ordaintzen nuen edo
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ordaintzen dut edo ordainduko dut erraten ahal dut, baina ez, fruta
erostearekin ordaindu dut edo ordaindu nuen.

Ori sasoya akautzikin erranen dut. (Igantzi)

Semia alletzikin abituko gara Irunara. (Bera)

Egitura hau, Beran behinik behin, nekez entzuten da gazteen min-
tzairan.

– Bezala (= bezain laster).

Itxin sartu bazala dutxatzeko erran diot. (Bera)

Joannes Etxeberri Ziburukoak erabiltzen du zentzu honetan. Manual
devotionezcoaren 1.090 bertsoan honela dio: 

«Hitzaz eta gutzaz berdin duc, herio cruela /

gure ahoa hersten duc hi aguertu beçala».

Denborazko forma hau ez dut inoiz entzun gazteen artean.

6. Aditz atzizkiak 

Bortzerrietan eta inguruko herrietan hiru aditz atzizki erabiltzen dira: –ki,
–katu/ketu eta –gogo. Hirurak anitz erabili izan dira gaur artio eta orain ere
erabiltzen dituzte adinekoek; gazteen artean, aldiz, hagitz guti erabiltzen dira
eta galtzeko zorian daudela iduritzen zait. Ikus ditzagun banan-banan hiru
atzizkiak.

A) -ki aditz atzizkia.

Aditzoinari lotzen zaio, ez partizipioari: ibilki, ekarki, egoki... Hiru
eratara erabiltzen da:

– Adizki trinkoak erabili ordez, puntukaritasuna adierazteko erabil-
tzen dena. Gauza jakina da, Iparraldeko euskalki batzuetan bezala,
Nafarroako Zugarramurdi, Urdazubi, Etxalar eta Bera herrietan aditz
trinko batzuen adizki puntukariak: doa / zihoan, dabil / zebilen, da-
kar / zekarren, darama / zeraman perifrastikoki ere egiten direla,
hala nola: joaki da / joaki zen, ibilki da / ibilki zen, ekarki du / ekar-
ki zuen, eramaki du / eramaki zuen:

Baserritik ekarki zuen traktoria rebisiua eiteko. (Etxalar)

Plazara joaki naiz Olentzero ikusterat. (Bera)

Garbi dago Beran eta Etxalarren bi adizkiak entzuten direla, –trin-
koa eta perifrastikoa–, gauza bera adierazteko: noaie eta joaki naiz,
erraterako. Beran behinik behin, adizki perifrastikoak (joaki naiz,
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ibilki naiz...), ekialdeko auzoetan mendebaldekoetan baino anitzez
ere maizago entzuten dira. Eta normala da horrela izatea, mende-
baldeko auzoak Lesakatik hurbilago baitaude eta, lehen erran dugun
bezala, Lesakan adizki perifrastiko horiek ez baitira erabiltzen.

Gazteek eta haurrek ere maiz erabiltzen dituzte eta, segur aski, adi-
nekoek baino maizago. Bertako berezitasuntzat hartzen dituzte ba-
tzuek eta indarrean daude. Eta erabiltzen ez ziren herrietan ere hasi
omen dira sartzen, lesakar batek kontatu zidana egia baldin bada.
Lesakako haur batzuei joaki naiz, ekarki dut eta gisakoak entzuten
omen zizkien, eta erran ere erran omen zien: zer hasi zarete orain
joaki eta ekarki? Hori ez duk Lesakakoa, hori Berakoa duk.

Honek erran nahi du beharbada lehen baino indar handiagoa hartzen
hasi dela.

– ki aditz atzizkiaren bigarren erabilera diosala egiteko erabiltzen
dena da. Adiera honetan bortz herrietan erabiltzen da, eta bai Nafa-
rroako ondoko eskualdeetan ere. Eta gutienez hurrengo aditzekin
erabiltzen da: ari izan, egon, heldu (= etorri-ren erranahiarekin), ibi-
li eta joan. Adibidez:

Ze, ariki? (= zer, ari zara, ari zara?)
Egoki?, egoki? (= bazaudete?, bazaudete?)
Ze, helduki? (= zer, bazatoz?)
Ibilki? (= bazabiltza?)
Joaki? (= bazoaz?)

Hona hemen Arantzan aditutako adibide bat:

-Ze, egoki?, egoki? (= zer, atseden hartzen?)

-Bai, eta zu ibilki? (Arantza) (= bai, eta zu paseoan?)

Adiera honetan ez diet inoiz entzun gazteei eta haurrei.

– -ki aditz atzizkiaren hirugarren adiera: hanpatzailea gaztelaniazko
«resulta que» edo adierazten duena.

-ki hanpatzailea deitu genion Patxi Salaberrik, Juan Joxe Zubirik
eta hirurok Fontes Linguae Vasconum (7) aldizkarian argitaratu ge-
nuen «-Ki aditz atzizkiaren gainean» lanean esaldiari nolabaiteko
hanpadura-edo ematen diolako. Perpausari ñabardura edo indar be-
rezia eman nahi diogunean, doinuaz gainera, erabiltzen dugun ba-
liabideetako bat aditz laguntzailea ezabatzea izaten da. Adibidez:

BORTZIRIETAKO HIZKERAREN ZENBAIT... - Patxi Iñigo 301

(7) Iñigo, P., Salaberri, P., Zubiri, J. J., «-Ki aditz atzizkiaren gainean», Fontes Linguae
Vasconum 69, 1995, 243-295. 



A bai! Iñen diat bai nik itxia!

Ta arek itxia iñ! [Gaztelaniaz, «y va la hace» edo «y resulta
que..» edo holako zerbait] (Bera)

Ta arek itxia iñ esaldiak indar berezia du, hanpatua dago. Eta nola
lortu du hanpatzea? Batetik egin aditzari laguntzailea kendu dio eta
partizipio burutua soilik utzi. Esaldiak ez du indar bera ta arek itxia
in tzuen erranda. Eta bertzetik, doinua ere bertzelakoa ematen zaio
ta arek itxia in erratean.

Eta hanpadura adierazten duen ekintza puntukaria baldin bada eta
aditz horrek puntukaritasuna adierazteko aditz formarik, baldin
badu, partizipio burutua erabili beharrean, aditz oinari –ki aditz
atzizkia paratuz moldatzen da.

Hauek dira Bortzerrietan -ki aditz atzizkia erabiliz, hanpadura pun-
tukaria adierazteko, erabiltzen diren aditzak:

Ageriki, ariki, egoki, ekarki, eramaki, helduki, ibilki, izaki –izan eta
ukan adieran–, joaki, eta jakinki. Eta noizean behin: eduki(ki), bizi-
ki eta nahiki. Adibideak:

Ta eskolan dena erdaraz, guk erdarik ez jakinki ta. (Arantza)

Nor izanen ta ama izaki. (Lesaka)

Or egoki ta nik ez jakinki. (Igantzi)

Gu Altzata aldera begira ta ura Illekuetatik elduki. (Bera)

Adiera honetan gazteek eta haurrek ia ez dute erabiltzen. Hori bai,
azken boladan batzuk izaki erabiltzen hasi dira forma hori bertako
berezitasuna omen dela-eta erabili nahirik-edo. Bertze aditzekin, nik
behinik behin, ez diet entzuten. Baina kontua da, izaki entzuten die-
danetan, izanik (= ‘siendo’) ordezkatzeko erabiltzen dutela. Horre-
taz gainera, izanik gerundioari ematen zaion doinua ematen diote.
Eta egia da testuinguru batzuetan izanik-ek hartzen duen zentzura
hurbiltzen dela, baina doinua bertzelakoa izateaz gainera, izanik
mendeko perpausa da eta izaki, aldiz, normalki koordinatua. Horre-
gatik onartzen ditu bere ondoan –izanik-ek ez bezala– eta edo bai-
na juntagailuak.

Iaz Berako 15-16 urteko neska-mutil talde batek izaki erabiltzen
zuela ikusita, galdetu nien izaki erratean zer adierazi nahi zuten. Eta
berehala erantzun zidaten: izanik balitz bezala erabiltzen dugu, bai-
na politagoa da eta gainera hemengoa. Eta ea aukeran erabiltzen
zituzten –batak bertzea ordezkatzeko moduan– galdegin nienean,
baietz, erantzun zidaten. Eta nik orduan Amodioa zoin den zoroa
kantaren zati bat erakutsi nien, eta erran ea hor ageri diren izaki eta
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eramaki –beren ustez baliokideak diren– izanik eta eramanik erabi-
lita ordezkatzeko gauza ote ziren:

Amodioa zoin den zoroa

mundo guziak badaki.

Nik maiteño bat izaki eta

bertze batek eramaki...

Eta hasi ere hasi ziren: nik maiteño bat izanik eta bertze batek era-
manik... Baina berehala konturatu ziren hori ezinezkoa zela.

Gauza bera adierazi nahi baduzue –erran nien–, saia zaitezte izan
eta eraman sartzen, eta ikusiko duzue adiera bera izanen duela esal-
diak eta, gainera, hanpadura eta doinua ere berbera izanen duela:

Nik maiteño bat izan eta

bertze batek eraman...

Horrela adierazten dute, hain zuzen, –partizipio burutua erabiliz–
esaldiaren hanpadura bertze euskalki batzuek eta gipuzkerak batik
bat. Hona hemen adibide batzuk, Bernardo Atxagaren Behi euskal-
dun baten memoriak (8) nobelatik hartuak:

Nor izango ta behia izan. Denak berarekin ahaztuta egon non-
bait (9).

[Guk: Nor izango ta behia izaki. Denak berarekin ahaztuta ego-
ki nonbait.]

Baina aurreneko behi hura ergela izan, eta gure mordoxka zen-
batekoa zen galdetu ez (10).

[Guk: Baina aurreneko behi hura ergela izaki, eta gure mor-
doxka zenbatekoa zen galdetu ez.]

Jakina, umea izan eta artean ez jakin munduan hizkuntza des-
berdin asko zeudenik (11).

[Guk: Jakina, umea izaki eta artean ez jakinki munduan hiz-
kuntza desberdin asko zeudenik.]

Garbi ikusten ahal da Atxagaren partizipio hanpatuak eta gure –ki
atzizkidunak baliokide direla.
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Koldo Zuazok ere badarabil partizipio burutu hanpatua bere Euska-
raren sendabelarrak (12) liburuan erraterako. Hona hemen adibide
pare bat:

Eta horretarako, nonbait, euskalkiak ez izan, egokiak, ez izan,
behar bezain jasoak (13).

[Guk: Eta horretarako, nonbait, euskalkiak ez izaki egokiak, ez
izaki behar bezain jasoak.]

Baina, nonbait, «merkealdia» ez izan nahikoa jasoa eta moder-
noa! (14)

[Guk: Baina, nonbait, «merkealdia» ez izaki nahikoa jasoa eta
modernoa]

Hemen ere baliokideak direla ikusten dugu.

Eta lehen aipatutako Berako neska-mutilengana itzuliz, galdetu nien:

– Eta zuei nork erran dizue izanik eta izaki sinonimoak direla eta
batak bertzea ordezkatzen ahal duela?

– Hiztegietan hala paratzen du.

– Eta zein dira begiratzen dituzuen hiztegiak?

– Euskara-euskararako Sarasolaren Euskal Hiztegia eta euskara-gaz-
telaniarako Elhuyar-en Euskara-Gaztelania / Castellano-Vasco
Hiztegia eta gehien Elhuyar Hiztegi Txikia.

Begiratu ditut hiztegi horiek eta honela diote:

Ibon Sarasolaren Euskal hiztegiak:

«2 izaki izanik

Indar guztiak eskuetan izaki, eta halere jendearen beldur.

Beste eginkizunik ez izaki eta, hor aritzen dira umeentzako es-
kolak egiten».

Adibide hauetan, guk errandakoaren arabera, primeran jarriak dau-
de bi izaki-ak, esaldi hanpatzaileak baitira; baina ezinezkoa zaigu
izaki paratu beharrean izanik paratzea. Eta jartzekotan, aldaketa ba-
tzuk egin beharrean egonen gara. Batetik ondotik doazen eta hale-
re lehenengoan, eta eta bigarrenean kendu beharko ditugu eta, or-
duan, hanpadura galtzen digute esaldiek. Eta jendeak hiztegian
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izaki=izanik ikusten badu, sinonimotzat hartzen ditu eta, aukeran,
norberaren gogoaren arabera bata edo bertzea erabiltzen.

Baina saia gaitezen izaki-ren ordez izan paratzen. Ez digu inolako
arazorik sortuko, ez erranahiaren aldetik, ez hanpaduraren aldetik,
eta gainera ez dugu juntadurarik kendu beharko.

Indar guztiak eskuetan izan, eta halere jendearen beldur.

Beste eginkizunik ez izan eta, hor aritzen dira umeentzako es-
kolak egiten.

[Sarasolaren hiztegiak gero honela segitzen du:

«D(ir)elako, izaten d(ir)elako.

Oihenart poetak ez du merezi, ene ustez, Oihenart historialaria-
ri zor zaion laudorioa; bi dohain horiek, ordea, elkar ezin iku-
si dutenak izaki, apika.

Eta azkenean, nork esan, inor baino berritsuago azaldu zaigu:
zaharra hiztuna izaki nonbait».

Honek ez du inolako arazorik sortzen, gutiz goiti beheiti, hori dela-
ko bere erranahia. Dena dela, esaldi hauetan ere izaki-ren ordez izan
sartu eta esaldiak ez digu inolako ñabardurarik galduko]

Elhuyar Hiztegiak honela dio:

«2 izaki. Adb. 1 Siendo, al ser; teniendo, al tener; estando, al estar:

Indar guztia eskuetan izaki, pilotan jokatzen hasi zen: al tener
toda la fuerza en las manos comenzó a jugar a pelota.

Beste lanik ez izaki, etxera joan dira: al no tener más trabajo
se han ido a casa».

Zalantzagarria da esaldi horietan izanik sartzea izaki ordezkatzeko.
Eta ordezkatuz gero, batetik izaki-k duen hanpatzeko indarra galdu-
ko du; bertzetik, doinua ere bertzelakoa litzateke, eta hitzen ordena
behinik behin aldatu beharko litzateke. Bigarren esaldian konpara-
zio baterako, «etxera joan dira, beste lanik ez izaki nonbait».

[Gero honela segitzen du:

«2 Pues es, está, tiene…:

Gau guztia hitz egin eta hitz egin aritu naiz: oso hiztuna izaki
nonbait: me he pasado toda la noche charlando, pues al pare-
der soy muy cotorra».

Honek ez du inolako arazorik sortzen eta izan jartzen ahal dugu iza-
ki ordezkatzeko eta esaldiak ez digu inolako ñabardurarik galduko].
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Elhuyar Hiztegi Txikia-k –aipatutako gure neska-mutilek gehien era-
biltzen omen zutenak–, honela dio:

«2 izaki. Adb. Siendo, estando, teniendo. 

Zuek nire ondoan izaki, lasai egon naiteke: estando vosotros a
mi lado, puedo estar tranquilo».

Hiztegi txikiak handiaren laburpena izaki nonbait, eta behin kentzen
hasita zuzen zegoena kendu eta okerrena aukeratu. Adibide horretan
garbi dago esaldiak izanik eskatzen duela eta ez izaki.

Hona iritsita, ohar bat egin nahi nuke. Ez dakit hiztegien eragina
gure gaztetxoengana ez ezik helduengana ere ez ote den iritsi. Izan
ere, gaurko euskal hedabideetako esatari batzuek, izaki gero eta mai-
zago erabiltzen digute –bertzeak: eramaki, joaki, ekarki, jakinki... ez
dizkiezu inoiz entzunen–. Eta esaldiaren ordenari eta ematen dioten
doinuari erreparatzen diogunean, berehala konturatzen gara, hama-
rretatik bederatzietan, izanik-en sinonimotzat hartu eta hau ordezka-
tzeko erabiltzen dutela.

Eta zein da –ki atziki hanpatzailearen kontu honetatik ateratzen ahal
dugun ondorioa?

Jose Maria Azpirotzek (15), euskaltzain urgazle izan zenak, zera
dio gai honi buruz: «En Leiza –ki [izaki, ibilki] no tiene sentido de
gerundio. La traducción sería “resultó que entonces... aquel
día...”» (16).

Hogeita bortz urte lehenago, Manuel Lekuonak (17) antzeko zerbait
idatzi zuen. Hona hemen bere hitzak: «Oyartzun’en izaki, ibilki, ego-
ki... erabiltzen ditugu –itzetik ortzera erabili gañera–, bañan ez ge-
rundio bezela, infinitibo bezela baizik. Izaki erabiltzen dugu izan be-
zela-bezelaxe. Gipuzkeraz -ki gabeak duan esan-nai berbera ematen
diogu guk» (18).

Eta ni erabat bat nator, bai Azpirotzekin bai Lekuonarekin eta, haiek
bezala, ondorio hau aterako nuke: Nafarroan –eta Bortzerrietan ze-
hazki– izaki ez da izanik, izan baizik; izan hanpatzailea alegia, eta
aspektu puntukaria duena, Atxaga eta Zuazoren esaldietan ikusi du-
gun bezala. Eta izaki-z dioguna gauza bera diogu ibilki, joaki, ego-
ki, helduki, ekarki, eramaki, jakinki eta abarrei buruz.
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B) –katu/–ketu aditz atzizkia

Gramatiketan ez dut inon aditz atzizki honen aipamenik ikusi. Nik
aurkitu ditudan aipamen bakarrak gaur hemen omenduak izan diren
eta, Pello Apezetxeari esker, hobeki ezagutu eta gogoratu ditugun Fr.
Eusebio de Echalar eta Teodoro Arburua etxalartarrek egindakoak
dira. Fr. Eusebio aditz atzizki honen hedaduraz ari izan zitzaigun Ja-
kintza-n (19). Honela dio:

«Nosotros empleamos frecuentemente un sufijo verbal no reco-
gido por los tratadistas: -ketu, v. gr. ibilliketu, izanduketu, eto-
rriketu, ikusiketu, emanketu. Se dice en los pueblos del Bida-
soa hasta Fuenterrabía. No se declina. He solido andar, estar,
venir, ver, dar, he llegado a...»

Guk badakigu Malerrekan ere ohikoa dela eta Goizuetan ere erabil-
tzen dela; baina uste dut ez dela Baztanera iristen.

–katu erabiltzen da gehienetan; Bortzerrietan –ketu ere aditzen da ba-
tzuetan.

Partizipio burutuari lotzen zaio -katu / -ketu eta ez aditzoinari, eta ber-
tze hizkera batzuetan izan-ek hartzen duen adiera bera du, gaztela-
niazko «he llegado a...» edo adierazteko erabiltzen dena:

Ikusikatu dut erreka ortan gizon bat illa (= ikusi izan dut erre-
ka horretan gizon bat hila). (Etxalar)

Baina ikus dezagun Teodoro Arburuak Euskal-Esnalea-n eman zigun
azalpena:

«Ikusiketu, adituketu... ta abar. Bera’n eta Etxelar’an eta bear
bada bertze auzo-erriyetan erraiten dugu:

–Ikusiketu dut or lenago erbia.

–Ori adituketu nion aita zenari.

–Oriyek zelayan, zabaliyan, utziketu gaituzte.

Adierazi nai dugu oriyetan erdaldunen:

–Ahí he llegado á ver antes liebre.

–He solido oír eso al difunto padre.

–Esos nos han solido dejar á la luna de Valencia.

¿Zein ote da ketu orren itxorkuna?
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Azkue aba yaunari oartu zitzayon itz orriyaz, eta egundaño ez
entzun eta ez irakurri etzuela ziyon euzkel-yakitun aundi
orrek» (20).

Hona hemen Bortzerrietako adibide batzuk:

Ta nola zen ola eiña, soldaduk einkatuk, (<eginkatuak), ta nola
ziren planuk... (Bera)

Nik olko kontuk adittuketu ttut. (Igantzi)

Erriyin ibilkatu gara urtezar arrats batin... (Arantza)

Zenbaitetan izan eta -katu, biak, erabiltzen dira erredundantea bada ere:

Ni ibilli izandukatu naiz an. (Etxalar)

Aditz atzizki hau ere nekez entzuten da gazteen eta haurren artean.

C) gogo aditz atzizkia.

Atzizki hau ere partizipioari lotzen zaio eta ez aditzoinari: joangogo,
erosigogo, ekarrigogo, eta abar. 

Adierari dagokionez, garbi dago ez direla joateko gogoa dut edo eros-
teko gogoa dut esaldien baliokideak. Aditzari, gogoarena baino gehia-
go, asmoaren ñabardura eransten dio, aditzaren ekintza gauzatzeko
erabakia hartua-edo izanen balu bezala. Hortaz, -t(z)zeko asmoa edo,
adierazten du.

Aditz atzizki honen hedadura ez da hagitz zabala, baina zalantzarik
gabe -katu/ketu atzizkiarena baino zabalagoa. Hona hemen zenbait
adibide:

Biyar zure itxera joangoo dut (= zure etxera joateko asmoa dut,
joatea pentsatzen dut). (Lesaka)

Olko zerra bat erosigoo dut (= holako zerra erosteko asmotan
nabil, erostea pentsatzen dut). (Arantza)

Eldu den urtian tillatua moldatugoo dut, okerrikan suertzen ez-
pada (= Heldu den urtean teilatua moldatzeko asmoa dut / mol-
datzea pentsatzen dut, okerrik suertatzen ez bada). (Bera)

Donamaritik do bertze nunbaitik ekarrigoo dugu egurra negua
trankill pasatzeko (= ekartzeko asmoa dugu / ekartzea pentsa-
tzen dugu. (Lesaka)

Aurreko aditz atzizkia bezala, hau ere nekez aditzen da gazteen artean.
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7. Azentua

Beti aditu izan dugu Bidasoa aldeko azentua hitzaren azentua dela eta ez
esaldiarena eta nahiko markatua (Zuberoakoaren ondotik agian markatuena):

Bedé(ra)tzi, abís(a)tu, zár(re)na, óin(e)tukuk / óin(e)takuk... 

Bortzerrietan eta Malerrekan beti lehenbiziko edo bigarren silaban joanen
da azentua, inoiz ez hirugarrenean (Irun eta Hondarribian edo Baztanen, bai):

Ostíkua, katákuxintxa, berótasuna, kánpotarra, mínbizi(y)a...

Eta behin azentuak silaba batean jotzen badu, handik ez da mugitzen,
nahiz eta hitz hori nahi den adina luzatu:

kánpo, kánpotarra, kánpotarrari, kánpotarrangatik...

emákumia, emákumindako...

Elízondo, Elízondokundako…

Normalena bigarren silaban jartzen da azentua:

astélena, basérri(y)a, gorpútza...

Silaba bakarrekoetan, jakina, lehenbiziko silaban eta bi silabako batzue-
tan ere bai:

bágo, bésta, írri, bíño, séme, txístu, télla...

Orain artio errandakoan Malerreka eta Bortzerriak bat etorri dira azen-
tuan, eta gazteek ere, normalki, adinekoek bezala egiten dute.

Baina bada kasu bat gazteak adinekoengandik aldenduz joan direna. Hitz
konposatuetan lehenengo elementuak azentua non, han joko du azentuak kon-
posizioa egin eta gero. Adibidez:

kánpo+santua > kánposantua.

Eta, jakina, lehenengo elementua silababakarra baldin bada, azentua le-
henengo silaba horretan joanen da konposizioan eta hortik ez da mugituko:

oin+utsik > óinutsik

bi+garren > bígarren

des+egin > dése(g)in

san+ferminak > sánferminak

san+estebanak > sánestebanak

Bortz+herriak > Bórtzerri(y)ak, eta abar.
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Eta, erran bezala, gazteek atzo artio iraun duen azentu modu hau aldatu
dute hitz konposatu batzuetan. Gaur hiru hondarreko hitzetan bigarren silaban
sartzen da azentua, hala nola:

Lesakako sanférminak, Berako sanéstebanak, Botzíriak / Bortzé-
rriak...

Egia erran, gaur 70-80 urtekoek bakarrik markatzen dute lehenengo sila-
ba hiru hitz konposatu horietan.

Eta gazteen artean oinútsik dabil eta gisakoak ere entzuten dira.

8. Esapideak edo erranerak 

Hona hemen erranera batzuk gaur artio barra-barra entzun izan direnak,
bertzeak bertze Bortzerrietan erraten direnak, baina gazteek hagitz gutitan edo
behin ere erabiltzen ez dituztenak.

– Isiltzeko hobea zaude! (= baduzu isiltzeko ordua)

– Bestak bukatzeko hobeak ziren» (= eskerrak bukatu diren!)

– Hobe duzu gero inori ez erran! (= ez gero inori erran!)

– Zurekin solas egin nahi dut, erran zion abatik hortzera. (= hitzetik hor-
tzera)

– Etxe horretako semea? Haize puska bat! (= espantu eta itxura bertze-
rik ez)

– Zuk kontatutakoa gezurra ez ote den egoten naiz batzuetan. (= pentsa-
tzen dut)

– Egunero autoan eraman behar bazaitu, ez diozu lan txarra eman! (=
zama handia jarri diozu)

– Eginen dizu biharko barrenak hala laguntzen badio. (= gogorik baldin
badu)

– Hi bizi haiz, hi! (= bai ongi bizi haizela!)

– Hi haiz, hi! (= ikaragarria haiz gero!)

– Atzokoaren ondoan anitzez hobeki da gaur! (= atzokoarekin konpara-
tuta)

– Ezarian-ezarian erran zizkion ederrak! (= poliki-poliki, pixkaka-pixka-
ka)

– Joan den astean euria leher aritu zuen. (= ikaragarri)
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– Hats handitua ailegatu da etxera. (= arnas estuka...)

– Hau eta hau erran nion alde-aldera. (= gutiz goiti beheiti)

– Zorriak baino lotsagabeagoa da. Hala duzu, bada! (= badakit gaizki da-
goela erran dudana, baina merezia zuen!)

– Dirua hobeki dauka emakume horrek! (= dirua bertzerik ez du)

– Ordu batez bukatuko nuke lan hori! Nonbaitere! (= gero ere bertzela-
ko gauza!)

– Igandea gabe joan nahi dut Elizondora. (= igandea iritsi baino lehen)

– Amak ere joan nahi du noski gurekin Irunera. (= hala iruditzen zait,
hala uste dut)

– Duikabe oroituko da bihar nire urtebetetzea dela. (= hala uste dut, hala
espero dut)

– Hi aizkoran ikusi eta harritu ez banaiz ni! (= erabat harrituta utzi nauk)

– Koldo ere heldu da gurekin? Heldu ote den, bada! (= jakina! Horixe!)

– Nork egin baitu ere etxe hori, ez du gustu handirik izan. (= egin due-
nak egin duela)

– Iduri eta horrek jakinki nor izan den. (= badakien plantak egiten ari
da, baina ziur naiz ez dakiela...)

– Ez duzu ukatu; geroztik egia zen. (= beraz,...)

– Adinak nola eramaten duen! (= ahalbideak galarazten ditu)

– Ezkilak jotze aldera kafea, kopa eta purua ematen zidaten. (= jo ordez,
jotzeagatik)

– Apen demonios / apen kristo etorriko da! (=ez da etorriko, ez!)

9. Lexikoa

Lexikoari dagokionez ere, esapideekin gertatzen zaigun gauza bera ger-
tatzen zaigu. Hurrengo hitzak, erraterako, orain artio ahotik hortzera erabili
izan badira ere, nekez entzuten ditugu gazteen ahotan:

– Agian (= ‘ojalá’): etorriko da agian! (= etorriko ahal da!)

– Artexa [artezia] (= esku trebea): nire anaia artexa izan da betitik.

– Ausarki (= ugari): badugu janaria ausarki. (= anitz, ugari...)

– Bizkorki (= ugari, anitz...): jendea bizkorki etorri zen.
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– Erdazu (= lerdetsu): ume erdazu zikina!

– Erogarri (= zoragarri): eguraldi erogarria egin zigun.

– Ezki (= beldurti, eskapoka dabilena): jende ezkia duzu hori.

– Gutizia (= irrika, gogo bizia): txokolatea jateko gutizia dut.

– Iraungi (= itzali): iraungi dituzu argiak?

– Hitz debeku (= toteltasun): hitz debekua du mutiko horrek. (= totela da)

– Jendaki (= ahaide): zure jendakia da hori?

– Kokollka (= kokoriko): gustura ibiltzen dira kokollka.

– Mendratu (= mespretxatu): mundu guzia mendratu nahizik dabil.

– Obeni(a)n [hoberenean] (= beharbada): obenin gaur joanen dira.

– Zenberena (= ‘requesón’): hagitz goxoa zagon zenberena.
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EUSKALKIEN TRATAERA IKUS-ENTZUNEZKO
HEDABIDEETAN

Esti Arzuaga,
Proyeccion taldea

Arraro samar egiten da www.euskaraz.tvren esperientziaren berri ematea
egoera eta Jardunaldi hauetan. Izan ere, «euskalkien trataera ikus-entzunezko
medioetan» izanik jardunaldien gaia, eta kontutan hartuta www.euskaraz.tvk
euskara batua oinarritzat hartzen duela, lehen begirada batean behintzat Jar-
dunaldi hauetan eztabaidarako aukera gutxi ematen duela pentsa liteke. Are
gehiago, ofizialki lau hilabete eskas dituela kontuan hartuta, historia eta gara-
pen aldetik aztertzeko «iragan» gutxi duela ere argi baitago.

Baina, bestalde, www.euskaraz.tvren ezaugarri horiek beraiek hausnarke-
tarako aukera sorrarazi dezaketela uste dut, eta hori espero gainera. Etorkizu-
nari begira ikus-entzunezko euskarri berrietan euskalkiek bete beharreko lekua
aztertzeko bidexka bat ireki dezakeela, uste dut. Jarraian aipatuko diren ego-
era eta ezaugarriek euskalkien trataeraren azterketan beste bide berri bat ireki
dezaketela, edo behintzat euskarri berriak ere hor badaudela gogoratu dezake-
tela, uste dut: euskalkiek Interneteko hedabideetan ere beren txokoa izan be-
harko luketela, alegia. 

Izan ere, gurea ikus-entzunezko hedabide digitala den eienean, eta, dauz-
kan emisio ezaugarriak direla eta, euskararen (eta euskalkien) aldetik aztertu
beharreko beste bide bat ere bada.

Lehenengo eta behin www.euskaraz.tvren berri ematea da beharbada ego-
kiena: zer den eta zer egiten duen azaltzea.

www.euskaraz.tv Internet bidez emititzen duen ikus-entzunezko komuni-
kabide digitala da; labur esanda, Internet bidez soilik emititzen duen euska-
razko telebista.

Proyección taldearen baitan kokatzen da www.euskaraz.tv; enpresa honen
ikus-entzunezko arloan. Atal hau 4 kidek osatzen dute eta, beste gauza batzuen
artean, 2 ikus-entzunezko hedabide digital ekoizten dituzte: soilik internet bi-
dez emititzen duten www.proyecion.tv eta www.euskaraz.tv



Hausnaketa honi ekiteko orain arte aipatutako bi ezaugarri nabarmendu-
ko nituzke: Internet bidez emititzen dela (soilik Internet bidez) eta telebista
bat dela (Bilbon kokatzen den telebista).

Zertan datza «Internet bidezko telebista» kontzeptua?

Behin atariaren orri nagusira sartzean 6 kanalekin egiten dugu topo eta
kanal horietako bakoitzak arlo bat lantzen du. Beraz, kanal bakoitzak arlo hori
lantzen duten bideoak biltzen ditu: Albisteak, Hitzaldiak, Expo-Art, Turismoa,
Zabalik eta Kongresuena.

Horrela, erabiltzailea bertara sartu eta dohainik bideo hauek euskaraz iku-
si eta entzun ditzake, osorik.

Eta, osotasun hau berau da beharbada ezaugarririk bereziena eta euskara
aldetik ere bereiztasuna ekartzen diona.

Izan ere, ekitaldi informatiboa osorik grabatu, bideoa egin eta osorik es-
kegitzen dugu kanal horietan, igorleak berak eskaini edo igorri duen modu be-
rean eta igorlearen beraren eskutik gainera.

Beraz, kasu honetan, igorle horren eta azken finean protagonista horren
euskara (euskalkia) da bideo horretan ageri dena. Guk bideo horren gainean
egiten dugun trataera bakarra berau laburtzea da (geroago e-mail bidez labur-
pen hori hartzaileei igortzeko); eta, laburpen horretan dago guk euskara alde-
tik egiten dugun aukeraketa bakarra, erabaki bakarra. Oraingoan hartutako era-
bakia euskara batuaren aldekoa izan da, laburpen hori euskara batuan egitea,
alegia. Eta, zentzu honetan komunikabidearen ezaugarri hauek hori egitera bul-
tzatzen dutela uste dugu.

Hiru ideia nagusiren inguruan laburtuko nuke nik erabaki horren egoki-
tasuna.

1. HEDADURA

Euskaltzaindiaren adierazpena oinarritzat hartuta, eta, hedadura kontuak
hizpide, www.euskaraz.tv zein motatako hedabidea den aztertzearekin hasi gai-
tezke.

Komunikabide mota zehazteko hedadura oinarritzat hartuz, www.euska-
raz.tv tokian tokiko telebista al da?

Bere hedadura edo jardun esparrua Internet izanik, esparru hori zabala
dela kontsideratu daiteke; baina, bestalde, lantzen dituen edukiak nahiko es-
kualdekoak direla ere argi dago: Bilbo inguruan gertatzen direnak.

Egia da eduki kontuan Euskal Herri mailako edukiak lantzera jotzen du-
gula, nahiz eta emititzen denaren erdia baino gehiago Bilbora mugatu; baina,
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Bilbo inguruan kokatu arren, oihartzuna Euskal Herri mailakoa izaten da kasu
gehienetan.

Adib.: Bizkaiko Foru Aldundiko hainbat prentsaurrekoren gaineko inte-
resa printzipioz Bizkaia ingurura mugatzen den arren, politika mailan eduki
gehienak Euskal Herri mailako interesa dutela, esan liteke.

Beraz, Internet bezalako euskarri batean tokikotasunak ezaugarri bereziak
dituela argi dago. 

2. INTERNET EMISIORAKO EUSKARRI BAKARRA DA

Ikus-entzunezko beste atariekiko edo komunikabide batzuekiko ezberdi-
natasun bat ere badu honek: kasu hauetako askotan Interneteko emanaldia osa-
garria izaten da, euskarri nagusiago baten osagarria.

Gure kasuan Internet euskarri nagusia eta bakarra da; eta egitura aldetik
ere www.euskaraz.tv-k telebista izaera mantendu nahi du, kanaletako banake-
ta eginez.

Beraz, Internet euskarri nagusia izanik bere hartzaile potentzialak Bilbo
inguruneaz gain Euskal Herri mailako euskarazko hartzaileak izan litezke.

3. IGORLEAREN ESKUTIK JASOTZEA INFORMAZIOA

Lehen esan bezala, edukiak osorik eta hartzailearen eskutik jasotzen di-
tugu; beraz, hartzaileak igortzen dituen modu berean: euskara batuan bada, ba-
tuan eta euskalkiren batean bada euskalkiren batean.

Guk horren aurrean egiten dugun «lanketa» bakarra laburpen bat da, gero
e-postaz bidaliko dena; eta, zentzu honetan, eta aurretik aipatutako beste bi
ezaugarriei begira, ahalik eta zabalen eta orokorren izateko batua komeniga-
rriagotzat jotzen dugu, laburpen horiek ahalik eta bateratuen izateko.

Beraz, hau guztiau kontuan hartuz, batua aukeratu dugu gure lanketara-
ko: igorleak bere euskalkian igorri dezake albistea edo ekitaldi informatiboa;
eta, biak batera erabiltzen diren arren, ez dira elkarrekin nahasten, eta bai ba-
taren eta bai bestearen izaera mantendu egiten dira, atalez atal bereiztuta gel-
ditzen direla kontsideratuz.

Horrela, igorlearen nortasuna mantendu egiten da (hori baita azken bate-
an gure ezaugarri bereizgarrienetako bat); baina baita informazioa zabaltzeko
guk egokitzat jotzen dugun bateratasuna, laburpenetako euskara batuaren bi-
dez lortzen dena.
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Eta, honen adibide argia hitzaldien kanalean aurki daitekeen Julen Gabi-
riaren hitzaldia izan daiteke; berak bere euskalkia erabili arren, guk baterata-
sun eta Internetek ematen duen zabalera hori mantentzeko euskara batuan ida-
tzi genuen hitzaldi horren laburpena.

Beraz, Internet bidez emititzeak eta igorlearen eskutik bertatik informa-
zioa zuzenean jasotzeak euskararen erabilera aztertzeko aukera berri bat pla-
zara dezake. Nortasuna mantenduz Internetek eskaintzen duen bateratasuna
lortzea izan da guk horren aurrean hartutako erabakia.
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EUSKALKIAK
ETA HERRI KOMUNIKABIDEAK

Iñaki Mundiñano Larraza,
Guaixe, Bierrik Elkartea

Euskalkiek Nafarroako herri komunikabideetan duten tratamendua az-
tertzeko Jardunaldien barnean aipagai dugu Sakanako Bierrik Elkarteak bere
menpe dituen komunikabideetan euskalkiek duten tokia. Euskalkien eta herri
komunikabideen gaiari zuzen-zuzenean heldu aurretik, garrantzitsua izanen
da Bierrik Elkartea zer den azaltzea eta Sakanak dituen berezitasunak age-
rian uztea:

BIERRIK ELKARTEA

Bierrik Elkartea 1994. urtean
sortu zen. Hasierako helburua Saka-
nako euskarazko komunikabideak
indartzea izan zen eta, hori da, na-
gusiki, mantentzen duen helburua.
Sortu zen urtean berean hasi zen ar-
gitaratzen Guaixe hilabetekaria.



Guaixe hilabetekaria garaiko herri komunikabideen eredura sortu zen:
bailarako berriak eman, erreportaiak, elkarrizketak... Eredu izan ziren sorrera
garaian indartsu argitaratzen ziren herri aldizkariak: ttipi-ttapa, Arrasate Press,
Eta kitto!...

Gerora, 1998an Beleixe irratia sortu zuen elkarteak eta ia garai berean
Oixe astekaria. Guztiek betetzen dute ezaugarri bera: sakandarrendako infor-
mazio iturri izatea euskaraz eta irakurzaletasuna bultzatzea. Idatziaren espa-
rrua osatuz diseinu zerbitzua sortu da eta bertan udal buletinak, festetako pro-
gramak, aldizkariak, ikas agendak... sortu eta maketatu dira.

* * *

2003a bitarte komunikabideen egoera:

– Guaixe hilabetekaria (1994-2003): 40 orrialdeko aldizkaria. 3.600 ale
hilero. Harpidedunen etxeetan banaturik. 

– Oixe astekaria (2000-2003): 8 orrialdeko argitalpena. Egunkari forma-
tua. 2.500 ale astean. Dendetan uzten zen, ez zen etxeetan banatzen.

– Beleixe Irratia: eguneroko saioa goizez. Herri hizkera eta batua tarte-
katurik.

* * *

Bestealde, hainbat libururen eta materialen bultzatzaile eta laguntzaile
izan da elkartea: 

– Liburuak:

– • Jose Maria Satrustegiren Sakanerri Barrena (1999).
– • Jose Miguel Bidadorren Sakanako Euskal Idazleen Antologia I (2000).
– • Jose Luis Erdoziaren Sakana erdialdeko jostagarri eta esaerak (2003).
– • Maria Floresen Basogintza Sakanan (2003).

– Diskoak:

– • Sakanan egina (1999).

– Jokoak:

– • Sakanako Tribiala.

– Sakanako ahozko tradizioa aztertzeko beka:

– • Sakanako ikastetxeetan lantzeko unitate didaktikoa (hizkerak, topo-
nimia, ohiturak, literatura...).

– • Euskara maila hobetzeko ikastaroak.
– • ...

Komunikabideez gain, euskal txokoak ere sortu ditu elkarteak: Etxarri-
-Aranatzen bat eta Altsasun bestea. Bertan kultur ekitaldi ugari egin da azken
urte hauetan.

324 EUSKERA - LII, 2007, 1



Proiektua bultzatzen duten 400 bazkide inguru ditu elkarteak eta aipatu-
takoen kuotekin, publizitatearekin eta erakundeek emandako diru-laguntzei es-
ker egiten du aurrera Bierrik elkartearen proiektuak.

Aurten egindako berrikuntzen artean, nabarmenena, Guaixe hilabetekaria
astekari bihurtzea izan da.

ZER DA SAKANA?

Sakana Nafarroa ipar-mendebaldean kokatua da. Esanak esan, Sakana ez
da haran bat, hiru haran biltzen dituen mendiartea baizik (Aralar eta Andia-
Urbasa mendiak, alegia): Burunda, Aranatz eta Arakil.

Hauexek dira Sakanako datu orokorrak:

– Herri asko biltzen ditu: 30 herri.

– 35 kilometro luze da.

– Herrien artean desberdintasun handiak dau-
de. Esate baterako, Arruazuk 99 biztanle
ditu eta Altsasuk 6.965.

– Zenbait herritan euskara bizi-bizirik dago
(hiru herri, Arbizu, Etxarri-Aranatz eta Ur-
diain, UEMAko kide dira), beste batzuetan
helduenek baino ez dute ezagutzen eta beste-
etan bertako euskara galdua da. Esandakoaren
adibide, Altsasun 5 inguru izanen dira bizirik
gelditzen diren euskaldunak eta Olaztin joan
zen urtean hil zen bertako azken euskalduna.
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Ondorengo grafikoek lagunduko digute Sakanako egoera hobeki uler-
tzen:

Herri euskaldunenak erdialdeko herriak dira gehienak, bertan euskarak
osasuntsu edo segitzen du: Urdiain, Etxarri-Aranatz, Lizarragabengoa, Er-
goiena (Lizarraga, Unanu eta Dorrao), Arbizu, Lakuntza eta Arruazu. On-
dorengo grafikoa ikusiz gero, ordea, irauli egiten zaizkigu, nolabait, goiko
datuak: herri erdaldunenak dira populatuenak eta hauetan txikia da euskal-
dunen proportzioa (% 22 Altsasun, % 20 inguru Arakilen eta Irurtzunen).
Zutabeen gainean ageri diren zenbakiak herrietako euskaldunen kopuruak
dira.
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SAKANAKO EUSKALKIAK

Bertako euskalkiei erreparatzen badiegu, kontraste handiko eskualdea
dugu Sakana. Luis Lucien Bonapartek berak ere lanak izan zituen bertako eus-
kalkiak mapan behar zen bezala adierazteko. Sakanako euskalkiek mendebal-
deko hizkeren eta nafarreraren arteko zubi lana egiten dute eta hori dela eta,
aberastasun handia eta aldaketa ugari biltzen dute bertako hizkerek. Aberasta-
sun honen erakusle dugu ondorengo isoglosa. Bitxikeria hutsa bada ere, argi
eta garbi adierazten du Sakanako euskalkien auzia:

Bonapartek 1863an egin zuen euskalkien maparen arabera honela sailka-
tu zituen Sakanako hizkerak:

– Gipuzkera (Burunda eta Etxarri-Aranatzeko hizkerak).

– Iparraldeko goi nafarrera (Arbizutik ekialdera).

– Hegoaldeko goi nafarrera (Ihabarretik ekialdera).
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Koldo Zuazok egin duen euskalkien sailkapen berrian tarteko hizkerata-
ko hartu ditu Burundako hizkerak eta beste gainerakoak nafarreratakoak har-
tu ditu. Zuazoren esanetan Burundako hizkerak mendebaldekoaren, erdialde-
koaren eta nafarreraren tarteko hizkerak dira eta Sakanako beste gainerakoak
hizkera nafarrean sailkatzen ditu, hego-sartaldeko azpieuskalkian (*).

Sailkapenak saikapen, herri batetik bestera hizkera aldatu egiten da, eta
ez gutxi gero (aditz sistema ezberdinak, ekialde eta mendebaldeko ezauga-
rriak...). Nabaria da hizkeren arteko batasun falta eta honek, zorionez, hiz-
kuntza aberastasun izugarri handia ematen digu baina era berean, zoritxarrez,
homogeneotasunik ezak ahuldu egiten du herri hizkeren indarra.

Sakanako hizkerak sailkatzen zailak izanagatik, orain gutxi arte gehiegi
ikertu ez diren hizkerak izan dira. Bonapartek zenbait testu itzularazi zuen zen-
bait hizkeratara, Damaso Intzak Burundako aditzak landu zituen; Arturo Cam-
pionek Orreaga balada itzularazi zuen; Lurdes Oñederrak Burundako despala-
talizazioa aztertu zuen...; baina urteak behar izan dira bertako hizkerak behar
den bezala aztertzen hasteko. Koldo Zuazok Burundako hizkera deskribatu
zuen 1995ean, azken honek euskalkien sailkapen berria egiteko ikerketak egin
ditu; Iñaki Caminok Goñerriko hizkerak lantzerakoan Sakanakoak kontuan
hartu ditu; Jose Luis Erdoziak tesia egin du Sakana erdialdeko hizkeren sail-
kapena finkatzeko, bertako kantu eta jolasak biltzen dituen liburua argitaratu
du, Sakanako lexikoa biltzen duen hiztegia argitaratu berri du... Azken hamar
urteetan hasi dira ikerketa lanak.

Sakanan orain arte izan den hizkuntza egoera 3 puntutan labur daiteke:

a) Orain arte bertako hizkerak idazteko / lantzeko joerarik ez da izan.
Bertako hizkerek ez dute tradizio idatzirik. 

b) Euskararen galera historikoari dagokionez, Sakana gune erdaldunen
arteko irla da. Araba aldeko hizkerak, Iruñea alderakoak eta Lizarral-
dekoak desagertuak dira eta iparraldekoak urruti daude. Aralar eta An-
dia-Urbasa mendiek mugatzen dute Sakana. 

c) Kulturalki Gipuzkoarekin izan dira hartu emanak (ikastolak...)
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GUAIXE ETA HIZKUNTZA ESTILOAK

1994. urtean Guaixe hilabetekaria sortu zenean hasiera-hasieratik hartu zen
bertako euskalkiak erabiltzeko erabakia. Asmoa bai, baina nola jakin ez, ordea.
Irizpiderik ez zen finkatu eta hausnarketarik ere ez zen egin. Herrietako kroni-
kak idazten zituzten kolaboratzaileek ahal izan zuten bezala, borondaterik one-
narekin, egin zuten beren lana baina gehienak oso kaskarrak izan ziren.

Egoera honi aurre egiteko sortu zen Euskalki Batzordea. Batzorde hone-
tan herri hizkerak idazteko irizpideak adostu ziren eta euskara estandarrean
txertatu beharreko Sakanako euskalkien formak aztertu zituen.

Euskalki Batzordeak adosturiko irizpideak:

a) Hizkera bizirik dagoen herrietan bertako hizkeran (Arruazu, Lakun-
tza, Arbizu, Ergoiena, Lizarragabengoa, Etxarri-Aranatz eta Urdiain)
– Aldizkariaren % 5-10 inguru. Beste gainerako herrietan Sakanako
hizkuntza ezaugarriak txertatzeko planteamentua.

b) Beste atalak: elkarrizketak, erreportaiak... euskara batuan, Sakanako
hizkuntza ezaugarriak kontuan harturik. Sakanako euskara batua dei
dezakeguna, euskara batua euskalkietako formez aberasturik.

Herri hizkerak idazteko ereduak ondorengo helburua bete behar zuen:
«batetik, herri hizkerak ahalik eta fidelen islatu behar ditu eta bestetik, eus-
kara batuaren idazkera arauetara ahalik eta gehien gerturatuko da».

Hizkeren aldeko apostua egiteko 4 arrazoi agertu ziren:

1. Gertutasuna.

2. Identifikazioa.

3. Hizkeraren beraren prestigioa.

4. Estandarrerako zubi izaera (euskaraz irakurtzeko ohiturarik ez).

Aldizkarian herri hizkerak herrietako albisteetan baino ez dira erabiltzen
eta aldizkari gehiena euskara batuan idazten da. Hizkeradun herritarren aurre-
neko joera euren herriko berriak irakurtzea izan ohi da eta bigarren pausoa bes-
te guztia begiratzea. Sakanako hizkerek orain arte ez dute prestigiorik izan eta
herritarrak lotsatu egin izan dira beren hizkera erabiltzerakoan. Herri hizkerak
idatzirik eta txukun ikusirik, hizkerak prestigioa berreskuratuko du. 

Askotan etxeko euskaran erabiltzen diren formak ez dira euskara batua-
rekin identifikatzen eta ondorioz, normalean erabiltzen ez dena bihurtzen da
forma batua. Esate baterako, herrian ongi erabiltzen duenak batura salto egi-
tean ondo aukeratzen du. Hiztunak bere hizkerarekiko kontzientzia falta du eta
arrotzago zaiona hartu ohi du euskara batuatako. Ezinbestekoa zaigu herrieta-
ko formak jaso eta zabaltzea, hiztunak inguruan duen aberastasuna ezagut eta
erabil dezan.
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Gorago aipatu dira Sakanako hizkeren berezitasunak eta egoera. Irakur-
tzeko ohiturarik ez duen euskaldunarendako zubi-lan bihurtu da aldizkaria; as-
kotan aldizkaria da euskaraz irakurtzen den gauza bakarra. Aldizkariak herri
hizkerak landuz eta Sakanako hizkeren berezitasunak txertatuz hizkeradunak
salto egin ahal izanen du euskara batura eta irakurzaletasunera. 

Euskalki Batzordean herri hizkerak idazteko irizpideak finkatu ziren. Ga-
rai hartan, 1995. urte inguruan, Aretxabaletan eta Eibarren adostutako irizpi-
deen oso antzekoak adostu ziren. Hona hemen Erabilitako Grafia, Euskalkiak
idazteko aholkuak, alegia:

.../...

Erabilitako Grafia

Lan hau aurrera eraman ahal izateko izan dugun lehendabiziko arazoa he-
rri hizkerak idatzian nola agertu izan da. Guaixeko Euskalki Batzordean
eztabaidatutakoa eta onartutakoa da hemen dakarkiguna. Proposaturiko
sistemak herri hizkerak ahalik eta fidelen islatu behar zituen batetik, eta
bestetik, euskara batuaren idazkera arauetara ahalik eta gehien gerturatu
nahi genuen. Hauxe da, besterik ezean, adostutakoa:

Euskalkiak idazteko aholkuak:

Alfabetoan «Y»: Euskaltzaindiak «dd» proposatzen badu ere, herritarren
artean ezaguna den forma erabiliko dugu. Adib.: mendiye, biyer...

«H»-a dela eta: idazterakoan erabiltzea aholkatzen da. Hala ere, alboko
hizkietan aldaketa fonetikoren bat sortzen denean h-rik gabe idatziko dira
hitzak. Adib.: biyer «bihar», nei «nahi», …

«EZ» partikula: aditzetik bereizirik idatziko da batuan bezala. adib.: 

eztakau ................................ ez dakau.
enengon............................... ez nengon.

Erakusleak eta «BAT»: hitzetik bereizirik idaztea aholkatzen da. Hala
egitekotan, hitzak erakusleekin lotzerakoan sortzen diren aldaketa foneti-
koak ez dira adieraziko. Adib.:

Momentubontan.................. momentu hontan.
Etxioi................................... etxe hoi.
Zuluat.................................. zulo bat.

Bustidura: LL, Ñ eta TT hizkiekin adieraziko da bustidura. Hauen au-
rretik «i» jartzea ere aholkatzen da. Beraz, ill, iñ eta itt idatziko ditugu:

Itturri pillota iñezture
aittune aillatu ezpeiñe
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.../...

«BEHAR» + adizkia: bereizirik idaztea aholkatzen da baina loturik idaz-
teko aukera ere badago. Adib.:

ein biet ................................ ein ber det.
ekar biala ............................ ekar ber dala.

Geroaldia + adizkia: Sakanan bi aukera daude geroaldia egiteko: -en eta
-ko. Lehenengoa idazteko orduan ez dago arazorik (eiñen det, yonen ga…)
eta bigarrena idazterakoan bereizirik egitea proposatzen da. Adib.: 

ekarkuet............................... ekarko det.
einkuet................................. einko det.

Bokal luzeak: bakarra idaztea proposatzen da. Hala ere, bokal luzeek bi
forma desberdin bereizten dituztenean erabiltzea gomendatzen da. Adib.:

ziñen (zu)............................ ziñeen (zuek).
eman.................................... emaan (emanen).
eskolan (non) ...................... eskolaan (noren).
borda (zer) .......................... bordaa (nora).

GABE (bage forma zaharretik eratorria, be bezalaxe) nola idatzi: nor-
malean bereizirik idatziko da:

etor be «etorri gabe».
bota be «bota gabe».

Hala ere, partitiboarekin (-rik) loturik idaztea gomendatzen da (ogipe
«ogirik gabe», diruipe «dirurik gabe»...).

Be «gabe» eta be «bere» desberdintzeko bigarrena bokal bikoitzez idatzi-
ko da (bee «bere»). Adib.:

ezere ein be gaude «ezer egin gabe gaude».
bee kontu autzi diau «bere kontu utzi dugu».

ERE nola idatzi: «ere» idazteko de eta ee erabiliko dira.

ETA nola idatzi: hitz egiterakoan ETA-k dituen hiru aldaeretatik (eta, ta,
da) «ETA» eta «TA» gomendatzen dira (*).
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Maiz, Eneka & Mundiñano, Iñaki, 1998, Etxarrieratik Sakanerara,
Nafarroako Gobernua, Iruñea.

* * *

Helburua hizkeradunak bere hizkeraz kontzientzia hartzea da, bere hizke-
ra ezagutzea eta batuan erabili ahal izatea. Zubia eraiki behar da hizkeren eta
euskara batuaren artean. Ez dago halako alderik, bertako formak euskara batuan
txertatuz gero, baina arazo nagusia ohitura falta da: euskaraz irakurtzeko ohi-
tura falta batetik, eta erdialdeko estandarra ez den euskara batua irakurtzeko ohi-
tura falta bestetik. Hau da, hiztunen euren hizkerarekiko kontzientzia falta.

Arazoak ez dira falta izan hizkeraren aldeko hautua egin eta gero:

Kexak: egia esan, hasierako testuen maila ikusirik, ez da bat ere harri-
tzekoa jendea kexatzea. 

Kontrakoak: herri hizkerak idatzian erabiltzearen kontra daudenak. Herri
hizkerak ez omen dira idatzirako. Hauen artean sar ditzakegu Guaixe hilabete-
karia osorik herri hizkeran idazten zela ziotenak. Gorago aipatu bezala, hila-
betekariaren % 5 edo idazten zen herri hizkeran, hizkera bizirik den herrieta-
ko kroniketan bakarrik. Berez, herri hizkeraren erabilera eremua herrira bertara
mugatu beharko litzateke, baina herrietan ez dago komunikabiderik eta bailara
guztia kontuan hartzen duen toki posible bakarra du herri hizkerak: Guaixe.

Kazetarien / berriemaleen maila kaskarra: oso desberdina da herri hiz-
keran idatzitako testu bat ulertezina izatea hizkeran idatzia dagoelako edota
idatzi duenaren maila kaskarra delako. Hizkuntza idatzia lantzen den generoa
da, edonork ezin du edozertaz nolanahi idatzi. Kazetariek eta berriemaleek jan-
tzi egin behar dute maila oneko testuak ekoizteko.
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Euskara batua bertako formekin aberasterakoan ere, antzekoa gertatzen
da. Ikasi eta erabili egin behar dira bertako formak. 

ETORKIZUNEKO ERRONKAK

Aldaketa handiak izan dira Bierrik Elkartean 2003. urtea bukatzearekin
batera. Guaixe hilabetekaria ASTEKARI bihurtu da. Hala, azken 4 urteetan
asteko informazioa landu duen Oixe astekaria desagertu egin da. Azkenean, 10
urte eta gero, Guaixe benetan komunikatzen duen komunikabide bihurtu da:
gaurkotasuna, informazio erabilgarria... hilabeteroko maiztasunak ekartzen zi-
tuen mugak hautsi dira.

Astekari bihurtzearekin herrietako berriemaleak desagertu egin dira eta ez
dugu herrietako kronikarik. Astekariko kazetariek egiten dituzte kronika, el-
karrizketa, erreportaia gehienak. Hori dela eta, herri hizkerak ia erabat desa-
gertu dira.

Euskara batuan, eredu estandarrean, Sakanako bertako ezaugarriak txer-
tatzeko ahalegina egiten da baina ez da sistematikoa. Kazetarien formazioa be-
har-beharrezkoa da. Kazetari batzuek ez dute beren hizkerarekiko kontzien-
tziarik eta ezinbestekoa da bertako hizkerak ezagutu eta erabiltzea, eredu batua
osatu / hobetu ahal izateko; bestela, Koldo Zuazok aipatzen duen sasiletrau-
keria sortzen zaigu:

Gure arteko askori berdin die fisika nuklearraz jardun edo asteburuko men-
di ibilaldiaz, beti erabiltzen dute euskara jaso bera. Berdin die 60 urteko hiztun
heldu batekin hitz egin edo 7 urteko ume batekin, beti erabiltzen dute euskara
bera. Ni ere euskara batu eta jasoaren aldekoa naiz, baina noiz, zertaz eta nore-
kin dihardugun izan behar dugu kontuan. Oso barneratua daukagu sasi-letratuke-
ria. Zenbat eta hitz exotikoagoak erabili, orduan eta euskara hobea egiten dugu-
la uste dugu eta hori ez da nahita ez egia. Ezin ditugu nonahi eta noiznahi XVI.
eta XVII. mendeko hitzak, Zuberoakoak, Erronkarikoak edo Arabakoak nahasian
erabili. Hori ez da aberastasuna, hori hizkuntza zer den ez jakitea da, sasi-letra-
tukeria hutsa. 

Koldo Zuazo, 2001, Ikastola aldizkaria 97

Herri hizkeren tokia zein den hausnartu egin behar da. Hilabetekaria as-
tekari bihurtzeko prozesu luze eta nekezak ez du hizkuntzaren trataera kon-
tuan hartu eta orain egin beharko diogu aurre eztabaidari. Non eta nola ager-
tu behar duen herri hizkerak eta nork egin behar duen: zorion-agurren txokoan,
inkestak atalean, hizkera bizirik den herritako berri batzuk, elkarrizketa labu-
rretan...
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LABURPENA

Euskalkien barrenean azpieuskalkiak daude, azpieuskalkietan eskualde-
-hizkera desberdinak, eskualde-hizkeretan herri-hizkerak, eta baita herri-hiz-
keretan auzo-hizkerak ere. Aniztasun horrek eragina du euskarazko komuni-
kabideei buruz mintzatzean –tokikoetan batez ere– eta horiek egokietsi
beharko luketen mintzairan.

Baina euskalki eta herri-hizkeretan ere beharrezkoa da beste sailkapen bat
egitea, alegia, erabilera arrunt eta jasoarena, eta funtsezkoa da bereizketa ho-
rretaz jabetzea herri- eta eskualde-komunikabideen jardueran. Halaber, euska-
ra batua «bertakotu» egin behar da, euskara batu bertaratua bihurtu, tokiko
hitz eta esaldiak erabiliz.

Komunikabideen gizarte-funtzio nagusiak zaintza (informazioa), ebalua-
zioa (iritzia, eztabaida), gizarte-balioen transmisioa, entretenimendua eta pu-
blizitatea dira, ikerketa zientifikoak erakutsi duenez. Komunikabideen kalita-
tea bermatzeko, berriz, bost parametro nagusi zaindu behar dira: edukia,
estiloa, seinale teknikoa, enpresa-jarduera eta, bosgarrena, hizkuntzaren kali-
tatea. Gai korapilatsua da azken hori, konstruktu kontzeptual modura hartu eta
aztertu behar baita, azkenean ebaluazio hurbiltzaile batera heltzeko, non hain-
bat mota eta mailatako hizkuntzak eta mintzairak dauden.



Ongi dakigunez, hedabideak, hedaduraren arabera, hainbat kategoriatan
bana ditzakegu (herri/eskualde, probintzia/euskalki, eta nazio/hizkuntza ko-
munitatearen zabalkunde mailakoak), eta gizarte-erakunde modura jarduten
dutenez, mintzaira-maila jasoa erabiltzen dute normalean. Proposamen orokor
modura, eta salbuespenak salbuespen, idatzizko tokiko hedabideetan euskara
batu bertaratua erabiltzea egokiagoa ikusten da. Ikus-entzunezko tokiko ko-
munikabideetan, berriz, biak, euskara batu bertaratua eta euskalki edo herri-
-hizkera; beti ere, mintzaira jasoa hobetsiz, maizenean.

1. EUSKALKIEN GAINEAN

Beharrezkoa da euskalkien inguruan gogoeta batzuk egitea, ondoren ko-
munikabideekin duten harremana aztertzeko. Asko idatzi da euskalkiez, eta
luze sakondu, baina, zientziaz harago, aitortu behar da gai honetan beti dago-
ela subjektibitatearen bidez soilik ezagut daitekeen alderdia, soziala batez ere.

1.1. Sailkapenak eta mugak

Euskal literatura eta hizkuntzalaritza jorratu duten guztientzat ezaguna de-
nez, historian zehar, euskalkien sailkapenean ez dira ados jarri adituak. Eus-
kaltzaindiak (1977) argitaratutako Libro Blanco del Euskara liburuan esaten
den bezala, «las discrepancias en la clasificación prueban que aquí juegan un
papel importante la estimativa o apreciación particular y un tanto subjetiva»
(147. or.).

Gauza bertsua zioen Gotzon Aurrekoetxeak (1998), «Euskal Herriko Hiz-
kuntza Atlasaren Ekarria Bizkaierari» txostenean.

Izan ere, Luis Luciano Bonapartek zortzi euskalki bereizi zituen
1869an (1). Ondoren, Azkuek aldaketa batzuk egin zizkion Bonaparteren sail-
kapenari, eta zazpi euskalki utzi zituen guztira. Azkueren aldaketen artean zeu-
den Erronkariera euskalkitzat hartzea eta bi Goi-Nafarrerak eta bi Behe-Nafa-
rrerak euskalki banatan batzea. Beranduago, Mitxelenak ere beste hiru euskalki
berri proposatu zituen: Hegoaldeko euskalkia –Araban hitz egindakoa–, aez-
kera eta zaraitzuera.

Muga-arazoak. Dena den, hizkuntzalaritzaren metodoak ahalik eta zuhu-
rren erabiliz, dialektologoek ezarri dituzten sailkapenak baliagarriak zaizkigu,
nahiz eta ongi dakigun ez direla zehatzak, baizik dibertsitatea edo askotariko-
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(1) Bizkaiera (B), Gipuzkera (G), Iparraldeko Goi-Nafarrera (Alto Navarro Septentrional
ANS), Hegoaldeko Goi-Nafarrera (Alto Navarro Meridional ANM), Lapurtera (L), Ekialdeko
Behe-Nafarrera (Bajo Navarro Occidental, BNOC; zaraitzuera barne), Mendebaleko Behe-Nafa-
rrera (Bajo Navarro Oriental, BNOR; aezkera barne), eta Zuberera (Z; erronkariera barne).



tasuna mugatuki ordenatzeko tresnak, lanerako definizio kokatu batzuen bi-
tartez eraikitako kategoriak. Horrek esan nahi du, euskalki bakoitzaren barre-
nean aldaera eta molde desberdinak egoten direla, eta agian, euskalki baten
barrenean sartzen den herri edo eskualde bateko euskara hurbilago dagoela
beste euskalki batetik. Adibidez, Areso edo Leitzako euskara, Goi-Nafarrera-
tik baino hurbilago egon daiteke Gipuzkeratik.

Euskalkiak, azpieuskalkiak, herri-hizkerak eta auzo-hizkerak. Eus-
kalkien sailkapenetan sakontzen badugu, gero eta kategoria txikiagoak egin
daitezke. Luis Luciano Bonapartek 25 azpieuskalki bereizi zituen 1869an, eta
sailkapen-lan honetan bahe estuagoa jartzen badugu, azpieuskalkietan eskual-
de-hizkera desberdinak aurki ditzakegu, eskualde-hizkeretan herri-hizkerak,
eta baita herri-hizkeretan auzo-hizkerak ere. Adibideak bazter guztietan dau-
de. Leitzako Gorriztaran eta Erasote borda-auzoetan (2) euskara ez dute oso-
tara berdin erabiltzen, badituzte desberdintasunak; Gorriztaranen «arrunt ona»
moduko esaldiak, «arrunt» hitza superlatiboaren adieran erabiliz, arruntak zi-
ren eta dira oraindik zaharrengan, ez seguruenik Erasoten. Gauza bertsua esan
liteke Leitza eta Ezkurra edo Eratsun herrien arteko aldeez. Jakina, hizkera-
-aniztasun horrek eragina du euskarazko komunikabideei eta hauek erabiltzen
eta erabil dezaketen hizkuntzari buruz gogoeta egitean.

Euskalkiak muga politikoen gainetik. Era berean, badakigu euskalkien
eremuek erkidego politikoak eta probintzia administratiboak gainditzen dituz-
tela eta, adibidez, bizkaiera deitzen den euskalkia Gipuzkoan sartzen dela. Ho-
rrek, administrazio politikoen arteko elkarlan eta adostasuna eskatzen ditu, eta
badirudi horretan behintzat bat datozela agintariak.

1.2. Euskalkien arteko hierarkiak

Koldo Zuazok «Euskalkien erabileraz ohar batzuk» txostenean dioen mo-
dura (1992) (3), euskalkien artean prestigio-hierarkia izan da historian zehar.
Horrela, jendearen artean, Gipuzkoako Beterriko hizkerak ospe edo balioes-
pen handiagoa zeukan Goierrikoak baino; gipuzkerak bizkaierak baino; la-
purterak behe-nafarrerak baino, eta azkenik, maila gorenera igoz, gaztelaniak
eta frantsesak euskarak baino ohore eta balio handiagoa jasotzen zuten gizar-
tean. Jakina, prestigioaren hierarkiak gizarte-funtzioen eta erabileren hierarkia
zeraman bere baitan eta, adibidez, euskalki ospedunak egokiagoak ikusten zi-
ren literaturarako, idazkuntza-lanetarako eta, oro har, administrazioko zerbi-
tzuetarako.
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(2) «Borda» eta «bordaria» deitzen baitzitzaien Leitzan mendiko etxeari eta etxekoari 1962.
urtera arte gutxienez. Ondoren, Gipuzkoatik etorritako «baserri» eta «baserritar» hitzak hasi ziren
nagusitzen eta bertakoa ordezkatzen.

(3) Autoreak dioenez, artikulu hau Jakin aldizkarian agertu zen aurretik.



Euskara batuarekiko hierarkia. Gaur egun, euskalkien arteko ospe-hie-
rarkia amaitu da, guztiek antzeko balioespena hartzen baitute, eta euskara ba-
tua onartu eta zabaldu denez geroztik, beste erlazio bat ezarri da, euskara ba-
tua lehen mailan eta euskalkia bigarrenean egotea. Erlazio hori noiz eta zein
egoera eta funtziotan mantendu behar den jakitea da auzia. Txosten honetan,
komunikabideen alorra aztertuko dugu.

Dena den, ez da ahantzi behar euskara batua, arau komunarengatik eza-
gunagoa den arren, euskalki guztien artean uneoro osatzen eta eraikitzen den
hizkuntza dela, alderdi batzuetan euskalki jakin batetik edo batzuetatik gehia-
go hartzen badu ere. Horregatik, euskalki bakoitzean dauden hitz eta esaldi
desberdin guzti-guztiak euskara batuaren parte dira berez, euskararenak diren
neurrian. Jakina, euskara batuak aukeraketak, edo lehenespenak, egiten ditu
hitz edo forma baliokideak dituzten aldaeren artean. Hala ere, euskara batua
hizkuntza «artifizialki sortua» eta euskalkien naturaltasunarekin kontrajarria
den iritzia uste baino zabalduago dago oraindik, hala erdal giroetan nola eus-
kalki eta herri-hizkeren zale frankoren artean ere.

1.3. Euskalkien arteko desberdintasunak

Adituek diotenez, euskalkiak elkarrengandik hurbilago omen zeuden
XVI. eta XVII. mendeetan «orain dauden baino», eta «euskalkiek gaur egun
ageri dituzten berezitasun asko eta asko, azken orduko berrikuntzak baizik ez
dira batzuetan eta besteetan, aldiz, antzina euskalki guztienak izanik, gero, gai-
nerakoetan galduz ostean, euskalki jakin batek edo bestek baizik atxiki ez di-
tuenak» (4). Zorionerako, euskara batuak geldiarazi egin zuen euskalkien al-
dentzea.

Beraz, euskalkien aldeko diskurtsoa egitean ongi jakin behar genuke zein
diren egiaz euskalki baten berezko ezaugarriak eta zein ustezkoak, ezjakinta-
sunak edo azalkeriak puztuak. Izan ere, autore batzuek diotenez, «euskalkien
arteko desberdintasunak ez dira uste dugun bezain ugariak eta sakonak. Aza-
lekoak, hiztegi mailakoak dira batez ere eta, jakina denez, erdaretatik maile-
gatuak dira maiz hitzak» (5).

Ezagun zaigu, hiztegiaz gain, aditzen, deklinabideen eta esaldien for-
metan ere desberdintasunak eta aldaerak daudela, baina ez egitura desberdi-
nak osatzeraino. Esandakoak euskalki gehienetarako balio dezake (gipuzke-
ra, goi eta behe-nafarrera, lapurtera), bi euskalkirako salbu, itxuraz euskara
batuaren azaleko moldetik urrutien daudenetarako, preseski: bizkaiera eta zu-
berera.
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(4) Zuazo, 1993, op. cit., 42 or.
(5) Ibidem, 46 or.



Ahozko hizkeraren desberdintasuna. Alabaina, maiz, euskalkien artean
eta euskalkien eta euskara batuaren artean dauden desberdintasunak eta elkar
ezin ulertzeak, jendeak mintzatzean egiten duen hitz-laburtzearen eta erabil-
tzen duen fonetikaren ondorioa izaten dira, euskalkiarenak berarenak baino
gehiago. Beraz, euskalkien arteko bestelakotasuna franko erlatibizatu behar ge-
nuke, ahozko hizkeraren ondorio pragmatikoa izaten baita maiz.

1.4. Euskalkiaren erabilerak eta «euskara batu bertaratua»

Euskalkiaren erabilera arruntak esan nahi du hiztunak eguneroko moduan
erabiltzen duela bere hizkera, ardura berezirik hartu gabe, eta mintzakide soi-
laren papera hartuz. Ondorioz, maiz, hitzak eta esaldiak franko jaten ditu, ko-
munikazioaren ulermen nahiko eta arinari lehentasuna emanez, mezuaren hiz-
kuntzaren biribiltasun eta argitasunari eman ordez.

Euskalkiaren erabilera jasoak, berriz, hizkuntza modu arduratsuan eta osa-
tuan lantzea esan nahi du. Askotan, erabilera jasoa gertatzen da komunika-
tzaileak rol instituzionalizatu edo erakundetu bat hartzen duenean (kazetari, al-
kate, batzarburu eta antzekoen modura hitz egitean) edo ekitaldi erakundetu
batean dagoenean (bilera bateko partaide denean, adibidez). Uste dugu be-
reizketa horretaz jabetzea funtsezkoa dela hizkuntzaren erabilerak eta komu-
nikazio-ekintzak modu egokian bideratzeko. Alegia, ‘hizketan ari denak’, edo
idazleak, jakin behar du noiz erabili behar duen hizkera arrunta eta noiz ja-
soa; eta normalean ongi jakiten du.

Adibidez, Leitzako gazte batek gaurko leitzar hizkera arruntean «hoi in
beha zo» esan lezake; bertako era jaso samarrean hitz eginen balu «hoi ein be-
har dozo» esanen luke; eta oraindik leitzar euskara jasoagoan mintzatuko ba-
litz, «jaso-ikasia» (alabaina, finean dena da ikasia) dei genezakeena, «hoi egin
behar dozo» adieraziko luke. Beste kontu bat da, euskalki-hierarkiaren eragi-
nez, leitzar bati herriko euskara jasoan hitz egiteko eskatu eta horrek, ia kon-
turatu gabe, gipuzkera erabiltzea eta, ustez Leitzakoa balitz modura, «hori egin
behar det» esatea, aspaldi gertatu zen modura; edo, bestela, nafarrerako/batu-
ko «dut» aditz-forma sartzea. 

Leitza aipatu dudanez, 2001. urtearen hasieran, herriko euskara-teknika-
riak leitzar batzuei galdegin zien ea zer iritzi zuten «Leitzako euskaraz idaz-
teko» irizpideei buruz. Galdera bera harrigarria iruditu zitzaidan, hiperlokalis-
moak joa baitzirudien. Erantzunean esan nuen gure herriko euskara asko ari
zela pobretzen, gazteen artean batez ere, eta hobe genukeela «Leitzako eus-
karaz hobeki eta oparoago hitz egiteko irizpideak, kanpaina, eta jarduerak an-
tolatu eta egitea, urterik urte, eten gabe, eta idazkuntzaren alderdia, euskara
batuaren irizpideetan uztea, Leitzako hitz eta esamoldeak pozik eta mara-mara
erabiliz». Alegia, jarraian aipatzen dudan euskara batu bertaratuaz ari nintzen.
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Komunikabideei dagokienez, kazetaritzaren eta komunikazioaren teoriek
diote informaziozko eta eztabaidazko edukiak transmititzean medioek hizkun-
tzaren erabilera jasoa egin behar dutela ia beti, salbuespenak salbuespen (efek-
tu berezi eta hurbiltzaile bat lortu nahi denean, adibidez). Entretenimenduzko
edukietan ere gehien bat mintzaira jasoaz baliatzea komeni izaten da, nahiz
eta ikus-entzunezko hedabideetan herri-hizkera arrunta batzuetan erabiltzen
den, audientziarekiko bertakotasuna adierazteko.

Jakina, komunikabide eta egoera bakoitzean azterketa zehatz eta argu-
diatua egin behar da, euskara batua edo euskalki jasoa erabili beharraz. Pun-
tu horrek garamatza, hain zuzen, euskara batuaren bertakotasunaz eta urrunta-
sunaz zerbait esatera, tokiko komunikabideekin zerikusi handia duena.

Euskara batu bertaratua. Maiz entzuten den «euskalkia (jasoa) versus
euskara batua» diskurtsoak ez du zentzu handirik, dikotomia faltsu batean erai-
kia baitago. Areago oraindik, euskara batua «urrutiko euskara batutzat» har-
tzen da, non «urrutiko» horrek esan nahi duen kanpoko hizkuntza dela, edo
beste herrialde edo euskalkietako hitz eta esaldiak gehiegitan erabiltzen ditue-
la, audientziarengan hizkuntza-arroztasuna sorraraziz.

«Euskara batu bertaratua» deiturarekin adierazi nahi dugu, euskara batua
modu kokatuan, tokituan edo bertakotuan erabili behar dela, herri edo eskual-
de bateko hitz eta esaldi jatorrak oparotasunez sartuz. Azken finean, euskara
batua, hizkuntza estandar guztiak bezala, orokortasunezko eremu komuna
mantenduz, inguru sozial eta geografiko bakoitzera egokitzen baita lexiko eta
esaldietan, inguru hauetako kazetari, idazle, hizlari eta jende ilustratuen bitar-
tez. Hortik euskalki jasorako tartea oso txikia da. Horregatik, euskara batua,
bertakotzen den neurrian, oso hurbil dago euskalkitik, baita bizkaierazko ka-
suan ere.

1.5. Euskalkien diskurtsoaren suspertzea

Hain zuzen, 1969. urte aldera idatzizko lanetarako hizkuntza estandar
modura euskara batua onartu zenetik aurrera, euskalkien ikerkuntza eta era-
bilera jasoa apaldu egin zen hezkuntzan eta hedabideetan. Egiaz, ondorio lo-
giko eta beharrezkoa zen, euskara batua hedatu, sendotu eta garatu behar bai-
tzen, hizkuntza bera biziko bazen. Hezkuntza-sistema funtsezkoa izan zen
lan horretan eta, hedabideen alorrean, Anaitasuna (6) eta Zeruko Argia le-
henik, 1982an sortutako Euskal Irrati eta Telebista ondoren, eta 1990etik au-
rrera Euskaldunon Egunkaria, euskara batuaren bultzatzaile garrantzitsuak
izan dira.
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(6) Imanol Berriatuaren lan bikain eta maisugarria ezin dugu ahantzi.



Euskalkien gaiak indar berriak hartu zituen 1990eko hamarraldian eta, oro
har, horien aldeko diskurtso berri bat eraiki eta kaleratu zen gizartean. Nire
ustez, eragile nagusia mugimendu euskaltzalea izan zen, eta «mugimendu» dei-
tura horren barnean sartzen ditut bai Euskaltzaindiaren moduko erakunde ofi-
zial batzuk (baina ez politiko-administratiboak) eta bai «euskararen gizarte-
erakundeak», gehienak Kontseiluan bilduak. Jakina, komunikabideak faktore
eragile handia izan ziren.

Euskalkien aldeko diskurtso eta mugimendu horren abaroan, unibertsita-
tean ikerkuntza hazi zen eta Euskaltzaindiak Euskal Herriko Hizkuntza Atla-
sa ikerkuntza-proiektua bideratu zuen (hizkuntza-geografia sinkronikoa),
1985. urte inguruan hasi eta hainbat urtez luzatua.

Baina euskalkien aldeko diskurtso horren funtsa, nire ustez, ez zegoen
hizkuntzan edo soziolinguistikan, «berezkotasunean/propiotasunean» oinarri-
tutako teoria soziopolitikoan baizik. Hau da, mundu guztian, globalizazioak
ekar zezakeen uniformizazioaren aurrean, herriek eta jendeek beren nortasun
propioa babestu nahi zuten, beren garapen propioa bermatu, beren ezaugarriak
aldarrikatu.

Euskal Herriaren kasuan, euskara batuaren funtzio-orotasuna kritikatzen
hasi ziren batzuk, euskalkiari bere espazioa eta funtzioak ezagutu behar zi-
tzaizkiola argudiatuz. Maiz, lehen esan dudan bezala, jarrera horren aldekoak
euskararen mugimendukoak izan dira. Baina uste dut, euskalkiak baino gehia-
go, askotan herri-hizkerak suspertu nahi zituztela. Horren adibide dugu toki-
ko komunikabideen garapena.

Beste batzuk, jokabide politiko abertzaleari aurre egiteko uste eta asmo-
tan, euskara batuaren aurkako erresistentziak paratzen hasi ziren. Erresisten-
tzia horietako bat euskalkiak euskara batuaren aurkari modura puztea izan zen.

Beraz, bi ikuspegi soziopolitikoki kontrajarrik euskalkien aldeko lanean
jardun dute, bakoitza bere helburu eta lanabesekin. Puntu honetara ailegatuta,
azter ditzagun orain komunikabideen funtzioak eta, jarraian, zer nolako harre-
mana izan dezaketen euskalkiekin.

2. KOMUNIKABIDEEN FUNTZIOAK, MOTAK ETA KALITATEA

Komunikabideetan erabili behar den, edo erabiltzea egoki den, hizkuntza-
era zein den jakiteko, oso garrantzitsua da zehaztea zertarako nahi diren he-
dabideak, zer funtzio bete behar duten, eta zer klasetakoak diren. Horrela, ar-
giago ikusi ahal izanen da euskalkien eta euskara batu bertaratuaren arteko
harremana eta osagarritasuna.
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2.1. Funtzioak

Harold Laswell autore ezagunak (1948) hiru funtziotan laburtu zituen ko-
munikabideen zereginak:

– Zaintza: komunikabideek ingurua zaindu eta horren gaineko informa-
zioa ematen dute (albisteak, eguraldia, zerbitzuak, etab.). Sor daitezke-
en disfuntzioen artean beldurra, normaltasun distortsionatua eta pasibi-
tatea daude.

– Ebaluazioa (korrelazioa): iritzizko edukiei dagokie, artikulu eta edito-
rialei batez ere, eta komunikabideek horien bitartez gizarteko gaiak az-
tertu, kritikatu eta horien aurrean nola jokatu behar den adierazten dute.
Disfuntzioen artean estereotipazioa, uniformizazioa eta gutxiengoen
bazterketa izan daitezke.

– Transmisioa: komunikabideek belaunaldi baten balioak, arauak, kultu-
ra eta hizkuntza hurrengoari pasatzen dizkiote. Horrela, gizartearen lo-
tura indartu eta adostasun soziopolitikoaren oinarriak jartzen ditu in-
formazioak. Halaber, gizabanakoari gizartean txertatzen laguntzen dio,
komunitateko parte sentiarazten. Disfuntzioen artean uniformizazioa eta
despertsonalizazioa daude, aurrez aurreko harremana urritzen delako.

Urte batzuk geroago, Charles Wright ikertzaileak (1959) laugarren fun-
tzio bat gehitu zuen, entretenimendua, gaur egun nagusitzen ari dena; izan ere,
aisialdirako tresna garrantzitsu bihurtu baitira komunikabideak. Disfuntzioen
artean, pasibitatea eta azalkeria izan daitezke.

Urte horietan ere, F. Liebert, T. Peterson eta W. Schramm-ek (1956), Four
Theories of the Press liburuan, «erantzukizun sozialeko teorian» oinarritzen
ziren hedabideei (7) –hau da, egiazko sistema demokratikoa duten herrialdee-
tako komunikabideei–, sei funtzio esleitu zizkieten:

1. Sistema politikoa zerbitzatzea, gizarteko gaien inguruan informazioa,
elkarrizketa eta eztabaida hornituz;

2. gizartea argitzea, bere burua gobernatzeko gai izan dadin;

3. gizabanakoaren eskubideak babestea, gobernuaren aurrean/aurka zain-
dari-lana betez (watchdog);

4. gizarteari entretenimendua hornitzea;

5. sistema ekonomikoa zerbitzatzea, publizitatearen bitartez ondasun eta
zerbitzuen saltzaileak eta erosleak elkarrengana ekarriz; eta

6. ekonomikoki bere buruaren jabe izatea (autofinantzazioa).
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Beraz, autore horientzat, komunikabideek, gizarte osasuntsua garatzeko
zeregin funtsezkoa izateaz gain, eginkizun azpimarragarria dute merkataritza-
gune modura.

Aurreko funtzioekin zeharkako harremana bilbatuz, beste bi eginkizun
aipa ditzakegu: audientziari gaien agenda/zerrenda ezartzea eta zalantzaren
urritzea (Zabaleta 1997). Bion esanahia deiturak berak egiten du ulergarri, aza-
letik behintzat. Lehena, azken hogeita bost urte hauetan ikertzaile eta kazeta-
rien artean oso aipatua, uste baino konplexuagoa da. Bigarrenak, zalantzaren
urritzeak, alor oso zabala hartzen du eta bertan sar genezake euskararen mo-
duko hizkuntza txiki edo minoritarioetan hizkuntzaren inguruan irakurleria eta
entzuleriari zalantzak argitzea, hitz berriak erakustea, etab.

Beraz, aipatutako funtzio horiek guztiek balio al dute euskalkien eta he-
dabideen artean izan daitekeen harremanari buruzko gogoeta egiteko, eta to-
kiko edo herrialdeko komunikabideetan erabiltzea komeni den mintzairari bu-
ruzko proposamenak egiteko? Erantzuna erabat baiezkoa da. Arazoa izaten da,
funtzio nagusi bakoitzerako (zaintza, ebaluazioa, transmisioa, entretenimen-
dua, merkataritza-publizitatea) eduki, hizkera eta estilo desberdinak erabiltzen
direla eta horietan ongi asmatzea ez dela erraza.

2.2. Komunikabide-motak

Digitalizazioa eta teknologia berriak indarrez garatzen ari badira ere,
oraindik komunikabideak bi irizpide nagusiren arabera sailka ditzakegu: sei-
nalearen euskarria eta hedadura.

– Seinalearen euskarria kontuan izanik, komunikabide nagusiak ikus-en-
tzunezkoak eta idatzizkoak izan daitezke, horien edukia garraiatzeko bi-
deak askotarikoak baldin badira ere (papera, airea, kablea, satelitea, te-
lefono-haria). Internetek bi komunikabide horien arteko uztardura
egiten duela esan daiteke.

– Hedadura kontuan izanik, komunikabideak hiru mailatan bana ditzakegu:

1. tokikoak/eskualdekoak,

2. probintziakoak edo/eta euskalki-betedurakoak (8);

3. nazionalak edo hizkuntza-komunitate osoaren mailakoak.
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Bi irizpide horiek oso baliagarriak zaizkigu gure gairako, zein motatako
euskara eta zer komunikazio-hizkera erabili behar den bereizten laguntzen bai-
tigute.

Komunikabideak instituzio modura. Gogoan izan behar dugu, halaber,
hedabideek gizarte-erakunde modura jarduten dutela eta, beraz, erakundeei da-
gozkien jokabideak eta hizkuntza erabiltzen dituztela. Horrek esan nahi du,
arruntki, hizkuntza jasoa erabiltzen dutela, salbuespenak salbuespen; efektu
berezi bat lortu nahi denean, kasurako.

2.3. Komunikabideen kalitatea

Komunikabideen kalitatea, neurri handi batean, aurretik aipatutako gizar-
te-funtzioak ongi betetzean datza (zaintza, ebaluazioa, transmisioa, entreteni-
mendua, merkataritza-publizitatea). Funtzio horiek komunikabideko edukiaren
bitartez ahalbidetzen direnez, eta kalitatearen kontzeptua konplexua denez, hu-
rrengo alderdi hauek erabili beharko ditugu kalitatea neurtzeko:

– Edukiaren kalitatea.

– Estiloaren kalitatea.

– Seinalearen/euskarriaren kalitate teknikoa.

– Enpresa-jardueraren kalitatea.

– Hizkuntzaren kalitatea.

Lehenbiziko lau parametroek edozein komunikabide, zein-nahi hizkun-
tzatakoa izanik, neurtzeko erabil daitezke. Baina herri, eskualde eta probin-
tzietako euskal komunikabideen kasuan bosgarren neurriak, hizkuntzaren ka-
litateak, arreta berezia behar du.

Egia esan, bost neurri horiek ez dira soilik komunikabideen kalitatea
neurtzeko, baizik baita komunikazio ororen kalitatea balioesteko ere, behar di-
ren egokitzapenak eginez. Adibidez, bi lagunen arteko elkarrizketa batean,
eduki, estilo eta hizkuntzaren kalitateak ez du esanahi berezirik hartzen, bai-
na bai seinalearen kalitate teknikoak eta enpresa-jardueraren kalitateak. Sei-
nalearen kasuan, kalitateak kontuan izan behar du ahots, ahoskera, inguruko
zarata eta hartzailearen entzumenaren arteko erlazioa; enpresa-jardueraren ka-
litatean, berriz, elkarrizketa oparotzeko mintzaideak egin ditzakeen ekarpenak
sar ditzakegu (edan eta jatekoa eskaini, esate baterako).

Gogoeta-bide horretatik abiatuz, uste dugu nahiko murritza dela euskara-
ren kalitatea komunikazioarenarekin parekatzea, batzuek egiten duten modu-
ra; izan ere, komunikazioarena askoz eremu zabalagoa baita.
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Edukiaren kalitatea. Edukiaren kalitateak esan nahi du komunikabide-
ek ongi adierazi behar dutela gaia eta ongi burutu dagokion funtzio soziala.
Lau funtzio sozial nagusi daudenez lau eduki-mota ere bereiz ditzakegu, eta
bakoitzak bere ezaugarriak ditu.

– Informazio-edukiaren kalitatea neurtzeko parametro nagusiak egiazko-
tasuna, argitasuna, narraziotasuna eta objektibitatea dira; kazetaritza-
-hizkuntzaren ohiko helburuak direnak, bestalde.

– Eztabaida-edukiaren kalitatea ebaluatzeko parametro nagusiak gaien,
ikuspuntuen eta eztabaidatzaileen askotarikotasuna eta garrantzia izan
daitezke.

– Entretenimendu-edukiaren kalitatea neurtzeko erabil daitezkeen para-
metroak zehaztea ez da oso erraza baina, seguruenik, eduki-mota ho-
nek adimena, irudimena, parte-hartzea eta lasaitasuna edo intentsitatea
behintzat elikatu beharko ditu.

– Publizitate-edukiaren kalitatea ezagutzeko neurria ez dago bakarrik ira-
garkien kantitatean eta barietatean, baizik eta baita horien egiazkotasun
eta baliagarritasunean ere.

– Lau eduki-mota horien artean komunikabidearen diskurtsoa osatzen
dute, bai medio inprimatuetan eta bai ikus-entzunezkoetan. Azken ho-
rietan, gainera, programazio deitura erabiltzen da.

Estiloaren kalitatea. Estiloaren kalitatea edukiaren edizio/muntaketari
eta aurkezpenari dagokio gehien bat. Edizioarekin edukiari egitura eta narra-
zioa ezartzen zaizkio, bai hedabide inprimatuetan eta bai ikus-entzunezkoetan.
Aurkezpenaren bitartez muntaketari forma jakin bat ematen diote kazetariak
eta mezua eraikitzen duten guztiek.

Ongi dakigunez, estiloaren ebaluazioan garrantzi handia du komunika-
tzailearen sinesgarritasun eta erakargarritasunak, baina hori ez da dena, era-
biltzen den hizkuntza-mota ere oso kontuan hartu behar baita.

Seinalearen/euskarriaren kalitate teknikoa. Maiz ahaztu egiten da ka-
litate-mota hau, nahiz eta oso garrantzitsua den. Hitz gutxitan esanda, ikus-en-
tzunezko hedabideetan seinale elektronikoak duen kalitateari dagokio, hau da,
irudiaren eta soinuaren bereizmenari edo zehaztasunari (definizioa); medio in-
primatuetan, berriz, paperaren eta tintaren kalitate eta irakurgarritasunari.

Enpresa-jardueraren kalitatea. Esandakoak esanda ere, komunikabide
baten edukiak ez du agortzen medioaren izaera eta audientziak horri buruz
dauzkan ikuspegia eta itxaropidea. Enpresak, entitate ekonomiko modura jar-
duera zuzena eramateaz gain, saihetseko ekimen asko gauzatu behar ditu ko-
munikabidearen kalitatea sendotzeko. Horien artean sartzen dira, besteak bes-
te, publizitate-kanpainak, zozketak, opariak eta irakurle eta ikus-entzuleen
bisitak.
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Hizkuntzaren kalitatea. Gai hau korapilatsua izaten da, konstruktu kon-
tzeptual modura hartu eta aztertu behar baita, azkenean kalitatearen ebaluazio
hurbiltzaile batera heltzeko. Konstruktu horretan sartu behar diren kontzeptu-
-alor nagusiak bi dira: hizkuntza-mota (euskara batu bertaratua, euskalkia edo
herri-hizkera), eta mintzaira-maila (arrunta edo jasoa). Beraz, modu orokorre-
an esanda, hizkuntzaren kalitateak adierazten du zer hizkuntza-mota erabili be-
har den, komunikabideetako edukiak bere funtzio sozialak ahalik eta hobekien
bidera eta lor ditzan; alegia, euskara batu bertaratua, euskalkia edo herri-hiz-
kera jasoa, ala euskalkia edo herri-hizkera arrunta erabiltzea komeni den. Ez
gara «komunikazioaren kalitateaz» mintzatzen ari, lehenago adierazi dugun
modura, hizkuntzarenaz baizik.

Antton Aranburu kazetariaren ustez (1994), «komunikabideetako hizkun-
tzak herritarren gehiengoak ahotan darabilen hizkuntzatik ahalik eta hurbile-
koena izan behar du». Ez gaude horrekin erabat ados, jende gehienak ahotan
darabilen hizkuntza jartzen baitu Aranburuk erreferentziatzat, hizlaria alegia,
eta guk, berriz, jende gehienak ongi eta erraztasunez ulertzen duen hizkuntza
jotzen dugu irizpide; hartzailea, alegia. Izan ere, pertsonak, edozein komuni-
kazio-ekintzatan, gaitasun handiagoa izaten du maila altuagoko hizkuntza uler-
tu eta interpretatzeko, erabiltzeko baino.

Azpian dagoen beste eztabaidetako bat honako hau izan daiteke, «edu-
kiak bere funtzio sozialak ongi betetzea» eta «audientziarentzat erakargarri iza-
tea» gauza parekagarria ote diren, eta zeinek daukan lehentasuna. Gure ustez
lehenbizikoak hartu behar du aurrea, modu egokiagoan eramaten baikaitu bi-
garrenera, alderantziz baino; baita entretenimenduzko edukietan ere.

Kazetaritzaren hizkuntza. Kazetaritza-hizkuntzaren kontzeptua oso ai-
patua izaten da Fakultate eta hedabideetan, baina nahiko konplexu eta lausoa
da, zenbait alor hartzen baititu bere baitan (9). Labur esanda, alor horiek ka-
zetaritza-edukiak (10) prestatzeko erabiltzen diren narrazio-estiloari eta hiz-
kuntza-motari dagozkio, eta bi kontzeptu horiek ikusiak ditugu jada.

Aldez aurreko prestaketa versus bat-batekotasuna. Idatzizko komuni-
kabideetan, jakina, beti dago aldez aurreko prestaketa, eta, normalean, hiru
pausoko prozesuaren bitartez gauzatzen da edukia: «pentsatu-idatzi-orraztu».
Ikus-entzunezko komunikabideetan, gezurra badirudi ere, antzeko bidea era-
man beharko litzateke, 1980. urte aldera arte egiten zen modura: lehenbizi, gi-
doi eta testu osoa idatzi, eta hori ezin bada, gutxienez ongi hausnartu gero
esan beharreko puntu edo ideia nagusiak; bigarren, mikrofonoaren aurrean
modu naturalean irakurri, ia hitzetik hortzera esaten ari bagina bezala («ia»
diogu, ez «berdin»), irakurketaren lehortasuna kentzeko.
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Alabaina, azken urteotan, teknologiaren berrikuntzen eraginez, enpresek
egindako gastuen eta profesionalen urriketen ondorioz, eta bat-batekotasunaren
aldeko diskurtso puztuegiaren babesean, edukien eta mezuen aldez aurreko
prestaketa gutxitu egin da nabarmen, eta inprobisazioari ematen zaio ohorea,
hurrengo bide hau lehenetsiz: «aldez aurreko prestaketa eskasa egin eta, mi-
krofonoaren aurrean egonik, bat-batean adimenera etortzen diren ideiak eta hi-
tzak esan». Jokabide horren ondorioak oso kaltegarriak dira komunikabidearen,
edukiaren eta hizkuntzaren kalitaterako eta, maiz, bi gauza adierazten dituzte:

– Aurkezlearen gaitasun profesional urria.

– Esatariaren hizkuntza-gaitasun mugatua.

Zoritxarrez, bat-bateko jokabide desegoki horren justifikaziorako, profe-
sional batzuek herri-hizkeraren eta euskalkiaren defentsa erabiltzen dute aitza-
kia modura; naturaltasuna bat-batekotasunarekin ezinbestez lotuta balego legez.

2.4. Profesional/kazetariaren kalitatea

Komunikabideetako edukia atontzen eta aurkezten duten profesional asko
kazetariak izaten dira, baina ez guztiak. Ikus-entzunezko hedabideetan beste
kategoria orokorrago bat «aurkezlea/gidaria» izaten da. Gure ustez, aukeran
(aukerarik ez badago, ez dago zer esanik), hobe da kazetaritza-ikasketak di-
tuen profesionala hartzea, kalitatea hobeki berma baitezake eta, halaber, edu-
ki eta lanaldi ia guztietarako prestaketa baitauka; hau da, informaziozko eta
eztabaida/iritzizko edukiak landu ditzake, edizioa eta muntaketa egin dezake
eta baita entretenimendua eskaini ere, aurkezle modura.

Gaitasun profesionalarekin batera hizkuntzaren jantzitasunari ere begira-
tu behar diogu, eta are modu bereziago batean euskalkiak erabil ditzaketen ko-
munikabideetan. Ongi dakigu hedabide horietan kazetariak/profesionalak eus-
kara ongi menderatu behar duela, bai batua eta bai euskalkia. Ez dugu bi
horien artean garrantziaren araberako ordenarik jarriko, biok oso hurbil bai-
taude «euskara batu bertaratuaren» kontzeptutik, baina gaude kazetariak eus-
kalkia modu jasoan ezagutu behar duela eta euskalki literarioa ongi mendera-
tu, euskalkia modu arruntean soilik dakien profesionalak ez baitu askorako
balio. Hau diogu zeren badirudi batzuek «herriko euskara arruntaren ezagutza
eta erabilera» hobesten dutela, irrati eta telebistarako batez ere.

3. EUSKALKIAK ETA HERRI-HIZKERAK KOMUNIKABIDEETAN:
PROPOSAMENAK

Aurreko lerroetan esandakoak oinarritzat hartuz, euskalkien eta herri-hiz-
kerek komunikabideetan izan dezaketen erabilerari buruzko zenbait ideia, pro-
posamen eta eztabaidagai aurkeztuko ditugu:
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– Idatzizko tokiko komunikabideetan (herri, eskualde eta probintziako he-
dadura dutenak) «euskara batu bertaratua» erabiltzea gehienetan ego-
kiagoa dela uste dugu. Seguru asko, euskara batutik urrutien dauden
euskalkietako eremuetan (bizkaiera eta zuberera, agian) tokiko komu-
nikabideek biak erabil ditzakete, alegia, euskara batu bertaratua eta eus-
kalki jasoa. Hori egiten dute, adibidez, Durangaldeko Anboto aldizka-
rian, non edukiak erdibana idazten dituzten (Amuriza, 2003).

– Ikus-entzunezko tokiko komunikabideetan (herri, eskualde eta probin-
tziako hedadura dutenak) biak erabiltzea egokia dela deritzogu, alegia,
«euskara batu bertaratua» eta bertako euskalki jasoa. Lehena hobea da
informazio eta iritzi-edukietarako, eta bigarrena elkarrizketa eta ezta-
baida-gaietarako. Idatzizko hedabideetarako esan dugunaren bidetik,
euskara batutik urrutien dauden euskalkietako eremuetan (bizkaiera eta
zuberera, agian) nagusitasuna bertako euskalkiak, modu jasoan landua,
izan beharko luke, batuaren aurretik; baina ez besteetan.

Azkenik, frankotan, ikus-entzunezko komunikabideei dagokienez behin-
tzat, «euskalki versus euskara batua» eztabaidaren azpian beste bi arazo ego-
ten dira ezkutuan: profesionalaren hizkuntza-gaitasunaren ahulezia eta edukien
aldez aurreko prestaketa desegokia. Bi neke horien aurrean abaro erretorikoa
bilatzeko, euskalkiaren eta herri-hizkeraren aldarrikapena erabiltzen da; baita
horien forma arruntena ere. Egiaz, euskara batu bertaratuaren kontzeptuan oi-
narrituz, hizkuntza estandarrak ez du arazorik euskalkiekin, auziak bitasunean
eztabaidatzeko joeratik aldentzen bagara behintzat.
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KARRAPE IRRATIAN EUSKALKIEN ERABILERA

Arantxa Iparragirre

Tokian tokiko euskalkiek beren garantiza dute inguru, eskualde edo herri
horren hizkeraren nortasuna finkatzeko balio behar dutelako.

Leitza bezalako herri euskaldunean irratian bertako euskalkia erabiltzea
premiazkoa dela uste dut, beti ere ahalik eta era naturalenean egiten bada. Eus-
kalkien erabilera bermatu egin behar dugu kolaboratzaile herritarrekin jardu-
nean ari garenean edota bertako entzulegoarekin harremanetan ari garenean
ere. Irratian gainera transmisio lana egin behar dugula iruditzen zait, bestela
urte gutxira gure herriko gazteak ez dira jakitun izanen beren guraso edo ai-
tona-amonen hizkera zeinen aberatsa den baloratzean. Esapide edo espresio
asko galduz joanen da berez, poliki-poliki, Leitzako biztanlegoa aldatzen doan
heinean.



NAFARROAKO EUSKAL KOMUNIKABIDEAK

Patxi Iñigo

1. ALDIZKARIAK

1.1. Euskara hutsean

Ttipi ttapa:

• 1981etik aitzinera

• Hamaboskaria

• 6.000 ale

• Esparru geografikoa: Bortziriak, Malerreka, Baztan, Urdazubi, Zugarra-
murdi, Sara, Senpere, Azkain, Leitza, Areso, Goi-
zueta, Arano

Guaixe:

• 1995etik aitzinera

• Hilabetekaria / astekaria

• 4.000 ale

• Esparru geografikoa: Ziordiatik Irurtzuneraino

Laisterkan:

• 1998tik aitzinera

• Hiruhilabetekaria

• 1.100 ale

• Esparru geografikoa: Sakanako ikastetxeetan (6-12 urtekoentzat)

Gu geu:

• 1998tik aitzinera

• Hiruhilabetekaria

• 1.200 ale

• Esparru geografikoa: Sakana (12-18 urteko gaztetxoentzat)



Mailope:

• 1990etik aitzinera

• Hilabetekaria

• 1.300 ale

• Esparru geografikoa: Larraun, Betelu, Araitz

Marmari:

• 2000tik aitzinera

• Sei hilabetetik

• 900 ale

• Esparru geografikoa: Leitza

Xapo:

• 2002tik aitzinera

• Urtekaria

• 300 ale

• Esparru geografikoa: Goizueta

Pulunpe:

• 1998tik aitzinera

• Hiruhilabetekaria

• 1.300 ale

• Esparru geografikoa: Ultzama, Basaburua, Imotz, Lantz, Anue, Odieta

Karrika:

• Hilabetekaria

• 3.000 ale

• Esparru geografikoa: Iruñea

Axular:

• 1997tik aitzinera

• Hiruhilabetekaria

• 3.000 ale

• Esparru geografikoa: Burlata

Xuka:

• 2000tik aitzinera

• Hilabetekaria

• 750 ale

• Esparru geografikoa: Atarrabia
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Nabarra:
• 2001etik aitzinera
• Hilabetekaria
• 4.000 ale (2.000 harpidedun)
• Esparru geografikoa: Iruñea, Nafarroa, EH

Entzun:
• 2002tik aitzinera (diseinu berria)
• Hilabetekaria
• 2.000 ale
• Esparru geografikoa: Nafarroa eta EH 

1.2. Euskaraz eta ingelesez

The balde:
• 2001etik aitzinera
• 15.000 ale
• Esparru geografikoa: Nafarroa eta EH

1.3. Gaztelaniaz eta euskaraz

Zer berri?:
• 1997tik aitzinera
• Bihilabetekaria
• 70.000 ale
• Esparru geografikoa: Iruñerria, Estellerria, Zaraitzu, Agoitzerria, Longi-

da...

Ibaialde:
• 2002tik aitzinera
• Hilabetekaria
• 6.000 ale
• Esparru geografikoa: Burlata, Atarrabia, Uharte

Txantrean auzolan:
• 1998tik aitzinera
• Hilabetekaria
• 6.000 ale
• Esparru geografikoa: Txantrea
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Aldapa:

• 2000tik aitzinera

• Hilabetekaria

• 2.000 ale

• Esparru geografikoa: Alde Zaharra

Orbela (Ibaialde, Txantrean eta Aldaparekin batera banatzen den gehigarria):

• 2000tik aitzinera

• Hilabetekaria

• 15.000 ale

El Tuto: Agoitz

Mendixut: Zaraitzu

Vivir en Barañain: Barañain

Teatro-Antzerkia: Antzerki Eskola

Ezkaba: Antsoain

Barrios: Donibane, Iturrama, Mendillorri, Mendebaldea, Azpilagaña...

• 55.500 ale

Arrotxapea: Arrotxapea

La Voz de la Merindad: Tafalla

Sua: Suhiltzaileena

La Verdad (Elizbarrutiko astekaria):

• Nafarroako euskal eremuan 4 orrialde euskaraz

1.4. Egunkariak

Diario de Noticias:

• Astean lau orrialde euskaraz

Diario de Navarra:

• Astean orrialde bat euskaraz
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2. IRRATIAK

2.1. Euskara hutsean eta euskal eremuan

Xorroxin irratia:

• 1975etik aitzinera

• Esparru geografikoa: Baztan, Malerreka, Bertizarana, Bortziriak

Aralar irratia:

• 1991etik aitzinera

• Esparru geografikoa: Lekunberri, Larraun, Araitz, Betelu 

Erran-Esan:

• 1998tik aitzinera

• Esparru geografikoa: Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Imotz, Anue,
Lantz

Karrape:

• 1995etik aitzinera

• Esparru geografikoa: Leitza, Areso eta inguruan

Beleixe:

• 1999tik aitzinera

• Esparru geografikoa: Sakana (Ziordiatik Irurtzuneraino)

2.2. Euskara hutsean eta eremu mistoan

Euskalerria irratia:

• 1988tik aitzinera

• Esparru geografikoa: Iruñerria eta inguruko eremu zabalagoan

2.3. Gaztelaniaz eta zetxobait euskaraz eremu mistoan

Radio de la Universidad de Navarra:

• Egunero ordu erdi bat euskaraz

• Esparru geografikoa: Iruñerria eta inguruko eremu zabalagoan
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3. TELEBISTAK

3.1. Euskara hutsean eta euskal eremuan:

Xaloa telebista:

• 1997tik aitzinera

• Esparru geografikoa: Baztan, Bertizarana, Malerreka

Ttipi ttapa telebista:

• 1998tik aitzinera

• Esparru geografikoa: Bortziriak, Malerreka, Bertizarana

3.2. Gaztelaniaz eta zertxobait euskaraz eremu mistoan:

Centro Regional de TVE:

• Albisteen bizpahiru minutuko laburpenak

• Esparru geografikoa: Nafarroa osoa

Canal 4:

• Albisteen laburpenak

• Esparru geografikoa: Iruñerria

C 6 Navarra:

• 21:00etan albisteak euskaraz (astelehenetik ostiralera, ordu erdiko saioa)

• Esparru geografikoa: Iruñerria
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EUSKARA BATUA ETA EUSKALKIAK

ttipi-ttapan

Pello Apezetxea,
Ttipi-ttapa Fundazioko burua

EREMU GEOGRAFIKO, DEMOGRAFIKO ETA LINGUISTIKOA

Ttipi-ttapa erratean, bi hedabidez ari gara, edota hiru hedabidez ere erra-
ten ahal dugu: ttipi-ttapa aldizkariaz eta ttipi-ttapa telebistaz, batez ere. Ho-
riez gain ttipi-ttapak duen Kulturkari izeneko lantegian ere euskarazko testuak
idatzi eta argitaratzen direnez gero, egin nahi dugun azalpen eta azterketa ho-
netan hori ere sartzen ahal dugu. Hori bai, ez dute hirurek lur-eremu eta giza-
-eremu bera betetzen, eta horren xehetasun batzuk azaltzea beharrezkotzat jo-
tzen dut gaiaren ikuspegi egokia agertzekotan. Euskalkia, izan ere, lurralde
jakin batean eta biztanlegogune jakin batean gauzatzen da.

ALDIZKARIA

1. Ttipi-ttapa aldizkaria dugu adinez eta luze-zabaleraz handiena, lehe-
nago sortu eta lurralde zabalagoan hedatzen dena. 1981ean hasi bazen
ere, 1990ean bilakatu zen hamaboskari, eta urte horretan hartu zuen
oraindik ere nagusiki eusten dion eduki-egitura: herriz herriko berriak
kontatzea. Honek eman dio, hain zuzen, eta neurri handienean, eus-
karazko irakurle ez zen herritar anitzen atxikimendua. Hainbatek ai-
tortu duen bezala, Ttipi-ttapa da bere bizitzan euskaraz irakurri duen
lehenbiziko testua, eta, anitzetan, bakarra. Gainera, aldizkaria dohai-
nik banatu izan bada ere, irakurle anitzi posta gastuak ordaintzeko diru
ekarpena eskatu zaio azkenaldian. Eta ia denek baiezkoa eman dute.
6.000 ale argitaratzen dira.

2. Esparru geografikoari dagokionez, Nafarroa Garaiaren ipar-mendeba-
leko eskualde diren Urdazubi, Zugarramurdi, Baztan, Bertizarana, Ma-
lerreka, Leitzaldea (Leitza, Areso, Goizueta, Arano) eta Bortziriak har-
tzen ditu, eta Lapurdiko Azkain, Sara eta Senpere. 35.000 inguruko
biztanlegoa, denera, 1.200 km karratutan eta 41 biztanlegogunetan sa-



kabanatua. Populazio txikiko guneak dira, bada, erdiak baino gehiago
500 bizilagunera ailegatzen ez direnak. Eta orografia menditsuan ko-
katuak. Hau ere aipatu beharra da, badela zenbait herri hiru mila bi-
zilaguneko kopurua gainditzen duena, eta erakartze eta eragite naba-
ria duena inguruko ttikiengan.

3. Kokaera geografiko-linguistikoa. Koldo Zuazoren euskalki-sailkatzean,
Ttipi-ttapa aldizkariaren esparru ia osoko solaskera nafarreratzat jotzen
du. Esparru ia osokoa diot, zeren eta Sara, Azkain eta Senperekoa la-
purtera baita, Zuazok nafar-lapurtera deitzen diona. Baina Bortziriak eta
Baztan Lapurdirekin mugakide direla behar dugu gogoan izan, eta, are
gehiago, Zugarramurdi eta Urdazubi. Horregatik herri hauetako zen-
baitetan ikusten da lapurteraren eragina. Baina baita gipuzkerarena ere,
honekin mugakide diren Leitza, Areso, Goizueta eta Aranon.

TELEBISTA

Telebistak ezaugarri bereziak ditu, Aldizkariarekin konparatzen badugu.

1. 1998an lehen pausoak emana, Ttipi-ttapa telebistaren zabalkunde-ere-
mua txikiagoa da, Bortziriak, Bertizarana eta Malerrekako mugen bar-
nekoa.

2. Horren ondorioz, kokaera geografiko-linguistikoa ere ez da Aldizka-
riarena bera. Lapurdiko herriek, Urdazubi-Zugarramurdi, Baztanek eta
Leitzaldeak ez dute-eta telebista-emisioaren seinalerik jasotzen.

3. Aldizkaritik bereizten duen bertze alderdia hizkera da. Aldizkarian ida-
tzia, telebistan berriz ahozkoa, gehiena, behinik behin. Ahozkoan, ida-
tzitakoa irakurri ere egiten da, berriei buruzko zenbait testu, errate ba-
terako. Bertzetan, ordea, bat-bateko mintzaera izaten da, maiz
eskaintzen diren elkarrizketetan, adibidez.

KULTURKARI

Neurri ezberdineko testuak ekoizten ditu, kartelak, oroitzapen agiriak, li-
buruxkak, baina denak idatziak.

EUSKARA BATUAREN ETA EUSKALKIEN ERABILERA

Ttipi-ttapak egiten duen askotariko lanen arabera, zenbait berezitasun eta
ñabardura agertarazi beharrekoak direla uste dut, idatzizko edo ahozkoa iza-
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naren arabera, batez ere; baina baita hizkeraren esparruagatik ere, esparrua ez
baita bera, lehen erran bezala.

1. Ttipi-ttapak, oro har, Euskaltzaindiak arautu eta agindutako bidea hau-
tatu du, euskara batuarena: ortografia eta aditza, behinik behin, eta le-
xiko aldaerak ere bai, gehienetan. Hori horrela da, idatzizkoari begi-
ratzen badiogu, Aldizkariari eta Kulturkariri, alegia. Eta horrela egin
da Euskaltzaindiaren erabakiagatik, erabakia arrazoizkotzat hartu de-
lako.

Dena den, aukeraketa horretarako erraztasunak ere izan dira. Ttipi-tta-
pako langile guztiak gazteak izan dira, eta gazteak dira, Batua eraba-
kitzearen ondokoak. Ez ditu jasan hainbat tokitan eta taldetan izan zi-
ren eztabaidak eta kasailak. Bertze aldetik, gure eremuko euskalkiak
eta batuaren arteko aldea ez da handia, ez ulergarritasuna anitz zail-
tzeko modukoa, behinik behin. Bizkaierarekin edo zubererarekin kon-
paratuta, errate baterako. Zailtasunak, batzuetan, hiztegitik sortzen
dira, eguneroko solaskeran erabiltzen ez den izen bat edo bertze sar-
tzen delako, idaztean batez ere.

2. Euskara batua bada ere nagusi, idatzian batez ere, bertako euskararen
kutsua ez da falta, bertze, ortziral, heldu (etorri), anitz solas, eginen,
ahala eta abarren erabilerak, eta hiztegiko bertze hainbatek adierazten
duten bezala. Hori Iparraldekoen idatzietan oraindik gehiago ikusten da.
Galdemodua da ea aski probetxatzen eta zaintzen diren euskalkien pro-
betxagarriak eta aberasgarriak; lexikoaz gain, erranak edo esapideak.
Euskaltzaindiak berak dioenez, batuak eta euskalkiak elkarren osagarri
eta aberasgarri izan behar baitute: (Lezama, 2004ko martxoaren 26a).

3. Euskara hedabideetan sartzea garrantzitsua da, euskararen erabilera bi-
zitzan normalizatzeko. Eta euskarazko irakaskuntza, zer erranik ez.
Baina egia da, hori gertatzearekin eta euskara batuaren formak eta
arauak ematearekin hainbat eta hainbat zalantza gaineratuz ibili gare-
la urte hauetan. Ziurtasunik ezak zenbaitetan lehengoa utzi, lehendik
genekiena utzi eta era berriak eta hiztegi berria erabiltzera eraman gai-
tu. Batzuetan, herriko eta eskualdeko hitz egokiak utzi egiten ahal dira,
ustezko idazkera hobe baten bila. Horrela, lexikoa galdu eta jendea-
rendako ulergaitzago bihurtzen ahal dugu testua. Arrisku hori beti
dugu gainean. Batua bai, bada; baina batuaren kontrako ez den berta-
koari eutsiz. Nahiz eta beti ez den hain erraza hori betetzea.

4. Bertze aldetik, hedabideetan euskara ona erabiltzea ere hagitz garran-
tzitsua da. Behin eta berriz entzunez izugarri eragina baitu jendearen-
gan. Telebista, irrati edo aldizkari nahiz egunkarian ikusten eta entzu-
ten dena, jakitunen hizkeratzat hartzen du entzuleak eta ikusleak, hau
da, hizkera ontzat. Hala ez bada ere beti. Behin baino gehiagotan ikus-
ten da ongi mintzatzen dakien jende heldua, gurasoengandik jasotako
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erran zuzena utzi eta komunikabidean entzundakoa bereganatzen. Ber-
tzetan eskolan dabilen haurrari aditutakoa hartzen duen bezala.

5. Telebistaren emisioetan gauza zerbait aldatzen da, zerbait, edo zen-
baitetan franko. Ahoz eta bat-batean egiten diren saioetan, herrietako
jendearekin elkarrizketak direla eta, bertako hizkera anitzez gehiago
agertzen baita, bai telebistako langileen aldetik, baina herritar eran-
tzule eta parte hartzaileen aldetik batez ere. Hor jasotzen dira gehien-
bat euskalkiaren berezitasunak.

BATU ETA EUSKALKI LANDUAK

1. Lehen erran bezala, hedabideek eragin azkarra dute, handia alegia, jen-
dearen solaskeran, ahozko hedabideek bereziki. Horregatik, hedabide-
ek erabiltzen duten euskara zuzena eta egokia izatearen garrantzia.
Nola ziurtatu euskara ona? Jardueran profesional prestatuak sartuta,
prestakuntza lantzen joanez. Horrek, ordea, esperientzia eta ikastaro
bereziak eskatzen ditu, gauza zaila baliabideak urriak direnean. Herri
hedabideetan nazio-hedabide eta diru publikoaz eraikitakoen maila lor-
tzea pentsaezina da. Maila apalagoan ere erakunde publikoen diru-la-
guntzarik gabe ia-ia ez dira bizitzen ahal. Euskararen eta euskarazko
alorrean gehienetan gertatu den eta oraindik ere gertatzen ari den be-
zala, ilusio, borondate eta bihotz handiko taldeari zor zaio Ttipi-tta-
paren sortzea eta, batez ere, aitzinera egitea, hainbertze zailtasunen
gainetik. Eta talde barnean balio eta prestakuntza maila oneko zenbait
kide, lehen nahiz orain, badirelako. Hurbiletik jarraitu eta zerbaitetan
lagundu dugunok horren testigantza egin beharrean gaude.

2. Ttipi-ttaparen euskara banaz bertze aski duina dela erranen nuke nik.
Hala ere, ez dut ukatzen ahal badela beti zertan hobetu. Eta gai hori
mahai gainean dago, eta eguneroko ardura da. Une honetan bertan
bada programatua Baztango Udala, Bortzirietako Mankomunitatea eta
Malerrekako Mankomunitatearen laguntzarekin, Ttipi-ttapa, Xaloa eta
Xorroxinekoen euskara hobetzeko ikastaro interesgarria. Baina ibilbi-
de horretan ere diru-laguntza haundiagoak nahitaezkoak dira, egune-
roko lana betetzeko jendea estu eta larri dabilen bezala ibili eta.

3. Bertze aldetik, autofinantzatzea litzateke, dudarik gabe, interesgarrie-
na, hedabideak autonomia eta askatasunez jokatzeko. Eta hori erreali-
tate bihurtzeko ahaleginak egitea merezi du. Ttipi-ttapan urrats han-
diak eman dira horretan, nire ustez, aldizkari eta kulturkarin batez ere.
Telebistan bidea maldatsuago bilakatzen da, garestiago baita antola-
mendua eta lana, eta eskasagoak, berriz, diru iturriak.
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4. Nafarroako Gobernuak, eta bertze zenbait erakundek, nolabaiteko in-
teresa agertzen dute, bertako euskalkiez. Urte hauetan Nafarroako
ahozko tradizio eta solaskeraz argitaratzen ari diren lanei eskaintzen
zaien diru-laguntza dugu horren lekuko. Gero, ordea, zera ikusten
dugu, ez dutela beharko luketen laguntzarik jasotzen, euskarazko la-
netan ari diren euskal komunikabideek. Alderantzizkoa, bai, ikusten ari
gara. Zerbait aipatu behar eta, Ttipi-ttapa aldizkariari subentzioa erdia
baino gehiago ttikitu dio Nafarroako Gobernuak hondarreko urte haue-
tan: ia 50.000 eurotik 18.000ra. 

Aipatu gabe ezin utzi bertze hau ere: martxoaren 12an onartu zuen Ma-
drilgo Gobernuak Tokiko Telebista Digitalen Plana, oraindik gauzatzekoa
zena, eta bertan bortz eremu edo demarkazio aurrikusi ditu Nafarroa osorako.
Bakoitzean gehienez ere launa telebista kanal digital izanen da, denetara ho-
gei. Horietatik bat bakarrik ere ez euskara ofiziala den eremurako. Egun ne-
kez bederen ari diren bi telebistek, Xaloa eta Ttipi-ttapak, ez dute digitalean
emititzerik izanen, eta beraz, prest daukate dagoeneko heriotza agiria
2012rako, Nafarroako Gobernuak ez badu erremediorik jartzen, bistan da. Gai-
nerakoan, ez batuak eta ez Nafarroako euskalkiek, ez lukete zereginik emanen
etorkizuneko komunikabideetan.

Itxuraren arabera, interesa handiago dute agintedunek eta erakundeetako
hainbat kultura arduradunek, hildako euskalki eta kulturaren oroitzapen politak
eraikitzeko, nahiz eta garestiak izan, bizi diren hizkeren eta kulturen iraupena
bermatzeko eta sendotzeko baino. Gaurko eta biharko gisako Jardunaldiak, or-
dea, hizkuntzaren bizitza hobeki ulertu eta osasuntsuago bilakatzen laguntzea
dute helburu. Zein bertzela?
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EUSKALKIAK ETA KOMUNIKABIDEAK

Joseba Igarabide Huarte,
Xorroxin Irratiko eta Xaloa Telebistako

sortzailetariko bat

Bertako edo Toki-Komunikabideek, kasu honetan irrati eta telebistek, he-
rri ttikien egituraren deuseztatzea zailtzen dute. Herriek bizirik mantentzen la-
guntzeaz gain bere ongi izatea eta autoestima goratzea lortzen da baita.

Gure ohiturek, bizimoduak, kulturak, hizkuntzak, toki propio bat dute
mundu globalizatu eta «uniformizatzaile» honetan; bertako hizkuntza diot eta
euskaraz ari garenean bertako «euskalkie» da baita.

Euskalkia ahoz ahoko tradizioaren bidez iristen zaigu. 

Euskerak jasotzen duen tratu txarraren ondorioz, batez ere Nafarroan,
atzerakada izugarria eman du eta ez erabilpenean bakarrik, baizik eta herrita-
rrek eta euskaldunek hainbat urtez jasotako mezuaz... «euskarak ez duela ezer-
tarako balio». Mespretxu horren eraginez hainbat urtez hizkuntza etxeko txo-
koetara baztertua geratu da.

Euskeraren prestigioa eta berpiztea batuaren eskutik iritsi da, ondorioz
euskalki erabiltzaileek (euskaldun zaharrek gehienetan) bigarren mailako hiz-
kuntza delakoaren irizpide okerra eten gabe hedatzen dute.

Euskalkien aberastasuna eta prestigioa berreskuratu behar dugu, gehiago
erabiliz... hor Xaloa Telebista, eta toki komunikabideek zer egina daukagu.



EUSKALKIAK
ETA KOMUNIKABIDEAK

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Egun eta hemen Nafarroan zilegi bekit aldarrikatzea zer den Euskal-
tzaindiaren ikusmoldea euskalkiei eta euskara batuari buruz. Euskaltzainburu
izanikan ere ez dut ahazten baigorriarra naizela eta argi eta garbi azaltzen dut
Baigorrin naizelarik erabiltzen dudala hango euskalkia. Baina idazle gisa eta
irakurle gehienek ulertzeko gisan, euskara batua da derabildana.

Badu orain mende laurden bat baino gehiago euskara batuaz arduratzen
dela Euskaltzaindia, lehenbiziko urratsak eginez Arantzazuko kongresuaren
(1968) eta Bergarako kongresuaren (1978) artean. Baina, denbora berean ez
ditu sekula euskalkiak arbuiatu. Aitzitik, Bergarako kongresuaren ondotik ka-
leratu zuen orduko adierazpena, bere 5. puntuan honela diona:

euskalkiak eta tokian tokiko hizkerak aztertu eta landu behar direla uste du
Euskaltzaindiak, ortografia eta hizkuntzaren azpiegitura zainduz.

Beharrezko adierazpena zeren eta maiz entzuten baitzen euskara batuaren
alde eta euskalkien etsai bihurtu zela Euskaltzaindia. Denek badakite orain ez
dela egia. Alabaina, nork egin du euskalkien alde Euskaltzaindiak egin duen
baino gehiago? Nork publikatu ditu Bonaparte printzearen lan gehienak ez bal-
din bada Euskaltzaindia? Nork kaleratu ditu euskal aditzari buruz eta euskal-
kiak kontuan hartuz Pedro de Yrizar jaunak egin dituen azterketak ez baldin
bada Euskaltzaindia? Nor sartu da sekula egin izan ez den ikerketa sakonean
euskalkiei buruz, Hizkuntza Atlas bat agertu beharrean ez baldin bada Eus-
kaltzaindia? Lan luzea, inkestak eginez 145 tokitan eta toki bakoitzeko leku-
koari 2800 galdera eginez, baina helburu ederra erakusteko zer diren egiazki
euskalkiak, zer den bakoitzaren eremua Euskal Herriko zazpi probintzietan.
Euskara batuaren aurka zirenek ez dute holakorik egin beren xokokerietan
murgilduak zirelakotz.

Baina, nahitaez Euskaltzaindiak ikusi zuen 1968an Arantzazuko kongre-
suan euskara batua beharrezkoa zela Euskal Herriarentzat euskaldun guztiek
erabil zezaketena Bilbotik Mauleraino, ez zela hizkuntza utopikoa, are gutia-
go hizkuntza artifiziala, euskalkietan oinarritzen baitzen, euskalkiak ziren itu-
rrietarik edaten zuela nasaiki eta haiei esker joritzen. Egun ager dadila garbi-



ki, batek (euskara batuak) ez dituela bertzeak baztertzen (euskalkiak), ez dela
haien etsai bilakatu eta ez dituela batere ehortzi nahi. Egia erran, elkarrekin
bizi daitezke euskara batua eta euskalkiak, elkarren ondoan, adiskidantza oso-
an, bakoitza bere eremuan. Adibidez, hartzen baldin badut Euskal Herriko
prentsa, ez da dudarik gure egunkari bakarrak eta Euskal Herri osoan zabal-
tzen diren bertze astekari eta aldizkariek lehentasuna eman behar diotela eus-
kara batuari, denek ulertzeko gisan; aldiz eremu mugatu batean hedatzen den
prentsak balia dezake tokian tokiko hizkera, lehentasuna emanez hurbiltasu-
nari. Gauza berbera gertatzen zaie bertze komunikabideei, irrati edo telebistei.
Bakoitzak ukanen du bere hizkuntza politika ikusiz nori mintzatzen zaion eta
nor mintzo den. Zazpi eremuetara bota behar den mezua euskara batuan joa-
nen da, mugatua den mezuak, aldiz, euskalkia baliatuko du.

Hauxe da erran nahi nuena eta argi izan dadila Euskaltzaindiak bultza-
tzen duelarik euskaldunen arteko lokarri den euskara batua ez dituela, denbo-
ra berean, arbuiatzen euskalkiak.
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ONOMASTIKA



IRIZPENAK

Atal honetan udalek eta administrazio batzordeek, baita beste ad-
ministrazio desberdinek Onomastika Batzordeari egindako iriz-
pen eskaerak biltzen dira. Gogoan izan behar dugu EAEn herri
edo kontzejuaren izena aldatzeko irizpena eskatu behar zaiola
Euskaltzaindiari. Irizpenak eskatutako hizkuntza edo hizkuntze-
tan ematen dira.

Mikel Gorratxategi,
Onomastika Batzordeko idazkaria



Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica de
esta Real Academia de la Lengua Vasca/EUSKALTZAINDIA,

CERTIFICA:

Que el nombre eusquérico de la junta administrativa de Undiano del mu-
nicipio de Cizur en su forma eusquérica académica actual es: Undio.

Que dicho nombre se documenta en los años 1257 y 1278 como Undia-
no; en 1274-79 como Ondiano y en 1595 como Undio, tal como se recoge en
la obra de José María Jimeno Jurio Toponimia de la Cuenca de Pamplona.
Cendea de Cizur.

Que el nombre empleado por el pueblo, era, sin duda, Undio forma que
ha pervivido entre los hablantes eusquéricos de Navarra, tal y como recogió
el académico Patxi Salaberri en 1988 en la localidad de Urritzola en Arakil.
Dichos datos se recogieron en la obra Nomenclátor Eusquérico de Navarra /
Nafarroako Euskal Izendegia publicada por esta institución y el Gobierno de
Navarra. Esto mismo se observa en la toponimia menor donde se documenta,
Undiobidea «El camino a Undio» y variantes, en los pueblos de los alrede-
dores: Astrain (Undiobidea y Undiobide barberaren parezepean, Unduiobide-
gaña, Undiobidepea, Undiobide senda); Larraia (Undiobide); Muru-Astrain
(Undiobidea y Undiobidepea); el despoblado de Oiertza (Undiobidea); y Sa-
gues (Undiobidea) como se observa en el libro de J. M. Jimeno Jurío antes
citado.

Posteriormente, con la pérdida del euskera en dicho pueblo, predominó
la forma Undiano única empleada de forma oficial, ya que la administración
tiende a mantener formas más arcaicas y en contadas ocasiones da paso a las
formas eusquéricas. La pérdida de la consonante -n- lenis, o suave, entre vo-
cales es una de las características de la fonética vasca, tanto en palabras de
origen eusquérico (ardoa o gazta, de *ardano y *gaztan), como en préstamos
latinos (katea y area, en castellano cadena y arena). Dicho fenómeno es tam-
bién habitual en toponimia, tal como lo demuestran, entre otros muchos, los
nombres de las localidades de Aramaio (A), Dorrao (Na), Lazkao (Gi) y
Otxandio (Bi), de Aramaiona, Torrano, Lazkano y Otxandiano respectiva-
mente.



Por lo que toca al gentilicio o nombre del habitante, este es undiotar, tal
y como se recogió en 1990 en el antes citado.

Vº Bº

Andres Iñigo,
Presidente de la Comisión de Onomástica
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Mikel Gorrotxategi Nieto Euskaltzaindiaren Onomastika Batzordearen
idazkariak,

EGIAZTATZEN DU:

Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeak Bakaikun, Zuia udalerrian da-
goen Luquiano kontzejuko Administrazio Batzordeak eginiko eskaera aztertu
zuela.

Eskaera hori ikusita, Batzordeak hurrengo azalpen argigarriak egitea era-
baki du:

1. Euskaltzaindia, bai otsailaren 26ko 573/1976 Errege Dekretuaren, bai
abenduaren 18ko 3/1979 Euskadiko Autonomia Estatutuaren Lege Or-
ganikoaren 6.4 artikuluaren arabera, euskarari dagozkion gaietan era-
kunde aholkulari ofiziala da eta, ondorioz bere eskumena du, besteak
beste, lekuen euskal izen egokiak ebaztea.

2. Euskara alorreko eginkizun hori betetzeko, Akademia honek, bere
Onomastika batzordearen bidez, 1986an Eusko Jaurlaritzarekin batera
Euskal Herriko Autonomi Elkarteko herrien izenak liburua eta
2001ean EUDELekin batera Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle-
entitateak izenekoa argitaratu zituen. Bietan Luquiano herri-izenaren
euskal ordaina Lukiano zela ebatzi zuen. 2002ko urrian, Administra-
zio Batzordeak hala eskatuta, kontzeju honen izenari buruz egin zen
ebazpenean ere izen hau berretsi zen.

3. Toponimo euskaldun honen izena 1257. urtean dokumentatzen da le-
hendabiziko aldiz Luquiano moduan, Akademia honek argitara eman-
dako Gerardo Lopez de Gereñuren Toponimia Alavesa seguido de
Mortuorios o Despoblados y Pueblos Alaveses liburuan ageri den be-
zala.

4. Gomendatutako aldaera Lukiano da, inguruko toponimiaren ikerketa
egiten ez den bitartean ezin delako zehatz-mehatz jakin zein zen eus-
kaldunek erabiltzen zuten izena inguru horretan euskara desagertu ai-
tzinetik. Gogoan izan behar da bokalen arteko -n-ren galera euskal fo-
netikaren ezaugarri bat dela eta gertaera hau ohikoa dela bai jatorrizko
hitzetan (ardoa eta gazta ezagunak *ardano y *gaztana hitzetatik sor-
tu ziren) bai kanpotik hartutakoetan (catena eta arena euskaraz katea



eta area bihurtu ziren). Toponimian ere gertaera hau oso arrunta da.
Horren adibide dira, besteak beste, Aramaio (Alaba), Argomaiz (Ara-
ba), Dorrao (Nafarroa), Galdakao (Bizkaia), Lazkao (Gipuzkoa), Mi-
ñao (Araba), Otxandio (Bizkaia) eta Uzkio (Trebiñu) herri izenak. Hala
ere, oraingoz egiaztatu gabe dago euskaldunek *Lukio erabili ote zu-
ten Lukiano izendatzeko. Horregatik, lekukotzarik aurkitzen ez den bi-
tartean, Lukiano gomendatzen da.

Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeak, gorago aipatu bezala, Euska-
diko Autonomia Estatutuaren 6.4 artikulua eta azaroaren 24ko 10/1982 Eus-
kararen erabilera arautzeko oinarrizko legearen 10. artikulua kontuan izanik,
lehendik hartutako ebazpena berretsi du, jakinaraziz erabaki hori hizkuntzaren
araudi arlokoa dela eta ez arlo politiko-administratiboari dagokiona. Hori guz-
tia kontuan izanik, 

HONAKO HAU EBATZI DU:

Zuia udalerriko Luquiano Administrazio Batzarraren euskal izena LU-
KIANO dela.

Herritar izenari dagokionez, ez da orain arte lekukorik aurkitu. Dena dela,
Onomastika batzordeak uste du lukianoar izanen litzatekeela.

Eta hala adierazteko eta bertako kontzejuari bidaltzeko, izenpetzen du,
Bilbon bi mila zazpigarreneko urtarrilaren hogeita bian.

Ontzat emana

Andres Iñigo,
Batzordeburua
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Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica de
esta Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia,

CERTIFICA:

Que la Comisión de Onomástica de la Real Academia de la Lengua Vas-
ca-Euskaltzaindia, en su reunión celebrada en Bakaiku, estudió la petición de
la Junta Administrativa de Luquiano del municipio de Zuia.

Visto el contenido de dicha petición, esta Comisión académica ha esti-
mado necesario realizar las siguientes aclaraciones:

1. La Real Academia de la Lengua Vasca es por Real Decreto 573/1976
de 26 de febrero y por el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 3/1979 de
18 de diciembre del Estatuto de Autonomía del País Vasco, la institu-
ción consultiva oficial en lo referente al euskera y, por lo tanto, es su
competencia, entre otras cuestiones, dictaminar la forma eusquérica de
los nombres de lugar.

2. En cumplimiento de la citada competencia en materia de lengua vas-
ca, esta Real Academia, a través de su Comisión de Onomástica, pu-
blicó en 1986 junto con el Gobierno Vasco el libro titulado Relación
de las poblaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en
2001, en coedición con EUDEL, el libro Entidades de Población de
la Comunidad Autónoma Vasca. En ambos se documenta Lukiano
como equivalente eusquérico de Luquiano. En fecha de octubre de
2002 se emitió, a petición de la Junta Administrativa, un certificado
sobre la denominación eusquérica del concejo refrendando dicha de-
nominación.

3. Este topónimo vasco se documenta como Luquiano en su primera cita
en 1257, tal como se recoge en la obra de Gerardo López de Guere-
ñu Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios o Despoblados y Pue-
blos Alaveses, editada por esta Real Academia.

4. La forma recomendada es Lukiano, porque la falta de estudios por-
menorizados de la toponimia de la zona impide saber a ciencia cierta
cuál era la forma utilizada oralmente por los habitantes de la misma
antes de la pérdida del euskera. Cabe recordar al respecto que la pér-
dida de la consonante n lenis (débil) entre vocales es una de las ca-



racterísticas de la fonética vasca, tanto en palabras de origen euskéri-
co (por ejemplo, ardoa y gazta han salido de *ardano y *gaztana),
como en préstamos latinos (catena y arena han dado katea y area en
euskera). En toponimia es un fenómeno habitual. Así lo confirman, por
ejemplo, los casos de las localidades de Aramaio (Alava), Argomaiz
(Alava), Dorrao (Navarra) Galdakao (Bizkaia), Lazkao (Gipuzkoa),
Miñao (Alava), Otxandio (Bizkaia) y Uzkio (Treviño) entre otros. No
obstante, en el caso de Lukiano está por confirmar que se usase la for-
ma *Lukio. Por ello, ante la falta de testimonios, se recomienda la for-
ma Lukiano

La Comisión de Onomástica de la Real Academia de la Lengua Vasca-
Euskaltzaindia, con base a lo anteriormente considerado y en conformidad con
el Artículo 6.4, del Estatuto de Autonomía del País Vasco y el Artículo 10 de
la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del
Euskera, ratifica el acuerdo tomado anteriormente, haciendo constar que tal
decisión pertenece sólo al ámbito normativo-lingüístico y no al político-ad-
ministrativo. Por lo cual, nuevamente,

HA ADOPTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

Que el nombre de la Junta Administrativa de Luquiano, del municipio de
Zuia, en su forma eusquérica académica actual, es Lukiano.

Por lo que toca al gentilicio o nombre del habitante, hasta ahora no se ha
hallado constancia. Sin embargo, la Comisión cree que sería lukianoar.

Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a vein-
tidos de enero de dos mil siete.

Vº Bº

Andres Iñigo,
Presidente de la Comisión de Onomástica
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Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica de
esta Real Academia de la Lengua Vasca/EUSKALTZAINDIA,

CERTIFICA:

Que el nombre de la junta administrativa de Retes de Llanteno, del mu-
nicipio de Ayala/Aiara, en su forma eusquérica académica actual es Erretes.

Que, como es sabido, en las fuentes documentales históricas del lugar, la
forma más habitual es Retes de junto a Llanteno para diferenciarlo de Retes
de Tudela, ya que ambos pueblos pertenecían a la Tierra de Ayala. Posterior-
mente, al crearse los actuales ayuntamientos, Retes de Tudela pasó a ser un
barrio de Artziniega, perdiendo su carácter de junta administrativa propia. El
nombre de este segundo pueblo deriva del valle de Tudela al que perteneció.

Que esta Real Academia de la Lengua propuso en su Nomenclátor de
1986 la forma Erreta Lantenu, recogiendo las propuestas de la época. Esta for-
ma, no documentada, se creó teniendo en cuenta que, por una parte, en eus-
kera no existe la -r- inicial y, por otra, que es común que los topónimos eus-
quéricos que empiezan por Erre- pierdan la vocal inicial en romance. Así,
Errekalde, Errotabarri y Errekatxu, por poner algún ejemplo, han sido caste-
llanizados como Recalde, Rotabarri y Recachu. Esta pérdida se produce como
consecuencia de la confusión con la preposición castellana «de»: de Erretes
> de Retes. Teniendo en cuenta que en dicho pueblo el idioma original era el
euskera, algo que se puede constatar en topónimos del lugar como Anduribai,
Zubiaga o Itxabetxi, es poco probable que sus antiguos habitantes usaran la
forma Retes.

Que aunque la primera cita conocida de este nombre es del Fuero de Aya-
la de 1491, donde aparece Lopez de Retes, sin embargo, en la Fogueración de
Urduña de 1745 un vecino de la calle «Yerro» de Orduña se inscribe como
«Juan de Herretes». Cabe señalar que el hecho de añadir una h- al inicio de
este nombre corresponde a la costumbre de hacerlo con las palabras que co-
mienzan por er-, como es el caso de Hermita, hoy Ermita, o Hermua. En el
siglo XVI Erretes aparece además como apellido de un comerciante de Bil-
bao. Igualmente, el vecino pueblo de Retes de Tudela aparece por primera vez
en el Becerro de Behetrías de D. Pedro I (1351-1352) como «Erretes».

Que de adoptarse la forma Erretes es innecesario añadir de Llanteno, ya
que sería la única localidad de ese nombre. Además, Erretes ha sido siempre



un pueblo independiente de Llanteno, por lo que esta denominación, sin men-
ción al vecino pueblo, no es del todo correcta y se presta a confusión. En el
caso de querer diferenciar esta población de Retes de Tudela, sería más apro-
piado hacer referencia a Aiara, que es el municipio donde está ubicada.

A pesar de no disponer de testimonios documentales, de acuerdo con los
usos de la lengua, el gentilicio debiera ser erretestar.

Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao a dos de
mayo de dos mil siete.

Vº Bº

Andres Iñigo,
Presidente de la Comisión de Onomástica
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Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica de
esta Real Academia de la Lengua Vasca/EUSKALTZAINDIA,

CERTIFICA:

Que el nombre de la junta administrativa de Guereñu, del municipio de
Iruraiz-Gauna, en su forma eusquérica académica actual es Gereñu.

Que, como es sabido, este nombre se documenta bajo distintas formas a
lo  largo de la historia; Guereño en 1257, Guerennu (1461), Greñu (1762),  tal
como se recoge en la obra de Gerardo López de Guereñu Toponimia Alavesa
seguido de Mortuorios o Despoblados y Pueblos Alaveses, editada por esta
Real Academia.

Que el nombre empleado por el pueblo era, sin duda, Gereñu, tal como
se desprende por los testimonios de toponimia menor Guereñubide(a) y Gue-
reñubideazpia, obtenidos en la documentación de los pueblos vecinos, que se
recogen en la citada obra. De conformidad con la grafía eusquérica, debe trans-
cribirse bajo la forma Gereñu.

Que, en consecuencia, el cambio de Guereñu a Gereñu es meramente grá-
fico, sin que suponga cambio alguno en la pronunciación, debido a que en el
sistema de escritura actual de la lengua vasca el grafema <g> se pronuncia
siempre como el castellano -g-.

De acuerdo con los usos de la lengua, el gentilicio sería gereñutar.

Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao a dos de
mayo de dos mil siete.

Vº Bº

Andres Iñigo,
Presidente de la Comisión de Onomástica



TOLOSAKO LEKU-IZENAK LIBURUAREN AURKEZPENA

Tolosa, bi mila eta zazpiko martxoaren zortzian

Mikel Gorrotxategi

Arratsalde on.

Hasi aurretik ohikoa eta legezkoa da eskerrak ematea, agintariei, berezi-
ki lan hau bideratzeagatik, ikerlariei egindako lan bikainarengatik, lan hone-
tan nola edo hala laguntzen ibili garenoi eta azkenik, baina ez garrantzi gu-
txienekoa, Tolosako herritarrei eta orobat hona etorri diren guztiei.

Esku artean daukagun liburua hartzean baten bat harri eta zur geldi lite-
ke hor agertzen diren aldaketa batzuk ikustean. Betidanik ezagutu dituzuen
izen batzuk aldatuta ikusiko dituzue. Nola da posible?

Aldaketak ikusten ditugunean sarritan pentsatzen dugu nola den posible
betidanik ezagutzen dugun izena aldatzea. Baina zer da betidanik?? Sarritan
gure bizitzaren azken urteak izaten dira «beti». Iaz aipatuko ez dudan udal ba-
tek erabaki zuen izena aldatzea Villa hitza gehituta horrela ezagutzen baitzen
herria «desde tiempo inmemorial». Paperak aztertu eta konturatu ginen izen
horren lehenengo aipamena 1928koa zela, ehun urte baino gutxiago. Hau bai
tiempo inmemorial luzea!

Gurean ere halakoak gertatzen dira. Bilbon, esaterako, Casco Viejo/Alde
Zaharra izena nagusitu da Zazpikaleak/Sietecalles izen jatorraren ordez. Jen-
de gutxik daki izen hori 1968an asmatu zutela dendariek berriki ireki zen Cor-
te Ingelesari aurre egiteko. 

Tolosako Udalak bertako ondarea den toponimia ikertzea erabaki zuene-
an laguntza eskatu zion Euskaltzaindiari lana ahalik eta ondoen egiteko. Az-
ken erakunde honek eta EUDEL-ek sinatuta duten hitzarmenaren barruan, kale
izendegiaren azterketa eta egokitze lana burutu zen. Dakizuen bezala lan ho-
nen hastapenetan Joan Ignazio Elosegi izan zen ikerlaria eta amaieran Irma
Goikoetxea.

Baten batek galdetuko du zertarako aldatu azken urteotan erabilitakoa.
Erantzuna erraza da, leku izenak gure ondarea dira, Nazio Batuen Erakunde-
ak ongi zehaztu bezala, eta era duin batean gorde eta zaindu behar ditugu. Na-



farroan, esaterako, foruak zehazten du etxeko jabearen eginkizunetako bat
etxearen izena gordetzea dela. Euskal Herrian izenak jatorrizkoa ez zen hiz-
kuntzetan idatzi behar izateak arazoak eman eta ematen dizkigu. 

Batzuetan euskal izenak itxuraldatzen dira erdaraz ez dauden soinuenga-
tik: Anzaerreca, Iturrioz, Cacholaiz,...

Besteetan ahoz heldu zaizkigunen kasuetan azken mendeko aldaera «eus-
kaldunagotzat» jotzeko ohitura dugulako: Ibarrola> Ibarla.

Atxabalta eta Izal esan arren ondotxo dakigu leku horien euskal izen oso-
ak Aretxabaleta eta Idiazabal direla. Azken kasu horretan euskal izena, ch-az
idatzita ere, ofiziala izan da. Beste kasuetan, berriz, eta batez ere baserri izen
eta soro izenetan, ez dugu inoiz izen egokiaren berri eta ahoz baino ez dugu
ezagutu. Hori dela eta ahozko aldaera hori euskarazkoa jotzeko ohitura dugu. 

Horiek dira Intxurre edo Apatte izenen kasuak. Lehenengoaren kasuan de-
klinatzean erabiltzen den -e gehitu zaio izenari Lemoize edo Mendibile izene-
tan bezala. Bigarrenean berriz pentsatzekoa da Abade hitzaren eragina ere egon
dela.

Beraz, gaizki dago Intxurre, Apatte, etab. esatea? Horri erantzuteko mun-
duan zer den arrunta eta naturala ikusi behar dugu. Estatu Batuetan Frisko esa-
ten diote San Franciscori, Andaluzian Güerba eta Zebiya, Huelva eta Sevilla-
ri eta Ingalaterran Leister, Leicester hiriari, maila desberdinak baitira ahozkoa
eta idatzikoa. Guk ere etxekoak izendatzeko erabiltzen ditugun izenak ez ge-
nituzke epaitegi batean erabiliko. 

Beraz, ez da gauza bera zer esaten den eta zer idazten den eta hori dela
eta izenak idatziz edo maila landuan erabiltzen ditugunean modu batez egin-
go dugu, eta ahoz batzuetan beste desberdin batez. 

Gurera edo hobeki esan zuenera joanda aldaketa asko ikusiko dituzue, ez
guztiak maila berekoak. Uste dut Irmak eginiko azalpenak argiak direla, bai-
na bat edo beste zuei azaldu nahiko nizkizueke, aldaketok gure hizkuntzaren
Akademiaren, Euskaltzaindiaren, onarpena izan baitute.

– Laskurain izena ezagutu duzue orain arte, baina dokumentazioa argia
da izen zahar honen lekukotza guztietan Laskoain dugu. Laskoain:
1378. urtean agertzen da lehen aldiz Laskoain idatzita. Urteetan man-
tentzen da aldaera berbera; 1922an, oraindik ere, Laskoain forma azal-
tzen da. 1956an, berriz, Lascurain-Etxeberri agertzen da dokumentatua
eta aurrerantzean ere Laskorain eta Laskurain formak gailentzen dira.
Kasu honetan, dokumentazioak garbi erakusten digu arautu beharreko
forma Laskoain dela, eta ez Laskorain edo Laskurain. Izan ere, azken
bi aldaera hauek (-r-dunak) duela gutxi sortutako berrikuntzak dira. Ho-
naino adituek esan digutena. Hala eta guztiz ere, ukaezina da erabat gi-
zarteratua dagoela Laskorain forma, ikastola izen horrekin bataiatu zu-
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telako duela 40ren bat urte eta kalea ere badelako Tolosan, eta garran-
tzitsua gainera. 

– Iruntxur: Hizpide dugun adibidean, forma zaharrena Yrunchur da,
1598an azaltzen da idatzita (Yrunchur eta Yrunchurgaña). 1719an,
Yrunchun agertzen da dokumentatua eta 1956tik aurrera erabiltzen den
forma Intxurre da. Litekeena da oinarrian hiri hitza izatea eta horri eu-
tsiz guk proposatutako forma Iruntxur da.

– Zerkausia: Izen zahar eta eder hau berreskuratzea erabaki du, oso ego-
ki, udalak Solana izenaren ordez. Izenak antzinako harresiaren oihar-
tzuna du. Arrasaten ere badugu Zerkoste izeneko kalea, zerka baitzen
hirietako euskaraz muralla esateko erabiltzen zen hitz jatorra.

– Igerondo: igera ondoko edo errota ondoko esparrua izendatzen zuen
izen honek. Ihera hitza Tolosan galdu bada ere Iparraldean bizi-bizirik
dago. Igerondo izan zen izena herri-etimologia dela medio Igarondo
bihurtu zen arte. Herritarrak beti saiatzen dira izenen arrazoia aurkitzen
eta igera (eihera) hitza galduta igaro aditzarekin lotu zen. 

– Igeralde izenaren kasuan Igarondo-ren berbera dugu.

– Andre Maria: Nahiz eta gaur egun Tolosako euskaldunon artean gaz-
telaniazko Santa Maria izena nagusitu den Jesusen amaren euskal izen
jatorra Andre Maria da. Izen hau ageri da ezagutzen dugun lehengo eus-
kal hiztegian, XII. mendean Compostelara erromes joan zen Aymeric
Picaud jaunak idatzi zuen Liber Sancti Iacobi ezaguna. Bertan Euskal
herriari buruzko beste datu askoren artean, gehienak ez oso onak, gure
hiztegitxo bat ageri da. 

– Sique illos loqui audires, canum latrancium memorares. Barbara enim
lingua penitus habentur. Deum uocant Urcia, Dei genitricem Andrea
Maria, panem ogui, uinum ardum,carnem aragui, piscem araign, do-
mum echea ,dominum domus iaona, dominam andrea [...] tricticum
gari, aquam uric, regem ereguia, sanctum Iacobum Iaona domne Ia-
cue...

– Honen itzulpena hau duzue:

– Hitz egiten entzungo bazenitu, zaunka ari diren zakurrekin oroituko zi-
nateke, hizkuntza erabat basatia baitute: Jainkoari Urcia deitzen diote,
Jainkoaren Amari Andrea Maria, ogiari ogui, ardoari ardum, haragiari
aragui, arrainari araign, etxeari echea, etxeko jaunari iaona, etxeko an-
dreari andrea [...], gariari gari, urari uric, erregeari ereguia, Santiagori
Iaona domne Iacue (1)
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– Enpradore kalea: izena euskaratu nahian Agintari kalea jarri zen, bai-
na herriak Enperadore kalea erabiltzen du, Enpero kalea. Izenak Karlos
V. Enperadorea bertatik igaro zuela gogoratzen digu eta hori dela eta
gordetzea erabaki zen. 

– San Joan: Andre Mariaren kasuan bezala euskarazko izen arautuari
emna zaio lehentasuna.

– Iruntxur: Hizpide dugun adibidean, forma zaharrena Yrunchur da,
1598an azaltzen da idatzita (Yrunchur eta Yrunchurgaña). 1719an,
Yrunchun agertzen da dokumentatua eta 1956tik aurrera erabiltzen den
forma Intxurre da. Litekeena da oinarrian irun hitza izatea (Iruña eza-
gunean dugun berbera) eta horri eutsiz Iruntxur izena berreskuratu nahi
dugu.

Beste aldaketa batzuk ere badira, Armeria plaza Parke Jurasiko izenaz
ezagutua, Amarotz, Iturritxiki, Santa Lutzia, Rondilla kalea... baina ez naiz he-
men gehiago luzatuko. 

Ongi izan eta eskerrik asko etortzeagatik.
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HONDARRIBIA / FUENTERRABÍA
TOPONIMO(AR)EN GAINEAN

Iruñean, 2007ko maiatzaren 11n

Patxi Salaberri

Vinsonek (1909: 352) eman diren azalpen etimologiko errazegien artean
Ondarrabia aipatzen du, eta «deux sables» «bi harea, bi legar» ezin itzul dai-
tekeela zehazten. Pixka bat aurrerago (ibid., 354) izen honen bukaeran bia da-
goela dio, Beobia eta Urtubia-n bezala, eta bere buruari galdegiten dio amaie-
ra hori ez ote den latineko via-ren egokitzapenen bat, bide-rekin loturik
dagokeena. Ondorioz «voie sur le sable» «hondarraren gaineko bidea» itzul-
tzen du, baina badirudi, Beobia-ren kasuan bezala, zalantzan dagoela azkene-
ko osagai hori gué ez ote den, ibia alegia.

H. Gavelek (1935: 631-32) erraten du herriaren izena Ondarrabia edo On-
darrabi (aldaera laburtua) dela euskaraz, eta hizkuntza honen bidez azal daite-
keela: osagaiak ondar «hondakina», «harea», «hondartza» (< ondo < fundum)
eta ibai «[le] fleuve [plein] de sable» edo ibi «[le] gué de sable» dirateke, edo,
beharbada, ondar eta obi «hobia», «zuloa», «hutsunea» hitzaren ordez egoten
den abi; azken kasu honetan «le creux de sable» litzateke toponimoaren erra-
nahia. Hiruretarik lehena, ibai-ren bidezkoa, iruditzen zaio onesten zailena,
ai > i laburtzearen lekukotasunik ez dagoelako, Hondarribi aldeko hizkeran.
Beste biak onargarriagoak direla uste du, baina oztopoa ere bada, haren irudi-
ko, ontzat hartzeko: ez dakusa garbi nola Ondarrabia-tik atera zitekeen espai-
noleko Fuenterrabía egokitzapena, ez eta ere fuente «iturria» hori zeri zor
zaion. Aise errazagoa izanen litzateke kontua, haren irudituan, baldin eta gaz-
telaniako izena erdiesteko gaskoi zaharreko hont-etik abiatuko bagina, hots,
Hont-arrabía ebakitzen zen Font-arrabía hartuko bagenu abiapuntutzat. Kasu
honetan frantseseko Fontarabie izen horren atxikitzea besterik ez litzateke, dar-
darkari anizkuna bakun bihurtu eta ondoan; Ondarrabia, bestalde, gaskoiko for-
ma haren euskaratzearen ondore zuzena litzateke. Azalpen honi autoreak berak
dakuskion alderdi txarra –arrabía hori behar bezain argi ez egotea da, baina
frantseseko Font-ravine-ren baliokidetzat hartzea proposatzen du, hots, «iturri
baserreka», osagaien hurrenkeraz deus erraten ez badu ere.

Menéndez Pidal filologo entzutetsuak, Orígenes del Español liburu eza-
gunean (1986 [1926]: 536), latineko rapidu-k gaztelanian izan dituen ondo-



rengoak aztertzean erraten du «eboluziorik ugariena» den rábio forma rabia-
-rekiko homonimiaz galdu zela, eta bakarrik hizkuntza zaharrean eta toponi-
mian atxiki zela. Aipatzen dituen leku izenak Santanderko La Rabia, Oviedo-
ko Rabias, Portugalgo Rabia, Arrabia, Raiva eta Euskal Herriko Fuenterrabía
dira. Azkeneko hau dela eta, ikusten du azentua tokiz kanpo dagoela, hots, ez
dela, etimologiaz legokiokeen moduan, Fuenterrabia erraten, eta hau justifi-
katzeko azaltzen du Euskal Herrian indar azentua ezezaguna dela. Hau ez da-
tor bat bost urte lehenago, 1921ean Bilbon eman eta 1962an argitaratutako hi-
tzaldian erraten duenarekin (43-44. orr.), hartan «seudorromanización» deitzen
baitzuen Ondarrabia toki izena Fuenterrabía bihurtu izana.

Koldo Mitxelenak Apellidos Vascos-en lehen argitaralditik (1953tik be-
raz) osagaitzat (h)ondar duten toponimoen artean sartzen du Ondarrabiya
(490. sarrera), hots, egun Hondarribia forma arautuarekin ezagutzen dugun hi-
ribilduaren izena. Lan honen ondoko argitalpenetan Menéndez Pidalen hipo-
tesia, etimotzat *Fontem rapidum ematen duena, «absolutamente inaceptable»
iruditzen zaio, Donostiako foruan agertzen den Ondarribia (edo Undarribia,
Hundarribia) aldaera erabat gardena delako (hondar + ibia), eta osagai horiek
beste euskal toponimo frankotan ere agertzen direlako: Ondarreta, Ondarza-
bal, Undarraga (hondartza izen arruntaz landara) batetik, eta Arribi, Astibia,
Oñatibia, Zaldibia eta abar bestetik. 

Errenteriako hizkuntzalariak lan berean azaltzen duen bezala, Gipuzkoa-
ko hiriburuko foruaren tradizio «eskuidatzia» akastuna da eta berak uste du
Hundarribia hobetsi behar dela, Undarabia-ren aldean. 1964an kaleratutako
Textos Arcaicos Vascos-en (3.1.12), Zaldibiak eta Isastik biltzen dituzten On-
darrabian zana, Ondarribira sana aipatu ondoan, segurutzat jotzen du Onda-
rribia aldaera Ondarrabia baino zaharragoa dela, eta iritzi bera plazaratzen du
FHV-n (390. or.).

Donostiaren fundazioa 1180 ingurukoa da Orellaren arabera, baina fo-
ruaren kopiarik zaharrena Juan de Sorola eskribauak 1474an egin zuena da,
eta bertan Hundarribia ageri da, Mitxelenak dioenez (AV, 490). Hondarribiko
bereko udal artxiboan, berriz, herri izenaren erdarazko aldaera azaltzen zaigu,
harritzekoa ez dena bestalde, Euskal Herriko herri izen anitzen euskal aldae-
ra ez baitugu sekula dokumentu ofizialetan aurkitzen, euskara administrazio-
aren hizkuntza behin ere izan ez delako, jakina den bezala. Hauek dira leku-
kotasun horietako batzuk (Larrañaga & Tapia, 1993):

«… sobre discordia que era entre el conçejo de Fuenterrauia de una parte
e Juan Martin señor de Lastola de la otra» (1299, 7, 12. or.).

«… los nuestros montes que son en termino d’Oyarçun e de Yrun Yrançu y
de Fuenterrauia» (1328, 13, 22. or.).

«… que no les enbarguen en la canal de Fuenterrauia […]» (1328, 13, 24. or.)

«San Sebastian y Fuenterravia e Villanueva de Oyarçun» (1397, 25, 51. or.)

388 EUSKERA - LII, 2007, 1



«… desde el rio de Oyarzu hasta el rio de Fuenterrauia y de peña de’Aya
hasta la mar» (1399, 26, 73. or.).

«… e de la dicha villa de San Sebastian azia la parte de Fuenterrabia asta
el licle o punta de Amuayça» (1432, 31, 95. or.).

Batzuetan euskarazko eta erdarazko aldaeren artekoa irudi duen Fonta-
rrabia azaltzen da:

«Primo. dixo q[ue] debe al conçejo dela villa de fontarrabia […]» (1541,
Elizondoko protokoloak, 1, 89-1).

«… gobernador de fontarrabia, tierra de labort» (1542, Doneztebeko pro-
tokoloak, 9).

Inoiz bestelako aldaeraren bat ere agertzen da (fuentarravia, 1581, Do-
neztebeko protokoloak, 42) (1).

* * *

Orain artekoak gogoan harturik honako baieztapen hauek egin daitezke-
ela, uste dut:

1. Hondarribia toponimoak azalpen argia eta koherentea du euskal to-
ponimian, hondar edo ibia osagaiak dituzten leku izenak ugariak di-
relako. Oroitu beharra da Bidasoan, gorago, Behobia (Beoybia ere do-
kumentatzen da) edo Pausua dagoela, eta Donostian Ondarreta.

2. Garai batean izen honek hasperenketa zukeen (cf. Hundarribia) eta
erraza zatekeen eskribauek euskal toponimoaren lehen osagaiaren as-
pirazioa latineko fontem-en ondorengoek berandu arte izan zutenare-
kin nahastea. 

3. Gaztelaniazko azentuaketa ez dator bat alegiazko etimoak zuenarekin,
ez eta honen ondorengoek, beste leku batzuetan, egun dutenarekin. Ez
dirudi ustezko toki-aldatzearen hobena euskal azentuaren gain eman
daitekeenik.

4. Lehen osagaitako latineko fontem duten erdal toponimo zaharrek al-
daera laburtua izan ohi dute, eta diptongatugabea, azentugabea baita
(Orígenes, 222-223): Fonseca, Fontecha, Hontoria eta abar. Fuente-
rrabía-ren kasuan ere Fon- edo (H)on- espero genuke toponimoa ja-
torrizkoa balitz, hots, fontem rapidum-etik edo, generoa aldaturik, fon-
tem rapidam-etik atera balitz.

5. Ondarrabia aldaera aise azal daiteke Ondarribia-tik abiaturik, asimi-
lazioz.
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6. (H)undarribia forma ere erraz azaltzen da (H)ondarribia-tik abiatzen
bagara (cf. (h)undar «hondarra», huntan «honetan», e.a.).

7. Dokumentazioan lehenik eta gehienik erdarazko aldaera agertzea ha-
gitz arrunta eta ohikoa da gurean, euskara administrazio hizkuntza
inoiz izan ez delako.

8. Egungo aldaera arautua, Hondarribia, «etimologiko»tzat har daiteke,
hasierako grafeman ikusten den bezala.

9. Bukaerako –a hori artikulua da etorkiz, eta, izen arruntetan agitzen den
moduan, erori egiten da zenbait deklinabide kasutan: Hondarribiko,
Hondarribira, Hondarribitik…
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NAFARROAKO HERRI IZENEN BUKAERAKO
TXISTUKARIA ETA TOPONIMOEN ARAUTZEA

Patxi Salaberri,
euskaltzaina (*)

Nafarroako herri izenak arautzean aurkezten zaigun arazoetarik bat, eta
ez hutsalena, toponimo batzuek, frankok, bukaeran duten txistukariaren nola-
koari doakiona da, hots, txistukari horrek igurzkaria (-s, -z) izan behar duen
ala afrikatua (-ts, -tz). Lehen kasuan, ebakera bana izanagatik ere, gaztelania-
rekin bat letorke euskal grafia, puntu honetan behintzat, maizkara, toponimo-
aren barnean belare ahoskaberen bat edo gaztelaniaz era batera eta euskaraz
bestera idatzi behar den beste soinuren bat ere egon ohi baita. Bigarrenean be-
rriz, alegia, euskal izenak edo izenaren euskal aldaerak bukaeran afrikatua
badu, beste desberdintasun bat izanen dugu euskal izenean, erdal izenarekin
alderatzen dugunean, honek beti, erran den moduan, igurzkaria duelako, hortz-
hobietakoa (<s>) edo hortzartekoa (<z>).

Irizpideak gure ustean, eta bukaerako txistukariez ari garela, hau izan be-
har du: lekuan lekuko ebakera begiratu eta atxiki behar dugu izenean, hau da,
in situ, tokiaren gainean nola ebakitzen den eta hala arautu behar dugu.
1990ean argia ikusi zuen Nafarroako Herri Izendegia / Nomenclátor Euskéri-
co de Navarra (1) delakoan –ts eta –tz aurkitzen dugu hondarreko lekunean
txistukaria duten herri izen gehienetan, Baztangoetan, Zaraitzu-Erronkarieta-
koetan, Nabaskozeko Almiradiokoetan eta Urraulbeitiko batzuetan izan ezik,
horietan, bertako ahoskeraren arabera, –iz, –oz baitute lehen ibarreko izenek
(Almandoz, Aniz, Arraioz, Lekaroz, Oronoz) eta –ize, –oze gainerakoek (Apar-
doze, Bidankoze, Ezkaroze, Galoze, Izize, Nabaskoze, Nardoze, Ustaize, Uzta-
rroze), ozen ondoan –tze duten Arbontze (2) (< *Arbóneze), Orontze
(< Orontz), Sartze (< *Sárreze), eta Uskartze (< Uskárreze) alde batera uzten
baditugu bederik. Hauekin batean erdaraz Aspurz eta euskaraz Aizpurgi deitu
izan den herrixka dugu, eta hurbil Arrakasgoiti arautu zen Racas-Alto, biak
Nabaskozeko Almiradioan. Urraulbeitin, gainera, Arripodas araututako Rípo-
das dago.

(*) Onomastika Batzordeak Bakaikun bi mila eta zazpiko urtarrilaren hemeretzian onartua.
(1) Euskaltzaindiak 1988an onartua eta 1990ean Nafarroako Gobernuarekin batera argitaratua.
(2) Caro Barojak (1945: 136) biltzen du.



Nafarroan dugun arazo larriena, onomastikan eta beste anitz arlotan, eus-
kararen desagerpena da, honekin batera askotan toponimoen euskal ebakera gal-
du delako, zantzurik eta aztarnarik utzi gabe galdu ere zenbait aldiz. Kontua da
azken lekunean txistukaria duten herri izenak ugariak direla erdararatutako al-
derdi zabalean: Aos, Ayanz, Górriz, Itoiz, Larrángoz, Meoz, Orbaiz (Longida),
Ardanaz, Beroiz, Urroz (Itzagaondoa), Alzórriz, Artaiz (Untzitibar), Sengáriz
(Ibargoiti), Aoiz, Galdúroz, Janáriz, Lerruz, Mendióroz, Oscáriz, Uroz, Yelz,
Zaldaiz (Lizoainibar), Egüés, Ardanaz, Echálaz, Eransus, Gorraiz, Olaz, Ustá-
rroz (Eguesibar), Adériz, Anoz, Azoz, Cildoz, Garrués (Ezkabarte), Larráyoz,
Navaz (Txulapain), Aldaz, Áriz, Ordériz (Itza zendea), Artázcoz (Oltza zendea),
Anoz (Olloibar), Munárriz, Urdánoz (Goñerri), Arzoz, Esténoz, Muez (Gesa-
latz), Alloz, Andéraz (Deierri), Eulz (Allinibar), Mués (Berrotza), Arguiñáriz
(Mañeruibar), Adios, Basongaiz, Enériz, Obanos, Olcoz (Itzarbeibar), Arróniz
(Iguzkitza Doneztebe), Gazólaz (Zizur zendea), Esquíroz, Olaz (Galar zendea),
Elorz, Óriz, Yárnoz (Elortzibar), Bézquiz, Leoz, Olóriz (Orbaibar).

1990ean eskuetaratu zitzaigun arazoa izan zen euskara galdutako alderdi
zabal horretan nola jokatu behar ote genuen erabakitzea, eta erabaki zena he-
goaldereneko herri eta ibar euskaldunetan nagusi zen joera ontzat hartzea izan
zen, hots, bukaeran afrikatua zuten aldaerak hobestea, hau da, Antxoritz, Ezki-
rotz, Ilarratz, Ilurdotz, Irotz, Osteritz, Urdaitz (Esteribar), Nagitz (Ezkabarte) (3),
Lantz, Ostitz, Ziaurritz (Anue), Goldaratz, Imotz, Muskitz, Oskotz, Zarrantz
(Imotz), Atetz (Atetz), Aldatz, Arruitz, Astitz, Madotz, Oderitz (Larraun), Errotz
(Arakil) herri izenetan ikusten den afrikatuaren aldeko joera lehenestea.

Hegoalderago dauden herri batzuen izenak inguruko euskaldunek afrika-
tuarekin ematen dituzte, dokumentazioan horrela azaltzen dira edo bi gauzak
batera: Geretz (dok.) (Urraulbeiti), Aiantz (dok.), Itoitz (dok.), Larrangotz
(dok.), Meotz (dok.), Orbaitz (dok.) (Longida), Ardanatz (dok.), Urrotz (dok.)
(Itzagaondoa), Agoitz (ahoz), Iheltz (dok.) (4), Janaritz (dok.), Orotz (Men-
diorotz) (dok.), Ozkaritz (dok.), Urotz (dok.), Zaldaitz (dok.) (Lizoainibar), Ar-
danatz (dok.) (*Ardaatz > Ardatz, Ardachabidea «Ardatza doan bidea» topo-
nimoak garbi erakusten digun bezala), Etxalatz (dok.), Gorraitz (dok.), Olatz
(dok.) (Eguesibar), Anotz (ahoz) (5), Azotz (ahoz), Zildotz (ahoz) (Ezkabarte),
Larraiotz (ahoz), Nabatz (ahoz) (Txulapain), Aldatz (ahoz), Aritz (ahoz), Or-
deritz (ahoz) (Itza zendea), Artazkotz (ahoz) (Oltza zendea), Gazolatz (ahoz)
(Zizur zendea), Ezkirotz (ahoz), Olatz (ahoz) (Galar zendea), Etxabakoitz
(ahoz) (Iruñea), Anotz (ahoz) (Olloibar), Munarritz (ahoz), Urdanotz ([dok.] >
Urdo(t)z, top.) (Goñerri), Artzotz (ahoz), Estenotz (ahoz), Gesalatz (ahoz),
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(3) Koldo Artolak egindako grabaketa batean ageri da (1985: 109).
(4) Agirietan azaltzen diren aldaerak ez dira beti egungoen berdin-berdinak, baina gauzak

errazteagatik ez dugu xehetasunik aipatzen.
(5) Afrikatua, batzuetan, izena deklinatzean agertzen da. Izan ere, bestela, izen ofizialaren

eraginez, absolutiboan igurzkaria aurkitzen baitugu zenbait aldiz.



Muetz (ahoz) (Gesalatz), Anderatz (ahoz), Allotz (ahoz) (Deierri), Eultz (dok.)
(Allinibar), Argiñaritz (dok.) (Mañeruibar), Eneritz (ahoz), Olkotz (dok.)
(Itzarbeibar), Iharnotz (dok.), Oritz (dok.) (Elortzibar), Bezkitz (dok.), Leotz
(dok.) (Orbaibar).

Ondorioz, gure irudiko, zuzena da Nafarroako Herri Izendegia / Nomen-
clátor Euskérico de Navarra apailatzean hartu zen irizpidea, eta horregatik
uste dugu hitz bukaerako txistukariak lan horretan ageri diren bezala utzi be-
har direla, ukitu gabe, Malerrekako Oitz eta Urrotz toponimoen kasuan izan
ezik, hauek bertako ahoskeraren arabera, Oiz eta Urroz izan behar baitute. Egia
da, azken toponimoari dagokionez, badela izen bereko beste herri bat Iruñetik
ekialdera, hain zuzen ere gaztelaniaz Urroz Villa eta euskaraz Urrotz deitzen
dena, eta bitxi egin dakiokeela norbaiti Malerrekan Urroz eta Itzagaondo al-
dean Urrotz aurkitzea, baina hau bat dator bertako ebakerarekin, goiko he-
rriaren kasuan, eta alderdian dagoen eta egon den joerarekin, behekoaren ka-
suan, hots, toponimoen (edo behinik behin toponimo batzuen) bukaeran
afrikatua erabiltzearekin. Cf. bizirik dagoen Agoitz eta toponimiak erakusten
digun Ardatz aipatua, biak Urrotz herritik hurbil.

Bukatzeko, uste dugu Bortzirietako Arantza herri izena ez dagoela ongi
arautua eta Aranatz eman behar dela. Izan ere, Arantza aldaera eskualdeko me-
tatesi ezagun baten fruitu besterik ez da, Aienats > Aientsa, Itolatz > Itoltza,
Mantxolatz > Matxoltza; Ortzorrotz, Oltzorrotz > Eltzortza, Urtzortza eta To-
tolatz > Totoltza-n dakusagun berbera hain zuzen. Honi gehitu behar zaio, gai-
nera, alderdian dagoen topomimoei -a eransteko joera, Doneztua (< Donezte-
be + a), Ittuna (Ituren + a), Labaina (< Labaien edo Labaien + a), Oiza
(< Oiz + a), Saldisa (< Saldias edo Saldias + a), Urroza (< Urroz + a) izen
herrikoietan garbi ageri dena. Hondarreko herri izen hauek guztiak artikulurik
gabe arautu ziren 1990ean eta uste dugu Arantza-ren kasuan ere herri hizke-
rak sortutako aldakuntza alde bat utzi behar dela, izan dadin hau metatesiaren
ondorio (Aranatz > Arantza), izan dadin artikuludun aldaera sinkopatzearena
(*Aranatza > Arantza).
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EN TORNO A LA FORMA VASCA DEL TOPÓNIMO
MAYOR LARRAONA (AMESKOA)

Pamplona / Iruñea, 9 de mayo de 2007

Patxi Salaberri

El ilustre lingüista Koldo Mitxelena afirmaba en su conocida obra Ape-
llidos Vascos (entradas 395 y 488) que Larraona era un compuesto de larre
«pastizal, dehesa» y ona «bueno», es decir, que significaba en origen «el pas-
tizal bueno», «la dehesa buena». Con posterioridad, sin embargo, hemos sa-
bido que la localidad de Ameskoa Alta o Ameskoagoiena aparece en la docu-
mentación histórica como Larrafona y Larrahona, desde el siglo XI hasta
1350 por lo menos (véase Euskaltzaindia – Gobierno de Navarra, Nafarroako
Herri Izendegia / Nomenclátor Euskérico de Navarra, pág. 206), aunque la
forma actual Larraona se muestra por primera vez, según dicha obra, en 1268
y se repite en 1280.

Es un hecho conocidísimo que las variantes eusquéricas de los nombres
de población no aparecen sino contadas veces en la documentación histórica,
dado que la lengua vasca no ha sido nunca la lengua de la Administración.
Por ello, para encontrar dichas variantes eusquéricas tenemos que recurrir fre-
cuentemente, en las zonas donde la lengua se ha perdido, a censales, docu-
mentos de compraventa y testamentos en los que se recogen los nombres de
los términos que se compraban y vendían, se dejaban en herencia, etc., ya que
a veces aparece el nombre de una determinada localidad en un nombre de tér-
mino de alguno de los pueblos circundantes. Así, por ejemplo, en Eslaba exis-
te el término de Lergabidea «el camino de Lerga», que está tocante al anti-
guo camino que iba de esa localidad a la mugante Lerga, en Oteitza de la
Solana se documenta Larragabidea «el camino de Larraga», en Abaigar La-
narabidea «el camino para el valle de Lana», en Narkue Iribarribidagaina «lo
de encima del camino de Ulibarri», etc.

En Ameskoa Alta / Ameskoagoiena encontramos a menudo el nombre de
término Larragoabidea o Larraguabidea en el que, claramente, aparece La-
rragoa, Larragua, variante vasca de Larraona. Estos son algunos de los tes-
timonios documentales que conocemos:



«Otra pieca […] en Larragoa Videa […] afrontada […] con […] camino
real que ban a Larraona», Aranaratxe, 1687 (protocolos de Artabia, legajo 4).

«Otra pieza en Larraguabidea termino de Eulate […] ten[ien]te a pieza del
palacio de S[an] M[arti]n», Eulate, 1693 (protocolos de Artabia, legajo 7).

«Otra [pieza] en larraguabidegaina», Eulate, 1705 (protocolos de Artavia,
legajo 19).

«Otra pieza […] en larraguabidapea [afrontada] con […] Camino R[ea]l
que ban a larraona», Aranaratxe, 1709 (protocolos de Artabia, legajo 20).

«Otra pieza […] en larraguarabidea», Aranaratxe, 1711 (protocolos de Ar-
tabia, legajo 20), Eulate, 1700 (ibid., legajo 16).

Larragoa Videa, Larraguabidea quiere decir «el camino de Larraona»,
Larraguabidegaina «lo de encima del camino de Larraona», Larraguabidapea
«lo de debajo del camino de Larraona» y Larraguarabidea «el camino que va
a Larraona».

La forma más antigua y más acorde con los criterios de normalización
de topónimos eusquéricos es Larragoa. La forma Larragua es un cambio se-
cundario que se debe al parecer al acento (Larrágoa > Larrágua), esdrújulo
en principio, igual que en un gran número de topónimos alaveses (Azáceta,
por ejemplo).

Desde el punto de vista de la fonética vasca no hay ningún problema para
derivar el primitivo Larrahona, con <h> aspirada, a Larragoa. Dicha aspira-
da se representó también gráficamente, en alguna ocasión, como <f>, dado
que en la evolución del latín al castellano la f- de aquella lengua, generalmente
(no siempre: focum > fuego), se aspiró en h- primero y luego se perdió (fari-
nam > harina, feminam > hembra, ficum > higo, etc.).

La evolución fue la siguiente: 

a) En castellano: Larráhona > Larraóna (con pérdida de la aspiración y
adecuación al modelo acentual más extendido en esta lengua).

b) En euskera: Larráhona > *Larrágona (con -g-, huella y resto de una
aspirada anterior, como en aho > ago «boca», behor > begor «ye-
gua», ehun > egun «cien» en hablas vascas de Navarra) > Larrá-
goa (con pérdida de la -n- suave intervocálica, como en Torrano >
*Dorrano > Dorrao, Undiano > *Undiao > Undio o en Aramaio-
na > Aramaioa > Aramaio). Posteriormente, por acción del acento,
y de acuerdo con un fonetismo muy corriente en euskera, Larrágoa
se convirtió en Larrágua, como ahoa «(la) boca» en ágwa, u olloa
«(la) gallina» en óllwa. Es claro, por lo tanto, que Larragoa es la
forma eusquérica de la población conocida en castellano como La-
rraona.
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En cuanto a la etimología del topónimo y con los datos que tenemos aho-
ra, no hay duda de que la explicación dada en su día por Mitxelena no pue-
de ser aceptada, puesto que el eusquérico ona «bueno», no pierde nunca la
-n- (Lekuona, Lekuine por ejemplo). Es preferible, por lo tanto, pensar en un
topónimo basado en un nombre de persona, en un antropónimo, que podría
muy bien ser Larrahe (o Larrahi; véase J. Gorrotxategi, 1995: 227), nombre
de deidad documentado en Navarra, más el final -ona que parece indicar po-
sesión, similar al -ana / -a, -ano / -ao de otras localidades como Audicana /
Audika, Baquedano / Bakedao, Galdeano / Galdio o al -ain presente en Ba-
rañáin, Paternáin, Zuriain, etc. Encontramos dicho final -ona en Aramaiona
> Aramaioa > Aramaio (en Álava), *Leiona > Leioa, Lemona > Lemoa (Biz-
kaia), Arrona > Arroa, Zestona > Zestoa (en Gipuzkoa), Aizkona > Aizkoa,
Artaxona > Artaxoa (Azcona, Artajona, en Navarra), etc., aunque seguramen-
te no en todos estos topónimos el valor, (y quizás el origen) del sufijo sea el
mismo. Se trataría pues de Larrahe + -ona, «la villa, localidad… dedicada a
la deidad denominada Larrahe», de donde Larrahona > *Larragona > La-
rragoa.
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EUSKALTZAINDIAREN ERAGINA EUSKARAREN
ERAKUNDE PUBLIKOAREN HIZKUNTZA POLITIKA

PROIEKTUAN (*)

2007-III-29

Erramun Baxok

Euskararen Erakunde Publikoak 2006ko urrian aurkeztu zuen 2007-
-2010 arteko hizkuntza politikaren egitasmoa eta Euskaltzaindiari bere pen-
tsamoldea eskatu zion. Euskaltzaindiak bere ekarpenak helarazi dizkio Eus-
kararen Erakunde Publikoari 2006ko abenduaren 6an. Administrazio
kontseiluko hautetsiek aginte publikoaren 5 mailak ordezkatzen dituzte (Es-
tatua, Akitaniako eskualdea, Pirinio Atlantiketako departamendua, Euskal
kultura sostengatzen duen herrien arteko sindikata, Euskal Herriko haute-
tsien kontseilua); hizkuntza politikaren testua onartu zuten abenduaren
21ean.

Onarpenaren aurretik zuzenketak egin ziren. Galdea hau da, Euskaltzain-
diaren ekarpenek zein eragin ukan zuten egitasmoaren zuzenketa horietan?
Eragin nabaria, nire ustez, zuzenean edo zeharkako bide batetik. Alabaina Eus-
kaltzain osoak eta urgazleak badira aholku batzordean, beren oharrak eginak
baitzituzten Euskaltzaindiaren testu ofiziala etorri aitzinetik. Zehazki irakurriz,
ekarpen hauetan 13 aldaketa-proposamen aurki ditzakegu. Egin dezakeguna da
neurtzea, puntuz puntu, zein diren ekarpenen eta proiektuaren arteko berdin-
tasunak eta ezberdintasunak, onartua den testuan.

Erreferentziak – Azpi-tituluetako erreferentziak Euskaltzaindiaren txostene-
koak dira. Lerroaldeetan proiektuko orrialdeak agertzen dira, adibidez (7) irakur
(proiektuko 7. orrialdean).

1. Euskararen berezkotasuna (1.a)

«Euskara da Euskal Herriaren berezko hizkuntza», Euskaltzaindiaren ai-
torpen hau ez da hitzez hitz proiektuan agertzen.

(*) Euskera Agerkaria 2006,2, 51. liburukia (2. aldia), Euskaltzaindia, Bilbo, 1026-1040. orr.



Baina bai molde inplizituan, historia eta geopolitika kontuan hartuz:

Euskara Europako hizkuntza zaharrenetarikoa da, euskaldunek milaka urtez
mintzatua, euskal nortasunaren giltzarria. Gaur egun, administrazio antolaketa eta
legeria oso ezberdinek kudeatua dagoen eremu geografiko batean kokatua da.

Lurralde bakoitzeko aginte publikoei dagokie hizkuntza alorrean eraman be-
harreko politikaren libreki definitzea. Printzipio hau, euskarak eta orokorki eus-
kal kulturak ondare historiko amankomuna osatzen duelako berezitasunaren erres-
petuarekin osoki bateragarria da.

Berezitasun hau, Euskararen Erakunde Publikoaren baitan bilduak diren bo-
tere publiko frantsesek eta bere lurraldean eskuduntza duen Euskal Autonomia
Erkidegoak ofizialki kontuan hartua dute, mugaz gaindiko lankidetza akordio be-
rritzailea eta handinahia gauzatuz euskararen alorrean (7 & 8).

2. Adierazpen askatasuna (1.b)

«Herritar orok mintzatzeko askatasuna dauka» aitorpen konstituzionala
da, hizkuntza hautuari eta hitz egiteko nahiari zilegitasuna emaiten diena. Tes-
tua ez da den bezala agertzen proiektuan. Halere hizkuntza politikaren bi oi-
narriak maiz aipatuak dira, hiztunen nahia eta esparru juridikoa, oraingoa eta
gerokoa «zabalduko balitz». Adibidez:

Botere publikoen euskararen aldeko ekintza, gizarte-eragile guzien hautu li-
brearen eta hiztunen nahikundearen errespetuan oinarritu behar da. Printzipio hau
politika proiektu osoari aplikatzen zaio, eta egitasmoak herri hizkuntzak aipatzen
dituzten legeak eta beste testu ofizialak ere kontuan hartzen ditu (11). 

Gainera 1. eranskinean, tokiko hizkuntzei buruzko araudiaren aurkibide
osoa zerrendatua da, legeak, dekretuak, kodigoak, aginteak, zirkularrak
(p. 107). Jakinez, halere, legeria honen helburua dela hiztun bakoitzaren as-
katasuna zaintzea, inolako eskubide edo eginbide kolektiborik sortu gabe.

3. Euskaltzaindiaren aitormena (1.c)

«Aitormena ez jasotzea kezkagarri» zaio Euskaltzaindiari, Nafarroa eta
Autonomia Estatutua jarraibidetzat emanez.

12. puntuan ikusiko dugun bezala, Euskararen Erakunde Publikoak Eus-
kaltzaindiaren arauei jarraitzeko xedea adierazten du, hizkuntzaren norma au-
zian den aldi oroz: hiztegiak, toponimoak, kartografia …

Euskaltzaindiak, euskararen kalitatea zaindu eta hizkuntza araudiak jarri be-
har dituen erakundeak, funtsezko eragina ukan du hizkuntzari eman zaion egoki-
penean, eta ildo horretarik jarraitzen du. Euskararen Erakundeak abian jarriko di-
tuen antolaketak eramateko, erreferentziazko solaskidea izanen da Euskaltzaindia,
bere eskuduntza eremuan (71).
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Bestalde Euskararen Erakunde Publikoak lankidetza eta laguntza ekono-
mikoak eskaintzen dizkio Euskaltzaindiari. Hitzarmen bat izenpetuko da lan-
kidetza indartzeko eta harremanak finkatzeko bi erakundeen artean, hizkuntza
politikaren proiektua oinarritzat hartuz.

Zer gehiago egin dezake erakunde deszentralizatu batek? Pariseko Esta-
tu Kontseiluak «onura publikoaren onarpena» eman zion 1997an Euskaltzain-
diari, 1901 legearen babespean dagoen elkarte honen garrantzia eta ospea iku-
siz eta lan bikaina eskertuz. Gauzak aitzinatuko dira, legebiltzarrak herri
hizkuntzen estatutu ofizial bat onartuko duelarik.

4. Gazteak lehentasun ala hastapen (1.d)

Euskaltzaindiak proiektuaren titulua aldatzea proposatu zuen:

hiztun osoak helburu, haurrengandik eta gazteengandik hasirik.

Ez da egin, alde batetik berantegi baitzen atalburu nagusia azken mo-
mentuan berritzeko.

Bestalde, semantika zorrotzegian sartu gabe, «haur eta gazteak lehenta-
sun» erraten delarik ez da muga bat ezartzen, proiektu osoak frogatzen duen
bezala. Titulua kronologikoki uler daiteke, lehenik nondik hasi behar den. Le-
hen zatia euskararen transmisioa da, baina, eta denbora berean hor daude bes-
te zatiak, gizarte erabilera, helduen euskalduntzea eta beste:

hizkuntza politika proiektuak euskararen gizarte erabilpena sustatu nahi
badu, euskal komunikabide edo aisialdi aktibitate eskaintza erakargarri baten bi-
dez hizkuntza biziarazi behar du. Horretarako hiztun osoen beharra du, alor ba-
koitzean (70). 

Atalburua ez bada aldatu, halere proiektuak Euskaltzaidiaren xedea erres-
petatzen du:

hizkuntza politika proiektuak orduan helburutzat finkatzen du euskararen gi-
zarte-erabilpena sustatzea, ikasi den hizkuntza hori, bizitza guneetan hizkuntza
mintzatua, ikusia eta entzuna izan dadin (40).

5. Sentiberatze jarduerak (1.d)

Euskaltzaindiaren gomendioa argia bezain indartsua da:

inguruabar horretan sakonduz, euskararekiko atxikimendua eta haren presti-
gioa areagotzeko sentiberatze jarduerak behar-beharrezkoak direla azpimarratu
nahi dugu.
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Hasieratik Euskararen Erakunde Publikoak sentimendu berdina adierazi
zuen, lehen eskeman erakusten zuelarik motibapenaren erronka zela beste
erronka guztien baldintza nagusia. Proiektua bururatzeko lerroaldean agertzen
den kolorezko eskeman, «motibapena» hitza goialdean agertzen da eta marra
lodiz inguraturik, funtzio nagusi bat betetzen duela erakusteko (98. or.).

Motibapenaren 12. kapitulua, azkena eta luzeena, zehazki landua da. Adi-
bidez, erronka nagusi honen 4. orientabide estrategikoak Euskaltzaindiaren
kezkari zuzenean erantzuten dio:

motibapena piztu eta azkartu, sentiberatze estrategia egokiak abiatuz: 4.4
euskararen irudipen baikor baten bilaketa sentiberatze estrategien muinean sartu
(94 & 95).

6. Epeak (3.a)

«Alor guztietan epeak-eta ongi zehaztu beharko liratekeela iritzi dio Eus-
kaltzaindiak». Egutegi zehatzaren gomendioa egiten dela uler daiteke. Hots,
egitasmoa egitarau bilaka dadin. 

Proiektua «ibilbide-orria» da (feuille de route), urtero jarduera-programa
bilakatuko dena.

Proiektu hau, 2007tik goiti hizkuntza-politika gidatuko duen «ibilbide-orria»
da. Urtero, harek gidaturik, finkatuko da Euskararen Erakunde Publikoaren jar-
duera-programa (99).

Proiektua gidoi bat da, helburu nagusiak, norabide estrategikoak eta lan
ardatzak ongi zehaztu dituena. Baina, salbu irakaskuntza eskaintzarentzat, oso
zaila da kronograma bat a priori definitzea, bakoitzaren nahikundean oinarri-
tua den egitasmo batean. Beraz urtero neurtuko da zer lortu den (adierazleen
zerrenda 3. eranskinean dago). Eta ebaluaketa horren arabera programatuko da
a posteriori hurrengo urtea. 

Gainera Hizkuntza Teknikarien sarearen eginbidea da proiektu hau mol-
datzea tokiko hizkuntza egoeraren arabera. Alabaina lehentasunak ez dira ber-
dinak Biarritzen eta Garazin. Eraginkortasunaren izenean herri elkargo bakoi-
tzak definituko du bere programazioa. Euskararen Erakunde Publikoak
etapismoaren ibilmoldea hautatu du.

7. Irakaskuntzaren eskaintza (3.b)

Euskal ikaskuntzaren eskaintza biziki ongi programatua da (ikus 2. erans-
kina 109-113), baina Euskaltzaindiaren kezka da «gazte guztiei eskaintzea».
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Euskararen Erakunde Publikoak kezka berdina dauka. Bere helburua da
euskararen alde egiten den guztia «lurralde osoan» zabaltzea. Eta euskal ikas-
kuntza hedatzea irakaskuntza maila eta sail guztietan:

familiei eman, lurralde osoan, beren haurrentzat euskarazko irakaskuntza ba-
ten hautazeko aukera (…). Irakaskuntza publikoarentzat, irakaskuntza giristinoa-
rentzat eta Seaskarentzat definitu jardunbideak eta egutegiak gauzatu, lehen mai-
lan zein bigarrenean, adostuak diren 3 printzipioei jarraikiz: familien hautu librea,
lurralde osoaren estaltzea, irakaskuntza maila ezberdinen arteko jarraipena (…).
Gisa berean, programazio lan bat eraman, orain arte aztertu gabe dauden beste
irakaskuntza sailetan: formakuntza tekniko eta profesionaletan, laborantzazko ira-
kaskuntzan, goi mailako irakaskuntzan (p. 33).

8. Ekonomia eta giza baliabideak (3.c)

Euskaltzaindiak dio:

erronka horiek garabidean jarri izateko, aurrikusitakoak baino ekonomi eta
giza baliabide are gehiago behar direla.

Egia da onartuak diren helburuak garrantzi handikoak direla. Bestalde au-
rrekontua da borondate politikoaren neurria eta arrakastaren baldintza. Zertan
dira gaur eguneko ahalmenak?

– Ikaskuntza elebidunean badira 300 irakasle, 15 milioiko aurrekontuare-
kin aurten.

– Irakaskuntzaz kanpoko aurrekontua 2.066.000 eurokoa da urtero, iragan
urtetan baino % 20 gehiago.

– Alor bakoitzak badu bere ohiko finantzamendua, nola haurtzaindegiek
hala aisialdiek eta beste. Erakunde Publikoak ez du dena ordaintzerik,
bere ekarpena da laguntza teknikoa: euskararen erabilera bultzatzeko,
animaziaok antolatzeko besteak beste. 

– Gizabaliabideak ere garatuko dira aurten. Euskal Erakundeko 5 ardura-
dunez gain, Hizkuntza teknikari sarea osatuko da, herri elkargoetan. 7
teknikari kontratatuko dira 2007an, hiru eginbide betetzeko:

Herriko Etxeetan euskararen presentzia garatzeko lana, eskualdeko eragiliei
buruzko lan bultzatzailea, tokiko erakundeen itzulpen beharrei erantzuna (67).

Ahalegin guzti hau ez dela nahikoa erranez, botila erdi betea ala erdi hu-
tsaren dialektikan sartzen gara. Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren au-
rrekontuari begira, ez gara hein berean. Hemengo lehenagoko aurrekontuei be-
gira aitzinamendu nabaria gertatu da. Aitzinamendu hori segurtatu beharko da
urte batetik bestera.
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9. Erabilera eremuak (3.d)

Euskaltzaindiak Euskararen Erakunde Publikoa animatu nahi du urra-
tsak egin daitezen egiazko aukerak eta erabilera eremuak emendatzeko.

8. erronkan zerrendatuak dira euskaldundu behar diren alor estrategiko-
ak: erakundeak, administrazioak, zerbitzu publikoak, saltegiak, supermerka-
tuak, osasun zerbitzuak, bankuak, garraioak … (65).

10. Eragileen arteko lankidetza (4.)

Egitasmoa aurrerapauso handia da Euskaltzaindiaren aburuz. Hargatik
eragile guzti-guztiak elkarrekin lan egin behar lukete, bakoitza bere tokian,
lehia antzuak eta bikoizketak baztertuz.

Euskararen Erakunde Publikoak, aitzinsolas orokorrean, idea bera adie-
razten du euskalgintzaren historia lekukotzat hartuz:

luzaz elkarteek euskalgintzako antolaketa egituratzaileenak sortu dituzte,
eraman eta garatu alor anitzetan. Hedatzen ari den politika publikoak ez du el-
karte-ekimena ordezkatu nahi. Alderantziz, elkarte-ekimena sendotu eta lagundu
nahi du, botere publikoek finkatu dituzten norabideekin osagarritasuna eta kohe-
rentzia bermatuz. 

Euskararen egoera larriegia da gaur egun lehia batean sartzeko arriskua har-
tzeko, alde batetik urraspideari kalte eginen bailioke eta, bestetik, batzuk eta bes-
tek eraman dituzten ekintzen arrakastari ezinbestekoa zaion gizartearen onarpena
ahulduko bailuke (13).

11. Toponimia ala Onomastika (5.1a)

Euskaltzaindiaren proposamena da 7. atalaren «izenburua bera aldatzea,
hots «Toponimia» izan beharrean «Onomastika» jartzea». Alabaina Onomas-
tika da izen propioak tratatzen dituen zientzia, leku izenak (Toponimia) bai eta
ere pertsona izenak (Antroponimia). Ondorioz 7. erronkaren edukia ainitzez
zabaldu behar litzateke.

Hizkuntza Politika proiektuan Toponimiak leku handia dauka, Euskal-
tzaindiak eta beste egitura batzuk aspaldidanik hasi lanaren jarraian: IGN kar-
tografia, seinaletza, etxeen-izenak telefono urtekarian eta beste. Antroponomia
ere interesgarria zaio Euskararen Erakunde Publikoari. Baina azken tenorean
ez zuen programazio berri baten antolatzeko denborarik. Alabaina Frantzian
jendeen izenei buruzko legeria izugarri zorrotza delakotz, ikerketa juridiko bat
egin behar da, egokitzeko ahalmenak neurtzeko.
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Halere geroari buruz atea irekirik dago:

Toponomia hizkuntza politikaren erronken artean sartzea komenigarria da,
euskara agerian jartzeko eta publiko berri bat euskarara erakartzeko aukera bai-
ta. Tokien-izen soilez gain, urraspide berdina egokitu dakioke Onomastika osoa-
ri, azterketa baten ondotik (41).

12. Euskaltzaindiaren Arauak (5.1b)

Toponimiaren kapituluan «Euskal Autonomia Erkidegoko arautze erizpi-
deak» erreferentziatzat hartzeko ordez, proiektuak:

Euskaltzaindiaren Arauak eta irizpenak betez jarri beharko luke.

Alabaina Hego Euskal Herriko bi erkidegoetan Euskaltzaindia baita
arauemaile euskararen alorrean.

Hizkuntza politikaren azken edizioan zuzenketak egin dira hiru lekutan,
Toponimiaren grafia egokitzeko, ahozko eta idatzizko toponimoak biltzeko lan
ardatzetan. Aldi oroz irakur daiteke:

Euskaltzaindiaren Arauei eta irizpideei jarraikiz (60 & 61).

13. Europako Erreferentzia Markoa (5.2)

Euskaltzaindiaren iritziz:

ezinbestekoa da, gaur egun, Europako Erreferentzia Markoa segitzea, bai
programazioetan bai ebaluazioetan, horren arabera definitu behar baita agiri ba-
koitzari dagokion hizkuntza-maila edo hizkuntza-eskakizuna.

HABE jarraibidetzat ematen da, zeinek Europako neurriak aplikatzen bai-
tizkie Hegoaldeko agiri desberdinei, agiri horien baliokidetasuna bideratzeko.

Hikuntza politikari begira, jadanik aitzinproiektuan Europako neurgailua
oinarritzat hartua zen helduen euskalduntze mailak definitzeko. Euskaltzain-
diaren gomendioak bultzaturik, Europako Erreferentzia Markoa erabiliko da
ere gaitasun agirien arteko baliokidetasuna frogatzeko:

unibertsitateekin eta Euskaltzaindiarekin partaidetzan, Europako Erreferen-
tzia Markoarekin bat egiten duen egiaztapena definitu eta plantan jarri, mugaz
beste aldean dauden agiriekin baliokidetasun sistema eraikiz. (77).

Laburbilduz

Euskararen Erakunde Publikoak arreta handiz irakurri ditu Euskaltzain-
diaren ekarpenak, bai indarguneak azpimarratzen dituen lerroaldea, bai eta ere
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ahulguneak indartzeko eginak diren gomendioak. Azken tenorean aldaketa ba-
tzu ezin ziren egin «hitzez hitz». Halere testu azterketa honek erakusten du
hizkuntza politikaren proiektua, oro har, Euskaltzaindiaren «izpirituan» mugi-
tzen dela. Etorkizunari begira, pentsa daiteke bi erakundeon arteko harrema-
nak orain bezain onak eta eraginkorrak izaten jarraiko dutela euskararen nor-
malizazioan eta lankidetza definitu batzutan, adibidez Adituen Batzordean. 

Azterketa honek kontuan hartzen ditu Erakunde Publikoan egin zaizkion
oharrak.
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EUSKALTZAINDIAREN
AGIRIAK



BATZAR-AGIRIAK



Andres Urrutia euskaltzainburua, 
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea,
Xabier Kintana, idazkaria, 
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Henrike Knörr, Iker sailburua,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Adolfo Arejita,
Miren Azkarate,
Jean-Louis Davant,
Patxi Goenaga,
Emile Larre,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Ana Toledo,
eta Piarres Xarritton euskaltzainak.

Pello Telleria, idazkariordea, Juan Jose
Zearreta kudeatzailea, Jose Antonio Adu-
riz eta Iñaki Kareaga, zegozkien gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Jean Harits-
chelharrek ezin etorria adierazi du.
Adolfo Arejitak (etorri bitartean), ahala
Jose Luis Lizundiari; Miren Azkaratek
(etorri bitartean), ahala Pello Salaburu-
ri; Jose Irazuk, ahala A. Urrutiari; Patxi
Salaberrik (etorri bitartean), ahala An-
dres Iñigori; Pello Salaburuk ahala Be-
ñat Oihartzabali; Patxi Zabaletak, ahala,
Andres Iñigori; Mikel Zalbidek, ahala
A. Urrutiari.

Batzarra goizeko 10etan hasi da Gipuz-
koako Foru Aldundiaren batzar aretoan,
ezkerreko zutabean ageri diren euskal-
tzainak eta bertan direla. 

1. Aurretiko oharrak Euskaltzainbu-
ruak, bilduak agurtu ondoren, eguneko
egitekoak azaldu ditu: goizeko batzarra

eguerdira arte izanen dela, eta arratsaldean ez dela ekitaldirik izanen. Hilberrien ome-
nezko ageriko bilkura otsaileko azken batzarrean eginen da.

Andoni Sagarnari ongietorria eman dio. 

2. Aurreko akta onartzea

Aurreko bilkuraren akta, Jose Luis Lizundiaren eta Andoni Sagarnaren ohar ba-
narekin, ontzat eman da. (Markina-Xemein izena osorik jartzeko eta, etorri bitartean,
ahala eman eta ezin etorria adierazi duten lagunak zehazkiago jartzea.)

3. Hizkuntza gaiak

3.1. Onomastika: Nafarroako izendegia: 1. zerrenda aurkeztea. Iruñeko merin-
dadeko iparraldeko izenak hartzen dituen lehen zerrenda hau Andres Iñigok azaldu du,
bai eta hor agertzen diren zuzenketa-aldaketak banan-banan komentatu ere. Patxi Sa-
laberrik «Nafarroako herri izenen bukaerako txistukaria eta toponimoen arautzea» lana
aurkeztu eta azaldu du, izen batzuen amaierako -s, -z eta -tz batzuen kasuistika azter-
tuz. Oharrak otsailaren 15erako bidali beharko direla gogorarazi du.

Donostian, 2007ko otsailaren 2an

(Bilbon urtarrilaren 26an egitekoa zen baina eguraldiagatik atzeratu
behar izan zenaren ordekoa)



3.2. Hiztegi Batua: «E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta era-
bakitzea. Pello Salaburu batzordeburuaren ezin etorriaz, Jose Antonio Adurizen zu-
zendaritzapean, egile-tik egozkarri-rainoko hitzak aztertu, eztabaidatu eta onartu dira.

4. Esku artekoak 

4.1. Euskaltzain berrien sarrera-hitzaldiak. Euskaltzainburuak jakinarazi du
Jose Irazuren sarrera-hitzaldia Asteasun martxoaren 17an izango dela, eta Osoko Ba-
tzarra, aldiz, martxoaren 30ean, Donostian. Mikel Zalbideren sarrera-hitzaldia, aldiz,
ekainaren 2an egingo da. 

4.2. Azkue Sarietarako mahaikideak. Literatura Ikerketa batzordeak proposa-
turik, hauek dira, 2006ko Azkue Sariketarako, Zuzendaritzak onartu dituen epaimahai-
kideak:

A mailan: Yolanda Arrieta, Antton Irusta Zamalloa eta Manu Lopez Gaseni.

B mailan: Joseba Butron, Kirmen Uribe eta Jabier Kaltzakorta.

4.3. Barne Erregelak: quorum-erako testua. Aurreko bilkuran erabaki beza-
la, Jose Luis Lizundiak quorum-erako testua ekarri du. Hasteko, Jean Haritschelharri,
absentzian, eskerrak eman dizkio eta joan den hileko batzarreko eztabaidan hark arra-
zoia zuela aitortu du. Egoera berriaren baldintzak Euskaltzaindia hemendik aurrerako
quorum-aren izaera argitzera behartzen duela eta, Jose Luis Lizundiak, aurreko bil-
kuran entzundakoak kontuan izanda, bere proposamen idatzia -Zuzendaritzak onartua-
ekarri, banatu eta azaldu du. Oharrak egiteko, otsailaren 15era arteko epea dagoela
gogoratu du. 

Patxi Goenagak eta Jean-Louis Davantek argitasun batzuk eskatu dituzte. Jose
Luis Lizundiak eta Andres Urrutiak eman dizkiete.

4.4. Hitzarmena

EiTBrekin (Euskal Irrati Telebistarekin) Euskaltzaindiak bigarren hitzarmena si-
natu duela, urtarrilaren 23an, adierazi du Euskaltzainburuak. Nahi duenak testua eska
dezake.

4.5. Euskera Agerkariaren bilatze informatikoa

Euskaltzainburuak hala eskaturik, Iñaki Kareaga informatikariak, azken bi hila-
beteotan berak, Azkue bibliotekako kideek eta kanpoko enpresa batek garatu duten pro-
grama informatikoa aurkeztu du, horren bidez Euskera agerkarian dagoen informazioa
modu osoago eta errazagoan eskuratu daitekeela erakutsiz. Gaiak, autoreak eta errefe-
rentzi hitzak bilatzeko sistemak azaldu ditu, bai eta egin zaizkion galderei erantzun ere.
Eskerrak eman zaizkio aurkezpen eta azalpenengatik.

5. Azken ordukoak

Euskaltzaleen Biltzarra Baionan: Piarres Xarrittonek orri bat banatu eta azaldu du,
Euskaltzaleen Biltzarraren Administrazio kontseiluaren bilkura Baionan 2007ko urta-
rrilaren 10ean egin dela jakinaraziz. Elkarte horrek Euskaltzaindiarekin elkarlanean jar-
duteko gogoa erakutsi omen duela eta, Andres Urrutiak Euskaltzaindia bera ere Bil-
tzarrarekin kolaboratzeko prest dagoela erantzun dio.
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Irteeran Euskera agerkariaren azken zenbakia (2006, 1) banatu eta, Gipuzkoako
Diputatu Nagusiaren opariz, Parker bolaluma dotore bana eman dira.

Batzarra 14:25ean amaitu da. 

Andres Urrutia, Xabier Kintana,
euskaltzainburua idazkaria
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Andres Urrutia euskaltzainburua 
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea,
Xabier Kintana, idazkaria, 
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Henrike Knörr, Iker sailburua,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Jose Antonio Arana Martija,
Adolfo Arejita,
Jean-Louis Davant,
Jean Haritschelhar,
Emile Larre,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Pello Salaburu 
eta Ana Toledo euskaltzainak,

Pello Telleria, idazkariordea, Juan Jose
Zearreta kudeatzailea, Jose Antonio Adu-
riz eta Mikel Gorrotxategi zegozkien
gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Miren Azkara-
tek ahala Pello Salabururi; Patxi Goena-
gak, ahala Beñat Oihartzabali; Jose Ira-
zuk, ahala Andres Urrutiari. Henrike
Knörrek, etorri artean, ahala Andres
Urrutiari; Patxi Zabaletak, ahala, Andres
Iñigori. Mikel Zalbidek, ahala Andres
Urrutiari. Jean Haritschelharrek, ahoz,
Piarres Xarrittonen ezin etorria ere adie-
razi du. 

Batzarra goizeko 10:15ean hasi da Eus-
kaltzaindiaren Bilboko egoitzan, ezkerre-
ko zutabean ageri diren euskaltzainak eta
bertan direla. 

1. Ahoz esateko oharrak. Euskaltzain-
buruak ondokook adierazi ditu: bilera
goizean izango dela, Federico Barrenen-
goa, Gaizka Barandiaran eta Jose Maria
Etxaburu «Kamiñazpi»ren hilberri-txos-
tenak arratsalderako utzita. Era berean,

eguerdiko ordu bat eta erdietan Eliseo Gil jaunak eta bere arkeologo taldeak Iruña-Ve-
leian aurkituriko euskal izkribu zaharren aurkezpena egingo dutela esan du. Euskal-
tzaindiak oparitan atera dituen bolalumak ere aipatu ditu, eta euskaltzainei bolaluma
bana eman zaie.

2. Aurreko akta onartzea. Aurreko bilkuraren akta, bere ezin etorria jartzeko J.
Haritschelharren oharrarekin, ontzat eman da. 

3. Barne erregelen aldaketa. J. L. Lizundiak hitza hartu eta J. L. Davantek bi-
daliriko oharra eta B. Oihartzabalek puntuak elkarrengandik banatzeko iradokizuna
kontuan hartu eta ontzat eman daitezkeela jakinarazi du. 

J. Haritschelharrek hauxe jartzea eskatu du: quoruma euskaltzain emerituen pre-
sentziaren araberakoa izango dela. A. Urrutiak proposamena ontzat eman du, baina
quorum hori botazioa egin behar den guztietan kontutan hartu beharko dela azpi-
marratuz. B. Oihartzabalek ere gauza bera argi jartzea eskatu du. Euskaltzainburuak
J. Haritschelharren proposamenarekin testua egokitu du eta horrela, aho batez, onar-
tu da.

Bilbon, 2007ko otsailaren 23an
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4. Hizkuntza gaiak

4.1.1. Onomastika: Nafarroako izendegia 1. zerrenda (Iruñeko merinaldeko
iparraldea) onartzea. A. Sagarnak Xareta deritzon herri-elkarteari buruz bidaliriko
oharra azaldu du A. Iñigok. Izen hori ohar batean jartzea erabaki da.

M. Azkaraterengandik ere beste ohar bat jaso da, Aranatz / Arantza izenaz. A.
Iñigok izen hori M. Azkarate etor dadinean aztertzeko proposatu du eta hala onartu da,
hurrengoan tratatzeko utzirik; zerrendako gainerako izen guztiak ontzat eman dira.

4.1.2. Onomastika: Nafarroako izendegia: 2. zerrenda (Iruñeko merinalde-
ko erdialdea) aurkeztea. A. Iñigok zerrenda hori aurkeztu eta hor ageri diren aldake-
tak eta gehipenak xehetasunez azaldu ditu. Ibarra izena batzuetan kendu eta beste ba-
tzuetan uztearen arrazoia ere eman du. Oharrak egiteko epea martxoaren 20ra artekoa
izanen da. 

4.1.3. Exonomastika: «Munduko estatu izenak, herritarren izenak, hizkun-
tza ofizialak eta hiriburuak» 38. arau gaurkotua aurkeztea. J. L. Lizundiak azaldu du
lehengo arauaren gaurkotzea dela, munduan aspaldiko urteotan gertaturiko aldaketa po-
litikoak kontuan izanda, hots, estatu berrien sorrera, hiriburu-aldaketak, etab. Alfontso
Mujika batzordekideak datuak bilatzen eta eguneratzen egindako lan bikaina azpima-
rratu du. Oharrak bidaltzeko epea: martxoaren 20a.

4.2. Hiztegi Batua: «E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta era-
bakitzea. P. Salaburu batzordeburuaren zuzendaritzapean, eguargi-tik eguzari-rainoko
hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu dira.

5. Esku artekoak

5.1. Aurelia Arkotxa andrearen kandidatura. J.-L. Davant, E. Larre, Tx. Pei-
llen eta B. Oihartzabal euskaltzainek sinaturik, Aurelia Arkotxa andrearen kandidatura
aurkeztu da 25. zenbakiko euskaltzain-hutsartea betetzeko. Botazioa datorren batzarre-
an izanen da.

5.2. Euskaltzain berriak hautatzeko deia. Euskaltzainburuak 27 eta 28. zenba-
kietako euskaltzainak hautatzeko deia gaur egiten dela jakinarazi du, hemendik aurre-
ra kandidatuak aurkezteko bi hilabete izanez.

5.3. Bernardo Atxagaren sarrera hitzaldia. A. Urrutiak, Jose Irazu «Bernardo
Atxaga» euskaltzainaren sarrera-hitzaldia datorren martxoaren 17an Asteasun, goizeko
11,30etan, izango dela iragarri du, eta ohiko batzar-deia bidaliko dela.

5.4. Euskaltzaindiaren osoko bilkura. Era berean, euskaltzainburuak Akade-
miaren osoko bilkura Donostian martxoaren 30ean izango dela jakinarazi du.

5.5. Ezin etorria. J. Haritschelharrek, Jose Irazu «Bernardo Atxaga» euskaltzai-
naren sarrera-hitzaldirako bere ezin etorria aurrez adierazi du.

5.6. Liburu banaketa. Kepa Altonaga irakaslearen Etxepare Aldudeko medikua
liburuaren ale bana eman zaie euskaltzainei. Obra hau EHU-Euskaltzaindia-Elhuyar-en
arteko elkarlanean argitaratu da.

5.7. Batzar-karpeta. J. Haritschelharrek harridura adierazi du, etortzerik izan ez
zuen aurreko batzarreko batzar-karpeta etxera bidali ez zaiolako. Euskaltzainburuak hau



gogorarazi du: erabakita dagoela, duela bi urteko batzar batean, euskaltzainek idatziz
adierazi behar dutela etxera batzar-karpeta bidaltzeko eskabidea, batzarrera ez datoze-
nerako.

5.8. Iruña-Veleiako indusketetako izkribuen agerpena. Bilkuraren hasieran
esan bezala, A. Urrutiak ondoren hau gogorarazi du, Euskaltzaindiaren beheko solai-
ruko aretoan, Eliseo Gil jaunak eta bere arkeologi taldekoek Iruña-Veleiako induske-
tetan aurkituriko euskal izkribuen erakusketa euskaltzain osoei aurkeztuko dietela, eta
horrela egin da.

Bilera 14:30ean amaitu da.

Andres Urrutia, Xabier Kintana,
euskaltzainburua idazkaria
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AGERIKO BILKURA

Bilbo, 2007-II-23

Otsailaren 23an, Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan, ageriko bilkura egin du Aka-
demiak, arratsaldeko 17:00etan, hilberri-txostenak irakurtzeko. 

Bildu dira:

– Andres Urrutia, euskaltzainburua; Xabier Kintana, idazkaria; Jose Luis Lizundia,
diruzaina; Henrike Knörr, Iker sailburua; Andres Iñigo, Jagon sailburua eta Jose
Antonio Arana Martija, Andoni Sagarna eta Ana Toledo euskaltzain osoak.

– Xabier Gereño ohorezko euskaltzaina.

– Euskaltzain urgazleak: Dorleta Alberdi, Kepa Altonaga, Xabier Altzibar, Gorka
Aulestia, Ricardo Badiola, Luis Baraiazarra, Sebastian Garcia Trujillo, Pruden
Gartzia, Pello Telleria, Patxi Uribarren, Jose Mari Velez de Mendizabal eta Juan
Jose Zearreta. Ezin etorria adierazi du Ricardo Gomez euskaltzain urgazleak. 

– Amaia Okariz, Lutxi Alberdi eta Emilio Porras Euskaltzaindiko langileak.

Xabier Kintana idazkariak eman dio hasiera ekitaldiari, Euskaltzaindiak goizean
egin duen osoko batzarraren berri emanez, batez ere tratatu diren hizkuntza-gaiak ai-
patuz. Andres Urrutia euskaltzainburuak bilkurara etorri direnei ongietorria eman on-
doren, mahaian daudenak aurkeztu ditu eta ekitaldian zehar kasuan kasuko hizlariari
hitza eman die. Hauek izan dira mahaian:

– Andres Urrutia, euskaltzainburua

– Xabier Kintana, idazkaria

– Henrike Knörr, Federico Barrenengoaren hilberri-txostena irakurtzeko.

– Jose M. Velez de Mendizabal, Gaizka Barandiaranen hilberri-txostena irakur-
tzeko.

– Gorka Aulestia, Jose Mari Etxaburu «Kamiñazpi»ren hilberri-txostena irakur-
tzeko.

Federico Barrenengoa Arberas (1916-2005)

Henrike Knörrek Federico Barrenengoaren bizitzako zertzelada nagusiak eman
ditu. Amurrion jaioa 1916ko urriaren 18an eta 2005eko abenduaren 30ean zendua. Ha-



mahiru urte zituela, Gasteizko apaizgaitegi zaharrean sartu zen eta bigarren mailatik
aurrera seminario berrira aldatu zen. Knörren esanetan, zalantzarik gabe, Barrenengo-
aren euskaltzaletasuna, jakin-mina eta jakitea han piztu eta zabaldu ziren.

Onomastikan eta toponimian aditua zen Barrenengoa, eta horren lekuko da Ono-
mástica de la Tierra de Ayala, 1968-1990 bitartean hiru liburukitan argitaratua. Ono-
mastika ez ezik, historia ere maite zuen Barrenengoak, batez ere Amurrio eta Aiarako
historia. Firestone lantegiko liburuzaina izan zen 1972tik, jubilatu zen arte. Euskal-
tzaindiko Azkue Biblioteka batzordekidea ere izan zen. Ohorezko euskaltzaina izenda-
tu zuen Euskaltzaindiak 2004ko azaroaren 26an. «Irriñoa beti ezpainetan, entzutera
emanago mintzatzera baino, ez zaigu inoiz ahantziko gizon leiala eta xaloa» adieraziz
amaitu du Henrike Knörrek.

Gaizka Barandiaran (1916-03-03 / 2006-07-20)

Jose Mari Velez de Mendizabalen esanetan, Gaizka Barandiaran bere garaiko
seme zintzoa izan zen. 1916ko martxoaren 3an Oñatin jaioa, bi urterekin joan zen sen-
diarekin Arrasatera. Laster hasi zen jendaurrean euskaraz irakurtzen, gero antzerki la-
netan, euskal abestiak ikasten eta baita dantzan ere.

Gaizka Barandiaranen euskaragintzako abiapuntua, berriz, Belgikako Tournai hi-
rian, jesuitetan nobiziagoa egiten ari zeneko garaian kokatu du Velez de Mendizaba-
lek: «Barandiaranek beti pentsatu zuen, euskara larre-hizkuntza izatetik kultura hiz-
kuntza izatera pasatu ahalko genuela». 

Tuteran kaleratu zuen Iliasena, 1956an, herri hartan Gaizkaren ikasle izandako
Rafael Moneo arkitektoaren marrazkiekin apaindua. «Nire adimeneko lehen semea
–esan omen zuen Barandiaranek– Iliasena izan zen; merezi zuen, bada, Homerok eta,
noski, euskarak». Ordurako Gaizkaren artikuluak Euzko Gogoa-n irakurtzen ziren, ba-
tez ere filosofiari buruz osatuak. Kant, Aristoteles, Sokrates, Platon, Heidegger, Mar-
cel, Sartre, Seneca,... zituen atsegin. Urte askotako emaitza bezala Gauzaki, Izaki eta
Gizaki lanarekin Andima Ibiñagabeitia Saria irabazi zuen eta 1989an argitaratu zioten,
«Unibertsitaterako liburuak» sailkapenean. Euskaltzain urgazlea zen 1961eko martxo-
aren 3tik, eta 2006ko uztailaren 20an hil zen Loiolan, Jesuiten egoitzan.

Jose Maria Etxaburu Etxaburu (1913-2006)

Jose Mari Etxaburu «Kamiñazpi» Ondarroan jaio zen 1913ko irailaren 23an, eta
Hondarribian hil 2006ko abenduaren 28an. Gorka Aulestiak 1942an ezagutu zuen: «ez
zen Jose Mari txalo, ohore, ospe eta botere bila ibiltzen zen horietakoa; bai, ordea, gi-
zon umila eta isila; pertsona ona eta adiskide leiala; kristau zintzoa eta bakezalea; aber-
tzale fina eta euskaltzale amorratua, halaber hizkuntzarekin batera biziro maite zuen
euskal kultura; langile porrokatua eta zehatza; lagun zentzuduna eta zuzena».

Jose Mari Etxabururen bizitzaren ezaugarri batzuk ekarri ditu gogora Gorka Au-
lestiak: autodidakta izan zen eta urte luzeetako jardunari esker, ekinaren ekinez, oso
gazterik Ekin Zornotzako astekarian bere lantxoak argitaratzen hasi zen Iturriondo ize-
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nordearekin. Herri euskeraren aldeko apustu garbia egin zuen hasiera-hasieratik eta, zer
esanik ez, hizkuntzaren militantea izan zen hil arte. Biziro maite zituen herri xumea-
ren kultur adierazpen xeheak, batez ere itsasertz girokoak.

Garai gogorrak bizi izan zituen, gerra garaian preso hartu baitzuten eta zigortua
izan zen. Gerra osteko 40ko hamarkadan, euskara debekatuta zegoen garaian, zapal-
durik eta zigorturik zegoen hizkuntzari irtenbide bat ematen ahalegindu zen Jose Mari.
Euskaraz idatzi zuen, baita euskara eskolak ematen eta material didaktikoa prestatzen
hasi ere. 1964an, gau-eskolak antolatu zituen Ondarroan, «Celedonio Arriola» eskola
nazionaletako José Santos Reiriz zuzendariaren baimenaz baliatuz. 

Artikulu ugari eta liburu batzuk -haurrentzako ipuinak barne- idatzi zituen. Au-
lestiaren esanetan: «Horra hor gure Jose Mari gizon apal eta euskaltzale finaren testa-
mentua: haurrak, euskara eta Euskal Herria.» 1966ko azaroaren 25etik euskaltzain ur-
gazlea zen.

Ekitaldia arratsaldeko 18:15ean bukatu da.

Andres Urrutia, Xabier Kintana,
euskaltzainburua idazkaria
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AGERIKO BILKURA

Asteasu, 2007-III-17

Martxoaren 17an, Asteasuko Usarrabi kiroldegian, ageriko bilkura egin du Aka-
demiak, goizeko 11:30etik 13:45era, Jose Irazu Garmendia «Bernardo Atxaga» eus-
kaltzain osoaren sarrera-hitzaldia gauzatzeko.

Bildu dira:

– Euskaltzain osoak: Andres Urrutia, euskaltzainburua; Beñat Oihartzabal, bu-
ruordea; Xabier Kintana, idazkaria; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Henrike
Knörr, Iker sailburua; Andres Iñigo, Jagon sailburua; Jean Haritschelhar, eus-
kaltzainburu ohia; Jose Antonio Arana Martija, Adolfo Arejita, Miren Azkara-
te, Jose Irazu «Bernardo Atxaga», Pierre Charritton, Jean-Louis Davant, Patxi
Goenaga, Emile Larre, Andoni Sagarna, Ana Toledo eta Mikel Zalbide. Ezin
etorria adierazi dute Txomin Peillen, Patxi Salaberri eta Pello Salaburuk.

– Ohorezko euskaltzainak: Ander Manterola eta Karmele Rotaetxe.

– Euskaltzain urgazleak: Joseba Agirreazkuenaga, Dorleta Alberdi, Kasildo Alkorta,
Kepa Altonaga, Antton Aranburu, Xabier Aranburu, Aurelia Arkotxa, Xabier Ar-
tola, Mikel Atxaga, Gotzon Aurrekoetxea, Ricardo Badiola, Xabier Erdozia, Pello
Esnal, Jesus Mari Etxezarreta, Pruden Gartzia, Jazinto Iturbe, Joxemari Iturralde,
Jabier Kaltzakorta, Alan King, Itziar Laka, Maria Pilar Lasarte, Mari Jose Olazi-
regi, Lourdes Otaegi, Karlos Otegi, Pello Telleria, Juan Mari Torrealdai, Miriam
Urkia, Patri Urkizu, Juan Jose Zearreta eta Joxe Ramon Zubimendi. Ezin etorria
adierazi dute Mikel Gorrotxategik, Paskual Rekaldek eta Juan Jose Zubirik.

– Erramun Osa batzordekidea.

– Lutxi Alberdi, Maixa Goikoetxea eta Amaia Okariz Euskaltzaindiko langileak.

Iñaki Amenabar Asteasuko alkatearen ongietorriarekin eta Andres Urrutia euskal-
tzainburuaren agur-hitzekin hasi da ekitaldia. Jarraian, Juan Jose Zearreta kudeatzaile-
ak ekitaldiaren nondik norakoa azaldu du eta, ondoren Ana Toledo eta Jose Luis Li-
zundia euskaltzainek lagunduta, batzar tokira sartu da Jose Irazu Garmendia «Bernardo
Atxaga» euskaltzaina «Antzarak, zenbakiak eta letrak» sarrera-hitzaldia irakurtzera. 

Asteasutik Asteasura: unibertsoa

«Bernardo Atxaga» ez zeneko garaia, hots, Jose Irazu soilik zenekoa, horixe izan
du Asteasuko euskaltzainak gaurko abiapuntua. Asteasun jaio eta bertan hazia Jose ize-
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neko haurrak antzarak nola ezagutu zituen gogorarazi du. Asteasuko inguruak ezagu-
tarazi ditu, Andoaindik abiatu eta sorterriko pilotalekuan pausatu arte. Geografian bere
esperientziak eta oroitzapenak kokatu ditu, behin eta berriro ibilbide nagusitik atera eta
zeharkako txokoetan barneratuz.

Atxagaren kontaketak ibilbide luzean zehar gogoan izan ditu hainbat pertsona eta
leku: Juan Bautista Agirre XVIII. mendeko idazlea, Pedro Mari Otaño, Pello Errota,
Orixe, Lizardi, Gabriel Aresti, Antonio Zavala eta Antonio Arrue euskaltzale eta eus-
kaltzain izandakoa, Manuel Lekuona eta Juan Mari Lekuona.

Literatura, euskara eta euskal kulturaz mintzatu da. Hizkuntzaren erabileraren al-
deko apustua egin du, erabiltzeak ematen diolako hizkuntzari baliorik handiena, nahiz
eta ideologia politikoa baino zerbait gehiago beharko dela adierazi duen gure hizkun-
tza eta gure kultura aurrera ateratzeko. 

Xabier Kintana: «Atxaga, gure enbaxadore ezagunena»

Xabier Kintanak erantzun dio Bernardo Atxagari. Bere berbaldiari «Ekintzailea-
ren laudorioa» izenburua jarri dio, hain zuzen ere, ondo asko laburbiltzen dituelako
idazlearen izaera eta ibilbidea. Garai zailetan haziriko idazlea da, bere herriarekiko eta
hizkuntzarekiko konpromiso tinkoa harturikoa, hori egitea hain erraza ez zen denbo-
ran. Ideia horri lotuta, Kintanak hitz gozoak izan ditu Euskal Herriko zati batean ga-
ratua den autogobernuarentzat, euskarari ekarri dion onura nabarmenduz. Baina, era be-
rean gogora ekarri duenez, agintarien aldetiko laguntzak beharrezkoak diren arren,
garbi dago euskara euskaldunok hala gura dugun bitartean biziko dela, eta hala nahi
dugun neurrian. Testuinguru horretan, Atxaga moduko «herritar normalen» ekina go-
raipatu du eta, bide beretik, herri konpromisodun eta moral handiko herritar intelek-
tualtzat definitu du.

Atxagaren literatura-jarduerari lotuago, Kintana benetan harritzen duena da Atxa-
gak istorioak asmatzeko daukan ahalmena. Batez ere errealitateari heldu eta hortik bere
langaia nola moldatzen duen. Literaturaren mundu zabalean euskaldunok dugun enba-
xadore ezagunena Atxaga dela adierazi du Kintanak. Haren lanek, eleberriek bereziki,
sona handia izan dute gure mugetatik kanpo ere. Atxagaren jardunaren beste arlo bat
nabarmendu nahi izan du, poesiagintza, hain zuzen. Hitzaldiaren amaieran, Kintanak
harrera egin dio Atxagari ongietorria emanez eta elkarrekin lanerako gonbita eginez. 

Ondoren, Andres Urrutia euskaltzainburuak euskaltzain osoa dela adierazten duen
diploma eta zortzigarren zenbakia duen domina eman dizkio Jose Irazuri. Domina hau
izan duten aurretiko euskaltzainak hauek dira: Intzagarai, Manuel Lekuona eta Juan
Mari Lekuona. Gero, banan-banan, euskaltzain guztiek zoriondu eta besarkatu dute.

Ekitaldi akademikoa amaitu ondoren, Asteasuko bertso eskolako Haritz Mujika
mutikoak hiru bertso kantatu ditu Atxagaren omenez. Gero, herriaren izenean, Iñaki
Amenabar alkateak euskal makila eman dio eta hiru lagunek Asteasuko argazkia dara-
man koadroa eskaini diote.

Ondoren, Pello Errota herri ikastetxeko haur, guraso eta Asteasuko herritarren ko-
ruak bi abesti eskaini ditu: Hegoak ebaki banizkio... eta Eskola txikietako festarako
abestia, Bernardo Atxagak berak idatzia. 



Azkenik, Oinkari dantza taldekide bik aurreskua eskaini diote euskaltzain berria-
ri, eta Mila Iztueta irakasleak, Mirari Irurtzun musikariak lagunduta, Soinujolearen se-
mea liburuaren pasarte bat irakurri du.

Ekitaldia eguerdiko 13:45ean bukatu da.

Andres Urrutia, Xabier Kintana,
euskaltzainburua idazkaria
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Andres Urrutia euskaltzainburua 
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea,
Xabier Kintana, idazkaria, 
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Henrike Knörr, Iker sailburua,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Adolfo Arejita,
Jean-Louis Davant,
Jean Haritschelhar,
Emile Larre,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna
Patxi Salaberri,
Ana Toledo,
Piarres Xarritton
eta Mikel Zalbide euskaltzainak,

Pello Telleria, idazkariordea, Juan Jose
Zearreta kudeatzailea, Jose Antonio Adu-
riz eta Mikel Gorrotxategi, zegozkien
gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Miren Azkaratek,
ahala Beñat Oihartzabali; Patxi Goenagak,
ahala Beñat Oihartzabali; Jose Irazuk,
ahala Andres Urrutiari; Henrike Knörrek,
etorri artean, ahala Andres Urrutiari; Pello
Salaburuk, ahala Jean Haritschelharri; Pa-
txi Zabaletak, ahala, Andres Iñigori.

Batzarra goizeko 9,30etan hasi da Gi-
puzkoako Foru Diputazioaren Donostia-
ko Jauregiko batzar-aretoan, ezkerreko
zutabean ageri diren euskaltzainak eta
bertan direla.

1. Ahoz esateko oharrak Euskaltzain-
buruak ahoz ondokook adierazi ditu: bi-
lera goizean izango dela. Hautagaiaren
bozketa aurreratu egingo dela, hedabide-
ak eta kontuan harturik. Aurrekoetan be-
zala eginen da, akta onartu eta Onomas-
tikako gaien ondoan. Jarraian, Hiztegi
Batuarekin segituko da.

2. Aurreko akta onartzea: aurreko batzarraren akta, oharrik gabe, ontzat eman da. 

3. Hizkuntza-gaiak

3.1.1. Onomastika: Nafarroako izendegia 2. zerrenda (Iruñeko merindadeko
erdialdea) onartzea. Andres Iñigok azaldu duenez, zerrenda horri buruzko oharrik ez
da bat ere jaso. Beraz, ontzat eman da. 

3.1.2. Onomastika: Nafarroako izendegia: 3. zerrenda (Iruñeko merindade-
ko hegoaldea) aurkeztea. Andres Iñigok zerrenda hori aurkeztu eta hor ageri diren al-
daketak, berrikuntzak eta zuzenketak azaldu ditu. Oharrak egiteko epea apirilaren 13ra
artekoa izanen da. 

3.1.3. Exonomastika: «Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkun-
tza ofizialak eta hiriburuak» 38. arau gaurkotua onartzea. Jose Luis Lizundiak horri
buruz oharrik ez dela jaso jakinarazi du. Piarres Xarrittonek eta Beñat Oihartzabalek
estatu-izen batzuk erabakitzeko irizpideez egindako galderei erantzunez, Mikel Gorro-
txategik argibideak eman dizkie. Zerrenda ontzat eman da. 

Donostian, 2007ko martxoaren 30ean



3.1.4. Hiztegi Batua: «E» letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta
erabakitzea. Pello Salaburu batzordeburuaren ezin etorriaz, Jose Antonio Adurizen zu-
zendaritzapean, eguzki-tik ekitate-rainoko hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu egin dira.

4. 25 zenbaki-hutsarterako hautagaia bozkatzea.

25. zenbakirako hautagaitzarako aurkezturiko kandidatu bakarra Aurelia Arkotxa
andrea izan da. Botazioa eginda, ondoko emaitzak izan dira: Aurelia Arkotxaren alde: 20
boto. Zuri: 1. Beraz, Aurelia Arkotxa andrea euskaltzain hautatu dela aldarrikatzen da. 

5. Esku artekoak. Euskaltzainburuak ondokoen berri eman du:

5.1. Eusko Jaurlaritza eta Euskadiko Kutxaren Euskal Herritar Unibertsa-
la saria. Urteroko sari honen 2007ko deialdia kaleratu da jada. Euskaltzaindiari hau-
tagai bat aurkezteko aukera eskaintzen zaio, karpetan sarturiko paperean ageri denez.
Proposamen ofiziala egiteko epea apirilaren 20rako izanik eta hori Zuzendaritzan au-
rretik erabaki beharko denez gero, euskaltzainek beren proposamenak apirilaren 12rako
bidali beharko dituzte. 

5.2. Eusko Ikaskuntza – Euskadiko Kutxa: Humanitate saria. Urtero antola-
tzen den sari honetarako, karpetan sartua, Euskaltzaindiaren Zuzendaritzak Jose Anto-
nio Arana Martija proposatzea erabaki du. Bilkuran bilduek ontzat eman dute.

5.3. Ez dok amairu-ren erakusketa. Usurbilgo Udaletik Euskaltzaindiaren egoi-
tzara ekarririko erakusketa Akademiaren hitzaldi-aretoan martxoaren 28tik apirilaren
27ra egonen da. Horren berri komunikabideei joan den astelehenean iragarri zitzaien,
inaugurazioa biharamunean, martxoaren 27an, izanik. Euskaltzainei diptiko bana eman
zaie, erakusketaren argitasunekin. 

5.4. Hileroko batzarra, XV. Barne Jardunaldiak eta Ageriko bilkura. Eus-
kaltzaindiaren osoko batzarra. Hauek guztiok apirilaren 19-20-21ean egingo dira
Etxalarren, Nafarroan, karpetan jarririko paperean ageri den programaren arabera. 

5.5. Elhuyar-ekiko hitzarmena. Euskaltzainburuak Akademiak martxoaren 16an
Elhuyar-ekin lexikografia arlorako hitzarmena sinatu zuela jakinarazi du. 

5.6. Biltzar-karpetak etxera bidaltzeaz. Bilkurara ezin etorria izanik, biltzar-
karpeta jaso nahi duten euskaltzainek, hori, ezin etorriaz batera, beti ere idatziz eska-
tu behar dutela gogorarazi da. 

5.7. Baionako ordezkaritza berria. Baionako ordezkaritza berria datorren api-
rilaren 2an, astelehenean, inauguratuko dela iragarri da. Euskaltzain guztiei gonbita igo-
rri zaie Baionatik. 

5.8. Euskaltzaindiaren Bibliotekako soberazko liburuak. Jose Luis Lizundiak
azaldu duenez, Euskaltzaindiaren bibliotekan soberan dauden liburuen zerrenda banatu zaie
euskaltzainei, horiek dohainik jaso nahi dituztenek, Pruden Gartzia Bibliotekako zuzenda-
riak azaltzen duen prozeduraren arabera, hemendik bi hilabeteko epean, eska ditzaten. 

Bilera 14:30ean amaitu da.

Andres Urrutia, Xabier Kintana,
euskaltzainburua idazkaria
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Andres Urrutia, euskaltzainburua 
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea
Xabier Kintana, idazkaria 
Jose Luis Lizundia, diruzaina
Henrike Knörr, Iker sailburua
Andres Iñigo, Jagon sailburua
Aurelia Arkotxa
Adolfo Arejita
Miren Azkarate, (ostegunean)
Jean-Louis Davant, (ostiralean)
Jean Haritschelhar
Emile Larre, (ostiralean)
Txomin Peillen
Andoni Sagarna
Patxi Salaberri
Ana Toledo 
Piarres Xarritton (ostiralean)
eta Mikel Zalbide euskaltzainak.

Pello Telleria, idazkariordea, Juan Jose
Zearreta kudeatzailea, Jose Antonio Adu-
riz eta Mikel Gorrotxategi, zegozkien
gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Adolfo Areji-
tak, etorri bitartean, ahala Jose Luis Li-
zundiari; Miren Azkaratek, ahala Beñat
Oihartzabali; Patxi Goenagak, ahala Be-
ñat Oihartzabali; Jose Irazuk, ahala An-
dres Urrutiari. Pello Salaburuk, ahala
Miren Azkarateri, eta, ez dagoenean,
Jean Haritschelharri edo Beñat Oihar-
tzabali; Patxi Zabaletak, ahala, Andres
Iñigori.

Henrike Knörrek berandu etorriko dela
adierazi du. Jean Haritschelharrek Piarres
Xarrittonen ostegunerako ezin etorria
adierazi du.

Batzarra arratsaldeko 17,30etan hasi da
Etxalarko Kultura Etxean, ezkerreko zu-
tabean ageri diren euskaltzainak eta ber-
tan direla. 

1. Ahoz esateko oharrak. Andres Urru-
tiak Aurelia Arkotxa euskaltzain berriari

ongietorria eman dio eta izendapenagatik zorionak agertu ere bai, berarengandik Eus-
kaltzaindiak asko espero duela adieraziz.

Ondoren, euskaltzainburuak ondoko oharrak egin ditu: Osoko Batzarraren eta
Barne Jardunaldien jardupidea, ordutegia eta programa laburki azaldu, eta euskaltzai-
nentzako ostatuaren kokalekua non den jakinarazi.

2. Aurreko akta onartzea. Aurreko batzarraren akta ontzat eman da, Txomin
Peillenen ohar batekin, martxoaren 17ko bilkuran bere ezin etorria azaldu beharra da-
goela gogoratuz. 

3. Hizkuntza-gaiak

3.1. Onomastika: Nafarroako izendegia 3. zerrenda (Iruñeko merindadeko
hegoaldea) onartzea: Andres Iñigok azaldu duenez, zerrenda horri buruz ez da oha-
rrik bat ere jaso. Beraz, ontzat eman da.

3.2. Onomastika: Nafarroako izendegia: 4. zerrenda (Zangozako merinda-
deko iparraldea) aurkeztea. Andres Iñigok zerrenda hori aurkeztu eta hor ageri diren

Etxalarren, 2007ko apirilaren 19an eta 20an



aldaketak, berrikuntzak eta zuzenketak azaldu ditu, batez ere abaurrear, Orbaizeta, Ar-
tzibar, Eguesibar, Lizoainibar, Jaurrieta, Otsagabia izenei buruz. Oharrak egiteko epea
maiatzaren 15era artekoa izanen da. 

3.3. Aranatz / Arantza toponimoari buruzko azalpena. Miren Azkarateren oha-
rrari erantzunez, Andres Iñigok aldaketaren zergatia azaldu du. Miren Azkaratek esan
duenez, kontuz ibili behar da jada Arantza izen hori ofizialki onartua denez gero, era
horretako aldaketek kostu soziala daukatelako. Jose Luis Lizundiak eta Mikel Zalbi-
dek ere iritzi berekoak direla adierazi dute. Patxi Salaberrik argitu duenez, berrikuske-
ta honetarako, datu hobeak eta oinarrituagoak eduki dira kontuan, Euskaltzaindiak au-
rreko iritziak, bere kasuan, zuzentzeko. Eztabaida luzearen ondoren, botoetara joanda,
Arantza eta aranaztar uztea erabaki da.

3.4. Hiztegi Batua: «E» letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta era-
bakitzea. Pello Salaburu batzordeburuaren ezin etorriaz, Jose Antonio Adurizen zu-
zendaritzapean, eklosionatu-tik ele-edertasun-rainoko hitzak ikusi, eztabaidatu eta
onartu egin dira.

Bilkura arratseko 20,15ean eten da. 

* * *

2007ko apirilaren 20an (ostirala), goizeko 9,30etan batzarrari berriro ekin zaio. 

Miren Azkaratek bere ahala Beñat Oihartzabali uzten dio; Adolfo Arejitak, etorri
artean, Jose Luis Lizundiari.

Hiztegi Batua (segida): «E» letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta
erabakitzea. Jose Antonio Adurizen zuzendaritzapean, elekari-tik eltxar-erainoko hi-
tzak ikusi, eztabaidatu eta onartu dira. Aurreko bilkuran aztergai utziriko eiheraldi eta
ehoaldi ere onartu dira, Xarrittonek eta Lizundiak hala eskaturik.

4. Esku artekoak. Euskaltzainburuak ondokoen berri eman du:

4.1. Erdal Letren Sariak: Espainiako Kultura Ministerioak aurtengo literatura
sarietarako egin duen epaimahaikide-eskariari erantzunez, Euskaltzaindiak, Literatura
Ikerketa batzordea entzun eta gero, ordezkari hauek izendatzea erabaki du: 

Premio Nacional de las Letras Españolas: Aurelia Arkotxa 

Premio Nacional de Literatura (Poesia): Jon Kortazar

Premio Nacional de Literatura (Narratiba): Ur Apalategi

Premio Nacional de Literatura (Saioa): Lourdes Otaegi

Premio Nacional de Literatura (Literatura Dramatikoa): Sebastian García

Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil: Miguel Asiain

Premio Nacional de la Mejor Traducción y P.N. a la Obra de un Traductor: An-
doni Sagarna

4.2. Euskaldun unibertsala. Eusko Jaurlaritza eta Euskadiko Kutxaren Euskal
Herritar Unibertsala sarirako inoren izenik aurkeztu ez denez, aurten Euskaltzaindiak
ez du kandidaturik proposatu. 
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4.3. Nafarroako Gobernuarekiko protokoloa. Andres Urrutiak Euskaltzaindiak
Nafar Gobernuarekin aurtengo hitzarmen-protokoloa apirilaren 16an sinatu duela adie-
razi du. 

4.4. Euskaltzaindiaren maiatzeko batzarra. Maiatzeko osoko batzarra, 31n (os-
teguna) arratsaldean hasiko da. Hurrengo egunean, ostiral goizean, Hiztegi Batuko hi-
tzen eztabaidarekin segitzeko aukera izanen da. Larunbat goizean, aldiz, Gipuzkoako
Diputazioaren foru-jauregian Mikel Zalbideren sarrera-hitzaldia izanen da. Hotelak eta
erreserbatzeko, euskaltzainei aurretik abisatzeko eskatu zaie. 

4.5. Euskaltzain berrien kandidaturak. Bi proposamen jaso dira.

Lehena, 27. zenbakirako, Patxi Zabaletak, Patxi Salaberrik eta Andres Iñigok si-
natua, Sagrario Aleman Astiz andrearen alde.

Bigarrena, 28.erako, Joseba Lakarra Andrinua jaunaren alde, Jose Antonio Ara-
nak, Xabier Kintanak eta Jose Luis Lizundiak proposatua.

Batzarra 14:00etan amaitu da.

Andres Urrutia, Xabier Kintana,
euskaltzainburua idazkaria
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XV. BARNE JARDUNALDIEN EGITARAUA

ETXALAR (Kultura Etxea)

Apirilaren 20a, ostirala

16:00etan Euskaltzainburuaren sarrera txostena.

16:45ean a) Aribideko egitasmoei buruzko errendapenak eta 2007-
-2008rako jarraipena.

a) – Ibon Sarasola: Euskaltzaindiaren hiztegia.

a) – Pello Salaburu: EGO (Euskal Gramatika Orokorra).

a) – Andres Iñigo: ECO (Euskal Corpus Onomastikoa).

b) Henrike Knörr eta Jose Luis Lizundia: Euskaltzaindiaren
XVI. Biltzarra.

Apirilaren 21a, larunbata

9:30ean Egitasmo berrien aurkezpenak:

– Andoni Sagarna: «Informazioaren eta Komunikazioaren
Teknologiak eta Euskaltzaindiaren edukiak».

– Joseba Intxausti: «Joanes Etxeberri Egitasmoa (2007-2008):
Euskararen Historia Sozialerako (EHS) Proiektua».

– Adolfo Arejita: «Ahozkotasunaren ondarea».

– Xabier Kintana: «Zientzia eta teknologia Hiztegi Batuan».

12:00etan XV. Barne Jardunaldien amaiera.
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Andres Urrutia, euskaltzainburua 
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea
(larunbatean)
Xabier Kintana, idazkaria
Jose Luis Lizundia, diruzaina
Henrike Knörr, Iker sailburua
Andres Iñigo, Jagon sailburua
Adolfo Arejita
Aurelia Arkotxa (larunbatean)
Jean-Louis Davant
Jean Haritschelhar (ostiralean)
Emile Larre
Txomin Peillen
Andoni Sagarna
Patxi Salaberri
Pello Salaburu (ostiralean)
Ibon Sarasola (ostiralean)
Ana Toledo
Piarres Xarritton (ostiralean)
Mikel Zalbide euskaltzain osoak
eta Joseba Intxausti, ohorezko euskal-
tzaina (larunbatean).

Pello Telleria, idazkariordea eta Juan
Jose Zearreta kudeatzailea, zegozkien
gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Patxi Goenagak,
ahala Beñat Oihartzabali; Jose Irazuk,
ahala Andres Urrutiari; Pello Salaburuk,
ahala Miren Azkarateri, eta, ez balego,
Jean Haritschelharri edo B. Oihartzabali;
Patxi Zabaletak, ahala, Andres Iñigori. 

Batzarra arratsaldeko 16,00etan hasi da
Etxalarko Kultura Etxean, ezkerreko zu-
tabean ageri diren euskaltzainak eta ber-
tan direla. 

1. Jardunaldien sarrera

Euskaltzainburuak, laburki, XV. Barne
Jardunaldien ibilbidea azaldu du, sarrera-
txostena irakurriz.

J. Haritschelharrek fundazioren egoeraz
galdetu du. A. Urrutiak ahal delarik, hu-
rrengo bi urteotan gauzatu nahi lukeela
erantzun dio.

J. Haritschelharrek M. Azkarateri eta J. J.
Gonzalez de Txabarriri esker izandako
hitzarmen hobea azpimarratu du. A.
Urrutiak, kidetasun giro hori baietsi eta,

horiez gainera, Bizkaiko Foru Diputazioaren jarrera ona ere gogoratu du, eta gainera-
ko agintari publikoen (Arabako Foru Aldundiaren, Madrileko Gobernuaren eta Euska-
raren Erakunde Publikoaren) eta hainbat pertsona pribaturena ere bai.

Ondoren, P. Xarrittonek hitza hartu eta Euskaltzainburuak txostenean aipatu di-
tuen zenbait gairi buruzko iritzia eman du. A. Urrutia euskaltzainburuak puntuz puntu
erantzun dio X. Xarritoni aipatu dituen gaietan. 

2. Aribideko egitasmoei buruzko errendapenak eta 2007-2008rako jarraipena.

2.1. Euskaltzaindiaren Hiztegia. Gai honetaz I. Sarasolak prestaturiko txostena
banatu ondoren, egileak hau azaldu du: lehenengo eta behin, hiztegia antolatzeko eraz
gogoeta orokorra egin du, hitzen definizioa eta erabilera moduak (joskeran batik bat)
azalduz.

Etxalarren, 2007ko apirilaren 20an eta 21ean

XV. Barne Jardunaldien agiria
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Lan egiteko darabilen sisteman aurkituriko eragozpen teknikoak aipatu ditu. Gra-
matikazko zenbait puntu erabakitzeko lan-batzorde bat eratzea beharrezkoa dakusa.
Hori dela eta, P. Salaburuk eta A. Arejitak komentario batzuk egin dituzte, eta A. Sa-
garnak sistema informatiko ezberdinen on-gaitzak azaldu ditu. Hiztegigilearen eta in-
formatikariaren arteko harremanak sendotu eta argitu beharra nabarmendu da. 

X. Kintanak hitzak definitzeko prozedura-formularioaz galdetu du, aldez aurretik
adostekoa. A. Urrutiak eta J. L. Lizundiak erantzun diote ordezkari talde bat prestatu
beharra dagoela, lan horretan laguntzeko. Egileak egindako eskariak eta euskaltzainen
beste laguntza-proposamenak ontzat eman dira.

2.2. Euskal Gramatika Orokorra (EGO). P. Salaburuk EGO proiektua zertan
den, idatzirik banatu ondoren, irakurri du. Hasteko, inguruko beste hizkuntzen grama-
tika ereduak aipatu ditu, nahi dugun gramatikak nolakoa izan beharko lukeen galdetuz.
Ondoren, 2005etik gaur arte egindako lana, aurkituriko laguntzak eta izandako ozto-
poak aipatu ditu.

Andres Urrutiak erantzun dio Euskaltzaindiaren zuzendaritza oztopoak gainditzen
laguntzeko prest dagoela, beti ere barne-ibilbideari dagokiona betez. Eginiko lana one-
tsi da. 

2.3. Euskal Corpus Onomastikoa (ECO). A. Iñigok ECOren azalpena eta kon-
tu errendapena banatu eta pantailan azaldu du, bai lan-prozedurak eta bai urtez urteko
lan xehatua eskainiz. A. Sagarnak Gipuzkoako Diputazioarekin harremanetan jarri ote
diren galdetu du. Baietz erantzun dio. M. Zalbidek ere toponimoen datazioaz galdetu
dio. Lana ontzat eman da.

2.4. Euskaltzaindiaren XVI. Biltzarra. H. Knörrek eta J. L. Lizundiak 2008an
Iruñean antolatzekotan den Euskaltzaindiaren XVI. Biltzarraz txosten bana aurkeztu eta
azaldu dute, «Pirinioak: hizkuntzak eta literaturak» izenaz. Biltzar horretan ukituko li-
ratekeen gai nagusiak, hizlariak eta partaideak xeheki azaldu dituzte. Ontzat eman da. 

Bilkura 20:00etan amaitu da.

* * *

2007ko apirilaren 21ean, larunbatean, Etxalarren, leku berean ekitaldiari segida
eman zaio, goizeko 9,30etan hasita.

3. Egitasmo berrien aurkezpenak

3.1. Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak eta Euskaltzaindia-
ren edukiak (IKT). Andoni Sagarnak bere txostena banatu eta irakurri du. Hor Eus-
kaltzaindiak bere ikerketak egin eta arauak emateko behar dituen testu-corpusak anto-
latzeko premia azpimarratu du, horren ondoan, informatikaren baliabide berriekin
emaitza horiek gizarteratzeko. Holako proiektua gauzatzeko plana ere aurkeztu du . 

Tx. Peillenek, xehetasun batzuei buruz egindako galderei ere erantzun die Sagar-
nak. Ondoren, J. L. Lizundia, B. Oiharzabal, A. Arejita eta A. Urrutia mintzatu dira
Euskaltzaindiaren corpusez eta lanez jabetasuna gordetzeko eta horren ondarearen go-
zamena gizarteratzeko garrantziaz. Hori bideratu eta jagoteko marko juridikoa eraba-
kitzeaz nork bere iritzia eman du.

IKT proiektua ontzat eman da.



3.2. Joanes Etxeberri Egitasmoa (2007-2008): Euskararen historia sozialera-
ko Proiektua (EHS). Joseba Intxaustik, berak prestaturiko txostena banatu eta azaldu
du. Hor hizkuntzaren historia soziala ikertu eta idazteko asmoa agertzen da, munduan
zehar arlo horretan ikuspegi ezberdinetatik egindako obra aberats eta interesgarriak ai-
patuz. Euskal arloan lan egiteko prozedura ere iradoki du. 

Bibliografiari dagokionez, Tx. Peillenek euskararen irakaskuntzaz frantsesez egin-
dako tesina interesgarri eta argitaratu gabe baten berri eman du, lan horretarako kon-
tuan hartzekoa. J. L. Lizundiak irakaskuntzaz gainera administrazio-legeez ere ardura-
tzeak daukan garrantziaz hitz egin du. A. Arkotxak bibliografia gehitzeko datu batzuk
eman ditu aurreko mendeetan Frantziako hizkuntzen egoera zertan zen jakiteko balia-
garriak. J. L. Davantek euskarari buruz oraindik batzuek errepikatzen dituzten dogma
batzuk salatu ditu, zoritxarrez antzinateaz dagoen daturik ezaz baliaturik.

EHS proiektua onartu da. 

3.3. Ahozkotasunaren ondarea. Adolfo Arejitak prestaturiko txostena banatu eta
azaldu du. H. Knörrek presa handiko lana deritzo lan horri, informatzaileak adinaga-
tik desagertu baino lehen bildu beharrekoa. Eskuratu nahi diren elkarrizketa horietan,
X. Kintanak haurren jolasak eta kantuak, janzteko ohiturak, gazteen arteko harrema-
nak, etab. ere kontuan hartu beharko liratekeela gogorarazi du. J. L. Lizundiak lanbi-
de tradizionalen eta hirietako euskararen berri ere jasotzea eskatu du. Ontzat eman da,
eta hurrengoan lan egiteko prozedura xehekiago ekartzea eskatu zaio A. Arejitari.

3.4. Zientzia eta teknologia Hiztegi Batuan. X. Kintanak gai honetaz txosten
bat prestatu du, bilkuran banatua. Hor Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua espezialitatee-
tako lexiko bereziaz osatu eta aberasteko premiaz mintzatzen da, zientzia, teknika eta
irakaskuntzako oinarrizko eta maila ertaineko hitzak biltzeko. Horretarako, Euskal-
tzaindiak lehendik jada onartu zuen bideari jarraitu, batzorde bat eratu eta prozedura
bat proposatu du. M. Zalbidek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailean egiten dihardu-
ten lana azaldu du eta batzorde horrekin harremanetan egotea komeni dela. Txosten-
gileak ongi iritzi dio. Batzorde hori ibilian jartzea ere ontzat eman da. 

4. XV. Barne Jardunaldien amaiera.

Amaitzeko, euskaltzainburuak txostengile eta partaideei eskerrak eman dizkie
orain arte egindako lanagatik eta hemendik aurrerako asmo berrietarako laguntza es-
kaini ere bai.

XV. Barne Jardunaldien lan-bilkura eguerdiko 12etan amaitu da. 

Andres Urrutia, Xabier Kintana,
euskaltzainburua idazkaria
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AGERIKO BILKURA

Etxalar, 2007-IV-21

Apirilaren 21ean, Etxalarko Udalarekin batera, Euskaltzaindiak ageriko bilkura
egin du Nafarroako herri horretan, bertako bi euskaltzain urgazleren omenez: Teodoro
Arburua eta Eusebio Etxalarkoa. Horrezaz gain, Bortzirietako hizkera ere hizpide izan
da gaurko bilkuran. Eguerdiko 12,30etatik 14,00etara izan da bilkura, Kultura Etxean.

Bildu dira:

– Andres Urrutia, euskaltzainburua; Beñat Oihartzabal, buruordea; Xabier Kinta-
na, idazkaria; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Henrike Knörr, Iker sailburua; An-
dres Iñigo, Jagon sailburua eta Adolfo Arejita, Jean-Louis Davant, Emile La-
rre, Txomin Peillen, Andoni Sagarna, Ana Toledo eta Mikel Zalbide euskaltzain
osoak.

– Pello Apezetxea eta Joseba Intxausti ohorezko euskaltzainak.

– Euskaltzain urgazleak: Pakita Arregi, Jose Maria Etxebarria, Patxi Iñigo, Pru-
den Gartzia, Pello Telleria eta Juan Jose Zearreta. Ezin etorria adierazi dute Pau-
la Casares, Paskual Rekalde eta Xabier Erdoziak.

– Amaia Okariz eta Gema Insausti Euskaltzaindiko langileak.

Patxiku Irisarri alkateak ongietorria eman die euskaltzainei eta bertaratu diren he-
rritarrei. Ondoren, Euskaltzainburuak eskerrak eman dizkio alkateari, emandako la-
guntzagatik; Euskaltzaindia apirilaren 19tik 21era egon da Etxalarren, Kultura Etxean,
hileko batzarra, XV. Barne Jardunaldiak eta Ageriko Bilkura egiteko.

Ondoren, bi hizlarik parte hartu dute: Pello Apezetxeak eta Patxi Iñigok.

Teodoro Arburua eta Etxalarko Eusebio

Teodoro Arburua eta Eusebio de Etxalar euskaltzale etxalartarren bizitzak izan
ditu hizpide Pello Apezetxea ohorezko euskaltzainak bere mintzaldian. Biak Etxalar-
koak, biak euskaltzain urgazle –Euskaltzaindia sortu zen urte berean izendatuak,
1919ko urriaren 26an– biak euskaltzaleak, baina modu berean biak ia ezezagunak.

Teodoro Arburua Etxalarren jaio zen, 1876ko azaroan. 1936ra arte Etxalarko apai-
za izan zen eta, 1936ko abuztuan, gerra zela-eta Etxalartik kanporatua izan zen, beste
hainbat apaiz bezala. 1941eko martxoan Etxalarren ageri da berriz ere, parrokiako apaiz



laguntzaile, gerra aitzineko urteetan bezala. Hemen hil zen 1942ko otsailaren 11n, 66
urte zituela. 

Apezetxearen hitzetan Arburua euskaltzale sutsua izan zen: «Euskararen eta eus-
kal kulturaren kontzientzia izan eta horren arabera jokatu zuena. Euskaraz bizi eta uki-
tzen zuen guztiari euskal hatsa ematen ziona. Gaur egun arte –gaineratu du ohorezko
euskaltzainak– bere etxean kontserbatu diren gutun, ohar, abisu paper denak euskaraz
daude. Elizkizun eta katekesiaz gain, kantu eta antzerki lanak ere euskaraz egin zi-
tuen».

Besteak beste, Euskal-Esnalea, La Tradición navarra edota La voz de Navarra
agerkarietan idatzi zuen. Toponimia arloa ere landu zuen eta, 1915ean Iruñeko Udalak
sari bat eman zion Etxalarko toponimiari buruz egindako ikerketarengatik. 1926an,
Euskararen Adiskideak elkarteak ere saritu zuen, Nafarroako herri istorioez idatzitako
lan batengatik.

Eusebi Etxalarkoa, –horixe baitzen euskaraz idazten zuenean erabiltzen zuen ize-
na– 1874ko abenduan jaio zen. Erlijioso kaputxinoa izan zen eta apaiztu ostean, Le-
karozen izan zen irakasle eta predikari, eta bertan hil zen 1956an, 82 urte zituela.

Apezetxearen esanetan, Teologia eta Historiaz gain, Ekialdeko hizkuntzak ikaste-
ari gogotsu ekin zion, hebreera batez ere, «Bibliako Itun Zaharreko hizkuntza zelako-
-edo. Hizkuntza horiek jakiteak eman zion historia eta arte arloetan jakitatea aberaste-
ko ahalbidea. Adibide bat Erdiaroko kutxatila arabiarrari buruzkoa da, Iruñeko
katedralean dagoena: Abdelmelik-en kutxa, hain zuzen. Horrek duen inskripzioa orain-
dik XX. mendean ongi ulertu gabea zegoen, Etxalarko Eusebiok begiratu zuen arte.
Bere interpretazioa egokia zela-eta goraipatua izan zen Boletín de la Comisión de Mo-
numentos histórico-artísticos»en.

Bere lanen artean, hauek dira aipagarriak: Voces Vascas en los Fueros de Nava-
rra –Nafarroako Foruen testuaren hitzak argitu eta zuzendu zituen, baita bere esanahia
azaldu ere–, Palabras vascas en monumentos romanos, Disertación sobre el análisis e
interpretación de los nombres toponímicos vascos (Altadilen Geografía General del
País Vasco argitalpenean), Asmakeria. Arburuak bezala, Eusebi Etxalarkoak ere hain-
bat gutun idatzi zion Julio Urkixori.

Bortzirietako hizkera

«Bortzirietako hizkeraren zenbait berezitasun gaurko gazteen mintzairan» izan da
Patxi Iñigo euskaltzain urgazleak jorratu duen gaia. Adibide gisa, kasu zehatzak aipa-
tu ditu Iñigok, berari Bortzirietako hizkeran nabarmenak iruditzen zaizkionak alegia,
eta horietatik zein ari diren gutika-gutika desagertzen, aldatzen eta zein diren indarre-
an dirautenak nabarmendu du. 

Mintzaldiaren abiapuntua hauxe izan da: Bortzirietako hizkerak izan dituen –eta
helduen artean barra-barra entzuten diren– zenbait berezitasun gero eta gutxiago adi-
tzen dira gaurko gazteen eta haurren hizkeran. «Lehen –esan du– euskara ahoz aho
ikasten zen eta bertako hizkeraren berezitasunak hobeki igarotzen ziren gurasoengan-
dik seme-alabetara edo lagunetatik lagunetara. Gaur batzuek –Beran erraterako gehie-
nek– eskolan ere ikasten dute euskara, eta haur guztiek eskolan lantzen dute; horre-
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taz gainera, lehen ez bezala, hedabideetan euskaraz entzuten edota irakurtzen dute.
Eta, eskolak bereziki, izugarrizko mesedea egin dio euskarari. Baina onurarekin bate-
ra hutsune batzuk ere ekarri dizkio eta horietako bat bertako berezitasun batzuk gal-
du izana.»

Ildo horretatik, bokalismoa, aferesia, kontsonantismoa, erlatiboak, denborazko
perpausak, azentua eta esapideak edo erranerak errepasatu ditu, besteak beste, Patxi
Iñigo euskaltzain urgazleak.

Andres Urrutia, Xabier Kintana,
euskaltzainburua idazkaria
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ERANSKINA:

EUSKALTZAINDIAREN BATZORDE-ORGANIGRAMA
2007-2008 (*)

A. IKER SAILA

IKER sailburua: Knörr, Henrike

I. HIZTEGIGINTZA

I.1. Euskaltzaindiaren hiztegia. Adierak eta adibideak egitasmoa

Zuzendaria: Sarasola, Ibon

Teknikariak: Fraile, Grabiel
Kruzeta, Elizabet
Loidi, Ane
Otamendi, Ainhoa

Onarpen batzordea

I.2. Hiztegi Batuko lantaldea

Arduraduna: Aduriz, Jose Antonio

Kideak: Arrarats, Irene
Baraiazarra, Luis
Davant, Jean-Louis
Gurrutxaga, Antton 
Navarro, Koro
Rekalde, Paskual
Sagarna, Andoni
Segurola, Iñaki
Urkia, Miriam
Videgain, Xarles

I.3. Hiztegi Batua (2. itzulia) Batzordea

Burua: Salaburu, Pello 

Idazkaria: Aduriz, Jose Antonio

Aholkulariak: Azkarate, Miren
Kintana, Xabier
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I.4. Zientzia eta teknika hiztegia biltzeko egitasmoa 

Zuzendaria: Kintana, Xabier

Idazkaria: Irazabalbeitia, Iñaki

Kideak: Alberdi, Andres 
Alberdi, Xabier
Altonaga, Kepa
Gurrutxaga, Antton

* * *

II. GRAMATIKA

II.1. Gramatika Batzordea

Burua: Salaburu, Pello

Idazkaria: Makatzaga, Jesus Mari

Kideak: Amundarain, Iñaki
Azkarate, Miren
Charritton, Piarres
Fernández, Beatriz
Garzia, Juan
Goenaga, Patxi
Iriarte, Nora
King, Alan
Laka, Itziar
Lasarte, Maria Pilar
Mujika, Jose Antonio
Oihartzabal, Beñat
Rekalde, Paskual
Rotaetxe, Karmele 

II.2. Euskal Gramatika Orokorra egitasmoa

Zuzendaria: Salaburu, Pello

Idazkaria: Makatzaga, Jesus Mari

Kideak: Goenaga, Patxi
Laka, Itziar
Oihartzabal, Beñat
Rekalde, Paskual

Teknikaria: Monreal, Haritz

* * *
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III. DIALEKTOLOGIA

III.1. Euskararen Herri Hizkeren Atlasa egitasmoa

Zuzendaria: Arejita, Adolfo

Arduradunak: Aurrekoetxea, Gotzon; Videgain, Xarles

Teknikariak: Camino, Iñaki
Etxebeste, Izaskun
Segurola, Koro

Aholkulariak: Atutxa, Isaac
Etxaide, Ana Maria
Etxebarria, Jose Maria

III.2. Ahozko tradizioa biltzeko egitasmoa 

Zuzendaria: Arejita, Adolfo

* * *

IV. ONOMASTIKA

IV.1. Onomastika Batzordea

Burua: Iñigo, Andres 

Idazkaria: Gorrotxategi, Mikel

Kideak: Galé, Patxi
Goikoetxea, Imanol
Gonzalez de Viñaspre, Roberto
Iglesias, Hector
Knörr, Henrike
Lasa, Iratxe
Lizundia, Jose Luis
Martínez de Madina, Elena
Mugurutza, Felix
Peillen, Txomin
Salaberri Zaratiegi, Patxi

Aholkulariak: Davant, Jean-Louis 
Gonzalez Salazar, Jose Antonio 
Orpustan, Jean-Baptiste
Ruiz Urrestarazu, Manuel Maria
Soulé, Bernadette
Usabiaga, Amaia
Zaldua, Luis Mari 
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IV.2. Exonomastika Batzordea

Burua: Lizundia, Jose Luis

Idazkaria: Mujika, Alfontso

Kideak: Gorrotxategi, Mikel
Irazabalbeitia, Iñaki
Kintana, Xabier

Aholkulariak: Arrarats, Irene
Bilbao, Gidor
Galé, Patxi
Larrinaga, Asier

IV.3. Euskal Corpus Onomastikoa egitasmoa

Zuzendaria: Iñigo, Andres

Teknikaria: Galé, Patxi

* * *

V. LITERATURA

V.1. Herri Literatura Batzordea 

Burua: Esnal, Pello 

Idazkaria: Zubimendi, Joxe Ramon

Kideak: Aranburu, Antton
Arejita, Adolfo
Etxebarria, Juan Manuel
Etxezarreta, Jesus Maria
Iriondo, Jose Maria
Kaltzakorta, Jabier
Larre, Emile
Muniategi, Abel
Perez, Xabier «Euzkitze»
Perurena, Patziku
Zavala, Antonio

V.2. Literatura Ikerketa Batzordea 

Burua: Haritschelhar, Jean

Idazkaria: Otaegi, Lourdes

Kideak: Aldekoa, Iñaki
Apalategi, Ur
Arkotxa, Aurelia
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Aulestia, Gorka
Casenave, Jon
Garcia Trujillo, Sebastian
Kortazar, Jon
Olaziregi, Maria Jose
Otegi, Karlos
Peillen, Txomin
Retolaza, Iratxe
Toledo, Ana
Urkizu, Patri

* * *

B. JAGON SAILA

JAGON sailburua: Iñigo, Andres

1. Corpus Batzordea

Burua: Urrutia, Andres

Idazkaria: Rekalde, Paskual

Kideak: Amundarain, Dionisio
Butron, Joseba
Esnal, Pello
Etxebarria, Igone
Goikoetxea, Juan Luis
Iñigo, Andres
Iñigo, Patxi
Mendiguren, Xabier
Zubimendi, Joxe Ramon 

2. Euskalkien lantaldea

Arduraduna: Rekalde, Paskual

Kideak: Alkorta, Kaxildo
Aurre, Jon
Erdozia, Jose Luis
Esnal, Pello
Etxebarria, Nagore
Goikoetxea, Juan Luis
Hiribarren, Maialen
Iñigo, Patxi
Ormazabal, Manu
Zubimendi, Joxe Ramon
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3. Sustapen Batzordea

Burua: Iñigo, Andres 

Idazkaria: Osa, Erramun 

Kideak: Arabako ordezkaria
Gipuzkoako ordezkaria
Iparraldeko ordezkaria
Nafarroako ordezkaria
Aleman, Sagrario
Baxok, Erramun
Coyos, Jean-Baptiste
Epaltza, Aingeru
Juaristi, Patxi
Larrazabal, Santiago
Ruiz Urrestarazu, Manuel Maria
Urrutia, Andres 

Aholkulariak: Erize, Xabier
Lizundia, Jose Luis
Rotaetxe, Karmele 

4. Joanes Etxeberri egitasmoa (Euskararen Historia Soziala) 

Zuzendaria: Intxausti, Joseba

Aholkularia: Zalbide, Mikel

* * *

C. EGITURAZKO batzordeak (Zuzendaritzari atxikiak)

1. Argitalpen Batzordea

Burua: Euskaltzainburua: Urrutia, Andres

Idazkaria: Argitalpen eragilea: Badiola Uriarte, Ricardo

Kideak: Euskaltzainburuordea: Oihartzabal, Beñat 
Idazkaria: Kintana, Xabier
Diruzaina: Lizundia, Jose Luis
Iker Sailburua: Knörr, Henrike
Jagon Sailburua: Iñigo, Andres
Arejita, Adolfo
Salaburu, Pello 

Aholkulariak: Idazkariordea: Telleria, Pello
Kudeatzailea: Zearreta, Juan Jose
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2. Azkue Biblioteka Batzordea

Burua: Arana Martija, Jose Antonio, bibliotekaria

Idazkaria: Gartzia, Prudentzio, zuzendaria

Kideak: Altonaga, Kepa
Bilbao, Gidor
Gartzia Trujillo, Sebastian
Lakarra, Joseba
Luzuriaga, Gerardo

Aholkulariak: Agirreazkuenaga, Joseba
Irazu, Jose «Bernardo Atxaga»
Juanena, Agurtzane
Knörr, Henrike 

3. EKONOMIA - FUNDAZIOA Batzordea

Burua: Lizundia, Jose Luis, diruzaina

Idazkari: Zearreta, Juan Jose, kudeatzailea

Kideak: Erdozia, Xabier
Gartzia Trujillo, Sebastian
Laskurain, Juan Luis
Makua Goienetxe, Jose Mari
Muniategi, Abel
Saizar, Javier
Urrutia, Andres

4. Informazio eta Komunikazioaren teknologiak Batzordea

Burua: Euskaltzainburua 

Idazkaria: Euskaltzaindiaren informatikaria 

Arduraduna: Andoni Sagarna 

Kideak: Diruzaina
Kudeatzailea

Aholkulariak: batzordeburuak, egitasmo-zuzendariak eta lan-taldeen
arduradunak, gaiaren arabera

Artola, Xabier
Urkia, Miriam

* * *
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XVI. Biltzarraren Batzorde akademiko suntsikorra

Burua: Urrutia, Andres (Deustuko Unibertsitatea)

Idazkaria: Kintana, Xabier (EHU/UPV)

Kideak: Knörr, Henrike (EHU/UPV)
Lakarra, Joseba (EHU/UPV)
Oihartzabal, Beñat (CNRS eta Baiona – Bordeleko Unibertsitateak)
Peillen, Txomin

(Paue eta Aturri Herrialdeetako Unibertsitateko irakasle emeritua)
Salaberri Zaratiegi, Patxi (NUP)

XVI. Biltzarraren antolakizun Batzorde suntsikorra 

Burua: Lizundia, Jose Luis, diruzaina

Idazkaria: Zearreta, Juan Jose, kudeatzailea

Kideak: Aleman, Sagrario, Nafarroako euskaltzaina
Iñigo, Andres, Nafarroako ordezkaria
Okariz, Amaia, Prentsa eta Komunikazio arduraduna
Telleria, Pello, idazkariordea
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Andres Urrutia euskaltzainburua,
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea,
Xabier Kintana, idazkaria, 
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Aurelia Arkotxa,
Miren Azkarate (ostiralean)
Adolfo Arejita,
Patxi Goenaga,
Jean Haritschelhar,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna
Patxi Salaberri,
Pello Salaburu,
Ana Toledo, 
Piarres Xarritton, 
eta Mikel Zalbide euskaltzainak,

Pello Telleria, idazkariordea, Juan Jose
Zearreta kudeatzailea, Jose Antonio Adu-
riz eta Mikel Gorrotxategi, zegozkien
gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Jean-Louis Da-
vantek, ahala Txomin Peilleni; Jose Ira-

zuk ahala Andres Urrutiari; Henrike Knö-
rrek, ahala Andres Urrutiari; P. Zabaletak,
ahala, Andres Iñigori; Miren Azkaratek,
etorri bitartean, Patxi Goenagari.

Batzarra arratsaldeko 17:00etan hasi da
Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan, ezke-
rreko zutabean ageri diren euskaltzainak
bertan direla. 

1. Ahoz esateko oharrak. A. Urrutiak
euskaltzainburuak etorriei agur egin eta
bilera egunetako jardupidea, laburki,
azaldu die.

2. Aurreko akta onartzea. A. Toledok
egindako bi oharrekin, aurreko batzarra-
ren akta ontzat eman da. 

3. Larunbateko eginkizunerako oha-
rrak. Juan Jose Zearretak larunbatean
Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren jauregian Mikel Zalbide euskaltzai-
naren sarrera-hitzaldia dela eta, egiteko
den ekitaldiaren protokolo-egitekoak
azaldu ditu xeheki.

4. Euskaltzaindiaren Iker eta Jagon sailetako batzorde-organigrama onar-
tzea. A. Urrutiak Euskaltzaindiko batzorde, egitasmo eta lantaldeen azalpen orokorra
eman du, horiek izendatzeko terminologia, erabilera eta osaerari buruz. P. Goenagak
ohar bat egin du kargudunen izenen erdal baliokidetasunez, kontuan hartuko dena. P.
Telleriak batzorde, egitasmo eta lantaldeen osaera banan-banan azaldu du. Ondoren,
euskaltzainek egindako ohar eta galderei Euskaltzainburuak erantzun die. J. Ha-
ritschelharren eskaria dela eta, Iparraldeko kide gehiago sartzeko, argitu zaio oso zai-
la izan dela, orain arte ere, Iparraldeko kideak biltzea, baina, edozein kasutan, Hari-
tschelharri horien partaidetza lortzen laguntzea beti ere eskertuko zaiola. Iker eta Ja-
gon sailetako batzorde-organigrama ontzat eman da. (Ikus eranskina).

5. Batzordeei esku-ematearen arautzeaz

Euskaltzainburuak gaur indarrean diren Barne Erregeletako 97. artikulua irakurri
du eta, hori garatuz, orain proposatzen diren aldaketen zergatia eta helburuak azaldu
ditu. J. L. Lizundiak ere, bide berean, aldaketa horiek direla eta, beste hizkuntza aka-
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demiek dituzten arauak gogoratu ditu, eta horiek onartzeak ekar ditzakeen prozedura-
-onurak ere bai. P. Salaburuk galdetu du ea batzordeari, baldintza moduan, kide osa-
garriren batzuk erants dakizkiokeen. Baietz erantzun zaio, osoko batzarrak hala eraba-
kiz gero. Aurkeztu den proposamenari oharrak egiteko epea datorren ekainaren 20
artekoa izanen da.

6. Batzordeen lan-errendapena

P. Telleriak 2005 eta 2006. urteetan zehar batzordeek egindako lan-errendapena-
ren informazio idatzia banatu du euskaltzainen artean. 

7. Hizkuntza-gaiak

7.1. Onomastika. Nafarroako izendegiaren 4. zerrenda (Zangozako merin-
dadeko iparraldea) onartzea. A. Iñigok azaldu duenez, zerrenda horri buruz ez da
oharrik bat ere jaso. Udala ez denez gero, Zaraitzu ibarra barik, Zaraitzu utzirik, ze-
rrenda osoa ontzat eman da. 

7.2. Onomastika. Nafarroako izendegiaren 5. zerrenda (Zangozako merinda-
deko hegoaldea) aurkeztea. A. Iñigok zerrenda hori aurkeztu eta hor ageri diren alda-
ketak, berrikuntzak, zuzenketak eta gehitzeak azaldu ditu, batez ere Tebas, galipentzu-
tar, urrauldar, erroamantzatuar, Urraulbeiti, Urraulgoiti, Ledeatar, Petilla Aragoi eta
Elortzibar izenei buruzkoak. Oharrak egiteko epea ekainaren 14 artekoa izanen da. 

7.3. Hiztegi Batua. «E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta era-
bakitzea. P. Salaburu batzordeburuaren zuzendaritzapean, eltzari-tik emakidatu-raino-
ko hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu egin dira.

Bilkura arratseko 20:00etan eten da. 

* * *

2007ko ekainaren 1ean (ostirala), goizeko 9:45ean batzarrari berriro ekin zaio. 

(M. Azkaratek, etorri bitartean, bere ahala, Patxi Goenagari uzten dio; A. Areji-
tak, etorri artean, J. L. Lizundiari).

8. 27 eta 28. dominetarako hautagaiak bozkatzea

27. domina-hutsarterako Sagrario Aleman andrea da hautagaia, Andres Iñigo, Pa-
txi Salaberri eta Patxi Zabaleta euskaltzainek aurkeztua. Bozketaren emaitza: alde,18;
zuri, 2. Hautaturik gelditu da.

28. domina-hutsarterako Joseba Lakarra jauna da hautagaia, J. A. Arana Martija,
J. L. Lizundia eta X. Kintana euskaltzainek aurkeztua. Bozketaren emaitza: alde,19;
zuri, 1. Hautaturik gelditu da.

9. Hiztegi Batua (segida). «E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu
eta erabakitzea. P. Salaburu batzordeburuaren eta, berorren absentziaz, Jose Antonio
Adurizen zuzendaritzapean, emakume apaiz-etik enkargu-rainoko hitzak ikusi, eztabai-
datu eta onartu dira. 



10. Esku artekoak

Euskaltzainburuak ondokoen berri eman du:

– 2007ko bigarren urte-erdiko batzar egutegia, P. Telleriak azaldua. Horren ara-
bera, uztail eta urriko bilkurak Donostian eginen dira. Irailekoa eta azarokoa,
aldiz, Bilbon eta abendukoa Lapurdin.

– Hilberria. Jose Manuel Lasarte Mugiro euskaltzain urgazlearen heriotzaren be-
rri eman da. Horren hilberri-txostena P. Zabaleta euskaltzainak eginen du.

– Literatur lehiaketarako epaimahaikidea. Iruñeko Udalak urtero gazteentzat an-
tolatzen duen literatura lehiaketarako epaimahaikide Paskual Rekalde izenda-
tzea erabaki da. 

– Azkenik, euskaltzainen artean Euskaltzaindiaren 2006ko Oroitidazkia banatu da.

Batzarra 14:10ean amaitu da

Andres Urrutia, Xabier Kintana,
euskaltzainburua idazkaria
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AGERIKO BILKURA

Donostian, 2007ko ekainaren 2an.

Ekainaren 2an, Gipuzkoako Foru Aldundiko Jargi aretoan, ageriko bilkura egin
du Akademiak, goizeko 11:00etatik 13:00etara, Mikel Zalbide Elustondo euskaltzain
osoaren sarrera-hitzaldia gauzatzeko. Patxi Altuna zenaren lekua beteko du Zalbidek
Euskaltzaindian.

Bildu dira:

– Euskaltzain osoak: Andres Urrutia, euskaltzainburua; Beñat Oihartzabal, bu-
ruordea; Xabier Kintana, idazkaria; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Henrike
Knörr, Iker sailburua; Andres Iñigo, Jagon sailburua; Jean Haritschelhar, eus-
kaltzainburu ohia; Sagrario Aleman, Adolfo Arejita, Aurelia Arkotxa, Miren Az-
karate, Pierre Charritton, Jean-Louis Davant, Patxi Goenaga, Joseba Lakarra,
Txomin Peillen, Andoni Sagarna, Patxi Salaberri, Pello Salaburu, Ibon Saraso-
la, Ana Toledo eta Mikel Zalbide. Ezin etorria adierazi dute Jose Antonio Ara-
na Martija, Jose Irazu «Bernardo Atxaga» eta Emile Larrek.

– Ohorezko euskaltzainak: Koldo Artola, Joseba Intxausti eta Karmele Rotaetxe.
Ezin etorria adierazi dute Pello Apezetxea, Xabier Gereño eta Patxi Oroz Ariz-
kurenek.

– Euskaltzain urgazleak: Jose Antonio Aduriz, Dorleta Alberdi, Dionisio Amun-
darain, Luis Alberto Aranberri «Amatiño», Antton Aranburu, Xabier Aranburu,
Pakita Arregi, Xabier Artola, Mikel Atxaga, Ricardo Badiola, Xabier Erdozia,
Pello Esnal, Izaskun Etxebeste, Pruden Gartzia, Iñaki Irazabalbeitia, Jose Mari
Iriondo, Jazinto Iturbe, Odile Kruzeta, Maria Pilar Lasarte, Alfontso Mujika,
Jose Antonio Mujika, Lourdes Oñederra, Lourdes Otaegi, Elisabete Perez Gaz-
telu, Paskual Rekalde, Pello Telleria, Miriam Urkia, Juan Jose Zearreta eta Joxe
Ramon Zubimendi. Ezin etorria adierazi dute Jon Casenave, Jose Mari Etxeba-
rria eta. Juan Mari Torrealdaik.

– Roberto Gonzalez de Viñaspre, Elizabete Kruzeta, Ane Miren Loidi eta Erra-
mun Osa batzordekideak.

– Lutxi Alberdi, Maixa Goikoetxea eta Amaia Okariz Euskaltzaindiko langileak.

Ekitaldiaren hasieran, Xabier Kintana idazkariak, Barne Erregelek euskaltzainen
sarrera-hitzaldiaz diotena irakurri du, ekitaldiaren atal nagusien berri emanez. Ondo-
ren, Juan Jose Zearreta kudeatzaileak ospakizunaren xehetasunak eman ditu eta parte
hartuko dutenen aurkezpena egin.
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Sarrera-ekitaldiaren egitaraua betez, Joxe Joan Gonzalez Txabarri, Gipuzkoako
Diputatu Nagisiaren ongietorria eta Andres Urrutia euskaltzainburuaren agurra entzun
dituzte bertaratutakoek. Euskaltzainburuak esan duenez, «arlo askotan saiatu da Mikel
Zalbide urte luzeetan zehar, euskalgintzan eta Euskaltzaindian. Ezin, hortaz, den-denak
aipatu. Bi, alabaina, ezin bazterrean utz. Lehena, hiztegigintza eta LEF Batzordea, era-
gin eta ondorio zabalekoak euskara batuan. Bigarrena, aldiz, Jagon Sailetik letorke, ho-
rretan Mikel Zalbidek ondutako lana gidari izan baita azken hamabost urteetan Eus-
kaltzaindiaren barruan».

Andres Urrutiaren ostean, Joxe Joan Gonzalez Txabarrik hartu du hitza eta Gi-
puzkoako Aldundiaren eta Euskaltzaindiaren arteko harreman luzea ekarri du gogora:

areto honetan egin zuen Euskaltzaindiak batzar eratzailea eta bertan aukeratu Resu-
rreccion Maria Azkue lehen euskaltzainburu eta Luis Eleizalde idazkari, lagun zituztela Ju-
lio Urkixo eta Arturo Kanpion lehen euskaltzainak. Gela honetantxe izendatu zituzten Eguz-
kiza, Inzagaray, Landetxe, Lhande eta Olabide jaunak euskaltzain; baita Schuchardt, Vinson
eta Uhlenbeck ere ohorezko euskaltzain. Eta bertan aukeratu zituen lehen berrogeita lau eus-
kaltzain urgazleak». Harreman luzea, esan bezala, «elkarren arteko begirunean eta errespe-
tuan oinarritua. Erakundetik erakundera.

Patxi Salaberri eta Ana Toledo euskaltzainek lagunduta, batzar aretora sartu da
Mikel Zalbide sarrera-hitzaldia irakurtzeko. 

Mikel Zalbide:
Pedagogoa Batzar Nagusietan. Hizkuntzen azterbideak,
Iturriagaren argitan

Patxi Altuna zena ekarri du gogora euskaltzain berriak eta pedagogo bezala go-
raipatu du Azpeitiko euskaltzaina. Ondoren, Agustin Iturriaga (Hernani, 1778-1851)
izan da euskaltzain berriaren hitzaldiaren hizpide. Euskararen normalizazioaren aitzin-
daritza zor zaio Iturriagari Mikel Zalbideren ustez. Izan ere, haren garaiko Gipuzkoan
jende gehienak euskara jakin eta erabiltzen bazuen ere, geroan etorriko ziren arazoak
aurreikusi zituen. Horregatik, bere lan pedagogikoaren helburu nagusia zen «euskaraz
eta gaztelaniaz ondo egiten jakitea, ahoz eta idatziz». Ezinbesteko baldintza ikusten
zuen ordurako, «hizkuntza ahula bizirik aterako bazen».

Iturriaga prestaeraz eta lanbidez apaiz, formazio zabalekoa eta, pentsaeraz ilus-
tratuen oinordeko zen. Ezaugarri hori behin eta berriro nabarmendu du Zalbidek min-
tzaldian, Iturriagaren lana diskurtso sendo baten inguruan eraiki baitzen. Europan ze-
har barreiatzen ari ziren korronte liberalen jarraitzaile zelarik, «gizartea aurrera zihoala,
eta ezinbestean aurrera jarraitu beharko zuela sinesten zuen». Eta testuinguru zabal ho-
rretan, euskarak lekurik bazuela uste zuen:

jatortasun etnokulturala eta gizarte berria, euskara, gaztelania eta, halako neurri bate-
an, Europako hizkuntza handiak, elkarren eskutik eraman nahi zituen.

Apaiz ikasketak Oñatiko Unibertsitatean burutu, eta 1805ean Hernanira itzuli zen,
Parrokiako benefiziadu izendatu zutelarik. 1818an, ikastetxea zabaldu zuen eta fama
handia lortu, Gipuzkoa osotik eta Nafarroatik ere ikasleak etortzen zitzaizkion. Esko-
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la berritzailea zen: zigorra debekatua zegoen, ikasgai osagarriak eskaintzen ziren eta,
Zalbidek adierazi bezala,

beren kultur giro osoan txertatuz erakusten ziren hizkuntzak.

Esperientzia ez zen alperrekoa izan, eta 1820 eta 1823 arteko aldi liberalean la-
nean jardun zuen probintziako agintaritzaren enkarguz, ikasmaterial egokiak sortzen,
absolutismoaren berrezartzeaz batera bere ekin guztiak bertan behera geratu baziren
ere; are gehiago, irakasle-lanean jardutea debekatu zioten, betirako debekatu ere.

Halako ardurak eragotzita, baina, Iturriaga ez zen geldirik egon eta bere burua
euskara aldetik janzten hasi zen. Zalbideren esanetan:

erraz eta jator hitz egiten zuen Agustinek, baina ez zen euskaraz idazteko gai». Alfa-
betatzen hasi zen. Laster hasiko zen berriro lanean, gainera, 1830ean Gipuzkoako Batzar
Nagusiek deitu egin baitzuten Sustapen-batzordera, euskara gainbehera zetorrela eta. Egin
zioten eskaera ez zen txikia, euskara indarberritzeko plan bat eratzea, hain zuzen ere. Mi-
kel Zalbidek azpimarratu duenez, «hau da lehenengo aldia, dakigularik, Gipuzkoako goi-
agintariek euskararen aldeko hizkuntza-politika esplizitu eta orokorra egitea erabaki zutena.
Hizkuntza-politikazko erabaki asko harturik ziren aurreko mendeetan, partzialak eta inpli-
zituak gehienetan. Oraingoan, ordea, euskararen aldeko politika egin nahi zen, batetik, eta
politika orokorra bestetik: euskara bizirik ateratzeko eta ilustratzeko neurriak planteatzea es-
katzen zitzaion Sustapen-batzordeari. Euskararen bizia arriskuan zegoela onartu zen beraz,
Gipuzkoako Batzar Nagusietan. Euskararen gizarte-dimentsioa garrantzizko gai bihurturik
agertu zen, lehenengo aldiz, Probintziako herri-agintearen organo gorenean. Ez dago kons-
tantziarik, halakorik egin izanaz 1830a aurretik, eta ez dirudi horren pareko erabaki zaba-
lik berriro hartu zenik XIX. mende osoan ere.

Beraz, euskara indarberritzeko lehen euskara-plan ofiziala prestatu zuen Iturria-
gak eta landu zuen proposamenak «eskola-elebitasuna izan zuen helburu. Ez nola-
nahiko elebitasuna, elebitasun betea baizik. Plana aurrera aterako bazen, eskola-elebi-
tasun beterako material sorta zabala beharra zegoen». Lanari ekin zion, beraz, euskara
kontuan maisu zuen Juan Inazio Iztuetarekin batera:

euskara bizirik gordetzea –laburbildu du Zalbidek– eta gizarte-bizitzan goi-mailako
funtzioetara (funtzio batzuetara bederen) zabaltzen laguntzea: hori zuen xede Agustin Itu-
rriagak. Gizarte modu berrirako beharrezkoak iruditzen zitzaizkion alorretan egin nahi zuen,
bereziki, aurrera: etxetik euskaldun ziren neska-mutilak euskaraz alfabetatu beharra zego-
en, lehenik eta behin; oinarrizko formaziorako lehengaiak ere, horren osagarri, neska-mutil
horiek euskaraz eta gaztelaniaz jasotzea komeni zen. Azkenik, euskal literatura jaso eta lan-
durako oinarriak jartzea ikusten zuen beharrezko. 

Horra Iturriagaren testamentua, horra bere xedea: errealitateari bizkar ez ematea
eta aurrera begirako ikuspegia sendotzea. Mikel Zalbideren esanetan, «lehendik zeto-
rren kate luze baten adierazle dugu bera, eta ondorengoak ere ugari izan ditu gure ar-
tean». Herri baten adierazle.

Henrike Knörr: zerbitzari eta eragile zabala

Henrike Knörr Euskaltzaindiaren Iker sailburuak prestatu du Mikel Zalbide eus-
kaltzain berriaren erantzun-hitzaldia. Xabier Kintanak irakurri du. 



Mikel Zalbide ingeniari eta 1983az gero euskaltzain urgazlearen urteetako lana
nabarmendu du Knörrek. Giltza izan da, Knörren ustez, Zalbide Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailean, irakaskuntza, euskararen ofizialtasunak
sortu dituen premia berrietara egokitzeko.

Zalbide ikertzailea ere goraipatu du hizlariak, eta oroitarazi ditu euskararen bata-
sunari begira Hendaian eta Hondarribian XX. mendearen hasieran egin ziren biltzarrez
Zalbidek argitaratu zuen artikulua, edo Lardizabal gramatikalariaz eta Iturriaga idazle-
az egin ikerketak.

Hitzaldiaren azken aldean kezkati agertu da Henrike Knörr, ikusirik nola Akade-
miaren arauak ez diren behar adina betetzen, eta aipatu ditu, besteak beste, zentzuga-
beko ebakerak, Biriatú, adibidez, edo Eusko Label izena, aspaldi duelarik Euskal-
tzaindiak erabaki sor-marka hitza «label» edo «dénomination d’origine» delakoaren
ordaintzat.

Dei bat egin du bukaeran Knörrek, «ezjakintasunaren tsunamiari» aurre egiteko,
eta adibide bat jarri du: Fakultateetara sartzen diren ikasle askori guztiz arrotz zaizkie
Iparragirre, Villasante edo Guridiren izenak.

* * *

Ekitaldiaren amaieran, Andres Urrutia euskaltzainburuak euskaltzain osoa dela
adierazten duen diploma eta hamazazpigarren zenbakia duen domina eman dizkio. Do-
mina hau izan duten aurretiko euskaltzainak hauek dira: Jose Maria Lojendio eta Pa-
txi Altuna. Ondoren, euskaltzainak hurbildu eta banan-banan euskaltzain berria zo-
riondu dute.

Ekitaldia eguerdiko 13:00etan bukatu da.

Andres Urrutia, Xabier Kintana,
euskaltzainburua idazkaria
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Andres Urrutia euskaltzainburua 
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea,
Xabier Kintana, idazkaria, 
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Henrike Knörr, Iker saiburua,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Aurelia Arkotxa,
Adolfo Arejita,
Jean-Louis Davant,
Jean Haritschelhar,
Jose Irazu «Bernardo Atxaga»
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Pello Salaburu,
Ibon Sarasola,
Ana Toledo, 
Piarres Xarritton, 
eta Mikel Zalbide euskaltzainak,

Pello Telleria, idazkariordea, Juan Jose
Zearreta kudeatzailea, Jose Antonio Adu-
riz eta Mikel Gorrotxategi, zegozkien
gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Miren Azkara-
tek, ahala P. Goenagari; P. Goenagak,
ahala B. Oihartzabali; Joseba Irazuk, ba-
tzarrean izan ez den bitartean, ahala A.
Urrutiari; Henrike Knörrek, etorri bitar-
tean, ahala A. Urrutiari; Joseba Lakarrak,
ahala Euskaltzainburuari; P. Zabaletak,
ahala, Andres Iñigori.

Batzarra goizeko 10etan hasi da Donos-
tian, Gipuzkoako Foru-Diputazioaren
Jauregiko Batzar aretoan, ezkerreko zu-
tabean ageri diren euskaltzainak bertan
direla.

1. Ahoz esateko oharrak. A. Urrutiak
batzarrera etorri diren euskaltzainei agur
egin eta bilkuraren jardupidea, laburki
azaldu du.

2. Aurreko akta onartzea. Aurreko ba-
tzarraren akta ontzat eman da.

3. Barne erregelen 97. artikuluaren al-
daketa. Oharrik ez da heldu eta, beraz,
testua ontzat ematen da. 

4. Ordezkarien izendatzea. 

Zuzendaritzan erabakiaren arabera, ondokoak proposatzen dira:

– Gipuzkoako ordezkaria: Ana Toledo

– Arabako ordezkaria: Henrike Knörr.

• Ordezkariordea: Manuel Maria Ruiz Urrestarazu.

– Nafarroako ordezkaria: Andres Iñigo.

– Iparraldeko ordezkaria: Beñat Oihartzabal.

• Baionako bulegoaren arduraduna: Piarres Xarritton. 

Guztiak ontzat eman dira.

Donostian, 2007ko ekainaren 29an



J. Haritschelharrek Iparraldeko ordezkari-arduradunen izendapenaz bere adosta-
suna agertu ondoren, Euskaltzainburuordearen figura 1966an sortu zela gogoratu du,
Frantzia beste estatu bat izanez, harekiko harremanetarako egoki baita figura hori ere
egotea.

P. Xarrittonek P. Lafitte-ren eskuizkribuen egoeraren berri eman du eta «D» Hiz-
kuntza Gaitasun Agiriari buruzko problemak ere azaldu ditu.

5. Egiturazko batzorde organigrama onartzea. Euskaltzainburuak batzordee-
tan izandako berrespen, aldaketa eta gehitzeak, euskaltzainen artean paperean banatuak,
xeheki azaldu ditu. Ontzat eman da. (Ikus eranskina).

6. Hizkuntza-gaiak

6.1. Onomastika. Nafarroako izendegia: 5. zerrenda (Zangozako merinda-
deko hegoaldea) onartzea. A. Iñigok aurreko bilkuran aurkezturiko lanari inork oha-
rrik ez diola egin azaldu du. Beraz, zerrenda ontzat eman da. 

6.2. Onomastika. Nafarroako izendegia: 6. zerrenda (Lizarrako merindade-
ko iparraldea) aurkeztea. A. Iñigok zerrenda hori aurkeztu eta hor ageri diren alda-
ketak, berrikuntzak, zuzenketak eta gehitzeak azaldu ditu, batez ere Ameskoa Larra-
goa, Arroitz, Lukin izenei buruzkoak. Oharrak egiteko epea uztailaren 16ra artekoa
izanen da. 

6.3. Hiztegi Batua. «E» letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta era-
bakitzea. P. Salaburu batzordeburuaren zuzendaritzapean, enkarnatu-tik enterru / en-
tierro-rainoko hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu egin dira.

7. Azken ordukoak

Euskaltzainburuak ondokoak azaldu ditu:

Hurrengo batzarra uztailaren 20an Egoitzan izango da; hor 2008ko aurrekon-
tuak eztabaidatuko dira.

Sinatu diren hitzarmenen berri ere eman du: Euskaltzaindiaren Hiztegia, Eus-
kal Corpus Onomastikoa (ECO) eta Gasteizko Toponimia. 

J. Haritschelharren eskari-proposamena: Azkainen uholdeak kalte handiak
egin dituela eta, Euskaltzaindiak kaltetuekiko atxikimendua erakusteko, Azkaingo es-
kola publikoari Azkue sarietan argitaratu diren liburuak oparitzea proposatu du Jean
Haritschelharrek. Ontzat eman da horrela egitea.

Suzuko Tamura ohorezko euskaltzaina egunotan Euskal Herrian zehar bisitan
dabilela eta, Euskaltzaindiko bilkuraren amaieran harrera eta ongi etorria eman zaio. 

Bukaeran Gipuzkoako Foru Diputazioaren opariz, Arantzazuko santutegiko ar-
gazki-liburu bana eman zaie euskaltzainei. Era berean Mikel Zalbideren sarrera-hitzal-
diko bina argazki ere bai.

Batzarra eguerdiko 14:00etan amaitu da.

Andres Urrutia, Xabier Kintana,
euskaltzainburua idazkaria
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MUNDUKO ESTATU-IZENAK, HERRITARREN IZENAK, 
HIZKUNTZA OFIZIALAK ETA HIRIBURUAK1

Arau zuzendua eta eguneratua

ATARIKOA

1995eko uztailaren 28an onartu zuen Euskaltzaindiak munduko estatuen zerrenda: 38. araua izan 
zen. Geroago, 1999ko maiatzaren 28an eta uztailaren 23an, 53. araua onartu zuen: munduko estatuetako 
hizkuntza ofizialak. Hizkuntza ofizialen zerrenda estatuen zerrendari erantsita osatu zen 38. araua.

Hamabi urte igaro dira munduko estatuen izenak arautu zirenetik, eta zortzi urte joan dira hizkun-
tza ofizialak erantsi zirenetik. Arauok argitaratuz geroztik, hainbat aldaketa izan dira munduan: estatuak 
sortu dira (Ekialdeko Timor, Serbia, Montenegro) edo desagertu (Jugoslavia); estatuen izen ofizialetan, 
aldaketak gertatu dira (adibidez, Fiji estatuaren izen ofiziala Fijiko Errepublika Burujabe Demokratikoa 
zen lehen; orain, berriz, Fiji Uharteetako Errepublika); estatu-hiriburuetan, beste hainbeste (adibidez, 
Palauko hiriburua Koror zen, baina, gaur egun, Melekeok da); hizkuntza ofizialetan ere, aldaketak gertatu 
dira (adibidez, Mazedonian, albaniera ere hizkuntza ofiziala da orain; Iraken, asiriera eta turkomanera 
ere ofizialak dira). Bestalde, 55. araua argitaratu zenean, ezinezkoa izan zen Errusiako hizkuntza ofizialen 
datu fidagarriak lortzea, egoera politikoaren nahasiagatik.

Horregatik guztiagatik, beharrezkoa da orduko araua eguneratzea, gaur egungo datuak emateko, 
orduan ezin eman izan ziren datuak emateko, eta, bide batez, huts batzuk zuzentzeko. Azkenik, zerrendak 
aurkezteko era ere aldatu da, erabilgarriagoa izan dadin.

Oharrak:

1. Izen laburtua (Venezuela) eta ofiziala (Venezuelako Bolibartar Errepublika) ematen dira.

2. Batzuetan, bi aukera uzten dira: Irlanda/Eire, nahi dena erabil dadin.

3. Estatu ez izanagatik, hona garrantzi handiko beste bi izen:

   –  Europar Batasuna (es: Unión Europea; fr: Union européenne) (Euskaltzaindiak, Bilbon, 
1999ko maiatzaren 28an onartua)

   –  Estatu Burujabeen Erkidegoa (EBE) (es: Comunidad de Estados Independientes [CEI]; 
fr: Communauté des États indépendants [CEI])

4.  Zenbaitetan, estatu batzuetako herritarrak izendatzeko, sasisinonimoak erabiltzen dira. Hala, 
behin baino gehiagotan entzuten edo irakurtzen da judu hitza Israel estatuko herritarrak izen-
datzeko; azteka hitza, Mexikoko herritarrak izendatzeko; ingeles hitza, Erresuma Batuko herri-
tarrak izendatzeko...

Izendapen horiek ez dira zuzenak, ez zehatzak. Ez da komeni historia aldatzea, ezta etnia-izenak 
eta herritar-izenak nahastea ere. Israel estatuko herritarrak israeldarrak dira; batzuk juduak, eta besteak 

  Munduko estatu-izenak, herritarren...

1 Euskaltzaindiak, Bilbon 1995eko uztailaren 28an onarturiko testuaren ordez, Bilbon, 1999ko maiatzaren 28an, eta Donostian, 1999ko 
uztailaren 23an, testu berria onartu zuen. Bigarren testu horren ordez, berri hau onartu du Euskaltzaindiak Donostian, 2007ko martxoaren 
30ean.
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arabiarrak (musulmanak eta kristauak). Mexiko estatuko herritarrak mexikarrak dira. Aztekak Mesoame-
rikako herri batzuk izendatzeko hitza da; gaur egungo Mexiko estatuko erdialdean bakarrik bizi izan 
zirenak izendatzeko, hain zuzen. Erresuma Batuko herritarrak britainiarrak dira: batzuk ingelesak, beste 
batzuk eskoziarrak, edo galestarrak, edo ulstertarrak. Orokortze horiek egitea frantsesak izendatzeko 
galiar hitza erabiltzea edo espainolak izendatzeko iberiar edo gaztelau hitzak erabiltzea bezain zehaztu-
gabetzat jo behar da. Testuinguru berezietan edo egokiera berezietan lizentzia onargarritzat har badaitezke 
ere, ez dira zehatzak eta ez dira gomendatzekoak. Adibidez:

–  azeriar etnia-izena da. Azeriar asko azerbaijandarrak dira, baina beste asko irandarrak dira.

–  uzbeko etnia-izena da. Uzbekistanen bizi dira gehienak, baina Afganistanen, Tajikistanen, Kirgi-
zistanen, Turkmenistanen edo Kazakhstanen ere uzbeko asko bizi dira.

–  mongol etnia-izena da. Mongol asko mongoliarrak dira, baina mongol asko bizi dira Txinan (Bar-
ne Mongoliako Eskualde Autonomoan) eta Errusian ere (Buriatiako Errepublika Autonomoan).

–  magyar etnia-izena da. Magyar gehienak hungariarrak dira, baina badira magyar asko beste esta-
tu batzuetan ere, hala nola Errumanian, Eslovakian edo Serbian.

Beste hainbeste esan daiteke turko/turkiar eta beste «etnia-izen / herritar-izen» bikote askori buruz ere.

Heleniar, lusitaniar eta galiar izenen erreferenteak, adibidez, Antzinateko Grezia, Lusitania eta 
Galia izeneko eskualdeak dira (adibidez, Lusitaniako hiriburua egungo Extremadurako hiriburua da: Méri-
da –Emerita Augusta–). Herritar-izen horiek, beraz, ez dira egokiak, ezta zehatzak ere, behialako eskualde 
horiek zeuden tokian –gutxi gorabehera– gaur egun diren Grezia, Portugal eta Frantzia izeneko estatuetako 
herritarrak izendatzeko.

I. Munduko estatuak euskaraz

Herrialdearen izena, 
estatuaren izen 

ofiziala

Herritarren 
jende-izena Hizkuntza ofiziala(k) Hiriburua; hiriburuko 

herritarren jende-izena

Afganistan, 
Afganistango Estatu 
Islamiarra

afganistandar / 
afganiar

paxtuera, persiera Kabul; kabuldar

Afrika Erdiko 
Errepublika

afrikaerditar Bangi; bangiar

Albania, Albaniako 
Errepublika

albaniar albaniera Tirana; tiranar

Alemania, Alemaniako 
Errepublika Federala

alemaniar / 
aleman

aleman Berlin; berlindar

Aljeria, Aljeriako 
Herri Errepublika 
Demokratikoa

aljeriar arabiera Aljer; aljertar

Ameriketako Estatu 
Batuak, AEB

estatubatuar de 
facto

Washington; washingtondar

Andorra, Andorrako 
Printzerria

andorratar katalan Andorra la Vella; andorratar

Angola, Angolako 
Errepublika

angolar portuges Luanda; luandar

Antigua eta Barbuda antiguar ingeles

Arabiar Emirerri 
Batuak

emirerribatuar arabiera Abu Dhabi; abudhabiar
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Herrialdearen izena, 
estatuaren izen 

ofiziala

Herritarren 
jende-izena Hizkuntza ofiziala(k) Hiriburua; hiriburuko 

herritarren jende-izena

Argentina, 
Argentinako 
Errepublika

argentinar gaztelania Buenos Aires; buenosairestar

Armenia, Armeniako 
Errepublika

armeniar armeniera Erevan; erevandar

Australia, Australiako 
Commonwealth

australiar de 
facto

Canberra; canberrar

Austria, Austriako 
Errepublika

austriar
-

genlanden)

Viena; vienar

Azerbaijan, 
Azerbaijango 
Errepublika

azerbaijandar azerbaijanera Baku; bakutar

Bahamak, 
Bahametako 
Commonwealth

bahamar ingeles Nassau; nassautar

Bahrain, Bahraingo 
Erresuma

bahraindar arabiera Manama; manamar

Bangladesh, 
Bangladeshko Herri 
Errepublika

bangladeshtar bengalera Dhaka; dhakatar

Barbados barbadostar ingeles Bridgetown; bridgetowndar

Belgika, Belgikako 
Erresuma

belgikar aleman (Eupen eta Saint-Vith kantonamenduetan), 
frantses, nederlandera

Brusela; bruselar

Belize belizetar ingeles Belmopan; belmopandar

Benin, Beningo 
Errepublika

benindar frantses Porto Novo; portonovoar

Bhutan, Bhutango 
Erresuma

bhutandar dzongkha Thimphu; thimphutar

Bielorrusia, 
Bielorrusiako 
Errepublika

bielorrusiar bielorrusiera, errusiera Minsk; minskar

Boli Kosta, Boli 
Kostako Errepublika

bolikostar frantses Abidjan (hiriburu administratiboa); 
abidjandar  

-
sukroar

Bolivia, Boliviako 
Errepublika

boliviar aimara, gaztelania, kitxua La Paz (hiriburu administratiboa); 
lapaztar  
Sucre (hiriburu konstituzionala); su-
cretar

Bosnia-Herzegovina, 
Bosnia eta 
Herzegovina

bosniar bosniera, kroaziera, serbiera (berez hizkuntza 

hiru hizkuntza gisa –bosniera, kroaziera, serbie-
ra– izendatzen da)

Sarajevo; sarajevoar

EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK 461



Munduko estatu-izenak, herritarren... 

Herrialdearen izena, 
estatuaren izen 

ofiziala

Herritarren 
jende-izena Hizkuntza ofiziala(k) Hiriburua; hiriburuko 

herritarren jende-izena

Botswana, 
Botswanako 
Errepublika

botswanar Gaborone; gaboronetar

Brasil, Brasilgo 
Errepublika Federala

brasildar portuges Brasilia; brasiliar

Brunei, Bruneiko 
Estatua, Bakearen 
Egoitza (Negara 
Brunei Darussalam)

bruneitar ingeles, malaysiera Bandar Seri Begawan; begawandar

Bulgaria, Bulgariako 
Errepublika

bulgariar bulgariera

Burkina Faso burkinafasoar frantses Uagadugu; uagadugutar

Burundi, Burundiko 
Errepublika

burundiar frantses, kirundi Bujumbura; bujumburar

Cabo Verde, Cabo 
Verdeko Errepublika

caboverdetar portuges Praia; praiatar

Costa Rica, Costa 
Ricako Errepublika

costarricar gaztelania San Jose; sanjosetar

Danimarka, 
Danimarkako 
Erresuma

danimarkar / 
daniar

daniera; Groenlandian groenlandiera eta Faroe Kopenhage; kopenhagetar

Djibuti, Djibutiko 
Errepublika

djibutiar arabiera, frantses Djibuti; djibutiar

Dominika, 
Dominikako 
Commonwealth

dominikar ingeles Roseau; roseautar

Dominikar 
Errepublika

dominikar gaztelania Santo Domingo; santodomingoar

Egipto, Egiptoko 
Arabiar Errepublika

egiptoar arabiera Kairo; kairotar

Eire / Irlanda eiretar / irlandar Irlandako gaeliko / irlandera; ingeles Dublin; dublindar

Ekialdeko Timor, 
Ekialdeko Timorko 
Errepublika 
Demokratikoa

timortar portuges, tetum Dili; diliar

Ekuador, Ekuadorko 
Errepublika

ekuadortar gaztelania, kitxua, shuarrera Quito; quitoar

Ekuatore Ginea, 
Ekuatore Gineako 
Errepublika

ginear / 
ekuatoreginear

gaztelania, frantses Malabo; malaboar

El Salvador, 
El Salvadorko 
Errepublika

salvadortar gaztelania San Salvador; sansalvadortar

Eritrea, Eritreako 
Estatua

eritrear Asmara; asmarar
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Herrialdearen izena, 
estatuaren izen 

ofiziala

Herritarren 
jende-izena Hizkuntza ofiziala(k) Hiriburua; hiriburuko 

herritarren jende-izena

Erresuma Batua, 
Britainia Handiko 
eta Ipar Irlandako 
Erresuma Batua

britainiar ingeles (de facto
galesa eta Eskozian Eskoziako gaelikoa hizkuntza 

Londres; londrestar

Errumania errumaniar errumaniera Bukarest; bukarestar

Errusia, Errusiar 
Federakundea

errusiar (parentesi 

abazera, karatxaiera, txerkesera (Karatxai-Txerke-
sia)
adigera (Adigea)
altaiera (Altai)
baxkirera (Baxkortostan/Baxkiria)
buriatera (Buriatia)
dolganera (Taimiria)
erziera eta mokxera (Mordovia) 
evenkera (Evenkia)
inguxera (Inguxetia)
kabardera eta balkarera (Kabardino-Balkaria)
kalmukera (Kalmukia)
khakasera (Khakasia)
khantiera eta mansiera (Khanti-Mansi)
komiera (Komi)
koriakera (Koriakia)
mariera (Mari El)
nenetsera (Nenetsia)
osetiera (Ipar Osetia-Alania)
sakhera/jakutera (Sakha/Jakutia)
tatarera (Tatarstan/Tartaria)
tuvera (Tuva)
txetxenera (Txetxenia)
txuktxiera (Txukotka)
txuvaxera (Txuvaxia)
udmurtera (Udmurtia)
yiddish (Juduen Lurralde Autonomoa)

Mosku; moskutar

Eslovakia, Eslovakiar 
Errepublika

eslovakiar eslovakiera Bratislava; bratislavar

Eslovenia, Esloveniako 
Errepublika

esloveniar esloveniera Ljubljana; ljubljanar

Espainia, Espainiako 
Erresuma

espainiar / 
espainol

espainiera / gaztelania; Galizian galiziera, Hego 
Euskal Herrian euskara eta Herrialde Katalanetan 

-

Aran Haranean, okzitanieraren aldaera den arane-

Madril; madrildar

Estonia, Estoniako 
Errepublika

estoniar estoniera Tallinn; tallinndar

Etiopia, Etiopiako 
Errepublika 
Demokratiko Federala

etiopiar de 
facto

Addis Abeba; addisabebar

Fiji, Fiji Uharteetako 
Errepublika

Suva; suvatar
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Herrialdearen izena, 
estatuaren izen 

ofiziala

Herritarren 
jende-izena Hizkuntza ofiziala(k) Hiriburua; hiriburuko 

herritarren jende-izena

Filipinak, Filipinetako 
Errepublika

-
tandarizatua da)

Manila; manilar

Finlandia/Suomi, 
Finlandiako 
Errepublika / Suomiko 
Errepublika

suomitar
Helsinki; helsinkiar

Frantzia, Frantziako 
Errepublika

frantses / 
frantziar

frantses Paris; paristar

Gabon, Gabondar 
Errepublika

gabondar frantses Libreville; librevilletar

Gambia, Gambiako 
Errepublika

gambiar ingeles Banjul; banjuldar

Georgia georgiar2 -
publika Autonomoan)

Tbilisi; tbilistar

Ghana, Ghanako 
Errepublika

ghanatar ingeles Akkra; akkratar

Ginea, Gineako 
Errepublika

ginear frantses Konakry; konakriar

Ginea Bissau, Ginea 
Bissauko Errepublika

ginear / 
gineabissautar

portuges Bissau; bissautar

Grenada grenadar ingeles Saint Georges; saintgeorgestar

Grezia, Heleniar 
Errepublika

greko, greziar greko / greziera Atenas; atenastar

Guatemala, 
Guatemalako 
Errepublika

guatemalar gaztelania Guatemalako Hiria; guatemalar

Guyana, Guyanako 
Errepublika 
Kooperatiboa

guyanar ingeles Georgetown; georgetowndar

Haiti, Haitiko 
Errepublika

haitiar frantses, Haitiko kreolera Port-au-Prince; portauprincetar

Hegoafrika, 
Hegoafrikako 
Errepublika

hegoafrikar afrikaans, ingeles, ndebelera, pediera, sothoera, 
swaziera, tsongera, tswanera, vendera, xhosera, 
zuluera

Pretoria (administratiboa); pretoriar
Bloemfontein (judiziala); bloemfon-
teindar
Lurmutur Hiria (Parlamentuaren egoi-
tza); lurmuturtar

Hego Korea, Koreako 
Errepublika

korear koreera Seul; seuldar

Herbehereak, 
Herbehereetako 
Erresuma

herbeheretar / 
nederlandar

nederlandera, frisiera (Frisian) Amsterdam; amsterdamdar

Honduras, 
Hondurasko 
Errepublika

hondurastar gaztelania Tegucigalpa; tegucigalpar

2 Kartveliar ere onartzen da.
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  Munduko estatu-izenak, herritarren...

Herrialdearen izena, 
estatuaren izen 

ofiziala

Herritarren 
jende-izena Hizkuntza ofiziala(k) Hiriburua; hiriburuko 

herritarren jende-izena

Hungaria, Hungariako 
Errepublika

hungariar hungariera Budapest; budapestar

India, Indiako 
Errepublika

indiar assamera, bengalera, bodoera, dograera/dogri, 
gujaratera, hindi, ingeles, kannada, kaxmirera, 
konkanera, maithili, malabarera, manipurera, 
marathera, nepalera, oriya, punjabera, sanskritoa, 
santalera, sindhi, tamilera, telugu, urdu

New Delhi; newdelhiar

Indonesia, 
Indonesiako 
Errepublika

indonesiar indonesiera Jakarta; jakartar

Ipar Korea, Koreako 
Herri Errepublika 
Demokratikoa

korear koreera Piongiang; piongiangdar

Irak, Irakeko 
Errepublika

irakiar arabiera, kurduera, asiriera, turkomanera Bagdad; bagdadar

Iran, Irango Islamiar 
Errepublika

irandar persiera Teheran; teherandar

Irlanda / Eire irlandar / eiretar irlandera, ingeles Dublin; dublindar

Islandia, Islandiako 
Errepublika

islandiar islandiera Reykjavik; reykjavikar

Israel, Israelgo 
Estatua

israeldar arabiera, hebreera Jerusalem; jerusalemdar

Italia, Italiako 
Errepublika

italiar Erroma; erromatar

Jamaika jamaikar ingeles Kingston; kingstondar

Japonia japoniar3 japoniera Tokio; tokiotar

Jordania, Jordaniako 
Haxemi Erresuma

jordaniar arabiera Amman; ammandar

Kamerun, Kamerungo 
Errepublika

kamerundar frantses, ingeles Jaunde; jaundetar

Kanada kanadar frantses, ingeles Ottawa; ottawar

Kanbodia, 
Kanbodiako Erresuma

kanbodiar khmerera Phnom Penh; phnompenhdar

Kazakhstan, 
Kazakhstango 
Errepublika

kazakhstandar errusiera, kazakhera Astana; astanar

Kenya, Kenyako 
Errepublika

kenyar ingeles, swahili Nairobi; nairobiar

Kirgizistan/Kirgizia, 
Kirgizistango 
Errepublika

kirgizistandar errusiera, kirgizera Bishkek; bishkekar

3 Nipondar ere onartzen da.
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Munduko estatu-izenak, herritarren... 

Herrialdearen izena, 
estatuaren izen 

ofiziala

Herritarren 
jende-izena Hizkuntza ofiziala(k) Hiriburua; hiriburuko 

herritarren jende-izena

Kiribati, Kiribatiko 
Errepublika

kiribatiar de facto, ingele- Hego Tarawa; tarawar

Kolonbia, Kolonbiako 
Errepublika

kolonbiar gaztelania Bogota; bogotar

Komoreak, 
Komoreetako 
Batasuna

komoretar arabiera, frantses, komoreera Moroni; moroniar

Kongo, Kongoko 
Errepublika

kongoar frantses, lingala, kituba (munukutuba) Brazzaville; brazzavilletar

Kongo, Kongoko 
Errepublika 
Demokratikoa (lehen, 
Zaire)

kongoar -
ba (nazio-hizkuntzak)

Kinshasa; kinshasar

Kroazia, Kroaziako 
Errepublika

kroaziar kroaziera Zagreb; zagrebar

Kuba, Kubako 
Errepublika

kubatar gaztelania Habana; habanar

Kuwait, Kuwaiteko 
Estatua

kuwaitar arabiera Kuwait; kuwaitar

Laos, Laosko 
Herri Errepublika 
Demokratikoa

laostar laosera Vientian; vientiandar

Lesotho, Lesothoko 
Erresuma

lesothoar ingeles, sothoera Maseru; maseruar

Letonia, Letoniako 
Errepublika

letoniar letoniera Riga; rigatar

Libano, Libanoko 
Errepublika

libanoar arabiera Beirut; beirutar

Liberia, Liberiako 
Errepublika

liberiar ingeles Monrovia; monroviar

Libia, Libiako Arabiar 
Herri Jamahiriya 
Sozialista Handia

libiar arabiera Tripoli; tripoliar

Liechtenstein, 
Liechtensteingo 
Printzerria

liechtensteindar aleman Vaduz; vaduztar

Lituania, Lituaniako 
Errepublika

lituaniar lituaniera Vilnius; vilniustar

Luxenburgo4, 
Luxenburgoko 
Dukerri Handia

luxenburgotar
administrazio-hizkuntzak dira, eta luxenburgera 
nazio-hizkuntza

Luxenburgo; luxenburgotar

Madagaskar, 
Madagaskarko 
Errepublika

madagaskartar frantses, malgaxe Antananarivo; antananarivoar

4 Luxemburg (luxemburgar) ere onartzen da.
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  Munduko estatu-izenak, herritarren...

Herrialdearen izena, 
estatuaren izen 

ofiziala

Herritarren 
jende-izena Hizkuntza ofiziala(k) Hiriburua; hiriburuko 

herritarren jende-izena

Malawi, Malawiko 
Errepublika

malawiar chewera (chichewa) Lilongwe; lilongwetar

Malaysia malaysiar malaysiera Kuala Lumpur; kualalumputar

Maldivak, 
Maldivetako 
Errepublika

maldivar dhivehi (maldivera) Male; maletar

Mali, Maliko 
Errepublika

maliar frantses Bamako; bamakoar

Malta, Maltako 
Errepublika

maltar ingeles, maltera Valleta; valletar

Maroko, Marokoko 
Erresuma

marokoar arabiera; amazigera (behialako berberera, irakas- Rabat; rabatar

Marshall Uharteak, 
Marshall Uharteetako 
Errepublika

marshalldar ingeles, marshallera Majuro; majuroar

Mauritania, 
Mauritaniako 
Errepublika 
Islamiarra

mauritaniar -
zio-hizkuntzak)

Nuakchot; nuakchotar

Maurizio, Maurizioko 
Errepublika

mauriziar ingeles Port Louis; portlouistar

Mazedonia, 
Mazedoniako 
Errepublika (estatuak 
bere buruari 
emandako izendapena 
da. Nazioarteko 
erakundeetan, 
behin-behineko 

hau da: Mazedoniako 
Jugoslaviar 
Errepublika Ohia)

mazedoniar albanniera, mazedoniera Skopje; skopjetar

Mexiko, Mexikoko 
Estatu Batuak

mexikar gaztelania (de facto
hizkuntzak nazio-hizkuntzatzat onartuak dira, eta, 

Mexiko Hiria; mexikar

Mikronesia, 
Mikronesiako Estatu 
Federatuak

mikronesiar ingeles, yapera, chuukera, pohnpeiera, kosraera, 
woleaiera, ulithiera

Palikir; palikirtar

Moldavia, Moldaviako 
Errepublika

moldaviar errusiera, gagauzera, moldaviera (errumaniera) Chisinau; chisinauar

Monako, Monakoko 
Printzerria

monakoar frantses Monako; monakoar

Mongolia mongoliar mongoliera Ulan Bator; ulanbatortar

Montenegro, 
Montenegroko 
Errepublika

montenegroar serbiera Podgorica; podgoricar
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Munduko estatu-izenak, herritarren... 

Herrialdearen izena, 
estatuaren izen 

ofiziala

Herritarren 
jende-izena Hizkuntza ofiziala(k) Hiriburua; hiriburuko 

herritarren jende-izena

Mozambike, 
Mozambikeko 
Errepublika

mozambiketar portuges Maputo; maputoar

Myanmar (Birmania), 
Myanmarko Batasuna 
(Birmaniako 
Batasuna)

myanmartar, 
birmaniar

birmaniera Yangon (Rangun); yangondar, rangun-
dar
Naypyidaw (hiriburu administratibo 
berria)

Namibia, Namibiako 
Errepublika

namibiar ingeles Windhoek; windhoektar

Nauru, Nauruko 
Errepublika

nauruar nauruera Yaren; yarendar

Nepal, Nepalgo 
Erresuma

nepaldar nepalera Katmandu; katmandutar

Niger, Nigerko 
Errepublika

nigertar -
siak)

Niamei; niameiar

Nigeria, Nigeriako 
Errepublika Federala

nigeriar -
tza nagusiak)

Abuja; abujar

Nikaragua, 
Nikaraguako 
Errepublika

nikaraguar gaztelania; miskitoera hizkuntza onartua da miski-
toen lurralde autonomoan

Managua; managuar

Norvegia, Norvegiako 
Erresuma

norvegiar -
poniera (udalerri batzuetan)

Oslo; osloar

Oman, Omango 
Sultanerria

omandar arabiera Maskat; maskatar

Pakistan, Pakistango 
Islamiar Errepublika

pakistandar ingeles, urdu Islamabad; islamabadar

Palau, Palauko 
Errepublika

palauar angaurrera, ingeles, japoniera, palauera, sonsora-
lera, tobiera

Melekeok; melekeoktar

Panama, Panamako 
Errepublika

panamar gaztelania Panama Hiria; panamar

Papua Ginea Berria, 
Papua Ginea Berriko 
Estatu Burujabea

gineaberriar hiri motu, ingeles, motu, tok pisin Port Moresby; portmoresbiar

Paraguai, Paraguaiko 
Errepublika

paraguaitar gaztelania, guaraniera Asuncion; asunciondar

Peru, Peruko 
Errepublika

perutar aimara, gaztelania, kitxua Lima; limatar

Polonia, Poloniako 
Errepublika

poloniar poloniera Varsovia; varsoviar

Portugal, Portugalgo 
Errepublika

portuges portuges; mirandes (Miranda do Douro eta Vi-
mioso udalerrietan erabiltzen den astur-leonesaren 
aldaera)

Lisboa; lisboar

Puerto Rico, Puerto 
Ricoko Estatu Libre 
Elkartua

puertorricar gaztelania San Juan; sanjuandar
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  Munduko estatu-izenak, herritarren...

Herrialdearen izena, 
estatuaren izen 

ofiziala

Herritarren 
jende-izena Hizkuntza ofiziala(k) Hiriburua; hiriburuko 

herritarren jende-izena

Qatar, Qatarko 
Estatua

qatartar arabiera Doha; dohatar

Ruanda, Ruandako 
Errepublika

ruandar frantses, ingeles, kinyaruanda Kigali; kigaliar

Saint Kitts eta Nevis, 
Saint Kitts eta Nevisko 
Federazioa

sankistar ingeles Basseterre; basseterretar

Saint Vincent eta 
Grenadinak

saintvincentar ingeles Kingstown; kingstowndar

Salomon Uharteak salomondar ingeles Honiara; honiarar

Samoa, Samoako 
Estatu Burujabea

samoar ingeles, samoera Apia; apiar

San Marino, San 
Marinoko Errepublika

sanmarinoar italiera San Marino; sanmarinoar

Santa Luzia santaluziar ingeles Castries; castriestar

Sao Tome eta 
Principe, Sao Tome 
eta Principeko 
Errepublika 
Demokratikoa

saotometar portuges Sao Tome; saotometar

Saudi Arabia, Saudi 
Arabiako Erresuma

saudiarabiar arabiera Riad; riadar

Senegal, Senegalgo 
Errepublika

senegaldar frantses Dakar; dakartar

Serbia, Serbiako 
Errepublika

serbiar serbiera (Vojvodinako Probintzia Autonomoan, 
serbieraz gainera, hungariera, eslovakiera, erru-

Kosovon, serbieraz gainera, albaniera eta ingelesa 

Belgrad; belgradar

Seychelleak, 
Seychelleetako 
Errepublika

seychelletar frantses, ingeles, Seychelleetako kreolera Victoria; victoriar

Sierra Leona, Sierra 
Leonako Errepublika

sierraleonar ingeles Freetown; freetowndar

Singapur, Singapurko 
Errepublika

singapurtar ingeles, malaysiera, tamilera, txinera Singapur; singapurtar

Siria, Siriako Arabiar 
Errepublika

siriar arabiera Damasko; damaskoar

Somalia somaliar arabiera, somaliera Muqdisho; muqsdishoar

Sri Lanka, Sri 
Lankako Errepublika 
Sozialista 
Demokratikoa

srilankar tamilera, sinhala Kolonbo (hiriburu administratiboa); 
kolonboar
Sri Jayewardenepura Kotte (legegintza- 
-hiriburua); kottear

Sudan, Sudango 
Errepublika

sudandar arabiera Khartum; khartumdar
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Herrialdearen izena, 
estatuaren izen 

ofiziala

Herritarren 
jende-izena Hizkuntza ofiziala(k) Hiriburua; hiriburuko 

herritarren jende-izena

Suedia, Suediako 
Erresuma

suediar suediera (de facto  Stockholm; stockholmdar

Suitza, Suitzar 
Konfederakundea

suitzar aleman, erretorromaniera, frantses, italiera Berna; bernatar

Surinam, Surinamgo 
Errepublika

surinamdar nederlandera Paramaribo; paramariboar

Swazilandia, 
Swazilandiako 
Erresuma

swazilandiar ingeles, swaziera Mbabane (hiriburu administratiboa); 
mbabanetar
Lobamba (legegintza-hiriburua); lo-
bambar

Tajikistan, 
Tajikistango 
Errepublika

tajikistandar tajikera Dushanbe; dushanbetar

Taiwan, Txinako 
Errepublika

taiwandar txinera Taipei; taipeitar

Tanzania, Tanzaniako 
Errepublika Batua

tanzaniar ingeles, swahili Dar es Salaam (hiriburu administrati-
boa); daressalaamdar

Thailandia, 
Thailandiako 
Erresuma

thailandiar thaiera/thailandiera Bangkok; bangkokar

Togo, Togoko 
Errepublika

togoar frantses Lome; lometar

Tonga, Tongako 
Erresuma

tongatar ingeles, tongera

Trinidad eta Tobago, 
Trinidad eta Tobagoko 
Errepublika

trinitatear ingeles Port-of-Spain; portofspaindar

Tunisia, Tunisiako 
Errepublika

tunisiar arabiera Tunis; tunistar

Turkia, Turkiako 
Errepublika

turkiarra turkiera Ankara; ankarar

Turkmenistan turkmenistandar turkmenera Ashgabat; ashgabatar

Tuvalu tuvalutar ingeles, tuvaluera Funafuti; funafutiar

Txad, Txadeko 
Errepublika

txadar arabiera, frantses

Txekia, Txekiar 
Errepublika

txekiar txekiera Praga; pragatar

Txile, Txileko 
Errepublika

txiletar gaztelania Santiago; santiagotar

Txina, Txinako Herri 
Errepublika

txinatar txinera; kantonera, ingeles, portuges, uigurrera, 
mongoliera, tibetera eta koreera hizkuntzak ere 

Pekin5; pekindar

5 Beijing (beijingdar) ere onartzen da.

Munduko estatu-izenak, herritarren... 
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  Munduko estatu-izenak, herritarren...

Herrialdearen izena, 
estatuaren izen 

ofiziala

Herritarren 
jende-izena Hizkuntza ofiziala(k) Hiriburua; hiriburuko 

herritarren jende-izena

Uganda, Ugandako 
Errepublika

ugandar ingeles, swahili Kampala; kampalar

Ukraina ukrainar ukrainera Kiev; kievtar

Uruguai, Uruguaiko 
Ekialdeko Errepublika

uruguaitar gaztelania Montevideo; montevideoar

Uzbekistan, 
Uzbekistango 
Errepublika

uzbekistandar uzbekera Tashkent; tashkentar

Vanuatu, Vanuatuko 
Errepublika

vanuatuar bislama, frantses, ingeles Port Vila; portvilatar

Vatikanoa (Egoitza 
Santua6), Vatikano 
Hiriko Estatua

vatikanoar latin Vatikano Hiria; vatikanoar

Venezuela, 
Venezuelako 
Bolibartar 
Errepublika

venezuelar gaztelania Caracas; caracastar

Vietnam, Vietnamgo 
Errepublika Sozialista

vietnamdar vietnamera Hanoi; hanoitar

Yemen, Yemengo 
Errepublika

yemendar arabiera Sana; sanatar

Zambia, Zambiako 
Errepublika

zambiar ingeles Lusaka; lusakar

Zeelanda Berria zeelandaberritar ingeles, maoriera Wellington; wellingtondar

Zimbabwe, 
Zimbabweko 
Errepublika

zimbabwetar ingeles Harare; hararetar

Zipre, Zipreko 
Errepublika

zipretar greko, turkiera Nikosia; nikosiar

 II. Munduko estatuak gaztelaniaz eta euskaraz

Gaztelaniazko izen 
laburtua Euskarazko izena

Afganistán Afganistan, Afganistango Estatu Islamiarra

Albania Albania, Albaniako Errepublika

Alemania Alemania, Alemaniako Errepublika Federala

Andorra Andorra, Andorrako Printzerria

Angola Angola, Angolako Errepublika

Antigua y Barbuda Antigua eta Barbuda

6 Vatikano Hiriak eta Egoitza Santuak izaera juridiko desberdina dute nazioarteko zuzenbidean.
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Gaztelaniazko izen 
laburtua Euskarazko izena

Arabia Saudí Saudi Arabia, Saudi Arabiako Erresuma

Argelia Aljeria, Aljeriako Herri Errepublika Demokratikoa

Argentina Argentina, Argentinako Errepublika

Armenia Armenia, Armeniako Errepublika

Australia Australia, Australiako Commonwealth

Austria Austria, Austriako Errepublika

Azerbaiyán Azerbaijan, Azerbaijango Errepublika

Bahamas Bahamak, Bahametako Commonwealth

Bahréin Bahrain, Bahraingo Erresuma

Bangladesh Bangladesh, Bangladeshko Herri Errepublika

Barbados Barbados

Bélgica Belgika, Belgikako Erresuma

Belice Belize

Benín Benin, Beningo Errepublika

Bhután Bhutan, Bhutango Erresuma

Bielorrusia (Belarús) Bielorrusia, Bielorrusiako Errepublika

Bolivia Bolivia, Boliviako Errepublika

Bosnia y Herzegovina Bosnia-Herzegovina, Bosnia eta Herzegovina

Botsuana Botswana, Botswanako Errepublika

Brasil Brasil, Brasilgo Errepublika Federala

Brunéi Brunei, Bruneiko Estatua, Bakearen Egoitza (Negara Brunei Darussalam)

Bulgaria Bulgaria, Bulgariako Errepublika

Burkina Faso Burkina Faso

Burundi Burundi, Burundiko Errepublika

Cabo Verde Cabo Verde, Cabo Verdeko Errepublika

Camboya Kanbodia, Kanbodiako Erresuma

Camerún Kamerun, Kamerungo Errepublika

Canadá Kanada

Chad Txad, Txadeko Errepublika

Chequia (República 
Checa)

Txekia, Txekiar Errepublika

Chile Txile, Txileko Errepublika

China Txina, Txinako Herri Errepublika

472 EUSKERA - LII, 2007, 1



  Munduko estatu-izenak, herritarren...

Gaztelaniazko izen 
laburtua Euskarazko izena

Chipre Zipre, Zipreko Errepublika

Colombia Kolonbia, Kolonbiako Errepublika

Comoras Komoreak, Komoreetako Batasuna

Congo (República del 
Congo)

Kongo, Kongoko Errepublika

Congo (República 
Democrática del Congo)

Kongo, Kongoko Errepublika Demokratikoa (lehen, Zaire)

Corea del Norte Ipar Korea, Koreako Herri Errepublika Demokratikoa

Corea del Sur Hego Korea, Koreako Errepublika

Boli Kosta, Boli Kostako Errepublika

Costa Rica Costa Rica, Costa Ricako Errepublika

Croacia Kroazia, Kroaziako Errepublika

Cuba Kuba, Kubako Errepublika

Dinamarca Danimarka, Danimarkako Erresuma

Dominica Dominika, Dominikako Commonwealth

Ecuador Ekuador, Ekuadorko Errepublika

Egipto Egipto, Egiptoko Arabiar Errepublika

El Salvador El Salvador, El Salvadorko Errepublika

Emiratos Árabes Unidos Arabiar Emirerri Batuak

Eritrea Eritrea, Eritreako Estatua

Eslovaquia Eslovakia, Eslovakiar Errepublika

Eslovenia Eslovenia, Esloveniako Errepublika

España Espainia, Espainiako Erresuma

Estados Unidos Ameriketako Estatu Batuak, AEB

Estonia Estonia, Estoniako Errepublika

Etiopía Etiopia, Etiopiako Errepublika Demokratiko Federala

Filipinas Filipinak, Filipinetako Errepublika

Finlandia Finlandia / Suomi, Finlandiako Errepublika / Suomiko Errepublika

Fiyi Fiji, Fiji Uharteetako Errepublika

Francia Frantzia, Frantziako Errepublika

Gabón Gabon, Gabondar Errepublika

Gambia Gambia, Gambiako Errepublika

Georgia Georgia
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Gaztelaniazko izen 
laburtua Euskarazko izena

Ghana Ghana, Ghanako Errepublika

Granada Grenada

Grecia Grezia, Heleniar Errepublika

Guatemala Guatemala, Guatemalako Errepublika

Guinea Ginea, Gineako Errepublika

Guinea Ecuatorial Ekuatore Ginea, Ekuatore Gineako Errepublika

Guinea-Bissau Ginea Bissau, Ginea Bissauko Errepublika

Guyana Guyana, Guyanako Errepublika Kooperatiboa

Haití Haiti, Haitiko Errepublika

Honduras Honduras, Hondurasko Errepublika

Hungría Hungaria, Hungariako Errepublika

India India, Indiako Errepublika

Indonesia Indonesia, Indonesiako Errepublika

Irán Iran, Irango Islamiar Errepublika

Iraq Irak, Irakeko Errepublika

Irlanda Eire / Irlanda

Islandia Islandia, Islandiako Errepublika

Islas Marshall Marshall Uharteak, Marshall Uharteetako Errepublika

Islas Salomón Salomon Uharteak

Israel Israel, Israelgo Estatua

Italia Italia, Italiako Errepublika

Jamaica Jamaika

Japón Japonia

Jordania Jordania, Jordaniako Haxemi Erresuma

Kazajstán Kazakhstan, Kazakhstango Errepublika

Kenia Kenya, Kenyako Errepublika

Kirguistán Kirgizistan/Kirgizia, Kirgizistango Errepublika

Kiribati Kiribati, Kiribatiko Errepublika

Kuwait Kuwait, Kuwaiteko Estatua

Laos Laos, Laosko Herri Errepublika Demokratikoa

Lesotho Lesotho, Lesothoko Erresuma

Letonia Letonia, Letoniako Errepublika
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  Munduko estatu-izenak, herritarren...

Gaztelaniazko izen 
laburtua Euskarazko izena

Líbano Libano, Libanoko Errepublika

Liberia Liberia, Liberiako Errepublika

Libia Libia, Libiako Arabiar Herri Jamahiriya Sozialista Handia

Liechtenstein Liechtenstein, Liechtensteingo Printzerria

Lituania Lituania, Lituaniako Errepublika

Luxemburgo Luxenburgo7, Luxenburgoko Dukerri Handia

Macedonia Mazedonia, Mazedoniako Errepublika (estatuak bere buruari emandako 
izendapena da. Nazioarteko erakundeetan, behin-behineko izendapen 

Mazedoniako Jugoslaviar Errepublika Ohia)

Madagascar Madagaskar, Madagaskarko Errepublika

Malasia Malaysia

Malawi Malawi, Malawiko Errepublika

Maldivas Maldivak, Maldivetako Errepublika

Malí Mali, Maliko Errepublika

Malta Malta, Maltako Errepublika

Marruecos Maroko, Marokoko Erresuma

Mauricio Maurizio, Maurizioko Errepublika

Mauritania Mauritania, Mauritaniako Errepublika Islamiarra

México Mexiko, Mexikoko Estatu Batuak

Micronesia Mikronesia, Mikronesiako Estatu Federatuak

Moldavia (Moldova) Moldavia, Moldaviako Errepublika

Mónaco Monako, Monakoko Printzerria

Mongolia Mongolia

Montenegro Montenegro, Montenegroko Errepublika

Mozambique Mozambike, Mozambikeko Errepublika

Myanmar (Birmania) Myanmar (Birmania), Myanmarko Batasuna (Birmaniako Batasuna)

Namibia Namibia, Namibiako Errepublika

Nauru Nauru, Nauruko Errepublika

Nepal Nepal, Nepalgo Erresuma

Nicaragua Nikaragua, Nikaraguako Errepublika

Níger Niger, Nigerko Errepublika

Nigeria Nigeria, Nigeriako Errepublika Federala

7 Luxemburg ere onartzen da.
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Gaztelaniazko izen 
laburtua Euskarazko izena

Noruega Norvegia, Norvegiako Erresuma

Nueva Zelanda Zeelanda Berria

Omán Oman, Omango Sultanerria

Países Bajos Herbehereak, Herbehereetako Erresuma

Pakistán Pakistan, Pakistango Islamiar Errepublika

Paláu (Palaos) Palau, Palauko Errepublika

Panamá Panama, Panamako Errepublika

Papúa Nueva Guinea Papua Ginea Berria, Papua Ginea Berriko Estatu Burujabea

Paraguay Paraguai, Paraguaiko Errepublika

Perú Peru, Peruko Errepublika

Polonia Polonia, Poloniako Errepublika

Portugal Portugal, Portugalgo Errepublika

Puerto Rico Puerto Rico, Puerto Ricoko Estatu Libre Elkartua

Qatar Qatar, Qatarko Estatua

Reino Unido Erresuma Batua, Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batua

República Centroafricana Afrika Erdiko Errepublika

República Dominicana Dominikar Errepublika

Ruanda Ruanda, Ruandako Errepublika

Rumanía Errumania

Rusia Errusia, Errusiar Federakundea

Samoa Samoa, Samoako Estatu Burujabea

San Cristóbal y Nieves Saint Kitts eta Nevis, Saint Kitts eta Nevisko Federazioa

San Marino San Marino, San Marinoko Errepublika

San Vicente y las 
Granadinas

Saint Vincent eta Grenadinak

Santa Lucía Santa Luzia

Santo Tomé y Príncipe Sao Tome eta Principe, Sao Tome eta Principeko Errepublika Demokra-
tikoa

Senegal Senegal, Senegalgo Errepublika

Serbia Serbia, Serbiako Errepublika

Seychelles Seychelleak, Seychelleetako Errepublika

Sierra Leona Sierra Leona, Sierra Leonako Errepublika

Singapur Singapur, Singapurko Errepublika
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III. Munduko estatuak frantsesez eta euskaraz

Frantsesezko izen 
laburtua Euskarazko izena

Afghanistan Afganistan, Afganistango Estatu Islamiarra

Afrique du Sud Hegoafrika, Hegoafrikako Errepublika

Albanie Albania, Albaniako Errepublika

Algérie Aljeria, Aljeriako Herri Errepublika Demokratikoa

Allemagne Alemania, Alemaniako Errepublika Federala

Andorre Andorra, Andorrako Printzerria

Angola Angola, Angolako Errepublika

Antigua-et-Barbuda Antigua eta Barbuda

Arabie saoudite Saudi Arabia, Saudi Arabiako Erresuma

Argentine Argentina, Argentinako Errepublika

Arménie Armenia, Armeniako Errepublika

Australie Australia, Australiako Commonwealth

Autriche Austria, Austriako Errepublika

Azerbaïdjan Azerbaijan, Azerbaijango Errepublika

Bahamas Bahamak, Bahametako Commonwealth

Bahreïn Bahrain, Bahraingo Erresuma

Bangladesh Bangladesh, Bangladeshko Herri Errepublika

Barbade Barbados

Belgique Belgika, Belgikako Erresuma

Belize Belize

Bénin Benin, Beningo Errepublika

Bhoutan Bhutan, Bhutango Erresuma

Biélorussie (Bélarus) Bielorrusia, Bielorrusiako Errepublika

Bolivie Bolivia, Boliviako Errepublika

Bosnie-Herzégovine Bosnia-Herzegovina, Bosnia eta Herzegovina

Botswana Botswana, Botswanako Errepublika

Brésil Brasil, Brasilgo Errepublika Federala

Brunei Brunei, Bruneiko Estatua, Bakearen Egoitza (Negara Brunei Darussalam)

Bulgarie Bulgaria, Bulgariako Errepublika

Burkina Faso Burkina Faso

Burundi Burundi, Burundiko Errepublika
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  Munduko estatu-izenak, herritarren...

Gaztelaniazko izen 
laburtua Euskarazko izena

Siria Siria, Siriako Arabiar Errepublika

Somalia Somalia

Sri Lanka Sri Lanka, Sri Lankako Errepublika Sozialista Demokratikoa

Suazilandia Swazilandia, Swazilandiako Erresuma

Sudáfrica Hegoafrika, Hegoafrikako Errepublika

Sudán Sudan, Sudango Errepublika

Suecia Suedia, Suediako Erresuma

Suiza Suitza, Suitzar Konfederakundea

Surinam Surinam, Surinamgo Errepublika

Tailandia Thailandia, Thailandiako Erresuma

Taiwán Taiwan, Txinako Errepublika

Tanzania Tanzania, Tanzaniako Errepublika Batua

Tayikistán Tajikistan, Tajikistango Errepublika

Timor Oriental Ekialdeko Timor, Ekialdeko Timorko Errepublika Demokratikoa

Togo Togo, Togoko Errepublika

Tonga Tonga, Tongako Erresuma

Trinidad y Tobago Trinidad eta Tobago, Trinidad eta Tobagoko Errepublika

Túnez Tunisia, Tunisiako Errepublika

Turkmenistán Turkmenistan

Turquía Turkia, Turkiako Errepublika

Tuvalu Tuvalu

Ucrania Ukraina

Uganda Uganda, Ugandako Errepublika

Uruguay Uruguai, Uruguaiko Ekialdeko Errepublika

Uzbekistán Uzbekistan, Uzbekistango Errepublika

Vanuatu Vanuatu, Vanuatuko Errepublika

Vaticano (Santa Sede) Vatikanoa (Egoitza Santua8), Vatikano Hiriko Estatua

Venezuela Venezuela, Venezuelako Bolibartar Errepublika

Vietnam Vietnam, Vietnamgo Errepublika Sozialista

Yemen Yemen, Yemengo Errepublika

Yibuti Djibuti, Djibutiko Errepublika

Zambia Zambia, Zambiako Errepublika

Zimbabue Zimbabwe, Zimbabweko Errepublika

8 Vatikano Hiriak eta Egoitza Santuak izaera juridiko desberdina dute nazioarteko zuzenbidean.
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  Munduko estatu-izenak, herritarren...

Frantsesezko izen 
laburtua Euskarazko izena

Cambodge Kanbodia, Kanbodiako Erresuma

Cameroun Kamerun, Kamerungo Errepublika

Canada Kanada

Cap-Vert Cabo Verde, Cabo Verdeko Errepublika

Chili Txile, Txileko Errepublika

Chine Txina, Txinako Herri Errepublika

Chypre Zipre, Zipreko Errepublika

Colombie Kolonbia, Kolonbiako Errepublika

Comores Komoreak, Komoreetako Batasuna

Congo (République 
démocratique du Congo)

Kongo, Kongoko Errepublika Demokratikoa (lehen, Zaire)

Congo (République du 
Congo)

Kongo, Kongoko Errepublika

Corée du Nord Ipar Korea, Koreako Herri Errepublika Demokratikoa

Corée du Sud Hego Korea, Koreako Errepublika

Costa Rica Costa Rica, Costa Ricako Errepublika

Boli Kosta, Boli Kostako Errepublika

Croatie Kroazia, Kroaziako Errepublika

Cuba Kuba, Kubako Errepublika

Danemark Danimarka, Danimarkako Erresuma

Djibouti Djibuti, Djibutiko Errepublika

Dominique Dominika, Dominikako Commonwealth

Égypte Egipto, Egiptoko Arabiar Errepublika

Émirats arabes unis Arabiar Emirerri Batuak

Équateur Ekuador, Ekuadorko Errepublika

Érythrée Eritrea, Eritreako Estatua

Espagne Espainia, Espainiako Erresuma

Estonie Estonia, Estoniako Errepublika

États-Unis Ameriketako Estatu Batuak, AEB

Éthiopie Etiopia, Etiopiako Errepublika Demokratiko Federala

Fidji Fiji, Fiji Uharteetako Errepublika

Finlande Finlandia / Suomi, Finlandiako Errepublika / Suomiko Errepublika

France Frantzia, Frantziako Errepublika
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Frantsesezko izen 
laburtua Euskarazko izena

Gabon Gabon, Gabondar Errepublika

Gambie Gambia, Gambiako Errepublika

Géorgie Georgia

Ghana Ghana, Ghanako Errepublika

Grèce Grezia, Heleniar Errepublika

Grenade Grenada

Guatemala Guatemala, Guatemalako Errepublika

Guinée Ginea, Gineako Errepublika

Guinée équatoriale Ekuatore Ginea, Ekuatore Gineako Errepublika

Guinée-Bissau Ginea Bissau, Ginea Bissauko Errepublika

Guyana Guyana, Guyanako Errepublika Kooperatiboa

Haïti Haiti, Haitiko Errepublika

Honduras Honduras, Hondurasko Errepublika

Hongrie Hungaria, Hungariako Errepublika

Inde India, Indiako Errepublika

Indonésie Indonesia, Indonesiako Errepublika

Irak/Iraq Irak, Irakeko Errepublika

Iran Iran, Irango Islamiar Errepublika

Irlande Eire / Irlanda

Islande Islandia, Islandiako Errepublika

Israël Israel, Israelgo Estatua

Italie Italia, Italiako Errepublika

Jamaïque Jamaika

Japon Japonia

Jordanie Jordania, Jordaniako Haxemi Erresuma

Kazakhstan Kazakhstan, Kazakhstango Errepublika

Kenya Kenya, Kenyako Errepublika

Kirghizstan/Kirghizie Kirgizistan/Kirgizia, Kirgizistango Errepublika

Kiribati Kiribati, Kiribatiko Errepublika

Koweït Kuwait, Kuwaiteko Estatua

Laos Laos, Laosko Herri Errepublika Demokratikoa

Lesotho Lesotho, Lesothoko Erresuma
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  Munduko estatu-izenak, herritarren...

Frantsesezko izen 
laburtua Euskarazko izena

Lettonie Letonia, Letoniako Errepublika

Liban Libano, Libanoko Errepublika

Liberia Liberia, Liberiako Errepublika

Libye Libia, Libiako Arabiar Herri Jamahiriya Sozialista Handia

Liechtenstein Liechtenstein, Liechtensteingo Printzerria

Lituanie Lituania, Lituaniako Errepublika

Luxembourg Luxenburgo9, Luxenburgoko Dukerri Handia

Macédoine Mazedonia, Mazedoniako Errepublika (estatuak bere buruari emandako 
-

ziala hau da: Mazedoniako Jugoslaviar Errepublika Ohia)

Madagascar Madagaskar, Madagaskarko Errepublika

Malaisie Malaysia

Malawi Malawi, Malawiko Errepublika

Maldives Maldivak, Maldivetako Errepublika

Mali Mali, Maliko Errepublika

Malte Malta, Maltako Errepublika

Maroc Maroko, Marokoko Erresuma

Marshall Marshall Uharteak, Marshall Uharteetako Errepublika

Maurice Maurizio, Maurizioko Errepublika

Mauritanie Mauritania, Mauritaniako Errepublika Islamiarra

Mexique Mexiko, Mexikoko Estatu Batuak

Micronésie Mikronesia, Mikronesiako Estatu Federatuak

Moldavie (Moldova) Moldavia, Moldaviako Errepublika

Monaco Monako, Monakoko Printzerria

Mongolie Mongolia

Monténégro Montenegro, Montenegroko Errepublika

Mozambique Mozambike, Mozambikeko Errepublika

Myanmar (Birmanie) Myanmar (Birmania), Myanmarko Batasuna (Birmaniako Batasuna)

Namibie Namibia, Namibiako Errepublika

Nauru Nauru, Nauruko Errepublika

Népal Nepal, Nepalgo Erresuma

Nicaragua Nikaragua, Nikaraguako Errepublika

9 Luxemburg ere onartzen da.
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Frantsesezko izen 
laburtua Euskarazko izena

Niger Niger, Nigerko Errepublika

Nigeria Nigeria, Nigeriako Errepublika Federala

Norvège Norvegia, Norvegiako Erresuma

Nouvelle-Zélande Zeelanda Berria

Oman Oman, Omango Sultanerria

Ouganda Uganda, Ugandako Errepublika

Ouzbékistan Uzbekistan, Uzbekistango Errepublika

Pakistan Pakistan, Pakistango Islamiar Errepublika

Palaos Palau, Palauko Errepublika

Panama Panama, Panamako Errepublika

Papouasie-Nouvelle- 
-Guinée

Papua Ginea Berria, Papua Ginea Berriko Estatu Burujabea

Paraguay Paraguai, Paraguaiko Errepublika

Pays-Bas Herbehereak, Herbehereetako Erresuma

Pérou Peru, Peruko Errepublika

Philippines Filipinak, Filipinetako Errepublika

Pologne Polonia, Poloniako Errepublika

Porto Rico Puerto Rico, Puerto Ricoko Estatu Libre Elkartua

Portugal Portugal, Portugalgo Errepublika

Qatar Qatar, Qatarko Estatua

République centrafricaine Afrika Erdiko Errepublika

République dominicaine Dominikar Errepublika

République tchèque Txekia, Txekiar Errepublika

Roumanie Errumania

Royaume-Uni Erresuma Batua, Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batua

Russie Errusia, Errusiar Federakundea

Rwanda Ruanda, Ruandako Errepublika

Sainte-Lucie Santa Luzia

Saint-Kitts-et-Nevis Saint Kitts eta Nevis, Saint Kitts eta Nevisko Federazioa

Saint-Marin San Marino, San Marinoko Errepublika

Saint-Vincent-et-les- 
-Grenadines

Saint Vincent eta Grenadinak

Salomon Salomon Uharteak
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  Munduko estatu-izenak, herritarren...

Frantsesezko izen 
laburtua Euskarazko izena

Salvador El Salvador, El Salvadorko Errepublika

Samoa Samoa, Samoako Estatu Burujabea

Sao Tomé-et-Principe Sao Tome eta Principe, Sao Tome eta Principeko Errepublika Demokratikoa

Sénégal Senegal, Senegalgo Errepublika

Serbie Serbia, Serbiako Errepublika

Seychelles Seychelleak, Seychelleetako Errepublika

Sierra Leone Sierra Leona, Sierra Leonako Errepublika

Singapour Singapur, Singapurko Errepublika

Slovaquie Eslovakia, Eslovakiar Errepublika

Slovénie Eslovenia, Esloveniako Errepublika

Somalie Somalia

Soudan Sudan, Sudango Errepublika

Sri Lanka Sri Lanka, Sri Lankako Errepublika Sozialista Demokratikoa

Suède Suedia, Suediako Erresuma

Suisse Suitza, Suitzar Konfederakundea

Suriname Surinam, Surinamgo Errepublika

Swaziland Swazilandia, Swazilandiako Erresuma

Syrie Siria, Siriako Arabiar Errepublika

Tadjikistan Tajikistan, Tajikistango Errepublika

Taïwan Taiwan, Txinako Errepublika

Tanzanie Tanzania, Tanzaniako Errepublika Batua

Tchad Txad, Txadeko Errepublika

Thaïlande Thailandia, Thailandiako Erresuma

Timor oriental Ekialdeko Timor, Ekialdeko Timorko Errepublika Demokratikoa

Togo Togo, Togoko Errepublika

Tonga Tonga, Tongako Erresuma

Trinité-et-Tobago Trinidad eta Tobago, Trinidad eta Tobagoko Errepublika

Tunisie Tunisia, Tunisiako Errepublika

Turkménistan Turkmenistan

Turquie Turkia, Turkiako Errepublika

Tuvalu Tuvalu

Ukraine Ukraina
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Frantsesezko izen 
laburtua Euskarazko izena

Uruguay Uruguai, Uruguaiko Ekialdeko Errepublika

Vanuatu Vanuatu, Vanuatuko Errepublika

Vatican (Saint-Siège) Vatikanoa (Egoitza Santua10), Vatikano Hiriko Estatua

Venezuela Venezuela, Venezuelako Bolibartar Errepublika

Vietnam Vietnam, Vietnamgo Errepublika Sozialista

Yémen Yemen, Yemengo Errepublika

Zambie Zambia, Zambiako Errepublika

Zimbabwe Zimbabwe, Zimbabweko Errepublika

(Euskaltzaindiak, 2007ko martxoaren 30ean, Donostian, onartua)

10 Vatikano Hiriak eta Egoitza Santuak izaera juridiko desberdina dute nazioarteko zuzenbidean.
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EUSKALTZAINDIAREN BAIONAKO ORDEZKARITZA
BERRIAREN INAUGURAZIOA

Baionan, 2007ko apirilaren 18an

Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Baionako auzapeza,
Agintariak,
Euskaltzainkideak,
Jaun-andreak

Arratsalde on!

Zinez pozgarri da Euskaltzaindiarentzat egun zuekin bat egitea Baionako
ordezkaritza berria irekitzeko ekitaldi honetan.

Euskaltzaindia erakundeak, hortaz, baditu aurrerantzean instalazio berriak
Euskal Herriaren eta euskararen herrialde honetan, bertan lan egiteko eta eus-
kaldun guztiei zerbitzua emateko.

Badaki Euskaltzaindiak horrelakoetan premiazkoak eta ezinbestekoak iza-
ten direla baliabide anitz eta ugariak. Badaki, orobat, erakundeen aldetik la-
guntza jasotzen duela, eta, zer esanik ez, eskerrak ematea ere legezko eta ta-
xuzkoa dela. 

Har bitzate, hortaz, nire ahotik Baionako auzapezak eta Baionako hiriak
Euskaltzaindiaren eskerrik beroenak, Euskaltzaindiari eskaini diotelako bere
euskal lanetan jarraitzeko leku duin eta erosoa.

Lanean jarraitzeko esan diot, Euskaltzaindia aspalditik ari baita lanean
Euskal Herriko Iparralde honetan. Zehatzago esateko, bere sorrera datatik ber-
tatik, ordurik hona etengabekoa izan baita Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zu-
beroako ordezkarien presentzia Euskaltzaindian, dela euskaltzain ohorezko,
dela euskaltzain oso, dela euskaltzain urgazle edota laguntzaile gisa.

Euskaltzaindia da, izan ere, euskararen erakundea. Hala da euskararen lu-
rraldeetan; hala izan da eta hala beharko du izan, baldin eta nahi bada euska-
ra hizkuntza, ideologia eta pentsamolde desberdinetatik at izatea. Hainbatez



gogora dezadan Euskaltzaindiaren estatus juridikoa, bera baita bakarra, eus-
karari dagozkionetan, erakunde ofizial eta arau-emailea, Hego Euskal Herrian,
eta onura publikoarena, Ipar Euskal Herrian. Ofizialtasun-puntua behar du es-
kuratu Euskal Herriko Iparralde honetan, eta horretarako ahaleginetan dihar-
du Euskaltzaindiak.

At edo kanpo izateak, alabaina, ez du esan nahi gizartetik aldenduta, apar-
te bizi behar duenik Euskaltzaindiak. Hala egingo balu, galbidea besterik ez
luke ekarriko horrek bere xede garrantzitsuarentzat, euskararentzat. Itxurake-
rian ere ezin bizi, euskara kinka larrian dagoen une honetan. Zertan izango
luke, beraz, Euskaltzaindiak bere bidea, euskarari bere babesa eta sustatze-lana
ahalik hobekien emateko?

Bistan da galdera horri erantzun bakarra ematerik ez dagoela. Bai, ordea,
askotariko arrapostua, alde eta ikuspegi askotakoa. Baten batzuk hautatzeko-
tan, hona hemen nireak:

– Euskaltzaindiari dagokio, batetik, euskararen herrialde guztietan horien
egoera eta erabilera bultzatzea, tokian tokiko ezaugarri berezkoekin, be-
tiere, ahantzi eta baztertu gabe, euskara bat eta bakarra dela, molde eta
tenore desberdinak bere baitan biltzen dituena.

– Euskaltzaindiari dagokio euskararen herrialde desberdinetako tradizioa
biltzea eta ikuspegi zientifikotik ikertzea, euskararen normatibizazioa
eta estandarizazioa erdiesteko, euskara moderno eta erabilgarri baten
bila.

– Euskaltzaindiari dagokio herrialde bakoitzaren agintariekin hitzarmenak
sinatzea, euskararen hizkuntza-politikaren eremuan gure ahotsa eta gure
aholkua har ditzaten, inolako alderdikeriarik gabe eta herrialde horien
egoera propioa aintzat hartuta.

Azken horren froga da gaurko ekitaldia, bi erakunderen arteko lan elkar-
tuaren emaitza. Horren bidez ere lortu da Euskaltzaindiarentzat ordezkaritza
berria, egungo ikerketa- eta zerbitzu-mailak behar duena. Euskaldunek ere er-
dietsi dute Euskaltzaindiak berak zerbitzu duinagoa eman ahal izatea.

Betor, ildo beretik, lehendik ere Euskararen Erakunde Publikoarekin du-
gun hitzarmena eta horren garatzea. Aldanahi eta egonzaleen artean, aspaldi-
tik hartua du erabakia Euskaltzaindiak, gibelera baino, aitzina begira jokatze-
ko. Iraganari muzin egin gabe, berak erakusten digu sarri-sarri zuzeneko bidea;
on da ideia eta gogoeta berrietan murgiltzea, gizarteak aurrera egiten duen ber,
euskarak ere zahar ukitua izan ez dezan, gizakiarekin batera hizkuntza ere al-
datuz doalako.

Kantitu beharrik ez dagoela uste duenaren kontra, egokitu beharra ikus-
ten du Euskaltzaindiak euskararen baitan, egokitu, gaurkotu, eguneratu... eta
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erabilgarri eta ezin utzizko bihurtu eguneroko zereginetan. Horra hor gakoa
eta muina.

Egin dezagun lan elkarrekin guztiok euskara aitzinatzeko, euskara baita
gure kultur ondarearen zati garrantzitsua eta alboraezina. Horretarako tokia eta
baliabideak badatoz, borondatea eta gogoa ez da faltako Euskaltzaindiaren al-
detik.

Mila esker guztioi, eta bereziki urte luzetan gure buru izan den Jean Ha-
ritschelharri, bere lana eta aholkuengatik. Orobat Iparraldeko euskaltzain oho-
rezko, oso eta urgazleei, Euskaltzaindiaren langileei eta euskaltzale guztiei,
egunero-egunero euskararen eta Euskaltzaindiaren lana hartzen duzuelako ado-
re eta kemen handiz.

Ekin diezaiogun, bada, egitekoari.

* * *

Monsieur le Maire de Bayonne,
Monsieur le Vice-Président du Conseil Général et Président de l’Office

Public de la Langue basque,
Monsieur le Député,
Chers collègues membres de l’Académie,
Mesdames,
Messieurs.

C’est un réel plaisir pour l’Acamémie de la Langue basque de vous re-
cevoir à l’occasion de cette acte d’inauguration de sa nouvelle délégation
bayonnaise.

Euskaltzaindia a donc désormais un nouveau siège de délégation pour
proposer ses services à tous les Basques de cette partie du Pays basque et de
l’euskara.

L’Académie n’ignore pas que que les besoins des délégations sont nom-
breux et importants, et qu’elle reçoit pour les satisfaire l’aide des institutions
publiques. Comme il convient et comme il se doit, elle les en remercie vive-
ment.

Que le Maire de Bayonne, et la ville de Bayonne reçoivent donc par ma
bouche les remerciements les plus chaleureux de l’Académie, à qui ils offrent
un lieu de travail digne et fonctionnel pour poursuivre ses activités en Ipar-
ralde.

De poursuivre ses activités, ai-je dit, car il y a fort longtemps que l’Aca-
démie travaille de ce côté-ci de la frontière. En fait, c’est depuis la création
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même de l’Académie qu’il y a eu des représentants du Labourd, de la Basse-
Navarre et de la Soule au sein de l’Académie, en tant qu’académiciens d’hon-
neur, académiciens titulaires, ou membres correspondants.

Euskalzaindia a été, et demeure, l’institution de la langue basque. Elle est
présente comme telle dans tous les territoires bascophones. Ceci est indispen-
sable si l’on veut que l’euskara demeure une élément transcendant les diffé-
rences de mode de pensée ou idéologiques. Permettez-moi, de rappeler aussi
son statut juridique, qui est unique, d’une part en tant qu’institution publique
officielle de normalisation linguistique relativement à l’euskara en Pays basque
sud, d’autre part, en tant qu’Association reconnue d’Utilité publique en Ipar-
ralde. Nous savons qu’il manque encore à l’euskara une reconnaissance offi-
cielle de la part de l’Etat en France, mais nous espérons que celle-ci pourra
être obtenue dans l’avenir, et nous travaillerons à cet effet.

Demeurer en dehors des différences et conflits de la société ne veut pas
dire pour l’Académie rester loin de la réalité sociale. S’il en était ainsi, cela
la conduirait à l’échec total relativement à ses responsabilités à l’égard de son
objet principal, c’est à dire de la langue basque, à l’heure précisément où cel-
le-ci se trouve dans une situation très préoccupante. Impossible d’ignorer cet-
te réalité.

Quelles sont les tâches qui incombent à notre Académie pour défendre et
promouvoir l’euskara et encourager son usage ? Bien sûr, il n’est pas possible
de donner une réponse unique à cette question. Les réponses seront donc plu-
rielles, et ayant des perspectives différentes. S’il faut en choisir certaines, voi-
ci quelles seraient les miennes:

– L’Académie se doit, d’une part, d’encourager dans tous les territoires de
la langue basque son usage, et d’améliorer sa situation, dans le respect
des particularités locales, mais sans oublier que si elle présente des as-
pects divers et connait des situations différentes, la langue basque est une.

– L’Académie se doit également de recueillir les traditions des différentes
territoires du basque, et de les étudier de manière scientifique, de façon
en particulier à établir des normes linguistiques et une standardisation
adéquates, dans la perspective du développement d’un basque moderne
et pratique pour les locuteurs actuels.

– Il faut également que l’Académie signe avec les autorités des diverses
provinces des conventions par lesquelles, en matière d’aménagement
linguistique relatif au basque, notre voix et nos recommandations soient
entendues, sans aucune prévention partisane, et en prenant en compte
la situation spécifique de chacune des provinces.

L’inauguration de ce jour, résultat de la collaboration de deux institutions,
est une illustration de tout ceci. Grâce à ce partenariat l’Académie est désor-
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mais dotée d’un siège de délégation nouveau, présentant les caractéristiques
techniques permettant de répondre aux exigences actuelles en matière de re-
cherche et de services. Les Basques pourront ainsi recevoir un service plus
digne de la part d’Euskaltzaindia.

Qu’il en advienne ainsi quant à la signature et au développement de la
Convention avec l’Office public de la Langue basque. Entre les conservateurs
et les rénovateurs, il y a bien longtemps que l’Académie a choisi d’agir en re-
gardant vers l’avenir, mais sans renier le passé car c’est lui qui nous montre
souvent la voie à suivre. Il est bon de se confronter aux idées et pensées nou-
velles, de façon qu’à mesure que la société progresse, le basque ne se trouve
pas enfermé dans le passé, car la langue change avec les individus.

Contrairement à ceux qui pensent qu’il ne faut rien changer, l’Académie
perçoit le besoin d’adapter la langue, de la rénover et de la moderniser pour
la rendre à même de répondre aux exigences de la vie quotidienne. Voilà l’en-
jeu majeur et central.

Travaillons tous ensemble pour faire avancer et progresser l’euskara, le-
quel constitue la part la plus importante, incontournable, de notre patrimoine
culturel. Si les ressources et moyens lui sont pourvus comme il convient, ni
la bonne volonté ni l’ardeur ne manqueront à  l’Académie.

Mettons nous donc à l’ouvrage!

Mila esker.
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EiTB ETA EUSKALTZAINDIAREN ARTEKO
LANKIDETZA-HITZARMENA

Iurreta, 2007-I-23

Andoni Ortuzar Euskal Irrati Telebista (EiTB) herri erakundeko zuzen-
dari nagusiak eta Andres Urrutia euskaltzainburuak EiTBren –eta horren so-
zietate Euskal Telebista, Eusko Irratia eta Radio Vitoriaren– eta Euskaltzain-
diaren arteko bigarren lankidetza-hitzarmena sinatu dute gaur, urtarrilak 23,
EiTBren Iurretako egoitzan. Hitzarmen horren bidez, EiTBko hedabideetan
euskararen erabilera egokia sustatuko da, euskal gizartean euskara normaliza-
tzeko eta bultzatzeko helburuarekin. Ekitaldian halaber, Jose Luis Lizundia di-
ruzainak eta Julian Beloki EiTB Irratiko zuzendari koordinatzaileak parte har-
tu dute.

Bi erakundeen arteko lankidetza hiru esparrutan gauzatuko da:

– Lexikoa, batez ere Onomastikaren alorrean, eta bereziki EiTBn erabil-
tzen diren toponimo, exotoponimo eta antroponimoei lotua.

– Hizkuntzaren gramatika.

– Ahoskerari buruzko arauak eta jarraibideak.

Era horretan, euskararen erabilera egokirako, EiTBri aholkua eskainiko
dio Euskaltzaindiak, eta horrez gain, urtean behin, txostena osatuko du. EiTBk,
bere aldetik, euskararen normalizazioa, sustapena eta erabilera zuzena bultza-
tuko ditu.

EiTBren hedabideek egindako kontsultei lehentasuna emango die Akade-
miak. Erakunde bietako ordezkari bana arituko dira kontsulta horiek eta eran-
tzunak bideratzen. 

Hiru urteko iraupena izango duen hitzarmen hau behar bezala betetzen
ari dela ziurtatzeko Euskal Irrati Telebistak eta Euskaltzaindiak Jarraipen Ba-
tzordea eratuko dute.



EUSKALTZAINDIAK ETA ELHUYAR FUNDAZIOAK
ELKARLANERAKO HITZARMENA SINATU DUTE

Martxoaren 16an, Elhuyar Fundazioaren egoitzan, elkarlanerako hitzarme-
na eta 2007ko protokoloa sinatu zituzten Euskaltzaindiak eta Elhuyar Funda-
zioak. Fundazioaren izenean Jose Mari Rodriguez Ibabe Elhuyar Fundazioko
buruak sinatu zuen eta, Euskaltzaindiarenean, Andres Urrutia euskaltzainburuak.
Hitzarmenak hiru urteko iraupena izango du.

Sinatze-ekitaldiaren aurretik,  Elhuyarrek bere jardunaren berri zehatza
eman zien Euskaltzaindiko kideei, batez ere hizkuntza-zerbitzu eta teknologien
arloan. Elhuyar Fundazioaren izenean hauek izan ziren: Jose Mari Rodriguez-
Ibabe, burua; Itziar Nogeras, zuzendari nagusia; Josu Waliño, proiektu-zuzen-
daria; Josu Aztiria, hizkuntza zerbitzuak saileko arduraduna; Antton Gurru-
txaga eta Alfontso Mujika Etxeberria, Hizkuntza Zerbitzuak saileko kideak;
Olatz Estensoro, Elhuyar aholkularitzako kidea; Ibon Aizpurua Ugarte, Eleka
ingeniaritza linguistikoko kidea. Euskaltzaindiaren izenean hauek izan ziren:
Andres Urrutia, burua; Xabier Kintana, idazkaria; Jose Luis Lizundia, diru-
zaina; Andres Iñigo, Jagon Sailburua eta Pello Telleria, idazkariordea.



BILBAO BIZKAIA KUTXA FUNDAZIOA-EUSKALTZAINDIA
2006ko R.M. AZKUE LITERATURA SARIAK

Bilbo, egoitza, 2007-III-12

11 eta 18 urte bitarteko gaztetxoei zuzenduriko deialdia da.

Martxoaren 12an, Euskaltzaindiaren Egoitzan 2006ko Resurrecion Maria
Azkue Literatura sariak banatu dira. Euskaltzaindiak berak eta Bilbao Bizkaia
Kutxa Fundazioak antolatzen dituzten sari hauek idazle gazteak literatura mun-
dura erakartzeko asmoz sortuak dira.

Jakina denez, sariek bi lan mota hartzen dituzte euren baitan, narrazioa
eta olerkia, alegia. Adinari begira, bi maila dira: A maila, 11 eta 14 urte bi-
tarteko gazteentzat; eta B maila, 15 eta 18 urte bitartekoentzat. 

Hauxe dugu aurtengo edizioan izan den partaidetza kopurua:

– A mailan, narrazioan: 60 lan.
– A maila, olerkian: 39 lan.
– B maila, narrazioan: 86 lan.
– B maila, olerkian: 94 lan.

EPAIMAHAIKOAK

Urtero bezala, aurten ere literatura eremuko pertsona adituek osatu dituzte
epaimahaiak, beti ere Euskaltzaindiak izendatuta. Aurtengo epaimahaikoak
hauek izan dira:

A mailan: Yolanda Arrieta, Antton Irusta eta Manu Lopez Gaseni.
B mailan: Joseba Butron, Jabier Kaltzakorta eta Kirmen Uribe.

SARIDUNAK

A MAILAko sariak

Narrazio alorrean

Lehen Saria: Liburuaren sekretua. Egilea: Mailen Dagorret (Itsasu-Lapurdi).
Ikastetxea: Kanboko Xalbador Kolegioa. Laguntzailea: Pruden Sudupe Azkune.



Bigarren Saria: «Laurgaineko kontesa». Egilea: Lierni Varela Egiguren
(Azpeitia-Gipuzkoa). Ikastetxea: Urola Ikastetxea BHI. Laguntzailea: Mikel
Sarasua.

Hirugarren Saria: «Usoa eta armiarma». Egilea: Aurélie Christmann
(Kanbo-Lapurdi). Ikastetxea: Xalbador ikastetxea. Laguntzailea: Pruden Su-
dupe.

Olerki alorrean

Lehen Saria: «Nire burutik». Egilea: Leire Arenas Belamendia (Azpeitia-
Gipuzkoa). Ikastetxea: Ikasberri ikastola. Laguntzailea: Luix Gurrutxaga.

Bigarren Saria: «Zure irudia». Egilea: Naia Leconte (Angelu-Lapurdi).
Ikastetxea: Kanboko Xalbador Kolegioa. Laguntzailea: Pruden Sudupe Azkune. 

Hirugarren Saria: «Amatxi». Egilea: Kattalin Duhalde (Aiherra-Nafarroa
Beherea). Ikastetxea: Kanboko Xalbador Kolegioa. Laguntzailea: Pruden Su-
dupe Azkune

B MAILAko sariak

Narrazio alorrean

Lehen Saria: «Trapuzko panpinaren egunerokoa». Egilea: Izar Azpiroz
Iragorri (Oiartzun-Gipuzkoa). Ikastetxea: Errenteriako Oiartzo Batxilergo
Ikastola. Laguntzailea: Aizpea Aizpurua.

Bigarren Saria: «Bizitzaren pentagraman jolasean». Egilea: Alaine Agirre
Garmendia (Bermeo-Bizkaia). Ikastetxea: Ignacio Arozena Institutua. Lagun-
tzailea: Marian Bilbao.

Hirugarren Saria: «Ohartu zarelako». Egilea: Olaia Azpiroz (Oiartzun-Gi-
puzkoa). Ikastetxea: Haurtzaro Ikastola. Laguntzailea: Kontxi Begiristain.

Maila honetan, epaimahaikoak ondoko lanak argitaratzeko gomendioa
eman du:

– «Kafe usaina». Egilea: Jon Cadierno Gutierrez (Zumarraga-Gipuzkoa).
Ikastetxea: Jose Maria Iparragirre BHI. Laguntzailea: Itziar Agirre.

– «Begien bakarrizketan». Egilea: Maite Agirre Mujika (Beasain-Gipuz-
koa). Ikastetxea: Loinazpe BHI. Laguntzailea: Reme Arrondo.
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Olerki alorrean

Lehen Saria: «Prefabrikatutako ametsak bide itxietan». Egilea: Haizea Al-
varez Martinez (Getxo-Bizkaia). Ikastetxea: Aixerrota BHI. Laguntzailea: Ima-
nol Goienaga.

Bigarren Saria: «Txoriak askatzen». Egilea: Izar Azpiroz Iragorri (Oiar-
tzun-Gipuzkoa). Ikastetxea: Errenteriako Oiartzo Batxilergo Ikastola. Lagun-
tzailea: Aizpea Aizpurua.

Hirugarren Saria: «Etsaiak». Egilea: Unai Lires Arrieta (Ondarroa-Biz-
kaia). Ikastetxea: Txomin Agirre Ikastola. Laguntzailea: Unai Arza.
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BBK - EUSKALTZAINDIA LITERATURA SARIAK:
2007KO DEIALDIA

Bilbo, egoitza, 2007-III-12

Euskaltzaindiak eta Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak, bi erakundeok as-
paldidanik antolatzen duten literatura lehiaketaren aurtengo deialdia kaleratu
dute. Jakina denez, sariak lau dira: Txomin Agirre Eleberri-saria, Toribio Al-
tzaga Antzerki-saria, Felipe Arrese Beitia Olerki-saria eta Mikel Zarate Saio-
saria.

Txomin Agirre Saria. Eleberria

Lanek gutxienez, 125 orriko luzera izango dute

8.000 euroko sari bakarra.

Toribio Altzaga Saria. Antzerkia

Lanak nahi den neurrikoak izan daitezke

5.000 euroko sari bakarra.

Felipe Arrese Beitia Saria. Olerkia

Lanek gutxienez, 750 bertso-lerroko luzera izango dute

5.000 euroko sari bakarra.

Mikel Zarate Saria. Saioa

Lanek gutxienez, 125 orriko luzera izango dute

6.000 euroko sari bakarra.

* * *



AURKEZPENA

Aurkezteko epea 2007ko urriaren 16an amaituko da eta, lanak, helbide
honetara bidaliko: 

Bilbao Bizkaia Kutxaren Kultura Gela
Elkano, 20
48008 Bilbo

SARIAK IRAGARTZEA

Epaimahaikoen erabakiak, 2007ko abenduaren 31 baino lehen iragarriko
dira.

2006AN LAN SARITUAK KALEAN

Bestalde, 2006. urtean saritutako literatura-lanen argitalpenak kalean dira.
Ondoko hauek dira 2006ko deialdiko irabazleak:

– Arkitektoa. Egilea: Txema Garcia-Viana.

– Joanes (itxaropenaren semea). Egilea: Alaitz Olaizola.

– Zirrikituak. Egilea: Aintzane Galardi.

– Herri maitea, Herri dorpea. Egilea: Sebastian Gartzia Trujillo.
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KEPA ALTONAGAREN ETXEPARE, ALDUDEKO MEDIKUA

Liburuaren aurkezpena

Otsailaren 15ean, Etxepare, Aldudeko medikua liburua aurkeztu dute Eus-
kaltzaindiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak, Akademiaren Egoitzan, Bil-
bon. Aurkezpena honako hauek egin dute: Andres Urrutia euskaltzainburuak;
Ludger Mees, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara errektoreordeak; eta
Kepa Altonaga egileak.

Liburu hau, Kepa Altonaga egileak 2003an irabazi zuen CAF-Elhuyar
zientzia-dibulgaziorako sarian oinarrituz egin da. Eta kaleratu Euskal Herriko
Unibertsitatearen eta Akademiaren arteko hitzarmenari esker.

«Jean Etxepare guztiz intrigagarria da». Horrela adierazten du Kepa Al-
tonagak berak, hitzaurrean, liburua idazteko izan zuen arrazoietako bat:

nire begietarako Jean Etxepare idazle dotorea da, eta zorrotza. Berritzai-
lea da. Eta irekia. Areago: Jean Etxepare idazle ekumenikoa da. Atseginez ira-
kurtzen da.

Hark dioen bezala, Etxeparek eboluzionismoa euskararen munduan sartu
nahi izan zuen; hori:

erabakigarri suertatu zitzaidan. Une horretatik aurrera gogo bizia eduki izan
dut, idazleaz bestalde gizona ulertzeko, eta bai gizon horren ingurua ere.

Gogo horrek bultzaturik, Jean Etxepareren nortasuna eta ibilbidea ezagu-
tu nahi izan ditu Altonagak. Etxepare, Aldudeko medikua liburuaren bitartez,

Jean Etxepare medikua bere testuinguruan ulertzen ahaleginduko gara, eta
izatez, Aldudeko medikuaren bizitza eta obra izan dira liburu honen ardatza eta
denbora-bidaiarako aitzakia.

Izan ere, pertsonaren ibilbideaz eta pentsamenduaz baliaturik, zientziaren
aspektu orokor batzuk eta garaiko Euskal Herriaren berri ematen du Altona-
gak bere liburuan. 

* * *

Kepa Altonaga Biologian doktorea da eta Zoogeografia eta Ornogabe Ez-
-Artropodoen Zoologia irakasten ditu Euskal Herriko Unibertsitatean. UEUko
kidea da eta UZEI eta Elhuyarrekin kolaboratu izan du. Euskaltzain urgazlea



da. Folin markesa: marraskiloak eta euskaldunak uharte galduan (1998) eta
Armand David, pandaren aita (2001) liburuak argitaratu ditu.

* * *

Jean Etxepare Bidegorri (1877-1935) Argentinan jaio zen, Mar Chiquita
herrian, baina haurra zela bueltatu zen Euskal Herrira. Medikuntza ikasi zuen
Bordelen eta 1901ean, doktore-tesia aurkeztu. Garaiko idazle laiko bakarrene-
tarikoa izan zen. Gaztetandik hasi zen Eskualduna aldizkarian kolaboratzen.
Bi liburu argitaratu zituen: Buruxkak (1910) eta Beribilez (1931). Haren lan
guztiak bildu eta argitaratu ditu Piarres Xarritton euskaltzain osoak. Eskual-
tzaleen Biltzarreko burua izan zen eta Gure Herria aldizkariaren buruorde eta
idazkari nagusia. Kanbon hil zen, 1935ean.
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«EZ DOK AMAIRU» ERAKUSKETA

Euskaltzaindiaren egoitza, 2007-III-27



«EZ DOK AMAIRU»
ERAKUSKETA

Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Usurbilgo alkate jauna,
Agintariok,
Euskaltzainkideok,
Jaun-andreok,

Arratsaldeon guztioi!

Joan den mendeko hirurogeigarren hamarkadaren azken hondarretan eus-
kalgintzara hurbildu ginenontzat, ezin baztertuzko oroitzapenak dakarzkigu
gaur zabaltzen den erakusketak. Izan ere, Ez dok amairu izenaren barruan eza-
gutu genituen gerora gure biografian guztiz esanguratsu gertatu diren izeneta-
tik hainbat: Lete, Laboa, Lertxundi, Iriondo, Irigarai, Oskarbi... Hor zegoen
proposamen berria, musika eta estetika garaikideaz lagunduta, eta euskara ho-
geigarren mendean jartzen zuena.

Horixe da, izatez, Bilboko eta Bizkaiko jendearen aurrean jartzen dugu-
na, Jesus Artze Fundazioarekin eta Usurbilgo Udalarekin batera. Uste dugu,
uste ere, horrekin Euskaltzaindiak garai bateko giroa eta bizipenak berresku-
ratzen dituela euskaltzale guztientzat.

Garai batekoak esan dut, baina egunotakoa ere gogoratu behar dut, hain
zuzen ere, garai batekoak gure gaurkoaren oinarriak direla azpimarratzeko. Oi-
narri sendoak eta zutabe indartsuak, euskara bera etorkizunera eramateko mo-
dukoak. Hor dago gure lana; hor dago gure egunerokotasuna. Ez dok amairu
taldearen lorratzari muzin egin gabe, norabide berrien bila abiatu eta abiarazi
euskara eta euskal kultura.

Mila esker.



«EZ DOK AMAIRU»
ERAKUSKETA

1966-03-06 – 1972ko abendua

Joxemari Iriondo

Arratsalde on, Euskaltzainburua, Usurbilgo alkate jauna, eta zuoi denoi.

2003ko apirilean, Jexuxmari Artzeren heriotzako lehenengo urteurrenean
usurbildarrek antolatu zuten Ez dok amairu erakusketa xinple baina oso eta
eder hau antolatu zutenean pozez zoratzen txalotu genuen ahalegin hura. Hala
ere, egia esan behar dizuet, beldur nintzen, oso beldur, hantxe, Usurbilen ber-
tan gelditu eta itoko zela dena, egiten ditugun ahalegin gehienak horrelaxe
amaitzen baitira askotan gure artean. Oker nengoen ordea, zorionez. Izan ere,
lehengo udazkenean Urnietan ikusi ahal izan genuen erakusketa hau, Lourdes
Iriondoren heriotzako urteurrenaren atarian. Usurbilgo Udalak eta Urnietako-
ak, batak bestea lagunduz, Artze gazte zenaren oroitzarrez egindakoa Urnieta-
ko Lekaiora eraman zuten, eta 60. hamarraldian Ez dok amairu ezagutu eta
txalotu zutenek, talde mitiko hura berriro gogoratzeko aukera izan zuten, eta
gaztetxoak izan eta ezagutu ez zutenek Ez dok amairu-ren argazkiak, diskoak
eta han-hemengo egunkari eta astekarietan argitara emandako kronikak iraku-
rri ahal izan zituzten.

Baina gaur beste urrats handi bat eman duzue: nora ekarriko eta Bilbo-
raino ekarri Usurbilen hasitakoa, alajaina! Areago: zein interesatuko talde ha-
ren historiaz eta Euskaltzaindia bera interesatu gainera, Bilbo eta Bizkaiko jen-
deak ere ikusi eta gogora ditzan garai hartako ibilerak. Bejondeizuela! Eskerrik
asko, bihotzez.

* * *

Atsegin eta pozbide bikoitza da niretzat gaurko eguna. Batetik, Usurbi-
len amaitu eta ito ez zelako ahalegin handi hura. Eta bestetik, Gipuzkoako mu-
gak gainditu eta Bilboraino heldu delako erakusketa, Ez dok amairu taldea Bil-
bon ere oso estimatua eta onartua izan baitzen. Zuotako askok gogoan izango
duzuenez, saio asko eman zuen talde gipuzkoarrak Bizkaian, askotan taldeka
eta besteetan bakarka, binaka, hirunaka eta abar. Garai hartan hartu nituen nire
oharretan jasota daukadanez, honako jaialdi hauek eman zituen Ez dok amai-
ru taldeak Bilbon eta Bizkaian, gutxienez ere:



– 1966ko azaroaren 6an, Ondarroan kantatu zuen.

– II. Euskal Liburu eta Disko azoka zelata, Durangon kantatu zuten hu-
rrena Ez dok amairuko kantariek, hara nola: Lourdes Iriondo, Benito
Lertxundi eta Bihurriak (Arantxa Gurmendi), 1966ko azaroaren 30
eguerdian; egun berean, Joxe Antonio Villar, Julen Lekuona eta Mikel
Laboak kantatu zuten, arratsaldean; eta gauean, berriz, Lourdes Irion-
do, Xabier Lete eta Artze anaien saioa egin zen.

– 1967ko urtarrilean jaialdi ederra eman zuen taldeak Bilboko Santiago
Apostol aretoan; eta otsailean, berriro (taldearen erdia) Bilbon izan zen.
1971ko martxoaren 6an, berriz, Baga, biga, higa ikuskaria/sentikaria
eman zuten Coliseo Albia aretoan. Sekulako arrakasta izan zuten hiru
agerraldietan ere, Xabier Gereño eta Migel Angel Astizek ondo asko
goraipatu zutenez.

– 1967ko urtarrilean Bermeon izan ziren.

–1967ko otsailean, Lekeition

– 1967ko otsailaren 12an, eta 1971ko apirilaren 30ean (Baga, biga, higa),
Barakaldon.

– 1970eko abuztuaren 22an Portugaleten egin zuen Ez dok amairuk bere
Baga, biga, higa ikuskari/sentikari esperimentalaren lehenengo ema-
naldia, estreno mundiala alegia, ausardia osoz. Herriko Elai-Alai talde-
ak lagundu zien jaialdia antolatzen, eta sekulako arrakasta izan zuten
han ere.

– 1970an Elorrion eman zuten bigarren ikuskari/sentikaria; eta

– 1971ko irailaren 26an, Zorrotzan (Bilbon).

Esan bezala, Ez dok amairu taldeak 1966tik 1972ra emandako jaial-
diak dira aipatu ditudan hauek, batez ere, bakarka emandakoak alde batera
utzita.

Ez dok amairu. Sorrera

Ukaezina da 60-70ko hamarraldian gure Herrian izan zen kultura mugi-
menduaren ezaugarririk serio eta sendoenetarikoa dela Ez dok amairu –euskal
kantagintzaren sailean bereziki–. Belaunaldi helduek nekez ahaztuko dute
1966. urtearen hasieran talde mitiko hark gure artera ekarri zuen poza eta ilu-
sioa, frankismoaren garai petralean zerbaiten behar gorrian geunden-eta Eus-
kal Herrian.

Gipuzkoako kantari ezagun asko bildu zen taldera, elkarlanean zerbait
gehiago egin nahita, Catalunyan Els Segte Jutges-ek egin zuen moduan. Ez
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dok amairu, batez ere, euskal kantagintza berriaren bideetan topo egin zuten
lagun batzuen egitasmoa zen oro har, taldera bildu nahi zuten denei ateak ide-
kiz. 1965eko urriaren 13an Zarautzen, eta handik hamabost egunera Azpeitian
egin ziren lehenengo bilerak; eta urte hartako azaroaren lehen hamabostaldian
euskal musika eta kulturaren alor ezberdinetan lanean ari zirenei dei egin zi-
tzaien, egitasmo hartan partaide izan zitezen. Eta halaxe bildu ziren Lourdes
Iriondo, Joxean Artze, Joxemari Iriondo, Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Xa-
bier Lete, Julen Lekuona, Joxe Angel eta Juan Migel Irigarai, Bihurriak (Aran-
txa Gurmendi), Jose Luis Frantzesena Schubert, Manolo Urbieta, Joxe Anto-
nio Villar, Juantxo Mingo, Mikel Bikondoa, Yoloak, Oskarbi, Angel Mari
Arenas eta abar, Nemesio Etxaniz apaiz idazlea ere laguntzaile zela. Bestalde,
ahantz ezina da taldearen sorreran Jorge de Oteizak, Koldo Romerok, Jose
Luis Zumetak, Nestor Basterretxeak, Fernando Larrukertek eta beste hainbat
euskaltzalek emandako animoa ere.

Aurkezpen ofiziala

Hernanin egin zen lehenengo jaialdia, 1966ko urtarrilaren 9an; eta urta-
rrilaren 23an bigarrena, Donostiako Victoria Eugenia aretoan. Jarrai antzer-
ki taldeak antolatu zituen bi jaialdiok ez ziren egin ordea taldearen izenean,
ez. Ez dok amairu izenarekin eman zen lehenengo jaialdia, taldearen aur-
kezpen ofiziala, Irungo Bellas Artes aretoan egin zen, 1966ko martxoare 6,
eguerdian.

Jaialdiaren hasieran, Martintxo errementaria (1) ipuina irakurri zuen Xa-
bier Letek, offean, aretoko argiak itzalita; eta gero, Joxemari Iriondoren aur-
kezpenaren ostean, Lourdes Iriondok, Julen Lekuonak, Joxe Antonio Villarrek,
Bihurriak eta Oleskariak zortzikoak kantatu zuten, eta Artze anaiek txalaparta
jo. Jaialdiaren osagarri, Pelotari filmea (Basterretxea-Larrukert) eman zen az-
kenean.

Taldekide asko estu eta larri bazegoen ere, berebiziko arrakasta izan zuen
lehen aurkezpeneko jaialdi hark, orduko egunkarietako kroniketan irakur dai-
tekeenez. Irungo aretoa gainezka bete zen, baina 9.050 pezeta bildu ziren sa-
rreratatik, eta 150 pezeta bakarrik gelditu kaxarako, aretoaren alokairua,
SGAE-Menores zergak eta beste zenbait gastu ordaindu ostean.

Hurrengo jaialdiak, berriz, Zumarragan, Seguran, Ordizian, Madrilen, Do-
nibane Lohizunen, Errenterian, Orion, Ondarroan, Durangon, Bilbon, Eibarren,
Ondarroan (bigarren aldiz), Bermeon, Andoainen, Bergaran, Lekeition, Do-

«EZ DOK AMAIRU» ERAKUSKETA - Joxemari Iriondo 511

(1) Martintxo errementaria – Joxe Migel Barandiaran «Obras Completas», Tomo I – Edit.
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nostian, Barakaldon, Bilbon (bigarren aldiz), Bartzelonan eta abar eman ziren,
hurrenez hurren. Jendeak ondo baino hobeto erantzun zuen ia gehienetan. Hala
ere, antolaketa lanetan taldeak jarraipen zehatza egin beharra zeukala ikusi zen
zenbait herritan gauzak seriotasunez egiteko.

Ez dok amairu taldearen arrakasta ukaezineko zerbait izan zen hasiera be-
retik. Ez dago zenbait kronika irakurri besterik hori egiaztatzeko. Donostian
emandakoaren ostean, honela idatzi zuten bere izenik eman ez zuen norbaitek
(Nemesio Etxaniz?):

Zeruko Argia onen beste orrialde batean, gertaera pozgarri bat aitatzen degu.
Hernani’n ilbeltzaren 9an eta Donosti’ko Victoria Eugenia antzokian 23’garrene-
an, garaipen aundia izan du gure izkuntzak.

Egun oietan, izan ere, lenengo aldiz antolatu da Euskal Abesti Berrien Jaial-
dia. Gure gaztedia, nexka eta mutil, bildu dira gaurko giro berriko kanta sail bat
abesten. Erriak, berriz, ederki erantzun du, ta kantarien lana gogoz txalotu ere.

Kittarra ta pilarmonikaz lagunduak batzuek; orkestinaren laguntzaz besteak,
gaurko telebistan erderaz entzuten ditugun abesti berrien giro ta aidetan, euskerazko
itzekin abestuak entzun ditugu alako kanta atsegiñak. Euskerak gaur arte lur berria
zuan kanta sail ori. Gaurtik euskerak beretzako irabazi du kanta berrien saila.

Benito Lertxundi oriotarrak asiera eman zion jaialdiari. Mutil onek bere ki-
tarraz, igaz La Voz de España’k antolatutako leiaketan, bigarren saria jaso zuan.
Euskeraz ere jator kantatzen du.

Urrengo, Kemen izeneko neska irukotea, pilarmonikaz lagunduta agertu zi-
tzaigun, kanta arin eta atsegiñez. Mikel Laboa mediku gazteak, kanta zaarrak be-
rrituta bezela erakutsi zizkigun Ernani’n. Bere diskoa ezaguna da Euskalerrian,
eta aurrera dijoa diskoak gertatzen.

Mari Lourdes Iriondo’k ez du iñoren bearrik kitarra artu ta zoragarri abes-
teko. Erriz-erri dabilkigu, eske guztiei erantzun eziñaz. Zuaznabar anaien Txala-
parta ere antziñako usaiz igurtzia zetorkigun. Arantxa Gurmendi’k bere era berria
erakutsi zigun dotore ta txairo orkestinaz bere doiñuak apainduaz. Julian Lekuo-
na apaiz jaunak, ostera, abesti sakonak eta zirrarakorrak ixuri zizkigun, kitarra es-
kuetan artuta.

Azkenean, Bikondoa auspo-joille yayoa, Españia’ko txapeldun eta Europa’n
bosgarrena gelditu danak, bere soiñuaz gozatu du jendea. Bukatzeko, Pelotari pe-
likula, euskeraz azaldua ikusi genduan, arri ta zur. Alako zine ederrik eta ikus-
garririk! Gure pelota joko zoragarria, esnaera pozgarrian agertzen du, gazte ta za-
rrentzat.

Orrelako Jaialdi berria atsegin da gure izkuntzarentzako. Orain ekin beste
gazteok ere, zuen gaitasuna sail ontan erakusten. Sortu kanta berriak, lengo zaa-
rrekin batera kanta ditzan Euskalerriak. Iparragirre’renak bere sasoian bezela, ba-
rreia ditezela aide berriok Euskalerri guztian! (2)
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Susmo eta kritika okerrak ere izan ziren taldearen sorreran, bai. Izan ere,
norbaitzuen iritziz, ez zen zilegi eta ez komenigarri kanpoko musika gurean
onartzea, Nemesio Etxanizek eta beste askok oso besterik uste bazuten ere.
Gaztelaniazko egunkarietan baino modu hobexean, baina Jon Oñatibia bera ere
beldur zen nonbait, luze idatzi zuenez:

egoera ortaz oarturik, era berriko musika oyek euskeraz emateko alegiñe-
tan dabiltza batzuek. Ta jakiña, kanta berriak sortzia baiño kanpotik datozenai
euskerazko itzak ipintzia askoz ere errezagoa dalako, lan ortan fede onez diar-
duten euskaldunak badira. Baiña, nere iritziko, bi egokiez ditu lan orrek. Azter-
tu ditzagun.

Alde batetik, atzerritik etorritako kanta berriak, lendabizi berexi, gero itzak
jarri, eta urren, gure erriari atsegin zaizkiola ikusi ondoren, bere diskoa egin nai
degunerako abesti orrek alde egin du lur ontatik eta bere ordez beste berri ba-
tzuek jabetu dira gazteen biotzetaz. Bestela, oroitu emen «Gaztetxo naiz» abes-
ten asi giñanerako, aspaldi obiratua zegoen gaiñerako errialdeetan.

Bigarren egokieza, berriz, atzerritik etorritako eresi berriak euskal nortasu-
nari kalte aundia egioten diolako da; berrikeri oyek, alde guztietako giroetaz na-
gusituta, alako berdintasun belaska bat sortzen bai dute, bide batez, erri bakoi-
tzeko nortasunak uxatuz... (3)

Anonimoak eta mehatxuak jaso genituen behin baino gehiagotan taldeko
kantarien abestiak grabatu eta irratian ematen genituelako. Baina gure entzu-
leek horiexek entzun nahi, eta bai guk pozik eman ere. Eta zuzenean eginda-
ko kritikak baino kalte gehiago egin ohi zuten zuzendariarekin, edo nagusia-
rekin hitz egin eta zeharka etorritako presioek. Hala ere, arriskatu eta aurrera
egin genuen, halaxe behar zela-eta, bistan denez:

1966ko urtarrilaren 23an Donostiako Victoria Eugenian antolatutako Lehen
Euskal Abesti Berrien jaialdiari buruz. Arrisku handiko gauza zan baina jendea
pozik zegoen. Berebiziko jaialdia igaro zuten. Txalo sutsuen bidez, ontzat eman
zuten eginiko proba.

Egunak aurrera, erdaldun eguneroko batean emakumezko baten lana agertu
zan jaialdi hauen egite kaltegarria aipatuaz. Geroxeago, beste eguneroko bat aurrez
idatzitakoarekin bat egiñaz, jantzi-urratzea gehituaz, ondoren irrati bat, gero...

Ritmo berriko abesti batzuek abestu zirala? Bai, jaunak. Izan ziren gureak,
zaharrak edo sortu berriak, Prestley, Holliday eta Beatlesen abestiak ere bai or-
dea. Ta, zergatik ez? Gure hizkuntza euskara izaki, eta zer dela eta ezin dugu eus-
karaz kanta? Euskarak mugak al ditu? Honetarako erabili daiteke eta beste gau-
za hartarako ez?

Ez, ez dugu zuek bezela pentsatzen. Guretzako euskara, ez da baserri bate-
an edo urrezko bitrina batean gorde behar dugun gauza bat; guretzat euskara, gure
egintza guztietan beraz balia gindezkeen gauza bat izatea nahi dugu.
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Gaztediak ez ditu abesti zaharrak gorrotatzen, hori argi erakutsi du Mikel
Laboaren diskari eman harrerarekin. Edizio guztia agortu da. Nahi gabe, ordea,
telebisio, irrati, diska eta abarrek beste ritmo batzuetara eramaten du. Zergatik or-
duan berari atsegin zaion doinuari euskal hitzak eman ez? Hori ezin diteke iñola
ere, euskararen aurka joatea izan. Euskara, beste hizkuntza guztiak bezala, era-
biltzeko da, eta, gure iritziz, zernahitan erabili behar da.

–A, baina zuek barkaezineko pekatu bat egin duzue: gitarra (4) joaz euske-
raz abestu!

Pena ematen digu horrelako jendeak, ezin ditugu aintzakotzat artu, barre
besterik ezin dezakegu egin. Hauek gure mendietako baserri batean telebisioaren
antena bat ikusten dutenean, su ta gar jartzen dira, herriaren amaiera ikusiaz. Gu
ere ez gara alaitzen, ez; ala da. Ez ordea euskal baserrira telebisioa iritsi delako,
euskaraz ez izateak, horrek mintzen gaitu.

Jaialdi hori dela eta «anonimoak» jasotzea ez zaigu batere harrigarri egin,
bagenekien gauza da «aspaldiko espiritua», eta «euskal arima» mito bat besterik
ez direla (5).

Ez dok amairu taldeak, besteak beste, haize eta indar berria, ilusioa, nor-
tasuna eta duintasuna eman zion gure herrietako jaialdiak antolatzeko modua-
ri, nahiz eta horretan ere oztopo gogorrak izan zituen bidean. Edozein herri-
tara joan, ordu t’erdi edo bi orduko jaialdia eman, entzuleak ahoa zabalik
gozatzen eduki, eta ikastolen alde, espetxeratuen alde, edo…beti zerbaiten al-
deko jaialdia osatu eta bi sos eskatzea ontzat hartzen ez zuen jendea ezagutu
genuen. Kritika, ona nahiz txarra, onartu egin behar da, kritikagileak bere es-
kubideak ditu-eta. Baina…

asko poztutzen gera euskaldunok, euskal abesti berria indarra artzen dijoa-
la-ta, batez ere zarrak baztertu gabe. Berri auekin gure abesailla aberasten dijoa-
lako, erriak oso onartu du, baiña tamalez emen ere badaukagu abeslarien aldetik
akats aundia, nere ustez beintzat.

Oraintsu, euskal jai ikusgarriak izan ditugu emen, Bilbo’n. Onetarako eus-
kal abeslari berriak ekarri ziran. Eta oso izen aundikoak gaiñera. Beste bati ere
itz egin omen zioten, oraintxe izen edo ospe aundia artu duena. Baiña bere eki-
taldiagatik bost milla laurleko eskatu omen zituan... Nere ustez auxe da akatsa.

Badakigu bere lantxoa dagokiola: abestiak ikasi, eresiari izkia ipiñi, edo ere-
sia ta izkia guztiz berriak asmatu... Ezaugarri gera bere lan orreri dagokionez edo
bere bizibide edo irabazi ori daukatenez, utsean ezin ibili litekeala. Baiña geie-
gizkoa deritzat eskatu duena. Ez degu uste oso euskaldun jokatzea danik.

Jai antolatzailleak ezingo bai lioteke bakoitzari orrenbeste ordaindu, erria-
rentzat sarpideak garestiegi joko lutekelako. Nere ustez era au erriari bere ega-
rrian itotzeko litzake. Ez dezala ba gaizkitara artu abeslari onek. Erriaren ona nai
badegu, erriarentzat abestu bear da. Ta ez erriaren bizkar sakela berotu.
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Barkatu, baiña «kritika» bidez zuzendu litezkealako ekin diot idazkera oni.
Gauzak garbi ikusi bear ditugu. Ta gero euskalzale zintzo bezela jokatu.

Gure Iparragirre jatorrak
onela jokatu izan bazuen,
gaur gure Euskal Erriak
bere oroimenik etzuen.
Bai aurreko ta ondorengoak
erri ta erriarentzat ziran.
Guk beste ainbeste dagikegu;
ez, bada, erri zaltzaille izan (6).

1968ko azaroaren 17ko Zeruko Argian berriro idatzi zuen Iturrixar jau-
nak aurrekoa gaizki interpretatu bazioten ere:

artista bat ez da artistagoa diru geiago eskatzen dualako. Ta euskaldun ja-
torra bada, ez du euskeraz abestutzeagatik geiegirik eskatuko, batez ere auzo lan-
gille batean bada antzerkaldia edo, obetoago esateko, abestaldia...

Abeslari ospetsua bada ta asko irabazi balezake, ondo egingo du ordaindu
al dioten lekuetan eskatzen; baiña euskaldun bezela, aberatsak ez diraneri errez-
tasuna eman bear zaiela uste det.

Orain berrogei urte dirala
Donostiko irratian,
neronek ere abesten nuen
«prezio» ondo merkean...
Abesti bakoitzaren salneurria
zan amabost laurleko;
ta guk pozik abesten genduan
euskeraren alde egiteko...

Gogorrak ziren Imanol Badiolak Anaitasunan bota zituen sake haiexek
ere, «Ez dok amairu, ez eta ez!» tituluarekin. Gozo-gozo hasi zuen kronika,
baina bai artikulu gogorra huraxe:

ba ote dago erririk, «Ez dok Amairu» ezagutzen ez dauanik? «Ez dok Amai-
ru» Euskalerri guztian ezagutzen da, bera izan dalako, gure artean, euskal kutsua
sartzen saiatu dana, gaurko abesti ta musika barriak geureganatzen ahalegindu
dana... Gure txaloak benetan gaurkotasunez eta baita sakontasunez be jantzita da-
goen euskal kantarien familia barri horreri. Baina familia guztietan ere, zerbait
egoten da tamalgarri eta txalotzeko aina ez dana.

Azkenengo barriak dinoskue, «Ez Dok Amairuk» ehuneko irurogei (60%)
eskatzen dautsela, euskal ikastolen laguntzarako jaialdien antolatzaileei. Gauza
honeen aurrean, legezkoak dira itaun honek: Dantza tokietan eta osterantzeko
jaialdietan ehuneko irurogeita bost eskatzea bidezkoa da. Baina zuzena ote da,
ikastolen laguntzarako nahiz Erriaren laguntzarako egiten dan jaialdi baten, ehu-
neko irurogei kentzea? Behar beharrrezko ote da «Ez dok Amairuk» aktuatzen
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duanean, beste inork ez aktuatzea? Gauza guztiok danon artean pentsatzeko dira,
baina gauza bat dago garbi: Erriak ez dauala nahi, informazio eta turismoko tal-
de bat lez, diru trukez eksibizino eder bat egiten dauan euskal kantari talderik.
Erri sentitzen dan taldea nahi dau. Erri sentitzeak, bere konpromisutxoak daukaz,
ez bakarrik euskerea sartzen dan arloan, baita diru arloan bere (7)

Garai eta egoera hori askok bizi eta sufritu zuen gure artean. Izan ere,
zerbait egiten zuena, arriskutsua zen beti: auskalo zergatik ari zen! nork jakin
zer nahi zuen. Egindako lana ordainduko ez bazizuten ere –ez zenuen horre-
tarako eskubiderik, jakina–, antolatzaile asko kapaz izaten zen, gero, jaialdia-
ren ostean, auskalo nongo jatetxe ederretara eraman eta sekulako bazkaria edo
afaria emateko, horrela zor guztiak kitatu eta goseak behintzat ez ginela hil-
ko-eta. Bideko gastu eta arriskuak, gauzak prestatzen egindako lanorduak,
etxetik kanpora egindako orduak... Horrek guztiorrek ez zuen deusik balio.
Edo zerbait balio bazuen ere, hori bere bizkar har zezala artistak, eta kitto!
Zertarako daude ba artistak Euskal Herrian?

Hala ere, bestela pentsatzen zuen jende asko zegoen Euskal Herrian, zo-
rionez. Taldearen kontra baino alde, gehiago, ezbairik gabe. Serafin Basauri
eibartar argiak zuzen erantzun zion Badiola jaunari, «Ez dok amairu, bai eta
bai» titulua erabiliz, honela:

kantua egitea arte bat da, eta artegintza, lan bat. Lanak, zerbait seriorik egin
nahi bada, bere denborea eroaten dau. Eta iñor aizetik bizi ez dan ezkero, lana
ordaindu beharrezkoa da... «Ez Dok Amairu» euskal kantua goren mailara jaso
dauan kantari talde ezaguna dozue. Kantari profesionalak, nahiz eta, euren lane-
tik bizi ezinean –kantu lanetik bizi ezinean-, beste zeregin batzuetan jardun be-
har. Kantariak, beste pertsona batzuek mekaniko, tekniko, bulego langile, neka-
zari edo moldeatzaile diran legez. Oso lan ona egiten dabenak, eta lagatzen jaken
neurrian, egiteko prest dagozanak...

Baina beste gauza batez kontura gaitezen nahiko neuke: errietan egiten di-
ren jaialdirik gehienak, ikastolen alderakoak izaten dira. Beraz, hoietan ez ko-
braturik, jaialdi banaka batzuetan bakarrik kobratuko leukee euren lanari eta mai-
lari dagokiona...

Badago beste puntu bat bere aipatu beharrezkoa: ikastolen diru arazoa ez da
urtean jaialdi benefiko bat antolatuz konpontzen. Erriak artu behar dau bere gain
ikastolea mantentzea, erria kontzientziatu egin behar da ikastola arazoetaz. Jaki-
na, hori lan nekegarria da; askozaz errazoa, gure ahuleziaren errua dana besteren
lepora botatzea, askozaz errazagoa radiskalismoz berba egitea, radiskalismoz lan
egitea baino (8).

Baina diru gutxi, oso diru gutxi eman du orain arte Euskal Herriko arte-
gintzatik. Eta gure kantarien errealitatea ez zen hobea, ez hain oparoa, ez diru-
iturri ona. Euskal Herrian, Madrilen, Bretainian, Okzitanian, Katalunian, hain-
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(7) «Ez dok amairu, ez eta ez». Imanol Badiola. Anaitasuna, 1970.01.15.
(8) «Ez dok amairu, bai eta bai!» S. Basauri. Anaitasuna, 1970.02.15.



bat herrialdetan hala txalotu eta goraipatu izan arren, hartatik ez zen inor abe-
rastu, ez horixe. Joxan Artzeri egindako elkarrizketa batek argi erakusten due-
nez, ez zegoen zenbaitek esan edo salatu nahi zuen bezalako irabazirik euskal
kantutik, ez burgesiarik. Aipatu solasaldi hartan taldearen asmoak eta helbu-
ruak kontatu zizkion lehendabizi elkarrizketatzaileari usurbildarrak. Eta gero,
galdetu ahala erantzun:

–nik uste, zuen asmoa zer izan dan zure iritzi hauek garbi agertzen dutela,
eta Baga Bigaren garrantzia konprenditzeko bide izango direla. Baina badago ar-
gitu behar diguzun beste puntu bat, diru asuntua, alegia. Asko kobratzen omen
duzue...

–Orain arte zorrez ibili gara. Sentikariaren ogeita laugarren representazioa
egin arte ez genuen xentimorik jaso.

–Jakin baledi behintzat, artista bakoitzak representazio bakoitzeko zenbat ja-
sotzen du?

–Zergatik ez? Baga Bigaren representazio bakoitzeko 500 pezeta. Eta jakin
ezazu, Donostiako representazioan, arratsaldeko bostetan plazan geundela gauzak
prestatzen, eta goizaldeko ordubietan oraindik ere plazan geundela. Eta horrela
ibiltzen gara gehienetan.

Arotz batek, egiten duan lana, nolabait, kobratu egiten du. Guri hori ere uka-
tu egiten zaigu. Horra, guk zerbait egiteko orduak sartu behar ditugu beste guz-
tiek bezelaxe. Ordu horiek guk laneko beste orduei kentzen dizkiegu. Eta bizi
nahi badugu, lana egin behar dugu; eta jateko badakizu zer behar dan (9).

Baga, biga, higa

Mila aipamen egingo nuke gaur zuen aurrean, baina ez zaituztet aspertu
gura. Ez dok amairuk uhin gaiztoen artean gure zorionerako aurrera egin zuen
bezalaxe, aurrera egingo dut nik ere, gainerakoak alde batera utzita gaurkoz.

Sei-zazpi urtean mila eragozpen gainditu eta Euskal Herriko pilotalekue-
tan, plazetan eta aretoetan ozenki kantatu eta entzule/ikusleen gose-egarriari
ondo erantzuten saiatu ostetan, bide berriak urratzeari ekin zion Ez dok amai-
ru taldeak, 1970ean, ordura arte egindako lanaz pittin bat aspertuta edo urrats
bat aurrera egin behar zela konbentzituta. Lehenengo jaialdietako aurkezpena-
kantaria-aurkezpena-kantaria eredu eta formula zaharkitu egin zela irudituta,
talde osoa eskenategira irten eta aldian-aldian elkarri koroa eginez ikuskari
osoago eta bateratuagoa antolatzen saiatu ziren 1967ko udazkenetik aurrera,
taldea aireberritu nahirik. Ahalegin horren lekukorik behar izan ezkero, udaz-
ken hartan Azpeitian eta Zaldibian (10) emandako jaialdiak gogoratu besterik
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(9) «Baga, biga, higa» Z. Argia 1971.09.26, 1. or.
(10) Iztuetaren jaiotzeko bigarren mendeurrena. Zaldibia, 1967.1126 – 1967.12.03.



ez dago, adibidez. Gero, berriz, Baztanen jasotako kantu zahar baten izen bi-
txia goiburutzat hartu eta Baga, biga, higa sentikari/ikuskaria prestatu zuten,
1970eko udaldirako. Formula berriko jaialdiak ematen nondik hasiko eta Por-
tugaleteko herria hautatu zuten estreinaldia handikiro egiteko, 1970eko abuz-
tu sargoriaren 22an. Herriko Elai-Alai talde ezagunak lagundu zien antolake-
tak egiten. Ausardia behar zen hartarakoxe, baina sekulako arrakasta izan
zuten, «Portugaleten euskaldun gutxi zela eta han kontuz ibiltzeko» gomen-
dioa egin bazieten ere.

Portuko arrakastaren ostean, Elorrion eman zuten bigarren jaialdia; eta
gero, Urnietan, Tolosan, Iruñean, Azpeitian, Bergaran, Barakaldon, Zegaman,
Ordizian, Beasainen, Hondarribian, Usurbilen, Zarautzen, Hernanin, Zumarra-
gan, Pasaian, Donostian, Paben, Bartzelonan, Donostian, Gasteizen, Bretai-
nian, bat bestearen ondoren:
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(11) Xabier Leteri zor diot lauki hau, garai hartan egindakoa galdua nuen-eta.
(12) Oso kritika ona izan zuten Bartzelonako emanaldietan.

BAGA, BIGA, HIGA

Ikus-entzukizunaren emanaldien koadroa (11)

Urtea Eguna Herria Tokia Ordua Emanaldiak Oharrak
1970 Abuztuak 22 Portugalete Jende asko
1970 – Elorrio – – –
1970 San Migel jaietan Urnieta Herriko

antzokia
– – Ikusle asko

1971 Otsailak 14 Tolosa Teatro Leidor 11:00 behin 2.000 ikusle.
Kritika ona

1971 Otsailak 23 Iruñea Teatro
Gayarre

19:30 behin 1.000 ikusle 

1971 Martxoak 6 Bilbo Santiago
Apostol

19:30 behin 1.400 ikusle

1971 Martxoak 16 Donostia Teatro Astoria 19:30 behin 1.500 ikusle
1971 Martxoak 20 Gasteiz Teatro Guridi 19:30 behin 1.500 ikusle
1971 Martxoak 29,30,31 Bartzelona (12) Teatro Romea 29-30: 22:00

31: 19:30
Hiru

emanaldi
2.200 ikusle
bildu ziren 

1971 Apirilak 20 Pabe Casino Pau 21:00 behin 150 ikusle 
1971 Apirilak 30 Barakaldo Teatro

Barakaldo
21:00 behin 800 ikusle 

1971 Apirilak 24-25 Azpeitia Salon Soreasu 22:00 eta
23:00

Bi emanaldi 1.500 ikusle
inguru

1971 Maiatzak 29-30 Beasain Zine Usurbe 22:30 -
23:00

Bi emanaldi 1.900 ikusle
inguru



Baina zer zen ordea delako Baga, biga, higa ikuskari hori?, galdetuko di-
dazu, agian. Horren argitasun eta esplikaziorik onena taldeak berak eman zuen
bere lehen agerraldirako atera zuen orrian, eta berehalaxe emango dizuet, osoa
ez bada ere, hitzez hitz:

egun ez duzu betiko eran egiten genuen jaialdirik idoroko. Egun, gisa berri
batez azaltzen gaituzu. Orain arte, kantari baten atzetik bestea zetorrelarik zoan
jaialdia. Hau, emanaldien egiteko era bat da; eta ez dugu baliosa ez denik esaten,
ez gutxiagorik ere. Sakonkiago egin behar direlakoan gaude, eta guk jarraituko
dugu egiten. Baina egun, behar baten barrenean aurkitzen gara: atzokoan funtsa-
tua eta oinarri biharkoarena.

Zenbait urtetan elkarrekin ibiliz gero, bestearen beharra senditzen dugu. Hau
bizitzaren maila guztietan gertatzen da; eta areago, talde baten barrenean. Ez dugu
artalde batetan amildu nahi; aitzitik, taldearen barrenean arituz eta haren bidez, nor-
beraren burua aberasten joan dadin nahi genuke. Eta horrela, guztiona.

Gure egungo azalpena, elkarren arteko lanaren lehen adierazpena da; lehen
urratsa besterik eman ez dugularik.
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(13) Hamar eguneko bisitaldia egin zuten Bretainiara; eta Sentikaria eman, Chateannet eta
Brest-en eman zuten. Errezitalak, Menez-Kamm eta Sourin-en. Batez beste, 600 ikusle.

(14) Bi saio hauek euskal jaietako programaren barruan zeuden.

Urtea Eguna Herria Tokia Ordua Emanaldiak Oharrak
1971 Ekainak 19 Mondragoe Zaldibar

frontoia
22:00 Behin 2.000 ikusle

1971 Ekainak 27 Pasai S. Pedro Herri
Eparantza

22:00 Behin 1.000 ikusle
inguru

1971 Uztailak 3 Zumarraga Cine Itzalon 22:00 Behin 900 ikusle
1971 Uztailak 11 Iruñea Teatro Gayarre 11:00 Behin 850 ikusle 
1971 Uztailak 24

Abuztuak 2
Bretainia (13) Toki

ezberdinetan
– – 600 ikusle

batez beste
1971 Abuztuak 7 Oiartzun Ibargain 22:00 Behin 1.000 ikusle
1971 Abuztuak 28 Zegama Cine

parroquial
22:00 Behin 700 ikusle 

1971 Irailak 4 Ordizia Pelota tokia 22:00 Behin 1.000 ikusle 
1971 Irailak 7-8 Donostia (14) Trinitate

Enpara.
20:00 -
22:00

Bi emanaldi 3.500 ikusle
inguru

1971 Irailak 10 Hondarribia Zezen plaza 22:00 Behin 2.000 ikusle 
1971 Irailak 11 Bergara Pilota tokia 22:00 Behin 1.800 ikusle
1971 Irailak 26 Zorrotza Cine Zorroza 19:30 Behin 600 ikusle
1971 Urriak 2 Usurbil Pilota tokia 22:00 Behin 1.200 ikusle
1971 Urriak 11 Zarautz Pilota tokia 22:00 Behin 1.400 ikusle
1971 – Hernani Galarreta 22:00 Behin 1.000 ikusle



Pentsatzen dugu, egungo antze-lana ez dela hainbat xoil-xoilik batek egin
dezakeena, nola elkarrekilakoa. Hain zuzen, honek izan nahi du gure eginkizu-
naren ardatz eta funtsa: elkarren arteko egintzatan, aske sortutako lana; norbera-
ren nortasunaren bila joan nahi duena. Biderik egokiena delakoan guade.

Erdian txalaparta daukagu; antziñako lan-tresna, oraiko gizonen lanaren
adiereazpena; taldearen beraren errorik sakonenetarikoa. Erdian daukagula, beraz,
kondairaren akelarrea –kanta zaharrak, tresna zaharrak, gure kantak, olerkiak,
dantza–, gure izatea zehar osaturikako sentikaria agertu nahi genuke. Eta orok
parte hartuz, kondaira zehar osatzen eta aberasten joatea.

Oharra: euskerazko programa, dizka batekin batera agertu nahi dugu,
eta horregatik ez dago oraindik inprimaturik. Bitartean, sentikaria ulertu ahal
izateko, eskuetan duzun hau egin dugu.

Taldeko kantari bakoitzak, Ez dok amairu-ko kide bakoitzak alegia, bere
izena eta zeregin zehatza izan zituen Baga, biga, higa sentikariko banaketan,
honelaxe:

Jesus Arza............................................... «Panpalox»
Joxan Arza .............................................. «Ziripot»
Julian Beraetxe ....................................... «Belagile bat»
Juan Migel Irigarai................................. «Belagile bat»
Jose Angel Irigarai ................................. «Miel Otxin»
Lourdes Iriondo...................................... «Mari-eder»
Kepa Garbizu ......................................... «Belagile bat»
Mikel Laboa ........................................... «Perenauxea»
Benito Lertxundi .................................... «Erlandeko»
Xabier Lete............................................. «Anaios»
Nekane Oiarbide..................................... «Sorgin bat»
Jose-Mari Zabala .................................... «Xagit»

Musika-tresnak

Txalaparta, tobera................................... Arza anaiak
Soiñua ..................................................... Juan Migel Irigarai
Musu-kitarra ........................................... Jose Angel Irigarai
Gitarra-laguntzak, flauta......................... Jose-Mari Zabala
Txistu ...................................................... Jose-Mari Irastorza (Argia)

Argazkiak: Jose-Mari Zabala
Kartela: Jose Luis Zumeta eta Jose Mari Zabala
Antolaketak: Nekane Oiarbide
Ikuskari honen zuzendari orokorra: Joxan Arza
Taldearen zuzendari: Jose Angel Irigarai.

Bestalde, Baga, Biga, Higa ikuskari/sentikaria jaialdi bateratua zen, hasi
eta amaitu talde osoa agertokian zela egiten zena, baina bi zatitan banatuta,
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jaialdietan ohiko zen aurkezlerik gabe. Haren egitura orokorra honelatsu ba-
natuta zegoen:

1. zatia:

– Baztango mutil dantza, talde osoak.

– Xoxoak galdu du, Joxe A. Irigarai.

– Txalaparta, Arza anaiak.

– O, Pello Pello, Mikel Laboa - Jose M. Zabala.

– Txorietan buruzagi, taldea.

– Arranoak bortuetan, Mikel Laboa - J.M. Zabala.
– Txoria kaloian, Mikel Laboa.

– Tobera, Arza anaiak.

– Behin batez, Xabier Lete.

– Udaberria, poesia, Joxe A. Irigarai.

– Emakumea, poesia, Joxe A. Arza.

– Jarraian, J.A. Irigarai, Lourdes Iriondo, Arza eta abar, poesia osatuz.

– Zatozte denok, poesia errezitatua, J.A. Arza.

– Partitzeko tenorea, Lourdes eta Xabier

– Poesia irakurtzea, Joxe A. Irigarai

– Katea, X. Lete, Juan Migel Irigarai, Lourdes Iriondo, B.Lertxundi

– Txori txikia, Benito Lertxundi, amaieran talde osoak lagunduta

2. Zatia:

– Tobera, Arza anaiak eta talde osoak
San Martin de la Moja/ Moja de San Martin

– Bertsoak + tobera, Xabier Lete.

– Altzateko jaun, X. Lete.

– Txoriak txori, Mikel Laboa - Jose M. Zabala.

– Poesia irakurtzea, Joxean Arza.

– Haur bati, B. Lertxundi.

– Muxu-kitarra, J. A. Irigarai.

– Ia guriak egin du, bertsoak, X. Lete.

– Umeek ere jakin dute, B. Lertxundi.

– Tristura haundi bat, J.A. Irigarai eta Juan Migel Irigarai.

– Muxu-kitarra, J.A. Irigarai.

– Kontutxoak, Lourdes Iriondo, Juan Migel Irigarai, Lertxundi

– Etzait gustatzen katerik, J.A. Irigarai
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– Gizona, lana, makina, denak batera.

– Lourdes, X. Lete, J.A. Irigarai, J.A. Artze, J.M. Artze.

– Baga, biga, higa, Mikel Laboa, J.M. Zabala eta korua, denak batera.

– Julian Beraetxe (argiak) eta Nekane Oiarbide ere agertokian sartzen dira
eta ikusleak tauladura igotzen.

– Baztango Mutil dantza eta amaia.

* * *

Inoiz edo behin aldaketa txikiren bat egiten bazuten ere, hauxe zen, fun-
tsean, Baga, biga, higa ikuskari/sentikariaren eskema. Eta taldekide bakoitza-
ren zeregina goian aipatutako zerrendaren arabera banatuta bazegoen ere, jaial-
di eta herri bakoitzean sortzen ziren beste antolaketa eta egitekoak taldean
burutzen ziren, organigramako kategoriei begiratu gabe. Profesionalizazioa zen
Ez dok amairu-ren helburu handietako bat, baina geroz jaialdi profesionalago
eta hobeak egitea zen zeregin nagusia, bakoitzaren estatusa alde batera utzita,
behar zenean.

Herrietan izandako arrakastaren eredu bat aipatzeko, Tolosakoaren oste-
an, Baga, biga, higa...nigan sentikaria izenburuarekin argitara emandako kro-
nika luze huraxe aipatuko dut gaurkoz, Leidor antzokian igande euritsu har-
tan ikusitakoaren kronika, alegia. Antzeratsu idatzi edota esan genuen beste
edozein herritan behin eta berriz ikusi genuen edonork ere:

jendetza handia ikusi genuen Tolosan; jendetza hau, noski, ondo trazatuta-
ko propaganda batek bildu zuen, zeren handia izan zen propagandaren irrintzina,
baina baita Ez dok amairu-ren izen eta obraren duintasunak ere. Jaialdia Anoeta-
ko Ikastolaren alde egin zen, eta euskaldun guztion onerako.

Txistu gozo batek ireki zuen sentikariaren atea; hasiera zen. Hamabi lagun
dantzan; mutil dantza egiten zuten. Isilaldia, eta ondoren xoxoaren izaera: xoxo-
aren herioa, azken hatsa; dana ohostu diote: mokoa, begia, burua, hegala, xankoa,
gorputza; xoxoa urkamendian.

Baina badator txalapartaren egunsentia, udaberria, haizearen librea. Txala-
partaren egurrak eta herriaren hezurrak lotuko dituzte beren destinoak.

Elkar-izanaz joango dira egurra eta hezurra, txalaparta eta herria...

Baga, Biga, Higa sentikariak arrakasta handia ukanen duelakoan nago. Eus-
kal Herriko hiriburu gehienetan agertu dute: Tolosan, Iruiñean, Bilbaon, eta,
agian, Donostian. Pozkarri da benetan gure herrian honelako lanak egitea eta goi-
mailako talde batek egitea. Lan eder eta bikaina EZ DOK HAMAIRUkoek egin
diguten hau. Baga, Biga, Higa sentikaria, hots, arte moldetan mamitutako gaur-
ko Euskal Herriaren sentikaratze hau (15).
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(15) «Baga, biga, higa... Nigan sentikaria». Haranburu-tik, Z. Argia, 1971.03.14, 6. or.



Ez neukake esan beharrik ere oso harrera ona izan zuela Ez dok amairu
taldeak Euskal Herrian egindako emanaldietan. Baina Bretainian, Pauen eta,
batez ere, Bartzelonan ahogozo bikaina utzi zuen. Julio Manegat kazetariak El
Noticiero Universalen zioenez, «Un hermoso y emocionante espectáculo. Lás-
tima que su representación se haya reducido sólo a tres días» izan zen Bar-
tzelonako ikusleentzat. Eta emanaldi haiek baino egun batzuk lehenago Do-
nostian ikusi bide zuen jaialdia Ricard Salvat kazetariak, eta kritika oso onbera
egin zion, idazlan bere kronika batean:

cansados de los recitales unitarios, el grupo se ha dado cuenta de la urgen-
te necesidad de investigar nuevas formulas de expresión artística, y, sobre todo,
formas de expresión más completas... Esperamos con gran interés la representa-
ción de Baga, Biga, Higa en el Romea, a cuya empresa agradecemos la posibili-
dad de conocer tan interesante espectáculo.

Larraizko gaupasa

Eraso eta zalaparta asko sortu zuen 1971ko urriaren 31n egin zen La-
rraizko gaupasa dontsuak. Ez dok amairuk ez zuen zerikusirik antolaketa har-
tan, taldeko norbaitzuk han izan baziren ere, hala nola Mikel Laboa, Benito
Lertxundi eta Artze anaiak. Hala ere taldearen bizkarrera bota nahi izan zuten
jaialdi haren erantzukizun osoa, eta bai egurra eman ere kupidarik gabe. 3.000
lagun omen ginen han udazkeneko gau ikaragarri hotz eta heze hartan, eta hura
akelarre lotsagabe/lotsagarria izan bide zen, esan zutenez. Egia esan, nik ez
nuen ikusi ez akerrik ez akelarrerik, baina hotzak hezurretaraino hartu nin-
duen, dios! Fray Bartolomé Armuñota izenordaina erabili zuen idazle erremi-
nak, edota hari informazioa pasatu zionak, «El escandaloso aquelarre de La-
rraitz (16)» ikusi omen zuen, honela idatzi baitzuen gero:

vergonzoso es que más de 3.500 jóvenes nuestros de ambos sexos (hay quien
afirma que fueron 6.000) pasen toda una noche en una promiscuidad repugnan-
te, sin más testigos que las sombras de la nocturnidad. Vergonzoso que, so pre-
texto de un acto folklórico-cultural vasco, se hayan exhibido dos banderas rojas
con la hoz y el martillo y una gran bandera euzkadiana...

Vergonzoso y deprimente que hubiera clérigos y religiosos en aquella con-
centración pagana, con reminiscencias de un culto gentilicio al mítico Aitor, ce-
lebrado por los días de los novilunios, en las cumbres de las montañas. Todo esto
y mucho más es lo ocurrido en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre en
la campa de Larraitz...

Nadie se escandalice que apuntemos aquí al señor Obispo de San Sebastián.
Tenemos derecho a que nos diga, sin rebozos ni tapujos, la verdad, toda la ver-
dad monda y llanamente, por muy amarga, dolorosa y humillante que ésta sea,
cuando como en el caso presente, aquélla ha rebasado ampliamente los límites de
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(16) Editorial Fuerza Nueva, 1972.



lo puramente circunstancial, privado y particular, y es de dominio público y es-
tán en juego intereses muy sagrados...

Hala ere, ez zuen eragin handirik izan Larraizko gaupasak Euskal He-
rrian, orohar; baina Nafarroan bai, Nafarroan bazterrak astintzen saiatu ziren
gogotik, Xabier Letek berak aitortu zuenez:

Nafarroan ordurarte presentzia normal bat genian, eta ordutik aurrera nik
uste gauzak okertu egin zirela. Azken urte hauetan ikusten dut ez dela antolatzen
jaialdirik Nafarroan… (17).

1971ko San Fermin jaietan Iruñeko Udalak gonbitea egin zion Ez dok
amairu taldeari bere saioa han eman zezan, eta bai onartu ere, bidezkoa ze-
nez. Baina Pensamiento Navarro egunkarian gogor eraso zien norbaitek, suak
hartuta:

lo que no podemos tolerar sin nuestra protesta es que, al socaire y bajo res-
petable manto de lo vasco, se nos quiera pasar de matute mercancias averiadas
que en Navarra no son de recibo. Ya de entrada quiere dar la impresión de que
el Pueblo Vasco es un pueblo terriblemente triste, sin esperanzas, agonizante y
encadenado. Y de que no saldrá de esa tristeza sino gozando al límite del único
placer que vale la pena: el sexual...

Terminamos rogando al Ayuntamiento que revise su acuerdo. El Gayarre es
de todos y exige un mínimo de respeto y decoro. Quede este espectáculo para sa-
las particulares de más amplias tragaderas, y para mayores de 50 años.

Gaur eguneko ikuspegitik zaila da, ezinezkoa, orduko giroaren petrala
argi eta garbi jendeari adieraztea. Baina zuetariko askok badakizue, ordea, ga-
rai hartako gauzak nolatsu izan ohi ziren, eta ez du esplikazio zehatzagorik
beharko, seguru asko. Beraz, bego horretan.

* * *

Ez dok amairu-ren azkena

1965eko hondarretan eta 1966ko urtearen hasieran indartsu eta ilusioz be-
teta lanean serio hasi zen Ez dok amairu taldea eta berak erabaki gogorra har-
tu zuen 1972ko abenduan, sei-zazpi urte luzean egindako lana amaitutzat ema-
nez. Nekea, asperkizuna, talde barruko eta kanpoko tentsioa, hartatik bizitzeko
modurik eza, susmoak… Auskalo zer izan zen han; edota, denetik zerbait, se-
guru asko.

Taldea desegin zen behintzat, zoritxarrez. Eta Mikel Laboarentzat «Talde
bezala inportantea izan zen» hura; Benito Lertxundirentzat, berriz, «Ez dok
amairu fase historiko bat izan da. Buelta asko eman dizkiot gai horri, baina
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(17) Euskal kantagintza berria, P. Aristi, Erein, 1985.
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ez dut traumarik sentitzen, eta esango nuke euskaldunen susmo txarrak lehe-
nagotik ere banituela eta gertakizun harekin areagotu egin zitzaizkidala (18)».
Joxan Artzerentzat, «gure bizitzako gauzarik garrantzitsuena izan zitekeela
pentsatu genuen». Baina Xabier Letek 2003ko apirilean Usurbilen, Jexuxma-
ri Artzeren heriotzako urteurrenekoan esan zuena belarri-ertzean gelditu zi-
tzaidan:

etenaldiaren zergaitia, sekula inork kontatu ez duguna da, eta kontatuko ez
duguna, seguraski, kontatu nahi ez dugulako. Baina desegin egin zen taldea; eta
errealitatea horixe da.

Esan ez diren arrazoi horiexengatik, ez zen argitara eman taldearekin leia-
la izatearren grabatu ez nuen Baga, biga, higa ikuskari/sentikaria diskoa ere,
nahiz eta grabazio ofiziala noiz eta nork egin zuen jakinekoa den.

Luzatu naiz gogotik gaur ere, baina esateko asko gelditu zait oraindik,
egia-egiatan. Barkatu. Mila esker denoi, eta mila zorion Euskaltzaindiari era-
kusketa hau Bilbora ekarri duzuelako, eta Bizkaian zehar beste herrialde as-
kotan ere ikus dezaten ahaleginak egingo dituzuelako.

* * *

Ez dok amairu

Ez dok amairu edo Martintxo errementaria ipuinaren jatorria:

1. Resurrección Maria Azkue: Euskalerriaren yakintza (Literatura Popu-
lar del País Vasco). Tomo II: Cuentos y leyendas. Madrid ESPASA-
-CALPE, S.A., 1942.

2. José Miguel de Barandiaran Obras completas, Tomo I. Diccionario
Ilustrado de Mitología Vasca y algunas de sus fuentes». Editorial La
Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1972.

(Ikus eranskina)

(18) Ez dok Amairukoen familia argazkia, Jexux Artzeren omenez, Deia, 2003.04.23.
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Joxe Migel Barandiaranek honela dio ipuinaren aurkezpenean:
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TESTUINGURUAN

Donostia, 2007-VII-16, 17, 18



EGITARAUA / PROGRAMA

IKASTAROAREN IZENBURUA:

LETURIAREN EGUNKARI EZKUTUA ELEBERRIAREN EKARPENA 
XX. MENDEKO EUSKAL NARRATIBAREN TESTUINGURUAN

ZUZENDARITZA:

ZUZENDARIAREN IZENA: LOURDES OTAEGI IMAZ And.,  
EUSKALTZAINDIAren Literatura Ikerketa Batzordearen idazkaria

EGITARAUA

2007ko uztailaren 16a: Leturiaren aurreko euskal eleberrigintza (1945-1957):

– 9,15-9,30:

   Sarrera eta aurkezpena. Literatura Ikerketa Batzordeak antolaturiko 
Jardunaldion arrazoiketa: Ana Toledo Lezeta, euskaltzain osoa, Litera-
tura Ikerketa batzordekidea eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea.

– 9,30-10,45:

   IZENBURUA: Guda ondoko lehen eleberrietako bi: Antton, J. P. Iratxet 
(1946) eta Ekaitzpean. J. Izagirre (1948).

   IRAKASLEAREN IZENA: Ur Apalategi Idirin, euskaltzain urgazlea, 
Literatura Ikerketa batzordekidea eta Paue-ko UPPAko irakaslea; eta, 
Jon Kortazar, euskaltzain urgazlea, Literatura Ikerketa batzordekidea 
eta EHUko irakaslea.

– 11,15-12,30:

   IZENBURUA: Jon Etxaideren eleberri historikoak: Alos-torrea (1950) 
eta Joanak joan (1955).

   IRAKASLEAREN IZENA Jabi Rojo, EHUko irakaslea.
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– 12,30-13,45:

   IZENBURUA: Amabost egun Urgain’en (1955) eta eleberrigintza po-
liziakoaren hastapenak.

   IRAKASLEAREN IZENA: Jabi Cillero, Basques Studies Institute. 
Reno.

*  *  *

2007ko uztailaren 17a: Leturiaren egunkari ezkutua (1957). 
Testuingurua eta eraginak:

– 9,15-10,30:

   IZENBURUA: Leturiaren egunkari ezkutua: haustura bat gerra ondoko 
euskal narratiban?

   IRAKASLEAREN IZENA: Jon Casenave, euskaltzain urgazlea, Lite-
ratura Ikerketa batzordekidea eta Bordele-3 Unibertsitateko irakaslea.

– 10,30-11,00: Atsedenaldia.

– 11,00-12,15:

   IZENBURUA: Leturiaren egunkari ezkutuaren irakurketa gaur egungo 
ikuspegitik.

   IRAKASLEAREN IZENA: Iñaki Aldekoa Beitia, Literatura Ikerketa 
batzordekidea eta EHUko irakaslea.

– 12,15-13,30:

   IZENBURUA: Liburuaren harrera garaikideen artean

   IRAKASLEAREN IZENA: Patri Urkizu, euskaltzain urgazlea, Litera-
tura Ikerketa batzordekidea eta UNEDeko irakaslea.

*  *  *

2007ko uztailaren 18a: Leturiaren egunkari ezkutua-ren zenbait 
alderdi ikertu gabeko:

– 9,15-10,30:

   IZENBURUA: Leturiaren egunkari ezkutua: gizon eta emakume irudiak.

   IRAKASLEAREN IZENA: Iratxe Retolaza Gutierrez, Literatura 
Ikerketa batzordekidea eta EHUko irakaslea.
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– 11,00-12,15:

   IZENBURUA: gizartea krisialdian: Leturia ikuspuntu erlijiosotik har-
tuta.

   IRAKASLEAREN IZENA: Sebastian García Trujillo, euskaltzain 
urgazlea eta Literatura Ikerketa batzordekidea.

– 12,15-13,30:

   IZENBURUA: Leturiaren uda ezkutua.

   IRAKASLEAREN IZENA: Karlos Otegi Lakuntza, euskaltzain ur-
gazlea, Literatura Ikerketa batzordekidea eta EHUko irakaslea.

– 13,30:

   Ikastaroaren laburpena eta amaiera.



AITZIN SOLAS

Jean Haritschelhar, 
Literatura Ikerketaren batzordeburua

1957: badu hogei urte suntsitua izana dela Gernika, hogei urte luze 
frankistak nagusi direla Euskadin haien legeak, lege bortitzak hertsatzen due-
la euskaldun jendea. Non dira atzoko ametsak? Euskal Gobernuak erbestean 
segitzen du bere lehendakari gaztearekin. Gerlaren ondorioz gudarietan batzu 
hilak, bertzeak presondegietan, familiak sakabanatuak Europan eta Hego 
Ameriketan. Zer egin orduan? Nola berriz lot biziari? Nola berriz has egune-
roko harremanak? Egin zitekeen gauza bakarra zen: jasan eta iraun.

Jasan lehenik ez baitzitekeen bertzerik egin, halakoa zelakotz orduko 
giroa. Osoki baztertua zen Herriaren hizkuntza, ama hizkuntza, euskara. Es-
painiaren batasuna aldarrikatzen zutenentzat gaztelania zen mintzaira bakarra, 
kristauen mintzaira, omen. Kale-izenak, ontzi-izenak, jendeen izenak debeka-
tu zituzten, begiek ez dezaten irakur euskal idazkirik, belarriek ez dezaten 
entzun euskal hotsik. Gau beltza, egiazko katakunbak euskaldunentzat bizi 
behar zutelarik mespretxuen pean, ixilik egon, pairatuz gerlako galtzaleak 
izanez. Zer egin? Jasan.

Iraun halere. Osoki sakabanatuak bi mundutan bizi dira euskaldunak, 
Espainiakoan batzu, askatasun munduan bertzeak, bereziki bukatzen delarik 
bigarren mundu gerratea. Baina jadanik, gerla denboran Buenos Airesetan 
sortzen da Egin argitaletxea 1940an, agertuko da geroago Boletín del Instituto 
Americano de Estudios Vascos. Mexikon, Guatemalan bilduak diren euskaldu-
nek bizirik atxikitzen dute euskal kulturaren argia.

Iparraldean Herria astekaria sortzen da 1944ean Lafitte apezaren zuzen-
daritzapean. Eusko Jakintza aldizkariak, Jose Migel Barandiarenek bultzaturik, 
biltzen ditu euskal ikerlariak. Lehenbiziko urratsa, urrats haundia, bere segida 
baitu jadanik 1948an Baiona eta Miarritzeko euskal kulturaren kongresuarekin, 
bigarren bat bilduko delarik Parisen 1954ean.

Egiazko berpizte bat nabari da bai Iparraldean eta bai Ertameriketan. 
Iparraldean Gure Herria aldizkaria, 1939ean ixildu zena, berriz sortzen da 
1950an. Han idatziko dute gerla aitzinekoek, hala nola Lafittek edo Oxobik, 
baina agertzen da bertze belaunaldi bat Iratzeder olerkariarekin eta Larzabal 
antzerki idazlearekin, honek Monzonekin berritzen duela osoki euskal antzer-
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kia. Ertameriketatik heldu zaigu aldizkari berri bat Euzko Gogoa deritzana. 
Zaitegiren ardurapean, hats berri batekin Orixek eta Ibinagabeitiak lehenik eta 
gero Iratzeder, Mirande, Peillen eta Salbatore Mitxelenak erakusten dute 
euskal literaturaren iraupena.

Hegoaldean, mundu aparte horretan, urteak iragaiten dira gau ilunean, han 
behar baitzen jasan, denbora berean iraun. Euskara ez baldinbazen haizu leku 
publikoetan, halere gelditzen zen toki berezia, etxea, etxearen baitan gurasoek, 
anai-arrebek, aitona-amonek euskarari atxikiak, ez baitzuten haustera uzten be-
launaldien arteko lokarria, ama hizkuntza. Hala nola supazterretan hautsez es-
taltzen zen azken itxindia iraun zezan biharamun goiza arte, su hazia bilakaturik, 
eta sua berriz piztuz, halaber euskal etxea, xori ohantze idurikoa, beroa, maita-
sunez betea, euskal ametsez hornitua, beti zutik zegoen berpizteari itzulia.

Lehenbiziko argi-zirrinta 1948an aurkitzen da Egan kaleratzen delarik, 
Real Sociedad de los Amigos del País aldizkariaren gehigarri gisa, osoki 
euskaraz, Mitxelena, Irigarai eta Arrueren ardurapean. Horrekin, egiazki, 
euskara agertzen da publikoki, beste arnasa hartzen du idazle berri batzuekin, 
Aresti edo Txillardegirekin. Laster ere Itxaropena argitaletxeak sortzen du 
Zarautzen Kulixka sorta deritzan bilduma euskal literaturari osoki idekia.

Bizkaiak ez du atzetik egon nahi. Hortarako, zenbait urte berantago, 
1953an hain zuzen, Aita Imanol Berriatua frantziskotarraren inguruan biltzen 
dira bizkaitar idazle gazteak, Anaitasuna deritzan hilabetekaria sortuz Euskal-
tzaindiaren gerizapean. Ez da dudarik iratzartzen ari dela Hegoaldea, bereziki 
Gipuzkoa eta Bizkaia.

Nola ez aipa frantziskotarrek euskal kultura eta literaturari eman dieten 
bultzada berrogeita hamarreko hamarkadan! Arantzazuko komentua izan da 
beharrezko aterbea, toki egokia euskal pentsaerarentzat, teologian, filosofian, 
soziologian. Jakin aldizkariak bildu ditu, 1956an hasiz, euskal intelektualen 
gogoetak, aurrerapen bat erakutsiz giza-zientzietan bereziki. Denbora berean 
Aita Onaindiari esker karmeldarrek argitaratu zuten Mila euskal olerki eder 
bilduma zoragarria, ni bezalako ikasle edo ikerleek xurgatu dutena, beregana-
tuz arbasoek utzi ziguten altxorra. 1956an ere Euskaltzaindiak biltzen ditu bere 
lehenbiziko kongresuan hizkuntzaren inguruan lanean diharduten ikerleak. 
Haize berri batek jotzen du Euskal Herri osoa.

Haize berriaren lekuko hor dago, 1957an agertua, Txillardegiren elebe-
rria, Leturiaren egunkari ezkutua. Orduan euskal narratibak bertze aurpegi bat 
erakusten du Europatik datozen pentsaerez hornitua. Dirudienez, aro berri bat 
sortzen ari da eleberriarentzat. Hala pentsatu du Euskaltzaindiko Literatura 
Ikerketa Batzordeak (L.I.B.) Jardunaldi batzu eskainiz Donostian Txillardegi-
ren eleberriaren kaleratzearen berrogeita hamar urteren buruan.



LETURIAK BERROGEI ETA HAMAR 
URTE BETE DITUELA ETA

Euskaltzaindia. 
Deustuko Unibertsitatea

Ana Toledo Lezeta

Euskaltzaindiak urtean zehar antolatzen dituen jardueretan bere tartea izan 
ohi du urteurrenak; izan ere, urteurrenaren ospakizunak idazlea eta bere obra 
gogoratzeko aukera aproposa eskaintzen du. Aitzakia honetaz baliatuz, idazlea eta 
bere obra arreta gune bihurtzen da, zeinahi idazlek gustukoen lukeen moduan, 
bihurtu ere: bere obra berraztertuz. Berraztertuz, bai, denbora ez baita igarotzen 
alferrik. Eta denboraren joan horretan obra ikusteko modua, obrara hurbiltzeko 
modua, obra irakurtzeko modua alda daiteke, zeren eta literaturaren sisteman 
termino bat, obra, idazlana, aldaketarik gabea da, iraunkorra da; ez horrela, bestea, 
idazlanetik kanpo dagoen mundua. Osagai aldakorra irakurlearen erantzuna da, 
irakurle honek bere historia propioa, bere hizkuntza, bere askatasuna baitakar 
idazlanera. Irakurle bakoitzak bere formaziotik, bere garaitik irakurtzen du.

Urteurrenen ospakizunak, betiere, abagune egokia eskaintzen du sorlana 
beste garai batetik irakurtzeko. Hala egingo da orain eta hemen, aurten berro-
gei eta hamar urte betetzen dituen Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutu-
arekin (1957).

Topiko hutsa da, baina, zinez, berrogei eta hamar urte hauetan gizartea 
asko aldatu da. Jakina, baita euskal gizartea ere. Leturiaren egunkari ezkutuak, 
berriz, duela berrogei eta hamar urte bezalaxe dirau. Idazlanaren hartzailea, 
ordea, aldatuz joan da. Horregatik, urteurrenak Leturiaren egunkari ezkutua 
berrirakurtzeko parada aproposa eskaintzen zuela uste izan du Euskaltzaindia-
ren Literatura Ikerketa Batzordeak eta horretarako Euskal Herriko Unibertsita-
tearen 2007ko Uda Ikastaroen barnean honako biltzar hau antolatu du.

Gauza ezaguna da estrukturalismo txekiarrean Jan Mukarovskyk literatur 
kritika eta literatur historia elkarrengandik berezirik atzematen zituela. Kriti-
kak, gauzatuta dagoen egitura iraunkor legez ikusten du literatur obra; histo-
riak, bere aldetik, egitura hori bera mugimenduan atzematen du, elementuen 
trukatze etengabean. Mukarovskyrentzat literatur historiak honako irizpide 
honetan oinarritu behar du: berrikuntza-maila.
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Leturiaren egunkari ezkutua berrirakurtzeko Euskaltzaindiaren Literatura 
Ikerketa Batzordeak eratu duen biltzar honetarako egitaraua osatzean, literatur 
ikaskuntzen bi ikuspuntuotatik aztertzea bilatu du, azterketa sinkronikoari 
azterketa diakronikoa batuz. Lehen-lehenik azterketa diakronikoari heltzen 
zaio; izan ere, Leturiaren egunkari ezkutua plazaratu aurretiko eleberrigintza 
izango da aztergai, helburu jakin batekin: mende erdia bete duen eleberriak 
euskal eleberrigintzara egindako ekarria arakatu. Arestian Mukarovskyren hi-
tzetan esaten zenez, idazlan batek dakarren berrikuntza-maila neurtzea da li-
teraturaren historiaren eginkizuna. Berrikuntza-maila hori neurtzeko ardatz 
diakronikoan kokatu behar da Leturiaren egunkari ezkutua. Euskal eleberri-
gintzaren historiara egin duen ekarriaz jabetzeko, ezinbestez, bere lehen aldiko 
eleberrigintzaren argitan atzeman behar da.

Leturiaren egunkari ezkutua argitaratu aurretiko euskal eleberrigintzaren 
tradizioa laburra den arren, tradizio hori mamitu duten eleberri guztiei tartea 
egiteak, abantailak baino gehiago desabantailak zituen. Batetik, biltzar hone-
tako aztergune nagusiak, Leturiaren egunkari ezkutuak, nagusi izan gabe 
gelditzeko arriskua zuen; hau da, bere aurreko eleberriei tarte zabala eskain-
tzeak, aztergunea behar beste nabarmendu gabe uzteko arriskua zuen. Bestetik, 
gerraurreko euskal eleberrigintzak emandako uzta homogeno samarra da. 
Guzti horregatik euskal eleberrigintzara zuzendutako begirada Leturiaren 
egunkari ezkutuaren lehen aldi hurbilaren azterketara mugatzea egokiagotzat 
jo da; hots, 1946-1957 urteen artean garatutakora.

Hala, Leturiak agerrera egin aurretiko euskal eleberrigintzaren azterketak 
osatzen du egitarauaren lehen atala, asmo jakin bat gogoan: bere lehen aldi 
hurbileko eleberrigintzaren ezaugarriak azaldu, Leturiaren egunkari ezkutuak 
eginiko ekarria deskribatu eta neurtu ahal izateko. Alegia, bere lehen aldi 
hurbila aztertuko da, mende erdia betetzen duen idazlanak dakarren berrikun-
tza-maila zedarritzeko.

Leturiaren egunkari ezkutua da egunotako arreta gunea. Honenbestez, 
bere lehen aldi hurbileko eleberrigintza arakatu ostean, urteak betetzen dituen 
idazlanera bilduko da biltzarreko jarduna. Berez, bere lehen aldi hurbileko 
eleberrigintzaren azterketak, orain eta hemen, ez du interesa bere baitan, bi-
tarteko moduan baino: Leturiaren egunkari ezkutua euskal eleberrigintzaren 
historian kokatzeko bitarteko gisa, hain zuzen ere. Arreta gune den eleberria 
historian kokatu ostean, bere baitan eta hartzailearekin harremanean aztertuko 
da. Azterketa inmanenteek egitura horren barneko zenbait alderdi arakatuko 
dituzte: alderdi zehatz batzuetan erreparatuko dute xehe-xehe miatzeko asmo-
arekin. Idazlana-irakurlea harremanari dagokionez, nola argitaratu zenean 
eragin zituen irakurketa-moduak, hala egungo egunetik begiratuta eragin di-
tzakeenak jorratuko dira. Bestela esanda, Leturiaren egukari ezkutuak euskal 
eleberrigintzan egin zuen agerrera nola hartu zuten orduan aztertuko da bate-
tik, eta berrogei eta hamar urteren ostean, zein irakurketetara irekirik jarrai 
dezakeen, bestetik.
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Honela bada, biltzarrerako prestatutako egitarauak Leturiaren egunkari 
ezkutuaren barne-azterketa egiteaz gain, idazlanetik at dauden elementuekin 
ere jarriko du harremanetan, bai orduko eta gaurko hartzailearekin, bai bere 
lehen aldi hurbileko eleberriekin. Beraz, idazlanak berak eratzen duen sistema 
aztergai izateaz gainera, sistema hori beste sistema batzuekin jarriko da harre-
manetan, dela euskal eleberrigintzaren sistemarekin dakartzan berrikuntzak 
nabarmentzeko, dela hartzailea den osagai aldakorrarekin, harrera-modu des-
berdinak atzemateko.

Euskal literaturari buruzko kritikari ez zaio, horregatik, iruzkinik gabe 
igaro Leturiaren egunkari ezkutua. Ezin izan zitekeen beste modu batean. Nola 
ez erreparatu euskal eleberrigintzan ezezagunak ziren ezaugarriz jantzita zeto-
rren idazlanean? Nola ez ohartu ordu arteko eleberrigintzak euskarri izandako 
mundu-ikuskerarekin hausten zuen eleberria aurrean izanda? Arreta erakartze-
ko modukoa zen.

Ziurtasun-izpirik gabeko pertsonaiak egiten zuen agerrera, ordu arte 
ziurtasun tinkoen gain bizi izan zirenean, fikzioan bizitza hartu zuten pertso-
naia guztiak. Zoru irmo baten gainean jarri dituzte oinak euskal eleberria bi-
zileku izan duten pertsonaia nagusiek: zalantzaren harrak harrapatuta bizi da, 
berriz, Leturia. Egunkari ezkutuan idazten ditu bere istorioa eta gogoetak, bera 
heldu baino lehen idatzitako istorio guztiak kontalari orojakileak kontatu di-
tuenean. Leturiaren egunkari ezkutu bezala aurkezten da eleberria, nahiz eta 
gero egunkariaren konbentzioak behintzat ez jarraitu, ez zentzu hertsian, ezta 
zabalean ere; izan ere, egunkaritik ezer gutxi du egutegiak markatzen ez duen 
denbora batean bizi den Leturiak papereratzen duenak: egutegiari eta ordula-
riari ihes egiten dion denbora batean bizi da. Bere egunkariak barne-denbora 
baten berri ematen du, bizi duen prozesuaren berri, prozesu honek eragin dion 
bilakaera agerian jarriz. Bere lehen aldiko eleberritako pertsonaiekin ez du 
partekatzen ez bizilekurik, ezta kultura-mailarik ere: Leturia kaletarra da eta, 
bere gogoetek eta ezaguerek aditzera ematen dutenez, gizon jantzia da. Eta, 
nola ez, Leturia da euskal eleberrigintzako lehen heroia gatazkatsua.

Horra hor euskal kritikak Leturiarengan atzeman dituen berrikuntza na-
barmenetarikoak. Biltzarrari hasiera emateko uneak hitza hartzeko eman didan 
aukera baliatu nahi nuke, berrikuntza nabarmen horietako batera biltzeko on-
dorengo jarduna: Leturia euskal eleberrigintzako lehen heroia gatazkatsua 
izatearen gaira, hain juxtu.

Lehen heroia gatazkatsua

Jakina denez, gerra egunetan beraietan azken eleberria argitaratu ostean, 
zehazki 1937an, bederatzi urtetako isilaldia igaroko du, harik eta, 1946an ja-
rraipena berreskuratzen duen arte.
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Gerraurreko eleberrigintzan (1898-1937) nekez aurki daiteke heroia gataz-
katsurik. Bederatzi urteko isilaldiaren ondoren berriro plazaratzen denean elebe-
rria 1946an, heroia gatazkatsuak agerrerarik egin gabe jarraituko du.

Gatazkatsuak esan nahi badu norbere buruarekin, norbere erraiekin edo 
munduarekin konformagaiztasunen bat bizi delako, desoreka hori gainditzeko 
moduren baten bilaketari ekiten zaiola, bistakoa da Leturia heroia gatazkatsua dela. 
Arazo edo gatazka pertsonal bat dauka eta gatazka horri irtenbidea bilatu nahian 
dabil. Bere burua da arazoa sorrarazten diona: zoriona eskuratu nahi du, baina 
egiten dituen saioek frakasoan amaitzen dute, harik eta bere bilaketaren giltzaren 
kokalekua aurkitu duela uste duenean, Imiriozko leizean gorpu gelditzen den arte. 
Ezin izan du jaso bere egunkarian nola heldu zitzaion heriotza: istripu baten ala 
bere buruaz beste egitearen ondorio izan zen. Leturiaren egunkaria ezagutzera 
ematen duen biltzaileak ere ez du argitzen heriotzaren kausa.

Lehen heroia gatazkatsua omen Leturia. Ez dira asko gatazkaren bat bizi 
izan duten euskal eleberrietako pertsonaia nagusiak Leturiaren egunkari ezku-
tuko Leturia heldu arte. Pertsonaiaren kristau sinesmenak eta sinesmen hone-
tatik eratorritako eroapenak gatazka posiblea gainditzeko ahalmena zuen. 
Eroapena, berriz, ez dago Leturiaren hiztegian. Leturiak ez daki zer den ero-
apena eta frakaso bakoitzaren ondotik bilaketa berri bat hasten du.

Izan bada gatazkan bizi den pertsonaiarik, baita gatazkaren aurrean ero-
apenik ez duen pertsonaiarik ere, Leturia iritsi aurretik. Halako pertsonaiak 
aurkeztera heldu arren, bizi duten gatazkaren oinarrien eta gatazka horri aurre 
egiteko ibilitako bidearen berri ez da xehe-xehe adierazten. Gainera, gatazka-
ri emandako irtenbidean kristau sinesmenaren legeak urratzen badituzte per-
tsonaiok, istorioaren amaieran onbideratuko dira eta bete beharreko peniten-
tziak betetzeko prest agertuko.

Gerra ondoko euskal eleberrigintzan oraindik tarte handia du eroapenak. 
Izan badute arazorik Leturiaren aurretik euskal eleberriak bizileku izan dituz-
ten pertsonaia nagusiek, baina, modu batean ala bestean, arazoa modu arazo-
tsuan bizi izatea saihestuko dute.

Esan bezala, urte batzuetako isilaldiari amaiera jartzen dio euskal elebe-
rrigintzak 1946an. Bidasoaz honantz Gerra Zibilak (1936-1939) ekarri zuen 
euskal adierazpenaren debekua. Bidasoaz harantz horrelako debekurik jasan 
ez arren, urtealdi hauetan ez zen landu eleberria. Mugaz bi aldeetako egileen 
eskutik datoz 1946an argitaratutako bi eleberriok, nahiz eta alderik badagoen 
argitalpen-lekuari dagokionez. Iparraldeko Jean Pierre Iratxet-en Antton, He-
rria aldizkariak eman zuen atalka-atalka; Joseba Andoni Irazusta tolosarraren 
Joañixio, berriz, Buenos Aireseko Ekin argitaletxeak. Erbesteratu batengandik 
datorren eleberria da eta erbestean argitaratua.

Iratxet-ek sortutako Anttonen bizimodua ez da erraza: lehenik, sorlekua 
utzi eta, Ameriketara joan beharra du; hurrengo, bigarren mundu-gerrako 



LETURIAK BERROGEI ETA HAMAR URTE BETE... - Ana Toledo Lezeta 551

egunetan, Frantziako soldaduekin batera alemaniarren aurkako gerrara... 
Zailtasun horiek gutxi ez direla, Maixanek emana zion ezkontzeko hitza 
hautsi egiten dio, baina Antton ez da jarkiko, ez da errebelatuko, ez da erne-
gatuko... Zailtasun horiek ez ditu gatazka-iturri izango Anttonek. Egoera latz 
hauek bizi izatea suertatu zaio, besterik gabe. Bizi izandako zirkunstantzia 
gogorrek ez dute inolako eraginik berarengan.

Irazustaren eskutik datorren Joañixioko Joañixiok badu arazorik; izan ere, 
batetik, soldadutzara joateko ordua heldu zaio eta saihestu nahi du; bestetik, 
bere baserriko lanetik ateratako irabaziarekin ez du bizimodua aurrera atera-
tzerik: gurasoen esana entzunaz Ameriketara joango da. Arazo bihurtu gabe 
hartzen duen erabakia da. Halaber, ez du arazo bihurtuko Panpan eraman 
behar duen bizimodu latza, ezta bere barnean daraman herrimina ere. Ez bata, 
ez bestea, izango ditu narrazio-iturri kontalariak. Helburuak eskuratu ostean 
itzultzen denean nabarmentzen ditu bidaiak utzi dizkion ajeak: makal dabil 
osasunez eta damuturik dago Ameriketara joan izanaz. Baina, lanak eta lanbi-
deak ekarritako isolamenduak eragindako bakardadeak gobernatzen dituzten 
Panpako urte luzeak ez ditu gatazka-sortzaile: eroapenarekin erantzuten dio 
bizimodu gogorrari.

J. Eizagirreren Ekaitzpean (1948) eleberrira datozen Aritzondo baserriko 
bizilagunek badute jarkitzeko, errebelatzeko motiborik: lehenik, semerik zaha-
rrenaren heriotza gerran, jarraian, gerran zauritutako Xabier babestea eta segi-
dan, zauritua salatu dutelako, Aritzondoko bizilagun batzuen ihesa. Etsipenez 
betetako pertsonaia horiek, negar handirik gabe, jasan egiten dute. Errebeldiak, 
madarikazioak, ernegazioak eta berauen adierazpenak ez du tarterik.

Eleberriotan bada pertsonaia asaldatzeko besteko gertaerarik. Gerrak, 
bizimodua aurrera ateratzeko emigratu beharrak... sorrarazitako bizitza-baldin-
tza oso zailak, pertsonaiaren nortasunean nahiz beronen balore-sisteman bere-
biziko eragina izan zezaketen. Pertsonaion eroapenak, ordea, esperientzia la-
tzok gatazka-iturri bihurtzea deuseztatzen du.

Joseba Andoni Irazustaren bigarren eleberrian, Bizia garratza da (1950) 
eleberrian, izan bada arazorik: Andoni Uriaurrek eta Ander Zubiburuk gerra 
dela bitarteko, erbesteratu egin behar izan dute. Guda madarikatu baten ondo-
rioak bidali ditu Kolonbiara. Beharrak eraman ditu Ameriketara eta asetzen ez 
dituen bizitzara kondenatu. Bordeleko portutik Kolonbiarantz ateratzen diren 
egunetik ez dute une batez ere ezagutuko ongi izatea, zoriona. Beti gogoan 
daramate izan zitekeena eta, gerrak eragotzi duelako, izan ez dena.

Atzerrian bizitza berrantolatzea erabakitzen dute. Gerrak beren ibilbidea 
moztu duenez, orain beste bat hasi beharrean daude. Bizitza berregiteko, isi-
lean, beren sentimenduak adierazi gabe, maite zituzten neskez oroitzen dira. 
Baina, hauengan ere eragin du gerrak eta denborak: Anderrek isilean maite 
zuen Miren Orreaga lekaime sartu da, arrebak idazten dion eskutitzak dioenez; 
Bixentak, Andonik isilean maite zuen neskak, alaba izan du kapitain batekin.
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Isilean maite zituzten neskekin ezkontzea zen bizi zuten arazoari (aberri 
mina, bizitza etenda) aurre egiteko aurreikusitako irtenbidea. Anderrek «onar-
tu» egiten du Mirenen egoera berria. Miren behar bazuen zoriona berreskura-
tzeko ez du bilatzen Mirenekin harremanetan jarri eta egoera aldatzea. Etsi 
egiten du. Eta gerraren zauriari zauri berri hau gehitzean, Miren galduta dena 
galdutzat joaz, basamortura abiatuko da urre-bilaketara. Zorrak, gaitza eta 
heriotza ekarriko dizkio urre-bilaketak.

Maite zuen Bixentarekin ezkonduko den arren, ez du zorionik eskuratuko 
Andonik. Bixentak kapitain batekin izandako alaba da kausa: burutik ezin ken 
dezakeen gertaera da. Azkenean, zailtasuna gainditu eta, Andoni Bixentaz 
bermaitemintzera helduko da, baina zorionaz gozatzen hasi aurretik istripu 
batek heriotza dakarkio.

Ander eta Andoni ez dira pertsonaia gatazkatsuak, problematikoak, baizik 
eta gerrak bizitza moztu eta atzerrira jaurti dituenak. Gerrarik izan ez balitz, 
sorterrian egingo zuten bizitza dute gogoan atzerrian: isilean, maite zituztela 
esan gabe zeuzkaten neskekin ezkondu. Anderrek eragozpenen aurrean etsi 
egiten du. Andonik eragozpena eta guzti −Bixentak kapitainarekin izandako 
alaba du− froga egiten du. Frogaren emaitza frakasoa da. Gero, nola ez daki-
gula, ez baita inolako prozesuren berri ematen, sentimendu-aldaketa ezagutzen 
du Andonik. Sentimendu-aldaketak zorionerako bidean jartzen duen arren, 
zorionaz gozatzen hasi aurretik helduko da gorpu utziko duen istripua.

Irazustak ez ditu aurkezten pertsonaia gatazkatsuak, baizik eta dena 
gaizki atera zaien pertsonaiak. Gerrak elbarritu ditu, gerrak atzerrira bidali ditu 
eta aurrerantzean ezingo dute beren bizitza berrantolatu. Gerraren kondenatu-
ak dira, bizitza berri bat hasteko aukerak ezabatzeak adierazten duenez. Hain 
da hala, non zoriona eskuratzeko atarian istripu batek, ez-usteko batek, herio-
tza dakarkion Andoniri.

Bi euskaldun zintzo dira Ander eta Andoni. Ordu arteko euskal eleberri-
gintzak ez du gorde hain bukaera garratzik euskaldun zintzoentzat. Euskaldun 
zintzoek merezi ez bezalako amaiera duten lehenbiziko pertsonaiak dira euskal 
eleberrigintzan. Horrela irudikatu nahi izan du Irazustak gerrak dakartzan 
galerak: gerrak galarazi egiten du bizitza berregitea. Alabaina, gerra eta bere 
ondorioen garraztasuna irudikatzeko ez du jo beren egoera problematizatzen 
duten eta irtenbide bila dabiltzan pertsonaia batzuen ibilbidearen berri emate-
ra. Besterik da leku narratibora daramana: beren arazoarentzat aurreikusitako 
irtenbideak huts egiten dieten pertsonaiak. Hitz batean, ezbeharren metaketa 
bide eta, ez irtenbide bila dabilen heroiaren bidez, adierazten ditu gerrak 
eragindako kalteak. Kontalariak ez ditu mamitzen Ander eta Andoni beren 
egonezinari irtenbidea bilatzen ari diren pertsonaia moduan, baizik eta egone-
zina gainditzeko hartutako erabakiak bete ezinik. Bete ezinik, eragozpenen bat 
dagoelako eta eragozpenaren aurrean etsi egiten delako −Anderrek etsi egiten 
du maite zuen Miren Orreaga moja sartu dela jakitean− edo eragozpena 
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gainditzera iritsita ere, −Andoni Bixentaz bermaitemintzen da− ez-ustekoren 
batek (istripu batean hilotz gelditu) galarazi egiten diolako heroiari lorpenaz 
gozatzea. Erabakiak betetzea eragotzi egin zaie pertsonaia hauei. Ez daude 
eratuta xede baten bilaketan etsipenik gabe diharduten pertsonaia moduan, 
baizik eta xede bat bete ezin izan duten pertsonaia moduan.

Eroapenak gobernatutako eleberrigintza baztertzen duena Jon Etxaide da. 
Langintza literariorako gertaera historikoak, ustez historikoak edo legendazko-
ak izan zitezkeenak erakarri duten Etxaide, hain zuzen ere. Leturiaren egun-
kari ezkutua argitaratu aurretik ezagutzera eman zituenak atzematen badira, 
lehen-lehenik plazaratu zuen Alos-torrea (1950) eta honen ondoko Joanak-
joan (1955), bistakoa da Euskal Herriaren lehen aldira egiten duen bidaian, 
pertsonaia grinatsuak topatu zituela. Beren grinak asetzea jomuga soil zuten 
euskaldunak aurkitu zituen iragandako denbora horietan: Otxanda, Piarres, 
Engrazi... Grinatsuak ez ezik, bekatu larrien egileak: Jaungoikoaren Hamar 
Aginduak betetzen ez dituztenak, kristau zintzo-zintzoa zen ustea eraikita 
zegoenean euskaldunari buruz. Gisa honetan agerian uzten du hain zintzoak 
ez ziren euskaldunak ere egon zirela. Arauak urratu zituzten euskaldunak ere 
egon zirela, alegia. Baina, arau-urratzaile hauek ezin izan ditu kondenatu: 
egindako gaiztakeriez damutzen dira arau-urratzaileok, kaltetuaren barkazioa 
jasotzen dute... Pertsonaia zintzo eta zintzotuekin osatzen du istorioaren 
amaieran erakusten duen erretratua.

Dena den, bada alderik Alos-torreako eta Joanak-joaneko pertsonaia 
grinatsuen artean. Luzeraz gain, −Alos-torrea eleberri laburra da−, pertsonaia 
grinatsu eta bekatu larrien egile horiek istorioaren harian hartzen duten lekuak 
bereizten ditu Etxaideren bi eleberriak. Pertsonaia nagusia da Joanak-joanen, 
ez horrela, Alos-torrean.

Pertsonaia grinatsu eta bekataririk bazen gerraurreko eleberrigintzan ere. 
Haatik, beti bigarren mailako pertsonaia izatera mugatua. Aitzakia hutsa zen 
pertsonaia nagusiaren egote-moduak eta bertuteak gehiago distira zezaten. 
Zinez, bigarren mailako pertsonaia honi oso tarte narratibo txikia ematen zion 
kontalariak: grinen eta bekatuen azalpenak leku gutxi hartzen zuen narrazioan. 
Badaezpada kontalariak xehetasun gutxi ematen zuen eredugarriak ez ziren 
pertsonaia horien bizitza eta pentsamenduaz. Hala, eredugarria ez dena era-
kustea saihesten zuen eta eredugarria dena azpimarratzeko bitarteko bihurtzen. 
Alderdi honetatik begiratuta, bada alderik gerraurreko eleberrigintzaren eta 
Etxaideren Alos-torrearen artean. Etxaidek leku narratibo zabalagoa eskaintzen 
dio grinen eta bekatu larrien azalpenari. Baina, Alos-torrean oraindik grinek 
ez dute harrapatu pertsonaia nagusia. Grinen azalpenak bigarren mailako 
pertsonaiengan jarraitzen du eta grinok eragindako bidegabekeriak jasaten 
segitzen du pertsonaia nagusiak. Alos-torreako Usoa pertsonaia nagusiak badu 
arazorik: Otxanda ama-ordearen gorroto, difamazio eta zigorpean bizi da. 
Eroapenarekin erantzungo du. Beraz, eroapenak jarraitzen du pertsonaia nagu-
siaren jarrera mugatzen.
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Ez da horrela gertatzen Etxaideren bigarren eleberrian, Joanak-joan 
izenburupean argitaratutakoan, alegia. Izan ere, Piarres pertsonaia nagusi gri-
natsuak ez daki zer den eroapena. Konformidadea zer den ezagutzen ez duen 
Piarres bere kanpo aldearekin etengabeko gatazkan bizi da eta ez dago prest 
bere aurkako erasotzat jotzen dituen ekintzak erantzunik gabe pairatzeko. 
Pertsonaia nagusi konformistez elikatu den ordu arteko eleberrigintzatik urrun-
tzen bada ere, ez ditu hausten lokarri guztiak Joanak-joanek: euskaldun beka-
taria berreskuratuz jarraitzen du. Txomin Agirrek Auñemendiko Lorean (1898) 
berreskuratu zuen bezala. Txomin Agirrek Portun jentila, Adalbaldo frankotar 
dukearen hiltzailea, kristautu eta, herririk herri Jesukristoren legea zabalduz eta 
bere bekatuak aitortuz zebilela utzi zuen «guena» deitu zuen epilogoan. Etxai-
dek ere, Piarresen emazte Engraziri heriotzako ordua heltzen zaionean, nahiago 
izan du ezkondu zirenez gero kupida gabe elkarren etsai izan direnak adiski-
detu eta Etxahuniako ateak zabaldu Piarresi. Ez da berreskurapen makala: 
Etxahuniako oinordeko zenari bere etxeko ateak irekitzen dizkiote azkenean, 
bizitzaren aldi luze batean aterperik ere eman ez diotenean.

Etxaidek ezin izan du etsi eleberriaren amaieran ordena berrezarri gabe: 
emaztearekin adiskidetu, elkarri barkazioa eskatu, etxea berreskuratu... Etxeko 
oinordekotza eskuratzeko eragozpenekin hasi direnean Piarresen etengabeko 
arazoak.

Honela bada, bekatu larriak egin dituztenei, dela adulterioa, dela hilketa... 
ez die salbaziorako bidea ixten Etxaidek: Alos-torreako Usoa zintzoaren epaia 
barkamena da eta zeharo gaiztoa zen ama-orde Otxanda damutu eta, lekaime 
sartuko da eragindako kalte guztiak ordaintzen joateko. Elkar zigortzen urteak 
eta urteak igaro ostean barkamena eskatuz amaituko dute Joanak-joaneko 
Piarres eta Engrazik. Eleberriaren amaieran ordena berrezartzen du. Grinek 
eragindako hondamendien eragileek barkazioa jasotzen dute: gaiztoak onbide-
ratzen dira. Horregatik Etxaidek ordena zuzena berrezartzen du.

Ordena zuzenari eusteak eragina izan daiteke, halaber, J. A. Loidik bere 
Amabost egun Urgaiñ’en (1955) eleberrian kontatzen duen istorioari emanda-
ko bukaera. Etxaidek Joanak-joan argitaratu zuen urte berean kaleratua, euskal 
eleberrigintzako lehen polizi eleberria da. Polizi eleberri berezia, ordea; izan 
ere, Garaidi ikerlariaren ikerketek hilketarik ez zela egon argitzen dute: istripu 
baten ondorioa besterik ez da izan hilketaren susmoa sorrarazi duen zantzua. 
Hala, lehen polizi eleberria hiltzailerik eta hilketarik gabekoa da. Larria, oso 
larria izango ote zen Urgaiñ bezalako euskal herrixka batean hiltzaile bat 
egotea?

Etxaidek Joanak-joanen kontatzen duen istorioaren amaieran ordena berre-
zartzen badu ere, istorioaren garapenean lokarriren bat hausten du lehen aldia-
rekiko: lehenbiziko aldiz pertsonaia nagusia grinatsua da euskal eleberrigintzan. 
Pertsonaia grinatsurik baldin bada euskal eleberrigintzan Joanak joaneko Piarres 
da hori. Pertsonaia grinatsua izan baitzen Piarres Topet «Etxahun» pertsona 
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historikoa ere. Pertsona historiko hau abiapuntu hartzen duen eleberrian pertso-
naia grinatsua irudikatzera behartua ere bazegoela esan daiteke.

Arazoa arazoaren atzetik duen pertsonaia aurkezten du Etxaidek. Arazo 
horien aurrean eroapenik edo etsipenik ezagutzen ez duen pertsonaia, gainera. 
Haatik, Piarresek ez du arazo bihurtzen arazoa; izan ere, buruhaustetan mur-
gildu gabe, unean-unean sortutako gatazkari erantzun egingo dio: gogoko ez 
duen arren, gurasoek hautatutako Engrazirekin ezkondu egingo da; emazteak 
maitalea duela jakitean azkar asko erreakzionatuko du ustezko maitaleari tiro 
eginaz, gero, pertsonaz erratzearen ondorioz, beste norbait izan bazen ere, 
hilotz gelditu zena...

Euskal eleberrigintzaren sorreratik Leturiaren egunkari ezkutua kaleratu 
arteko tartean argia ikusi zuten eleberrietako pertsonaia nagusiak aztertuz gero, 
Joxeba Leturia eta Joanak-joaneko Piarres dira eroapena eta etsipena ezagu-
tzen ez duten bakarrak: biak dira pertsonaia grinatsuak, apasionatuak, jardule-
ak −bata, gogamena bide, bestea, ekintza bide−, beren burua besterik gogoan 
ez duten pertsonaiak.

Nahiz Piarresek, nahiz Leturiak eragozpenak dituzte beren xedeak esku-
ratzeko. Kanpo-munduak jartzen dizkio oztopoak Piarresi, bere barne-mundu-
ak, berriz, Leturiari. Helburuen lorpenerako oztopoak ipintzen dituztenen ko-
kalekua desberdina den arren, biak dira oztopoei aurre egiten dietenak. 
Alderdi honetatik begiratuta Piarres litzateke Leturiaren antzik handiena era-
kusten duen pertsonaia.

Alabaina, bere kezka filosofikoetan galdurik dabilen Leturiaren eta bere 
grinen menpe bizi den Piarresen artean bada alderik. Leturiak modu gatazka-
tsuan bizi du bere gatazka: une bakoitzean bizi duen arazoak oinazetu egiten 
du. Ez horrela, Piarres; izan ere, bere arazoek sorrarazi ziezaioketen sentimen-
duek ez dute eragiten konta-jariorik.

Bere arazoari irtenbidea bilatzen ari den pertsonaia bezala mamitzen da 
Leturia egunkariaren orrialdeetan barrena. Joanak-joaneko kontalariak, berriz, 
ez du aurkezten bere arazoei irtenbidea bilatzen ari den pertsonaia. Batak eta 
besteak arazoaren aurrean hartzen duten jokabidea gisa honetan laburbil dai-
teke: bata irtenbide bila dabil; bestea, ez dator testura irtenbide bila, baizik eta 
sorrarazi dioten arazoari erantzunaz. Leturia irtenbidea bilatuz dabilen pertso-
naia bezala itxuratzen da. Piarres, berriz, ez dator testura irtenbidea bilatuz, 
erabakiak gauzatuz baino. Honela, Leturia nola doan eginaz erakutsi egiten da 
testuan, ez horrela, Piarres.

Leturiak eginiko ibilbidea egunkariaren orrialdeetan adierazia dago. Ai-
tzitik, Joanak-joaneko kontalariak ez du erakusten Piarresen ibilbidea. Konta-
tzen ditu, jakina, Piarresek egindako eta jasandako gertaerak, baina ez ditu 
ikertzen kausak: kausa esatera hel daitekeen arren, −aitaren antzik ez izatea 
oinordekotza kendu nahiaren arrazoi bezala, adibidez−, inoiz ez da xehetasu-
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nez azaltzen. Ez dago ekintzen justifikaziorik: pertsonaiaren izaera odol bero-
ak justifikatzen du guztia. Bestela esanda, gatazka nola doan sortuz, egoerei 
erantzunak nola doazen egosiz ... ez da hitz bihurtzen: ez da ekintzen azter-
keta zorrotza egiten. Nola doa haziz gurasoen gorrotoa Piarresekiko? Aitaren 
antzik ez izateak justifikatzen du guztia? Nola doaz Engrazi eta Piarres ezkon-
berrien arteko harremanak gaiztotzen? Nola ernetzen zaio Piarresi kartzelan 
dagoela erromesaldiak egitera daraman sentimendu erlijiosoa?... Sentimendu 
desberdinek eragindako ekintzen berri ematen da, ez ordea, sentimendu horien 
ernetze eta hazte prozesuaren berri. Prozesurik ez dago, prozesurik ez da 
testuratzen: testuan emaitzak daude, emaitzaren justifikazioa usteren batera 
edo labur labur emandako berrira mugatuz. Horregatik ez dago ibilbiderik. 
Ekintza batetik besterako bidea nola egiten den ez da narrazio-iturri.

Aldiz, Leturiaren egunkariak bere barne-prozesua jasotzen du, nola erdi-
esten duen zoriona eta nola galtzen duen, nola doan pilatuz frakasoak. Hone-
la egunkarian barrena bere bilakaera jarrai daiteke. Udaleneko Leturia eginaz 
doa, bizi izandakoaren eraginpean haziz doa. Esperientzia, eskarmentua mol-
datuz doa bere nortasuna. Joanak-joaneko kontalariak ez du adierazten nola 
doazen ernez eta haziz sentimendu desberdinak Piarresengan, nola doazen 
egosiz sentimendu horiek, ezta berarekin gatazkan dauden pertsonaien senti-
menduak nola doazen garatuz ere.

Biak dira gatazkatsuak eskuratu nahi dutenaren aurrean amore emateko 
prest ez daudelako, nahi dutenari uko egiteko prest ez daudelako, eroapena eta 
etsipena ezagutzen ez dutelako, baina, batean, justifikatu egiten da gatazkaren 
garapena, bestean, ez.

Honela bada, modu batean edo bestean, gerra osteko euskal eleberrigin-
tzan pertsonaiak arazoa ez du modu arazotsuan bizi izan. Ia eleberri guztiak 
pertsonaia jasankorrez elikatu direlako eta, hala izan ez denean, arazoari modu 
arazotsuan aurre egiten dion pertsonaia mamitzeari uko egin diolako kontala-
riak. Bestela esanda, pertsonaia ez problematikoa −eroapenez jasaten dituzte-
nak bizi beharra suertatu zaizkien zailtasunak− ala kasuren batean problema-
tikoa (Joanak-joaneko Piarres) aurkez dezakete Leturiaren egunkari ezkutua 
baino lehen idatzitako eleberriek. Baina, pertsonaia problematiko honek ez du 
problematizatzen bere problema, kontaketan ez baita itxuratzen bere proble-
marekin jira eta bira dabilen pertsonaia, problemaren alderdi desberdinak az-
tertzen eta irtenbideren bat bilatzen. Arazoa arazo bihurtzen ez duenez, kon-
talariak ez du xehetasunez azaltzen nola bizi duen pertsonaiak desoreka eta 
nola bilatzen duen oreka berreskuratzeko modua. Hau da, kontalariak ez du 
moldatzen gatazka modu gatazkatsuan bizi duen pertsonaia. Horregatik, Letu-
ria da euskal eleberrigintzako lehen pertsonaia problematikoa, gatazkatsua: 
gatazka modu gatazkatsuan bizi duen lehenbiziko pertsonaia. Leturiak arazoa 
arazo bihurtzen du eta, berez, unean uneko arazoa eta berau gainditzeko 
egindako bilaketa jasotzen du bere egunkariak. Hainbesteraino du egunkaria 
arazoak eta arazoentzako irtenbide-bilaketak adierazteko leku, non arazorik 



LETURIAK BERROGEI ETA HAMAR URTE BETE... - Ana Toledo Lezeta 557

gabe bizi izan zen sasoian, Udan, ez zuela ezertxo ere idatzi egunkarian. 
Problematikotasuna eta problematikotasuna bakarrik da Leturiaren hitz-jarioa 
bultzatzen duena. Joanak-joaneko istorioa kontatzen duen kontalaria Piarresek 
nola bizi duen problema azaltzen ez da «gelditzen»: problemak eragindako 
hausnarketak eta problema gainditzen joateko emandako urratsak ez ditu na-
rrazio-iturri.

Leturiak bere xedea eskuratzeko egiten duen bidea urratsez urrats adiera-
zia dago: bere «ekintza» bakoitzaren justifikazioa bere egunkariaren orrialde-
etan dago. Bestela jokatzen du Joanak-joaneko istorioa kontatzen duen kon-
talariak; izan ere, Piarresek bere helburuak lortzeko zein ekintza burutzen duen 
esan arren, ez du adierazten ekintza horretara heltzeko jarraitu duen bidea eta, 
ondorioz, ekintza justifikaziorik gabe gelditzen da. Horregatik, batean bilake-
ta dago, bestean, ez. Batean arazoa nola jaio den, arazoak sorrarazten dion 
egonezina eta egonezin hori gainditzeko abian jarritako asmoak testuan daude, 
bestean, arazoari emandako erantzunak soil-soilik.

Euskal eleberriak bere sorreraz gero pertsonaia ez problematikoak aur-
keztu ditu. Etxaidek berak Joanak-joaneko Piarresekin pertsonaia problemati-
koa baldin badakar ere, ez dakar bere arazoak modu problematikoan bizi di-
tuen pertsonaia. Nola doazen arazoak sortuz, nola doazen bilatuz arazo 
horientzako irtenbideak ... ez du kontatu. «Nola» hori kontatzen du lehenbizi-
ko aldiz Leturiaren egunkari ezkutuak.

Honenbestez, bere nahia betetzeko etsipenik gabe ekin egiten duen euskal 
eleberrigintzako lehen pertsonaia nagusia Leturia ez izanagatik, bada bere 
xedearen lorpenaren bila dabilen lehen heroia euskalduna.

Bila dabilen lehen heroia izatean ez da agortzen bere ekarria. Bada bes-
terik ere. Horregatik, Leturiak euskal eleberrigintzan agerrera egin zuenetik 
mende erdia igaro denean, Euskaltzaindiaren Literatura Ikerketa Batzordeak 
2007ko Uda Ikastaroek eskainitako gune akademikoa leku aproposa izan zite-
keela uste izan du Txillardegiren lehen eleberria berrirakurtzeko. Aberasgarri 
suerta dakigula biltzarra.



ANTTON ETA LETURIA (EDO LITERATURTASUNAREKIN 
KUKU-GORDEKA DENBORA HISTORIKOAREN OIHANEAN)

Ur Apalategi, 
UPPA

1946ean gaude, urtarrilaren 24ean zehazki esateko, eta errautsez estalita 
dagoen arren munduko gerlaren txingarra ez da oraindik erabat itzali: emaku-
meei ilea mozten zaie herriko plazetan alemanekin oheratzeagatik, gerlatik 
bizirik itzuli diren presoak poliki-poliki moldatzen hasi dira bizitza normalera 
(hori posible baldin bada), kontzentrazio eremuak denon begien aurrean daude, 
orain, zinemako aktualitateen bitartez, Espainiako gerlako errefuxiatuak anda-
naka jarri dira Iparraldean bizitzen, erbesteratutako jelkide zenbait CIArekin 
kolaboratzen hasiak dira, Iparraldeko elizaren sektore euskalduna vichysta eta 
erresistenteen artean zatituta geratu zen eta orbaina oraindik itxi gabe dago, 
laster hasiko da Mirande izeneko zuberotar paristarra euskara ikasten, gerla 
hotza hastear dago bi superpotentzia handi berrien artean, Hiroshima eta Na-
gasaki bonba atomikoek suntsitu dituzte joan den abuztuan, Eskualduna aldiz-
karia kolaborazio susmoagatik itxi dute… eta haren ordez sortu den Herria 
aldizkaria eleberri bat kaleratzen hasi da atalka, hain zuzen 1946eko urtarrila-
ren 24eko zenbakian. Jean-Pierre Iratxeten Antton da eleberri hori.

Eta zertaz hitz egingo du Jean-Pierre Iratxetek gerla osteko lehen euska-
razko eleberria den Antton obran? Bada, betikoaz. Mundua errotik itxuraldatu 
ez balitz bezala, ezertxo ere gertatu ez balitz bezala Txomin Agirrek bere 
diptiko ohiturazalea idatzi zuenetik.

Guztiz zuzena izan nahi badugu obrarekin, aitortu behar da bigarren 
gerla mundiala agertu agertzen dela eleberriak kontatzen digun istorioan. 
Antton protagonista soldadu gisa frentean ikusten dugu. Haatik, etxera itzul-
tzen denean bere mundu ikuskerak ez du aldaketa nimiñoena ere jasan. Ele-
berri ohiturazalea deritzon gure generoan gertatu ohi denez, pertsonaiek ez 
dute barne-bilakaerarik ezagutzen, ez psikologikorik, ezta ideologikorik ere.

Baina eleberria ez denez ezagunegia, laburbildu dezagun diegesia azter-
keta kritikoarekin aurrera jo baino lehen. Patri Urkizuk paratutako edizio-
an (1) ematen zaigun laburpena laburtuko dugu kari horretara: Antton, 

 (1) Jean-Pierre Iratchet, Antton, Donostia, Etor, 1990 (Patri Urkizuk paraturiko argitalpena).
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Etxebazterreko premua, Airemendi baserriko Marixanez maiteminduta dago, 
baina sute izugarri batek suntsitzen du familiaren baserria eta Ameriketara 
alde egiten du Anttonek diru egitera. Andregaia herrian utzirik han urrutian 
aberastu egiten da. Baina itzuli beharrean aurkitzen da 1939ko «sute» mun-
diala pizten denean, desertore ez izatearren. Bitartean, Marixan hiritartzen da, 
Baionan. Gerla denboran elkarri idazten diote (Anttonek euskaraz, Marixa-
nek, berriz, frantses irringarrian). Baina Antton azkenean baserrira itzultzen 
denerako Marixanek senarra hartua du hirian. Anttonek beste herritar bat 
aurkituko du, Kattalina. Gerraondoan gosea nagusitzen da eta elizaren go-
mendioz baserrietan hiriko haur behartsuak hartzen dituzte hazteko, Anttonek 
Etxebazterren hartuko duena hain zuzen Marixanen haurra izango da. Hori 
jakitean Anttonek ez du erresuminik erakutsiko eta eskuzabal jokatuko du 
Marixanekin, baserrira gonbidatuz. Eleberriaren azken eszenan Marixanek 
hiriko neskame gela ziztrinean negarrari emango dio «bere haurkeriez» go-
goratuz eta egindako aukerengatik saminki damutuz.

PatriUrkizuk nobelatxo honi darion prediku aireñoa aipatzen du eta ez 
zaio arrazoirik falta. Herriko baloreak –euskararekiko atxekimendua eta gi-
ristinotasuna, baina baita lurrarekiko harreman ideala– utzi eta hiriko balore 
eta moda berrien deiari erresistitu ezin izan dien emakume kaskarinak gaizki 
bukatu behar zuen, noski. Eta, gehituko nuke, emakumea izan behar zuen, 
jakina, pertsonaia ahula, baloreei eusten ez dakiena.

Orain gure buruari plantea diezaiokegun benetako eta funtsezko galdera 
honako hau dela iruditzen zait: zerk bultza gintzake, gu, 2007ko euskal ira-
kurle literaturan jantziok, Antton irakurtzera? Zerk justifika dezake halako 
denbora «xahutzea»? Zer ematen digu, zerbait eskaintzen al digu Antton-ek? 
Merezi al du obra honek gure arreta?

Nik uste erantzunaren zati handi bat dagoela «gu» horren definizioan. 
«Gu» filologoa baldin bada, mereziko du, baiki, pentsatzen dut, arreta zineti-
fikorik, halako obra batek. Baina «gu» literaturzalea baldin bada, eta soilik 
literaturzalea? 

Erantzuna ezin da bat-batekoa eta sinplea izan, baina saiatuko naiz era-
kusten baduela interesik obra honek guretzat, izan gaitezen filologo, euskal 
literaturaren historiaegile, ala literaturzale soil.

Itzul gaitezen, bada, obraren definiziora. Kontatzen duen istorioa ezagu-
tzen duzue orain, eta ez zaizue zaila izango sailkatzea gure literaturaren histo-
riak eman dituen genero apurren artean: eleberri ohiturazaleen zakuan sartu 
behar dugu, noski. Mehatxuka ari den mundu modernoari bizkar eman eta 
betikotasun kutsua duen euskal mundu tradizionala goraipatzen duen eleberria 
dugu Antton, dudarik gabe, Txomin Agirrek asmaturiko pertsonaiaren arketipo-
ari erantzuten dion pertsonaia delarik Antton protagonista. Eta Txomin Agirre-
ren mundu ikuskera anakroniko samarra baldin bazen bere denboran jadanik, 
zer esan berrogei bat urte beranduago argitaratutako eleberri honetaz? Jon 
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Kortazarrek bere Diglosia eta euskal literatura saiakeran (2) zioenez, literatur 
tradizioa eskasa den garaietara jotzen duenean literatura diglosikoetako histo-
riaegileak literatura bihurtzen ditu aurkitzen dituen testu guztiak. Bada, esan 
genezake Antton-ek kronologikoki Leturiaren egunkari ezkutua baino lehenago 
argitaratua izateari zor diola, neurri handi batean, bere estatus literarioa. Hots, 
gaur egun halako testu bat argitaratuko balitz ez litzateke literariotzat joko, 
infraliterariotzat baino. Euskaltzaindiaren Txomin Agirre sarira aurkeztuko luke 
adin bateko bere autoreak eta bertan ere finalista izatera ez litzateke iritsiko. 
Leturiaren aurrekari modura baizik da, izan ere, literarioa Antton bezalako obra 
bat ikuspegi historiko batetik, in abstracto bere balio literarioa hutsaren parekoa 
dateke-eta, izan gaitezen zintzoak geure buruarekin. Baina, artean Leturia 
oraindik idatzita ez zegoenez, eta maila literario handiagoko beste testurik ez 
daukagunez garai hartan, bada, gure literaturaren historian toki xume baina 
egiazkoa daukan nobelatxoa da Antton. Izan ere, Leturiak argitaratu orduko 
histu edo ihartu baitzuen, ez esateko ehortzi zuela, ordurarte erdi bizirik edo 
erdi hilik zegoen prosa ohiturazalea bere modernotasunarekin.

Ez da nahikoa, halere, Antton definitzeko, eleberri ohiturazalea dela 
esatea. Izan ere, gure prosaren historia aztertuz gero, eta historia diodanean ez 
naiz kronologiaz ari baizik eta idazmoldeen bilakaeraz, esan al daiteke Antton 
Leturiaren aurrekaria dela? Hau da, Leturia hartzen bada gure eleberri moder-
noaren zero unetzat edo abiapuntutzat, esan al daiteke Antton proto-Leturia 
bat dela, edo –1 unea? Eboluzionismo literarioa egitekotan, esan al daiteke 
Antton Leturiaren arbasoa dela? Erantzuna ezezkoa izango da. Izatekotan, 
ikuspegi kronologikotik bakarrik da aurrekari Antton, ez ordea ikuspegi lite-
rariotik. Anttonek ez du ezertan prestatzen edo aurresentiarazten –itxura bate-
an, behintzat– Leturiarekin datorren aldaketa erabatekoa. 

Izan ere, iraganari begira idatzitako obra da Antton. Iragan historikoari, 
neurri batean, baina batez ere iragan literarioari. Stendhalek bazioen eleberria 
munduan zehar darabilgun ispilu bat dela, esan beharko genuke Iratxetek is-
pilua ez baina erretrobisorea zerabilela Antton idazterakoan.

Gaiarengatik, lehen-lehenik. Anttonek iraganeko gertakizunak kontatzen 
ditu (iragan hurbilekoekin amaitzen bada ere trama erromaneskoa). Jakina 
denez, literatura diglosikoen beste joera naturaletako bat da iraganera jotzea 
erreferentzia bila (ikus Kortazar op.cit.). Bestalde, eta bi gauzak lotuta daude, 
zer esanik ez, iraganari loturiko baloreak goraipatzen ditu modernitateak es-
kaintzen dituen balore gaiztoei kontrajarriz. Eta hori gutxi balitz, iraganaldian 
kontatzen ditu gertakizunak (Leturiak dakarren berrikuntza handienetakoa, 
gogora bedi, orainaldiaren erabilpena da). Beraz, forma literarioari dagokionez 
ere, iraganari begira dagoen obra da Iratxetena (geroago komentatuko ditugun 
ñabardura batzuekin, halere). Feuilleton ohiturazalearen eskema eta idazkera 
erabiltzen ditu naturaltasun osoz, hau da, formari buruzko gogoeta edo kezka-

 (2) Jon Kortazar, Diglosia eta euskal literatura, Donostia, Utriusque Vasconiae, 2002.
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rik gabe. Ez ahantzi Txomin Agirrek ere atalka eta feuilleton gisa argitaratu 
zituela lehenik Kresala eta Garoa (ez da kasualitate hutsa argitarapen molde-
aren errepikapena). Darabilen idazmoldearen gaurkotasuna ez da kezka iturri 
Iratxetentzat. Kontzientzia txarrik gabe idazten du. Leturiak euskal eleberri-
gintzara ekarriko duen superni modernistaren begiradatik aske ari da. Moder-
notasuneranzko lasterketa-leihaketa amaigabearen kezka aurreko idazlea da, 
dudarik gabe.

Leturiaren benetako aurrekariak, apika, Etxaide eta besteren batzuk dira. Ez, 
ordea, Ireatxet. Badago Etxaide batengan zerbait berritzeko gogoa, xedea, eta 
ahalegina. Errealismoaren soka ordurarte baino gehiago estutzeko nahikeria. Siki-
era apur bat min egin arte estutzeko borondate eskergarria. Pertsonaiak gaizto 
bihurtzeraino eramanez, adibidez. Hezur-haragizko pertsonaiak taxutzen ditu 
Etxaidek, giza-pasioz beteak (oroit bedi Etxahun Barkoxekoaren portreta 1955ko 
Joanak joan nobelan). Loditasun psikologiko pixka bat bederen, edo loditasun 
erromaneskoa behintzat ematen saiatu zen Etxaide bere pertsonaiei. Bestalde, bere 
obren egitura dramatikoa dokumentazio lan historiko zehatz bezain astunaz hor-
nituz (1964eko Gorrotoa lege obran oin oharretako paratestuaren bitartez, kasura-
ko) Etxaidek beste berme bat, hau ere berria, eskaintzen dio errealismoari.

Noski, Etxaideren ahaleginak baditu zenbait muga ez dituenak inoiz 
gaindituko. Hala nola, obren konklusio moralizatzailea, edota iraganera jotze-
ko joera, pudorez edo. Baina Etxaide, gutxienez, etapa bat da gure eleberri-
gintzaren garapenean. Bide bat urratzen du, ez behar bada Leturiak irekiko 
duen autobidea bezalakoa, baina bai bide bat ohiturazaletasunaren etxetik 
urruntzen gaituena. Bidean jartzen gaitu etxetik atera gabe geundenean. Ira-
txeten Antton ez da etapa izatera iristen, ezta nahi ere. Euskal eleberri azpiga-
ratu eta ohiturazalearen etxeko baratzean, etxearen atzekaldeko baratzean ze-
hatzagoa izateko, egindako ibilalditxo zirkularra da. Etxearen atzekaldeko 
baratza diot ezen ez baitu pretentsiorik, ez du Txomin Agirre gainditu nahi. 
Haren itzalean siestatxoa egin nahi du, bertan goxo egin.

Konklusio harranditsu gisa formula polit bat erabil genezake: obra litera-
rioak bere indar propioaz garai bat definitzea lortzen ez badu, garaiak berak 
zapaldu eta xehatu egiten du obra. Antton, historiak xehatzen duen obren 
multzoan sartu beharko litzateke, zer duda.

Eta hala ere, obra hau aukeratu dut, dena bere aurka duelarik, birtute li-
terario handi bat duelako: komikotasuna. Obra ezin irrigarriagoa da, txit di-
bertigarria. Lehenik zera esan, Ibon Sarasolak maite duen Iparraldeko euskara 
kristalpeko labelizatu horretan idatzita dagoela. Eta horrek bakarrik atsegina 
egiten du irakurketa, zeren idazkera eder, bizi eta alaia baitu Iratxetek, Leturia-
ren proto euskara batua zurruna baino askoz atseginagoa. Obra hau nobela 
komiko bat da, nobela komiko lortua gainera… baina nahigabekoa!

Komikotasunak iturri asko izan ditzake. Horietako bat abiada da, tempo-a. 
Hau da, ausaz, Iratxeten prosa Agirreren ereduarenetik urruntzen duen elemen-
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tu nagusia. Agirreren prosa aberatsa da, denbora hartzen du gauzak deskriba-
tzeko eta, bidenabar, euskarari bere zukua ateratzeko. Hemen ez dago halako-
rik, ekintza da nagusi. Laster irakurtzen da Antton. Ziztu bizian garamatza, 
nola harri batetik bestera jauzika:

Martxoan jadanik, etxe berriaren gainean zureriaren ezartzen hasiak ziren 
eta beharrik aphirileko teilak emanak zituzten, zeren aphiril ondarra dena denbo-
ra txarretan joan zen.

Eta orai, uztaila. […] (3)

Eleberri ohiturazalearen berezko geldotasuna bortxatu egiten da hemen. 
Badirudi XX. mendearen abiadaren azkartzea kutsatu egin zaiola Iratxeti eta 
ezin duela horren aurka borrokatu, nahiz kontzienteki darabilen paradigma 
literarioak kontrakoa eskatu. Nola defenditu, izan ere, euskal gizarte tradizio-
nalaren betiereko baloreak modernitatearen ezaugarri nagusia den abiadatik? 
Iratxetek dioen moduan, Antton-en kapitulu bati hasiera emanez,

«treinak airos kurritzen du burdin bidean» (4).

Eta lehen arraildura bat dakusagu obraren xede literario kontzientean, 
bere barne bultzada inkontziente baten –abiadaren grinaren– emaitza modura. 
Abiadura modernoak autorearengan duen erakarpenaren zantzu gisa uler dai-
teke, era berean, adizkera berezi baten erabilpena. Esan dugu gorago iraganal-
dian kontatzen zaigula ekintza. Eta hala da. Baina marko narratibo orokorra 
–eta bereziki nobelaren konklusio moralizatzailea– iraganean dagoen arren, 
eleberriak askotan jotzen du aspektu puntukaria erabiltzera, gertatzen ari dena 
erakutsi nahiz, gertatzen ari balitz bezala kontatuz, indar gehiago emate alde-
ra-edo, irakurlearen interesa pizteko. Aipatu dugu kontakizunaren akzelerazioa 
eta hori dateke eleberri honen komikotasunaren eragileetako bat, orain azal-
duko dudan bigarrenarekin batera.

Henri Bergson filosofoaren definizio famatuaren arabera irria eragiten du-
ena –komikotasuna beraz– zera da: mekanikoa den zerbait bizidunari aplikatzea. 
Gogora datorkit Charlie Chaplinen Denbora modernoak filmea, zeinetan Charlot 
pertsonaia lantegi handi bateko zirkuito mekaniko erraldoiean harrapatuta geldi-
tzen den, edo zeinetan errepikapenaren poderioz lan egiten duen kateatik atera-
tzen denean ere nola jarraitzen duen jestu berberak egiten, erreflexu mekanikoa 
itsatsi balitzaio bezala gorputz bizidunean. Bada, antzeko zerbait gertatzen da 
Antton eleberriarekin, eta bere pertsonaia nagusi eponimoarekin. Hemen, bizidu-
na behar lukeen pertsonaia bati –Antton Etxebazterrekoari– ohiturazko eleberri-
aren mekanika esleitzen zaio, mekanika osoa gainera, arketipo literarioaren xe-
hetasun bakar bat bera ere ahantzi gabe. Eta horrek, jakina, ezinbestean irria 
eragiten du eleberria bizitzatik (edo errealitate efektutik) aldendu eta parodiarantz 
daramalako. Adibide bakar bat nahikoa bedi esandakoa ilustratzeko. 

 (3) Iratxet, Antton, op.cit., 43. or.
 (4) Iratxet, Antton, op.cit., 35. or.
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Antton Ameriketatik aberasturik itzuli eta Marixani bisita egitera joaten 
zaio Baionara, emakume gazteak bere ezkontza proposamena onartuko duen 
esperantzarekin. Oraindik ez daki, nahiz irakurlearentzat aspalditik agerian 
dagoen, Marixan hiritartu dela gorputzez ez ezik bihotzez ere, eta ziur aski ez 
duela nahiko baserrira itzultzea. «Marixan hiritarra» izeneko kapitulu antolo-
giko honetan, arlote ageri zaigu Antton irakurleoi (XXI. mendeko euskal ira-
kurle hiritartuoi, noski), baina narratzaileak, esan gabe doa, bere alde egiten 
du eta pertsonaiaren inadaptazio komikoa goraipatu egiten du etengabe. Ho-
rrela, Marixanek, neskame diharduen etxean –nagusi aberatsak alde eginak 
direla baliatuz–, bazkari berezia prestatzen dio Anttoni:

Lehenik «langouste», gero «tomate farcie», «écrevisse au choufleur» eta 
gainerateko. (5)

Anttonen erantzuna beretzat berria bide den proposamen gastronomiko ho-
rren aurrean:

–Gaixoa! Ez zuen balio deusen egitea, banituen ekharriak bi etxe-ogi zerra 
moleta puska bat eta xingar zafla batekin. Gasna puxka bat ere ba xahakoa ontsa 
betherik. (6)

Bezperan zineman filme beltz bat ikusten izan da Marixan eta horregatik 
neke puntu bat aitortzen dio Anttoni. Hori ere Antton nobelako «euskaldun 
onarentzat», hiritar bizitzaren zozokeriaren seinale da. Egun osoa soroetan 
lanean igaro ondoan hamaiketarako lehertuta ohean zegoen bera eta bizimolde 
horri esker sasoiean eta umoretsu ageri da.

Bazkari arrafinatuak ez bide du asetu Antton eta laurak aldera, berriro 
goseturik komunak non dauden galdetzen dio Marixani. Honek WC-en bidea 
erakutsi dio eta bertan zer egiten du Anttonek? Etxetik ekarritako ogia eta 
tortilla irentsi.

Etxetik atera eta paseatzera doaz orduan Antton eta Marixan, baina:

Athera aitzinean, sukaldeko leihotik egin zuen behako bat. Parrean, buruz 
buru, zonbait urhatsetan, karrikaren bertzaldean, leiho batetarik emazte bat beha 
eta begiek ikhusten ahal zuten bezain urrun, teilatu eta khebiderik baizik ez 
ageri. (7)

Horra Baionako skyline famatua deskribaturik, New Yorkekoa baino gu-
txiago ez dena Anttonen begientzat (ala Iratxetenentzat?). Pasarte honen gakoa 
exagerazioa da, hiperbola ohiturazalea Baiona hiri xumearen deskribapenean. 
Bidenabar, ohartarazi behar da Txomin Agirreren Garoa eta Kresalak zutik 
jarritako ereduaren hainbat osagai ezagutzen direla pasarte honetan. Bi hauek 
esate baterako: batetik, hiritartzen den euskalduna neskame izan behar, bor-

 (5) Ibid., 47. or.
 (6) Ibid.
 (7) Iratxet, Antton, op.cit., 49. or.



ANTTON ETA LETURIA (EDO LITERATURTASUNAREKIN... - Ur Apalategi 565

txaz, eta, bestetik, hiria deshumanizazioaren gune erraldoi da beti (Garoan 
goratasun batetik ikusten den Somorrostroko inguru industrializatuen deskri-
bapenaren errepikapena da, inolako dudarik gabe, Baionako teilatu eta tximi-
niazko itsaso amaigabearen deskribapen laburra).

Eleberri ohiturazalearen mekanika ezagutzen duenak badaki, bestalde nor 
den ona eta nor gaiztoa eta nola bukatu behar den istorioa. Gertatu behar zena 
gertatu egiten da, hemen ere, eta Marixanek goseaz ordainduko du hiria auke-
ratu izana. Gerla hasi eta goseteak jotzen ditu hiritarrak. Narratzailea, Txomin 
Agirren baten irakaspena ongi ikasita ez da, noski, isilik geratzen eta esplizitu-
ki onaren alde egingo du, ahosgora, eta txarrari moralina jaurtikiko dio gupida-
gabe, irakurleari lagundu behar baitzaio nobela behar bezala interpretatzen.

Aipatu eta erakutsi dugun exagerazio mekaniko horrren ondorioa zein da? 
Bikoitza da.

Irakurketaren psikologiaren mailan jarrita, irakurlea, paradoxalki, Marixan 
hiritar gaiztoarekin identifikatzen da. Efektu hau, partez, erretrospektiboa da, 
gaurko euskal irakurlegoa Marixanen antzera hiritartua delako edo behintzat 
hiritartasunaren keinutzat jotzen diren hainbat ohitura gaur egun baserri aldean 
ere arruntak bihurtu direlako. Zergatik Marixanekiko identifikazio hau? Bada, 
askoz ere humanoagoa dirudielako: lan fisiko gogorregia ez du gogoko, zine-
mara joatea gustatzen zaio, bere gorputzaren eta itxuraren ardura dauka (ikus 
bedi «la ligne» edo mehetasunari buruzko pasarte gogoangarria 66. orrialdean), 
kontsumo gizartea gustatzen zaio (gasna marken zerrenda –La Vache qui rit eta 
beste– «gure kanpainetako gasna afrusa»ri kontrajarrita, 47-48. orrialdeetan)… 
eta batez ere ahulezia hauek guztiak aitortu eta asumitzen ditu. 

Bitartean, Antton ohiturazaletasunaren kortse moral estuaren preso ikus-
ten dugu, zurrun, mekaniko, demostrazio ideologikoaren txontxongilo bihur-
tua. Eta hain da agerikoa eta azpimarratua narratzailearen aukera (Anttonen 
alde) ezen kontrako efektua lortzen baitu. 

Izan ere, gure ustea da eleberri honen irakurketa psikoanalatikoak ere 
emaitza onak emango lituzkeela. Saia gaitezen: Marixan litzateke Iratxeten 
inkontzientea ordezkatzen duen figura (nola ez, feminino) gaitzetsia, bere bu-
ruari eta orduko euskal gizarteari, bere irakurlegoari, aitortu ezin dion bizitza 
hiritar, moderno, kontsumista, eta ez-euskaldunak eragiten dion zirrararen irudi 
humanoa, hain humanoa. Antton, berriz, bere superni zikiratzailea da, tradizio-
aren ahots maskulinoa (legearena), euskal gizartearen ahots kolektiboa. 

Eta bistan denez, inkontzientearen aurka ezin da ezer egin; ahal bezain 
sakon ehortzi arren, azkenean beti azaleratzen da. Kasu honetan, nahigabeko 
komikotasuna (Antton barregarri egiten duena eta Marixan hain hurbileko) da 
Iratxeten inkontzientea salatzen duena, sintoma, lapsusa. 

Bai, esan daiteke, orain, bere modura Antton Leturia modernoaren aurre-
karia badela. Agerian jartzen duelako XX. mendearen erdialdeko euskal 
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idazlea kokoteraino dagoela ohiturazletasunarekin. Berak ere, Marixanen 
moduan, janari finak edo industrialak jan nahi ditu, berak ere bere silueta 
zaindu nahi du, berak ere zinemara joan nahi du gauero filme «polizierrak» 
ikustera. Berak ere baserritar arlotea izateari utzi nahi dio, zopa jatean kristo-
ren arrabotsa ateratzen duen morrosko atzeratua izaterari utzi nahi dio. Ez da 
kasualitatea Antton, Iratxeten alter ego ofiziala, Marixanetaz maitemintzen 
bada, hain zuzen gorrotatu beharko lukeenaz maitemintzen bada. 

Exagerazio mekanikoaren bigarren ondorioa estilistikoa litzateke.

Antton nahigabeko manierismo ariketa pasionagarria bihurtzen da exage-
razioaren birtutez. Eleberri ohiturazalearen degradazio edo endekatze prozesu-
aren aurrean gaude, bere burua jaten hasten da eleberri ohiturazalea gure begi 
txundituen aurrean. Marxek zioen kapitalismoak berak hondoratuko zuela 
kapitalismoa, bada hemen halako zerbait gertatzen da eleberri ohiturazaleare-
kin. Eta alde horretatik ere bada, bai, Antton, Leturiaren aurrekaria. Leturiaren 
aurretik nagusi zen ereduaren (eleberri ohiturazalearen) usteltze prozesua az-
kartu duelako, bakteria batek egingo zukeen eran.

Azken finean, Iratxeten Antton-en literaturtasuna (egungo ikuspegitik, 
jakina) obraren aspektu inboluntario batean kausi dezakegu, hots, bere nahi-
gabeko komikotasunean, bere izaera parodiko erretrospektiboan. Eta egia da, 
gaurko irakurle informatu batek benetako plazerez irakurriko duela Antton 
(bigarren graduko irakurketa eginez, hori bai), geroztiko obra moderno asko 
baino atsegin handiagoz, egia esan (Leturia barne). Eta hau da historia litera-
rioak eskaini ditzakeen ironietako bat.

Bai, inolako probokaziorik gabe diot Antton irakurgarriagoa dela Leturia 
zurruna baino. Borgesek behiala asmaturiko Pierre Ménard idazlea gure artean 
bizi balitz berriro idatziko luke obra hau eta Sagastizabal ezizenaz argitaratu-
ko luke, Kutsidazu bidea, Marixan izenburupean, Kutsidazu bidea, Ixabel-en 
obraren prequel edo sequel gisa. Eta ongi funtzionatuko luke Sagastizabalen 
obraren negatiboa baita –euskal laboraria hiriko neskaz maitemindua eta hiri-
ko kodeak bereganatu ezinik erakusten dizkigu–, eta, batez ere, Kutsidazu 
bidea, Ixabel bezain berregarria.
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SARRERA

Lan honek helburu nagusi bi ditu. Alde batetik, Jose Eizagirre Tolosako 
idazle eta politikariaren bizitzari buruz aurkitu berri diren datuen notizia eman nahi 
du. Bestetik, haren lan ezagunenaren, Ekaitzpean nobelaren, irakurketa eskaini 
nahi du. Helburu biak desberdinak dira eta modu desberdinez landuko dira.

BIZITZA

Joseba Eizagirreren bizitzaz zerbait jakin nahi zuenak bazituen iturri jaki-
nak. Batez ere «In memorian Eizagirretar Joseba zena» (Eusko Jakintza, III, 
1949, 460-464) artikulua zen haren bizitzari buruzko informazio nagusia ematen 
zuen iturria. Eta handik etorri dira orain arteko data guztiak, nahiz eta errakun-
tza baten berri eman behar dugun. Han garbi uzten da 1949. urtean hil zela 
idazlea, eta Auñamendi Entziklopediaren argitalpenean oker eman zen data eta 
1948. urtea idatzi zuten erredaktoreek. Bide hori jarraitu dutenek azken data hori 
ematen dute, eta errakuntzak adierazten du zein den erabilitako iturria. 

Gaur egun, baina, beste iturri nagusi bi zabaldu dira. Lehena (eta eskerrak 
eman behar dizkiot nirekin izandako eskuzabaltasunagatik) Joseba Agirreaz-
kuenagak zuzentzen duen Diccionario Biográfico de Parlamentarios de Vas-
conia (1876-1939). Volumen II. (Parlamento Vasco/Eusko Legebiltzarra, 
Gasteiz, 2007, 1017-1028) egunotan argitaratu duten lanak askoz ere informa-
zio ugariagoa ematen du Jose Eizagirreri buruz (argitaratu aurretik kontsultatu 
ahal izan nuen, eta horregatik nire eskerrak). Jose Eizagirreri buruz idatzitako 
artikulua utzi zuen nire eskuetan Agirreazkuenagak eta hemen irakurriko dena 
baimenduriko laburpena besterik ez da. 

Jose Eizagirre 1881. urtean jaio zen Tolosan. Valladoliden ikasi zuen eta 
1897.uretan Zuzenbide ikasketak hasi zituen Oñatiko Unibertsitatean, ondo-

 (*) Lan hau Euskal Herriko Unibertsitateak finantziaturiko GIU 06/65 Ikerketa Proiektuaren 
barnean kokatzen da.
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ren Madrilen jarraitu eta 1901an burutzeko ikasketok. 1918. urtean Korteeta-
rako Diputatu aukeratu zuten EAJ-PNV alderdiaren izenean Bergarako barru-
tian. Comunion-eko kide izan zen banaketa EAJ-PNVren barneko haustura 
gertatu zenean eta protagonismo berezia izan zuen batasun prozesuan. Kons-
tituzio Garantietako Epaimahaikoa izan zen Errepublika garaian, eta 1937.
urtean Euskadiko Epaimahai Militarreko Buru zen, eta urte beran Alicanteko 
Entzutegiko magistratu izendatu zuten. 1939. urtean deserriratu zen. Gerra 
ostean, EAJ-PNVren barnean Eusko Jaurlaritzaren kontseilaria, mundu-gerra-
ren ondoren sorturiko erakundeetan euskal ordezkaria izan zen, eta euskal 
kulturaz idatzi eta argitaratu zuen garaiko zenbait aldizkaritan. 1946.urtean 
Zuzenbideko Kongresu Internazionalean Nazioarteko Zuzenbide Kongresuan 
euskaldunen boza eraman zuen eta 1947.ean Bruselan «Las garantías prácti-
cas de los derechos del hombre en el plano nacional e internacional» txoste-
na aurkeztu zuen Jurista Demokratikoen Elkarte Internazionalaren Kongresu-
an. 1946.urtean Erroman Alderdi Demokrata Kristauak egin zuen 
Kongresuan hitz egin zuen. 

1947.urtean Eusko Ikaskuntzaren jarraitzaile izan zen Gernika Institutu-
aren buru aukeratu zuten. 1948. urtean Institutuak beste izan bat hartu zuen: 
«Sociedad Internacional de Estudios Vascos» deitu zuten eta Eizagirre ez zen 
ados agertu. 

1949.urtean hil zen Donibane Lohizunen. 

Beste alde batetik, ordea, Sabino Arana Fundazioan badira Eizagirreren 
zenbait eskuizkributako materialak. Hona hemen adibidez, eta Fundazioaren 
baimenarekin eta hari eskerrak luzatuz, gure idazleak egindako gutun baten 
irudia (ikus 1. eta 2. irudiak).

Beste dokumentu garrantzitsu bat ere aurkitzen da Artxibo honetan. 
Eusko Jaurlaritzak bazuen asmo nagusi bat, Estatu bat sortzea Euskal Herrira 
berriro itzultzerakoan. Justizia sailaren eraketa Joseba Eizagirrek egin zuen. 
Dena dela, Joseba Eizagirre politikariaren egun handia izan zen Union Uni-
verselle pour le Droit International et la Paix Erakundearen aurrean egindako 
hitzaldia. Eta hemen aurkezten dugu bere lehen orrialdea (ikus 3. irudia).

NOBELA

Ekaitzpean nobela 1948. urtean argitaratu zen Buenos Aires hirian, 
atzerrian beraz. Bi helburu nagusi zituen gure idazleak lana argitaratu zuenean. 
Lehena euskararen biziraupenarekin lotua ikusten zuen. Eta honela idatzi 
zuen:

–  Euskera galduko balitz Euskal-Erria zearo galdua litzakela ziur badakigu-
lako gure izkuntza maiteari iraupena eman nahi genioke (4. or.).
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1. irudia

2. irudia
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3. irudia
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Puntu honetan, bada, Jose Eizagirre literatura euskararen menpe jartzen 
zuten idazleen zerrenda luzean kokatua dugu; baina nobelaren gaia azaltzera-
koan askoz ere argiago agertzen da: 

–  aizkenengo gure gudate izugarriaren zipriztin beltzak mendi-mendian iz-
kutatuta dagoen baserri bateraño nola iritxi diran, gaitzat artuta (4. or.).

  Gaia, bada, guda izugarriaren oihartzunak zeintzuk diren aztertzea li-
tzateke. Dena dela, baserria ez dago hain urrundua, ez hain mendi-mendian 
ezkutatua, eta garbi azaltzen du herritik baserrira dagoen aldea 144. orrialdean, 
non agertzen den baserritik herria ikusten dela, eta garbi azaltzen direla handik 
prozesioan doazen gizakiak. Eta pertsonaiek ere garbi dute nondik nora 
ikusten duten herria (ikus 4. irudia). 

4. irudia
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«XABIER.- A! Bai, emendik ederki ikusten det, … aurretik bat bere 
ikusrriñarekin dijoa…» (144. or.). 

Egia da gainera, pertsonaia desberdinek herritik baserrirainoko bidea 
egiten dutenean ez dirudiela bide handia egin dutenik. 

Nobelaren argumentuak hari mataza bi nahastatzen ditu: Alde batetik, 
guda baserrian nola bizi den azaltzen da, eta beste alde batetik, idilio bat du 
kontagune, hau da, gazte biren maitasun mataza. 

Historia lau ataletan bananduta dago:

–  Guda-otsak.

–  Babes goxoa.

–  Ekaitz ixugarria.

–  Bukaera.

Lehen atalean, «Guda-otsak» horretan, baserri horretako familiakoak 
deskribatzen dira. Anton Mari eta Mañaxi senar-emazteak, aitona, zaharra, 
Manu seme nagusia, Malen, Joxepantoni, alaba gaztea, eta seme txikia, Txo-
min. Manu karlistek behartuta joango da gudara eta saiakera batzuetan hilik 
gertatuko da. Malen alaba zaharrenaz Pello Kirten dago maitemindua, baina 
hark ez dio kasurik egiten. Dirudienez, baserria karlisten eremuan da, Gipuz-
koan, baina karlisten menpe, eta bat-batean gudariak agertzen dira Xabier 
gudari gaztea zauriturik dakartelarik. Familiak Xabier zaindu eta gorde egingo 
du, nahiz eta sor lezakeen arriskuaz oso pentsakor izan:

«Babes-goxoa» sailean, Xabier etxean delarik, Xanti medikua dator hura 
bisitatzera, eta baserri giroa deskribatzen da. Supazter goxoan ipuinak, Mateo 
Txisturena, kontatzen direlarik. Dena dela, Malen eta Xabierren arteko maitasuna 
indartzen doalarik, era berean zabaltzen da kezka familian: norbaitek ikusiko balu 
Xabier? Eta zelatan bizi dira. Eta Txinparta karlistaren beldur dira, nahiz eta 
semea rekete artean hilda gertatu zen.

«Ekaitz izugarrian», aldiz, bukaera ematen zaio ekintzari. Pello Kirtenek, 
Malenen pretendiente ukatuak, salatu egiten du karlisten aurrean, eta Txinpar-
ta agertzen da eta Xabier lotzen dute. Familikoekin borroka sortzen da eta 
Txomin seme gazteak, ilunean agertu eta tiroka sakabanatzen ditu karlista 
beldurtiak. Xabier, gudaria, Malen eta Aitona baserritik joango dira herri berri 
baten bila, eta ideologia nazionalistak bizirik dirauen lurraldeen bila. 

NARRAZIOA ETA IDEOLOGIA

Ekaitzpean nobelak eztabaida nagusi bat agertzen du. Hau da, nola 
ulertzen diren karlisten eta nazionalisten arteko harremanak. Jose Eizagirreren 
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ustetan karlista mota bi daude. Batzuk, aspaldiko karlistadan borrokatu zute-
nak, eta horren eredu nagusia da aitona, onak dira; gaurkoak, aldiz, hau da 
frankismoaren alde jarri direnak, Txinparta bezalakoak, karlista ustelak dira, 
ez dutelako nazionalismoaren ideologia ulertzen. 

Jose Eizagirre kinka baten erdian dago, eta agian, horixe da nobelak 
erakutsi nahi duen gai nagusia. Zeintzuk dira nazionalismoak karlismoarekin 
dituen loturak? Jakina da nazionalismoaren eta karlismoaren arteko loturak 
estuak izan direla eta baten «Dios, Patria Rey» hirukoteari «Jainkoa eta Lagi 
Zaharra» bikotearekin erantzun ziola besteak; baina gerra sortzen denean, hara 
non karlistak Errebelioaren alde jartzen direla. Eta gainera, horrela da, etxeko 
semea erreketearekin doa, ez gogo onez, baina joan, joan badoa. Eta hil 
egingo da. 

Nola uztartu eta adierazi kontraesan hori? Bada anbiguotasunez. Hau da, 
karlista mota bi eraikirik. Karlista mota bat ona izango da, hau da nazionalis-
moaren eratzailea, aitonak sinbolizatzen duena, eta karlistadetan borrokatu 
zutenekin irudikatzen direnak, eta besteak, gaurkoak, txarrak, Txinparta beza-
lakoak, gazteak buru berotu eta gerrara hiltzera bidaltzen dituztenak (bide 
batez, Manu ez da gerran hilko, gerrara joan aurretiko entrenamendu militar 
batean baino). Beraz, pertsonaia nagusia aitona da, eta aitonak adierazten du 
Jose Eizagirrek duen kezka hori. Berak ziurtatzen du benetako karlismotik 
nazionalismora doan bidea. Karlista zahar jatorraren irudia ematen du eta 
horregatik nobelaren bukaeran Xabier gudari nazionalistarekin eta Malenekin 
etxetik irten eta joan doa nazionalistak nagusi diren eremura. 

Nobelan gertatzen den kontrakotasun nagusia aitona/ Kirten pertsonaien 
artekoa da. Aitonak karlisten (eta beraz nazionalisten) izaera jatorra sinboliza-
tzen du. Kirtenek ordea, faltsukeria (besteak bidaltzen ditu gudara, baina bera 
ez doa), eta koldarkeria (Txomin gazteak tiroz beldurtu eta uxatzen ditu). 

Etxekoak karlistak ziren hasieran: 

ez al zarete zuek ere gure aldekoak, ez al zarete karlixten aldekoak beti izan? 
(15. or.). 

Baina horrela izan arren, familiak bere burua ezjakintzat agertzen du: 

guk politikaz ezer ez dakigu (15. or.).

Gudako gauz oietaz baserritarrak ez gaituk sartzen (51. or.).

Hala, gudaren kontrako ideologia bat sortzen da, nazionalismoak garbi 
izan zuena. Guda besteek sortu zuten, eta halaxe zen, eta bakearen aldeko 
joera nagusia agertu zuten: 

naitanaiez ortara beartu gaituelako (50. or.).

Guda ez degu guk sortu, besteak sortu dute aiek asi dute (52. or). 
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Karlista berriak agertzen duten kontraesanik nagusiena hauxe da, kristau-
ak izanik gerraren alde egiten dutela:

gudaren aldeko gizonak badirala… eta beren bururak krixtautzat jotzen di-
tuztela! (125. or.).

Eta, azkenean, guda gorrotatu egiten du Jose Eizagirrek, mezu nagusi gisa 
ideia hori barreiatuz: 

guda baño gauza txarragorik ez da (58. or.).

Guda madarikatua (216. or.). 

Karlista berriak gerraren zale badira ere, nazionalistak ordea, herri baten 
alderik sendo eta osasuntsuena da:

euskaldunik onenak oek omen ziran eta inor baño aurrerago erlijioaren aldeko-
tzat beren buruak jotzen zituzten… eta orain gorriekin bat egin da (29. or.).

Kontraesan horien artean, karlistak kristauak, baina gerraren aldekoak, 
nazionalistak kristauak, baina gorriekin nahastuak, aukera egiten duen bakarra 
aitona da, karlista zaharretik, benetako karlista berrira, hau da nazionalismora 
igaroz. Malenek ere aukera egingo du nazionalismoaren alde, baina ez arrazoi 
ideologikoz maitasunaren poderioz baizik. 

Nazionalismoaren eta karlismoaren arteko kontraesanetan murgildurik 
narrazio aldetik nobelak ere anbiguotasunak erakusten ditu maila narratiboe-
tan, alegia:

a)  Lehenik genero kontuetan. Ezaguna denez, Ekaitzpean nobela konta-
kizuna da, baina pasarte handiak ditu antzerti erara emanak. Jakina da, 
bestalde, Jose Eizagirreren lehen lana antzerti generoan sortu zela. 
Argitaratu zuen lehen lana Basotarrak (1913) izan zen Segurako 
Euskal Jaietan saritua. Hiru ekitaldiko antzertia. Eta beraz, antzertira 
emana zen idazlea genuen, nahiz eta ondoren prentsan aritu eta arti-
kuluak eta saiakerak (euskaraz nahiz erdaraz) argitaratu. Egileak hi-
tzaurrean adierazten du irakurleak errazago irakur dezan lana egin 
duela elkarrizketa horrela; baina lanaren pasarte batean antzerti gisa 
asmatzen zuela lana adierazten du (146. or).

Agerraldi hau amaitzen da

a)  utzi zuen idatzita, hau da antzertian pentsatuko balu bezala. Genero 
kontua, baina, ez da soilik agertzen genero nagusien kontuetan. Narrazio 
aldetik ere arazoak ditu egileak. Kontatu, idilio bat kontatzen du, hau da 
Xabier eta Malenen arteko maitemintzearen historia, honek Pello Kirte-
ni ezetz esan dion ondoren. Antzerti aldetik sainete baten itxura du, 
batez ere azken momentuan Txominek eskopeta hartu eta karlistak 
uxatzen dituenean. Ez da kontatzen, noski, zer gerta litekeen karlistak 
itzuliko balira, baina badakigu hutsunea literatura lanetan ezinbestekoa 
dela, baina hainbesteko hutsunea, nekez onartzen da gaur egunean ere.
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b)  Kontakizunaren aldetik ere arazoak ditu egileak. Bi batez ere, bata 
denborarekin loturik dagoena, eta bestea narrazioaren topikotasunare-
kin. Kronologia ez dago ongi moldatua, eta badirudi momentu batzu-
etan idazleak huts egiten duela denbora neurtzerakoan. Aipamen bi 
egingo ditut, adibide gisa.

  Lehena gerra garaia hasten denean gertatzen da. Une horretan kronologia 
gaizki zehazten da eta gaizki osatu. Gerra piztu da, baina, Eizagirreren 
kontakizuna jarraituz, badirudi oraindik Nafarroan karlistak reketea osa-
tzen ari direla, eta hori ez da posible, reketea gerran dagoelako jada.

b)  Beste pasarte batean esaten da gerra piztu zenetik hiru hilabete pasa-
tu eta udara-azkenekoan dira,ordea, pertsonaiak. Garbi dagoenez, uz-
tailari hiru hilabete gehituz gero, urria behar luke izan, eta beraz, 
pertsonaiek ezin dute uda hondarrean (irailean) bizi. Nobelaren azken 
aldean ere, esaten zaigu azaroa aurrera doala, baina era berean baies-
ten da negua dela, dena dela, idilio bati dagokion bezala, eguraldiak 
ederrak dira.

  Espazio aldetik, arazoak badira (ikusi dugu lehenago baserria ez da-
goela herritik hain urruti, eta gainera ez dago garbi frentean dagoen 
–gudariak Xabier zaurituarekin agertzen baitira– edo beste pasarte 
batean esaten den bezala, gudak aurrera egin duen:

lur-alde hau guztia Xabier gure zauritu orren etsai amorratuen mende 
zegok.

  Kontakizunaren topikotasuna nonahi agertzen dela esan beharko ge-
nuke. Familiaren eraketa bera patriarkala dugu hasiera-hasieratik: 
gurasoak, lau seme-alaba eta aitona. Eta emakumeen papera, batez ere 
amarena, oso eskasa da, ekintza egile bakarrak aitona eta Txomin 
seme gaztea dira, Malenekin batera noski.

  Idilioaren tonuak ere topikoz osatzen du kontaketa:

gizonen artean hainbeste gorroto, ezin-ikusi, zitalkeri ta burruka dabillen 
garaiean, arantza arteko lore eder bat bezala, maitetasun-lore garbi, apain, 
bikaña euzko-mendi-emendian sortu,erne eta agertu da (146. or.).

  Bai maitasun historia, bai karlistekin izandako guduaren istorioa oso 
era sinplez kontatuak daude. Azken batean, kausalitateak ez du ongi 
moldatzen kontakizuna. Pertsonaiek dituzten arrazoiez pentsatzen ja-
rriz gero, garbi dago gurasoek, batez ere, euren «bizibeharra» adieraz-
ten dutela, baina ez dago mugimendu handirik eurengan. Malenen 
arrazoiak oso ongi ulertzen dira, aldiz. Bai Pello Kirteni ezetz esaten 
dioenean, bai Xabierreri emandako baietzean. Ulertzen dira baita ere 
karlisten arrazoiak, nahiz eta ez den oso ongi azaltzen zergatik onar-
tzen duen seme nagusiak reketeen deia.
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  Pertsonaiak onak dira, batez ere onak. Bizitza gogorra dela onartzen 
dute, baserria aberatsa, baina lana eskatzen duena; baina zergatik 
onartzen dute etxean Xabier? Kristautasunaren deiari kasu eginez, 
euren izaera on horri jarraituz. Eta kristautasun horrek bultzatzen ditu 
pertsonaiak ekintzak arrazoitzera. Aitonaren aldaketa da nagusia, zeren 
karlista zahar izatetik nazionalistekin joatea erabakitzen baitu, eta 
prozesuan arrazoiak eta kausalitatea moldatu ditu Jose Eizagirrek, 
beraz, pertsonaia borobildua osatuz; baina bere psikologia ahuldu 
egiten da, zeren, azken batean, bere izaera eta arrazoia ez baita psiko-
logian oinarritzen, baizik eta bere joera analogikoan. Aitona karlista 
onen irudia da, hain zuzen ere, nazionalisten alde egin duten «karlis-
ten» irudia, eta gainera legitimitatea adierazten duena, zeren berak 
karlistada zaharretan borrokatu du, ez Txinparta bezala, berria eta 
Francoren alde jarri dena. Haren izaera karlismoaren legitimitatea 
agertzean datza. Espazioaren topikotasunaz gainera:

mendi magal artan euskaldun nekazarien sendi jator, zintzo au, pakean 
eta zoriontsu krixtauatsunea ederrean bizi zan (10. or.),

  oraintxe bertan ikusiko dugu kontakizun aldetiko beste desoreka bat. 

c)  Izenburuaren anbiguotasuna. Ekaitzpean izenburuan edonork ikus 
dezake esanahi sinbolikoa, hain zuzen ere, pertsonaiak gerrak ekarri 
duen «ekaitzaren pean» bizi dira, eta gerrak ekarritako ekaitza da hi-
tzaurrean esaten zaigun bezala:

aizkenengo gure gudate izugarriaren zipriztin beltzak mendi-mendian 
izkutatuta dagoen baserri bateraño nola iritxi diran, gaitzat artuta… (4. or.),

  zipriztin beltzak dira ekaitzaren zantzuak; baina, badu bigarren esana-
hia: errealista. Kontakizunaren hasieran, baserritik irten dira lanera 
aita eta seme-alabak, emaztea sutondoan zain dago, eta ekaitza dato-
rrela sumatzen duenean beldurtu egiten da, eta kezkatu zer ote zaien 
gertatu kanpoan direnei. Nobelaren bukaeran beste ekaitz bat konta-
tzen da, ekintza nagusi bat errepikatuz, eta nahiz eta gerra garaian 
izan, emaztea ez du gerrak –nagusiki– kezkatzen, baizik eta ekaitzak. 
Ikusten dugunez, errepikapenak ez dio onik egiten liburuaren egitura-
ri, eta gainera leundu eta aldatu egiten du izenburuaren zentzu sinbo-
likoa. Berriro irakurtzen badugu sarrerako esaldia:

aizkenengo gure gudate izugarriaren zipriztin beltzak mendi-mendian 
izkutatuta dagoen baserri bateraño nola iritxi diran, gaitzat artuta… (4. or.),

  konturatuko gara baserria ez dagoela mendi-mendian ezkutatua, eta 
gudatearen zipriztin beltzek baino garrantzi handiago dutela izadiko 
ekaitzek. 

d)  Ideologia itxaropentsua. Gerrako zipriztin beltzak izan arren, Jose 
Eizagirre idazlea itxaropentsu bizi zen tokatu zitzaion garaian. Euska-
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dira noiz itzuliko zain bizi zen, eta agian, garaiko hainbat deserriratu-
en ametsa zen Euskadira itzuli eta berriro ere autonomia lantzen ja-
rraitzea. Horretarako idatzi zuen Jose Eizagirrek eskubide alorreko lan 
berri bat. Itxaropenaren aldeko joera ideologiko hori nabari ageri da 
nobelan. Aroak ez dira onak, baina etorriko dira hobeak:

eta egun batez… bere jaiotetxea jaso eta bizikera sendo, iraunkor, ede-
rrean jarriko dute.

  Nobelak, azken batean, jarraipen ideologikoa du, eta, beraz, hauxe 
izango litzateke kontakizunaren azken desoreka puntua.



YON ETXAIDEREN ELEBERRI HISTORIKOAK:  
ALOS-TORREA (1950) ETA JOANAK JOAN (1955)

Javier Rojo Cobos, 
UPV/EHU

1.  SARRERA: NOBELA HISTORIKOAK DIRELA ETA

Ikastaro honetan Txilardegiren Leturiaren egunkari ezkutuaz izeneko 
nobelaz hitz egiten da, eta niri 50ko hamarkadan nobela hori argitaratu baino 
lehenago agertu ziren nobela batzuei buruz mintzatzea suertatu zait, Yon 
Etxaidek idatzitako nobela historikoez aritzea, alegia (1).

Bi nobela argitaratu zituen Etxaidek hamarkada horretan, Alos-torrea 
(1950.ean) eta Joanak joan (1955.ean), eta biak ala biak nobela historikoa 
deritzon generoaren barruan kokatu ohi dira. Kontua da genero honetaz hitz 
egiten denean guztiz desberdinak diren testuak aipatzen direla, hain desberdi-
nak, ze inpresio daukat halako izendapen bat erabiltzen dela hutsik dagoen 
ontzi bat izango balitz bezala, gero norberak nahi duen likidoa botatzen baitu 
barruan.

Nobela historikoa, nobela genero bat da, eta beste nobeletatik, historiko-
ak ez diren nobeletatik bereizten bada, argumentuaren aldetik ezaugarri bere-
zi batzuk dituelako da. Zientzia fikzioan edota nobela poliziakoan gertatzen 
den bezala, estrukturalki ez dago ezer nobela historiko bat historikoa ez den 
nobela batetik bereizteko balio duenik. Desberdintasunak kontatzen den edu-
kian ikusi behar ditugu. Honexegatik, nobela historikoa hain malgua da bere 
barruan edonolako testuak sartzeko.

Zein da, orduan, argumentuaren aldetik nobela historikoek duten berezi-
tasun hori? Nobela historikoan errealitatetik hartutako osagaiak eta idazlearen 
asmamenaren ondorioz direnak nahasten dira. Gauzak horrela esanda, ez di-
rudi nobela historikoetan beste nobeletan gertatzen ez diren gauzak agertzen 
direnik, zeren nobela guztietan, aldez edo moldez, halako osagaiak nahasten 

 (1) Euskaltzaindiak Donostiako Uda Ikastaroen programa barruan antolatutako «Leturiaren 
Egunkari ezkutua eleberriaren ekarpena XX. mendeko euskal narratibaren testuinguruan» izenbu-
ruko ikastaroan eskaini zen hitzaldi hau UPV/EHUko GIU 06/65 ikerketa talderako egindako 
lanaren emaitza da.
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baitira, errealitatekoak eta asmatuak, fikziozkoak nahi baduzue. Askotan no-
bela baten barruan agertzen den guztiak irudimenaren ondorioa dirudielarik 
ere, errealitatearen aztarnak ager daitezke. Zinetik hartutako adibide bat aipa-
tuko dut. Ez dakit ezagutzen duzue «Starship troopers» izenburua duen filma 
(ez dakit gure artean nola bataiatu zuten, «Las brigadas del espacio» agian?), 
Paul Verhoevenek zuzendutakoa, eta zine kritikak gupidarik gabe astindua. 
Film honetan Lurra erasotzen dute beste planeta bateko izakiek, zomorro 
itxura nazkagarria dutenek. Eta mendeku moduan Lurtarrek erabakitzen dute 
zomorro horiek guztiak akabatzea. Kontua da Lurtarrak izan zirela lehenengo-
ak zomorroen esparruan sartzen, zomorroak lasai asko inorekin sartu gabe bere 
munduan bizi ziren bitartean… Militarismo eta patrioterismo naifaren apolo-
giatzat hartu izan da film hori, baliorik gabeko subproduktutzat. 50ko hamar-
kadako nobela batean oinarrituta dago eta garai hartako B serieko filmen es-
tetika berpizten du neurri batean. Baina zuzendariak material hauek erabili 
zituen, errealitatearekiko paralelismo bat ikusi baitzuen bertan. Geroxeago 
jakin zenez, Golkoko lehenengo gerran gertatutakoaren parodia egin nahi izan 
baitzuen zuzendariak material horiekin, Estatu Batuetan garai hartan korritzen 
zen propaganda eta nagusi zen giroa marko intergalaktiko batean jarrita. 
Errealitatearen osagaia, nolabait esateko, halako istorioan plagiatuta ikusi 
zuen. Errealitatearen itxura mozorrotuta, honen ikusleak urruntasun puntu bat 
izan zezakeen, eta gauzak honela, arazoak pixka bat urrunetik azalduta errea-
litatea beste begi batzuez ikusteko aukera dago. V efektua deitzen zion antze-
ko teknika bati Bertol Brechtek, oker ez banago. Paul Verhoevenek arazo bat 
izan zuen film honekin, ordea, inork ez baizuen bere momentuan ulertu isto-
rioaren aspektu ironiko-parodiko hau eta argumentuaren azalean geratuta ez 
baitzuten ikusi atzean zuen errealitatearen kritika.

Nobela historikoetan ere errealitateari dagokion osagaia dago, baina 
osagai hau historiari dagokio. Nobela historikoetan agertzen den errealitatea 
errealitate historikoa da. Eta errealitate historikoari dagokion osagai honekin 
batera, idazleak bere asmamena erabiltzen du. Eta zeharka idazlearen garai 
historikoa ere hortxe dago, ikuspuntua eskainiz.

Baina errealitate historikoa ez da arazorik gabe aurkezten den osagaia. 
Joera dugu pentsatzeko historia hor dagoen gauza bat dela, objektiboa dela eta 
historiari heldu ahal diogula inolako bitartekaririk gabe. Historia, ordea, ez da 
hain objektiboa, historia narrazio baten ondorioa baino ez baita. Historiagileek 
dokumentuak erabiltzen dituzte, baina iritziak ere bai, eta osagai hauekin narra-
zio bat eraikitzen dute, eta narrazio honek edozein narraziok dauzkan osagaiak 
dauzka: ikuspuntua, helburua, gertakarien aukeraketa... hori guztia egiatzat es-
kainita, irakurleak suposatzen baitu historiagileak ez diola gezurrik kontatuko, 
datu zehatzetan behintzat; baina ez dugu ahaztu behar historiagileak ere bere 
ikuspuntua daukala. Ondorioz, esan daiteke errealitatearen eta fikzioaren nahas-
keta den nobela genero honetan, errealitate historikotzat eskaintzen denak oina-
rri diskurtsiboa duela. Honen ondorioa argia da, nobelagileak nobela historiko 
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bat egin nahi badu, historian oinarritzen da, baina historia beste diskurtso bat 
denez, nobela bera bezala, nobela historikoa beti izango da bigarren mailako 
diskurtsoa, beste diskurtso baten gainean eraikitako diskurtsoa.

Errealitatearen eta fikzioaren arteko nahasketa hau maila desberdinetan 
eman daiteke: pertsonaia nagusiak, argumentuan kontatzen diren gertakariak 
historikoak izan daitezke edo ez, baina pertsonaien eta gertakarien markoa, 
leku-denborak alegia, historikoak izan behar dira. Lehenaldi historikoki 
identifikagarri batean kokatzen dira gertakariak, historiaren aldetik leku eza-
gun batean, eta alde honetatik idazleari eskatzen zaio errealismoarekin jokatzea 
eta ahal den neurrian anakronismoak saihestea. Batere erreza ez den kontua, 
bestaldetik, batzuetan anakronismoak oharkabean pasatzen dira-eta. Batez ere 
eguneroko bizitzari dagozkion kontuetan izaten da konplikatua anakronismoak 
alde batera uztea. Gauzak honela, idazleak, anakronismoari ihes egin nahian, 
errealitate tipikoa erakusteko joera izan dezake batzuetan, tipikotasun horretan 
denboraren higaduratik kanpo dagoen osagai bat egongo balitz bezala.

Edonola ere, nire ustez nobela historikoetan ez zaio hain beldur handia 
izan behar anakronismoari, eta onartu behar den gertakaria da. Generoari da-
gokion berezko ezaugarria da anakronismoa, eta anakronismorik gabeko no-
bela historikoa idaztea ezinezko iruditzen zait. Batzuetan idazleak gehiegi 
kezkatzen dira horretaz, eta adibidez hizkuntzan bertan saiatzen dira anakro-
nismoa saihestea, testuan aspaldiko garaiak gogorarazten dituzten hizkuntza-
osagaiak sartuz.

Zaila da Erdi Aroan erabiltzen zen objektu bati aspaldiko izenarekin ez 
deitzea, baina handik Erdi Aroko hizkuntza imitatzen edo berreraikitzen saia-
tzera aldea dago. Adibide ikusgarriak jarriko ditut: Nola idatzi behar zuen 
Robert Graves-ek gazteleraz El vellocino de oro izenarekin ezagutzen den 
nobela, guztiz koherentea izateko? Grekera arkaikoan, agian, suposatuta hala-
ko pertsonaiek hizkuntza hori erabiltzen zutela? Eta Klaudioren memoria 
nobelatuak idatzi zituenean, latinez idatzi behar zituen? (denok dakigunez, 
Klaudiok, Kaligularen osabak, ez zekien ingelesez, besteak beste ingelesa egon 
ere ez baitzegoen garai hartan...). Egoera inolako arazorik gabe eraman daite-
ke absurdoraino. 

Idazle batzuk lehiatzen dira ahalegin horretan (gure artean, Lur bat ha-
ratago izan liteke adibide bat, XVII. eta XVIII. mendeetako euskara imitatzen 
duena).

Bestetan ez da ahaztu behar horrelako anakronismoek balore parodikoak 
izan ditzaketela, eta hau oso interesgarria izan daiteke parodia nagusi bihur 
den mundu honetan: idazle batek esan dezake zaldunak zaldia hartu eta ziztu 
bizian joan zela, Valentino Rossi bere Yamahan joango balitz bezala. Txistea 
ematen du honek, baina aurten euskaraz argitaratu den nobela batean, (31 
baioneta du izena, eta XIX. mendearen hasieran kokatuta dago), narratzaileak 
deskribapen bat egin ondoren, irudi hori argazki batekin konparatzen du.
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Izan ere, ez da ahaztu behar hizkuntza argumentuaren zein diskurtsoaren 
osagaia dela, eta biak ez dira zertan bat etorri, pertsonaien ikuspuntua eta 
diskurtsoa kokatzen den komunikazio egoera desberdinak izaten baitira, eta 
testua azken honen menpean dago.

Pertsonaiak eta gertakariak ere historikoak izan daitezke, historiaren al-
detik ezagunak. Baina askotan honek muga handi bat suposatzen dio idazlea-
ri, historiaren aldetik ezagunak diren pertsonaiak erabiltzean pertsonaiaren 
garapenean ez baitu askatasun handirik izango. Horrexegatik idazleek aukera-
tu ohi dituzte edo guztiz anonimoak diren pertsonaiak edo historiaren aldetik 
bigarren mailakoak direnak. Protagonista moduan oso ezagunak diren pertso-
naiak erabiltzen dituztenean idazleak saiatzen dira alderdi ezkutuetan sakon-
tzen. Edonola ere, ez dugu ahaztu behar pertsonaia historikoak nobela batean 
agertzen badira, nobela pertsonaiak bihurtzen direla. Alde honetatik aipagarria 
izan liteke orain dela gutxi euskaraz ere agertu zaigun Ravel izeneko nobela, 
Jean Echenoz-ek idatzitakoa.

Bestela, honelako pertsonaia nagusiak marko historikoari dagozkion 
osagaiak dira, argumentuan parte hartze handirik ez dutenak.

Pertsonaia anonimoak badira ere, nobela historikoetan joera dago pertso-
naia hauen ibilbidea gertakari historikoen menpean egotera. Agian ez dute 
parte hartuko gertakari historikoetan, baina gertakari historiko horiek eragina 
izango dute beraien bizitzetan.

2. ALOS-TORREA (1950)

Sarrera honen ondoren 50ko hamarkadan Yon Etxaidek idatzi zituen 
nobela historikoez zerbait komentatzera pasatuko naiz.

Txilardegiren Leturiaren egunkari ezkutua baino lehenago argitaratu 
zituen nobelez arituko naiz, beraz, Gorrotoa lege izeneko nobela (1964.ean 
argitaratu zena) alde batera utziko dut, nire ustez nobela hau nobela histori-
koaren generoaren ikuspuntutik begiratuta Etxaideren literaturan gailurra 
bada ere.

Hasieran aipatutako bi nobeletan zentratuko naiz bera.

Lehenengoa, Alos-torrea, lehenengo aldiz 1950.ean argitaratu zena, gero-
ko argitalpenetan, zenbait aldaketa eginda Usoa Alostorreko izenarekin argi-
taratuko zena.

Etxaidek nobela hau egiteko Araquistainek idatzi zuen leienda batean 
oinarritu zen. Tradiciones vasco-cántabras liburuan agertu zen «Gau-illa» 
izenburuarekin. R.M. Azkuek ere ipuin moduan argitaratu zuen istorio horren 
beste bertsio bat.
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Leienda horren istorioan oinarrituta eta zenbait aldaketa eginda, Etxaidek 
nobela bat idatzi nahi izan zuen. Eta batzuetan iruditu zait nobela hau ia no-
belagintzan ikasteko ariketatzat hartu behar dela, idazleak proiektu handiago-
etan sartu baino lehenago, halako saio bat egin behar izan zuela.

Gogoratuko dut argumentua:

Lehenengo irakurketa batean, Etxaideren nobelan istorioak, N. Friedman-
ek gertakarien izaeran oinarrituta egindako sailkapena gogora ekarriz, intriga 
melodramatikotik eta intriga sentimentaletik, bietatik zerbait du. (2) Izan ere, 
pertsonaia nagusiek (Usoak eta Beltran haren aitak) hainbat probatatik pasatu 
behar dute nobela honetan zehar, bukaeran halako egoera orekatsua (egilearen 
asmoak mugatutako egoera orekatsua) lortu arte.

Nobelaren argumentuak Usoaren jaiotzatik, aitaren gau-beilan denen au-
rrean emakume honen ohorea garbirik gelditzen den arte hartzen du. Irakurle-
ari aurkezten zaion moduan, hamar kapitulutan zehar garatzen da:

 1.  Usoa jaiotzen da eta honen ama hil, erditzearen ondorioz. 

 2.  Beltran, Usoaren aitak bigarren emaztea hartzen du, Otxanda. Etxean 
Matxin izeneko umezurtza (Belabetz deitzen diotena) hartzen du 
Beltranek. Etxera etorri berri diren pertsonaia hauek Usoaren kontra 
jartzen dira. 

 3.  Urteak pasa dira, eta Usoa oso egoera larrian aurkitzen da etxean 
daukan kontrako giroa jasan ezinik. Aitak ezkontza bat prestatzen 
dio, Mitxele Bidaniakorekin. 

 4.  Ezkontza bertan behera utzi behar dute, zeren zaldunek gerrara joan 
behar baitute. Handik zazpi urtera bueltatzen dira eta Beltranek, bera 
kanpoan zegoen bitartean etxean ume bat jaio dela entzuten du osta-
tu batean. Atal honetan ikus dezakegu historiak gertakarien garape-
nean daukan eragin xumea.

 5.  Etxean agertzen da Beltran, Otxanda eta familiako besteen harridu-
rarako. Usoa giltzapetuta aurkitzen du dorreko ganbaran, nobela 
gotikoaren giroa gogorarazten duen eszena batean. 

 (2) Garrido Domínguez-ek honelaxe definitzen ditu intriga motak:
«Intriga melodramática: el relato termina con la desgracia del protagonista, 

el cual ha sido sometido previamente a diferentes pruebas; este hecho origina la 
simpatía y la conmiseración del lector hacia él [...].

»Intriga trágica: la evolución y el desenlace son similares a los del tipo 
anterior, aunque los separa un elemento importante: el protagonista es responsa-
ble, al menos en parte, de su destino [...].

»Intriga sentimental: un protagonista del agrado del lector supera diversas 
pruebas; al final siempre se imparte justicia poética [...]» (Garrido Domínguez 
1996, 59).
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 6.  Beltran eta Usoa Debako ostatu batera doaz bizitzera. Usoa sendatu 
ondoren, Bidaniara ezkontzen da Mitxelerekin. Beltran, bitartean, 
ostatuan geratzen da.

 7.  Beltranek Deba utzi eta Bidaniara doa, Matxinekin hitz egin ondoren. 
Egun batean, aspaldiko lagun batekin (Txoperekin) topatzen da eta 
honek bere alabaren ezkontzara gonbidatzen du, Debara. Beltran 
gonbitea onartzeko prest dago, baldin-eta Otxanda eta Deban gelditu 
diren besteak ezkontzara gonbidatzen ez badituzte.

 8.  Otxandak jakin du ez dutela ezkontza horretara gonbidatuko, Beltra-
nek hala inposatu duelako. Erabakitzen du mendekua hartzea Ipiola 
deitzen duten bertsolariaren bidez. Ezteietan daudenean, Ipiolak 
bertso iraingarriak botatzen ditu Beltranen kontra eta honek ezteien 
erdian hiltzen du bertsolaria.

 9.  Beltran kartzelara daramate hamar urtez. Bost baino bete ez dituene-
an, aske uzten dute eta erabakitzen du Debara bueltatzea, Otxanda-
rekin-eta bakeak egiteko. Deban hil egingo da Beltran, hara heldu eta 
hilabete batera. 

10.  Deban, Beltranen gau-beilan Usoa agertzen da. Balada ezagunaren 
bidez, jakitera ematen du zer gertatu zen Aloseko dorrean aita gerran 
egon zen bitartean. Matxin Usoa hiltzen saiatzen denean, Beltran 
berpiztu egiten da. Elkarri barkatuz eta bakeak eginez bukatzen da 
nobela. 

Hauexek dira argumentuaren hari nagusiak.

Aipatu den bezala, Yon Etxaidek elezahar baten argumentua hartu eta 
zenbait aldaketa egin zizkion, helburu zehatz bat iristeko. Izan ere, zer eman 
nahi du aditzera Yon Etxaidek nobela honekin? Nobela tesi-nobelatzat har 
baitaiteke, inolako oztoporik gabe.

Etxaidek argumentu honekin kristautasunak konfliktoak gainditzeko duen 
balioa azpimarratu nahi du. Istorio honen bidez agertu nahi duen moduan, 
kristautasunak bi oinarri ditu, idazleak berak nobelaren bukaeran azaltzen 
duenez: besteenganako maitasuna eta barkamena:

[...] irakurgai berritu hontan, hain beharrezkoa zaigun lagun hurkoaganako 
amodioa eta barkapen legea hartu ditut helburutzat; alegia, gaizki eginari on 
eginaz erantzun behar zaiola, giristinoak baldin bagara [...] (UA, 150).

Helburu honek istorioaren amaiera mugatzen du, pertsonaien jokaeran 
nobelaren bukaeran helburu hori argi eta garbi azaltzea planteatzen baita ar-
gumentua garatu ahala.

Amodioaren legean oinarritzen den helburu hau plazaratzea funtsezkoa 
iruditzen zaio, fedegabeko mundu batean:
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Gaur, fedegabeturik, nora-ezean dabilkigun mundu triste hontan, Euskale-
rria barne, gizonak hain beharrezkoa duen esperantza eta bizitza berri batera 
daraman argia –Jesus Jaunaren argia–, eskaini nahi nioke irakurle euskaldunari. 
(UA, 151).

Helburu hau nobelan bertan nola gauzatzen den komentatuko dut he-
men.

Lehenengoz, ideologia horri buruzko aipamen zehatzak agertzen dira, 
mairuen kontrako gerrak direla-eta. Ia arazorik gabe idazlearekin identifika 
daitekeen narratzaileak honelako komentarioa egiten du, jaunek gerrara joate-
ko arrazoia azaltzerakoan:

[...] giristinotasuna –Jesukristo gure Jaunaren erakuspideen kontra– arma 
bidez eta odola isuriz zabaldu behar zelakoan. Eta nola ez zuten sinetsiko «fede 
gabeen» kontra gogorkeria erabili behar zela, Aita Sainduek berberek beren 
«gurutzaldi» predikutan horixe erakusten baldin bazuten? (UA, 44).

Benetako kristautasunaren eta Elizak erakunde moduan batzuetan eraku-
tsi duen jarreraren arteko kontrajarpena agertzen zaigu hemen.

Eta beste momentu batean, Beltranek berriro ere mairuen kontrako gerra-
ra joateko duen asmoa azaltzen duenean, kristautasuna defendatzearen alde 
armak hartzeko prest dagoela adieraztean, hauxe idazten du Etxaidek orrialde 
barreneko ohar batean:

Esan dugu garai hartako kristaugoaren mentalitatea –gezurra badirudi ere– 
hala zela. (UA, 86; 127. oharra).

Honelako aipamen zuzenez gainera, nobelaren bukaera ere Etxaideren 
planteamendu hori adierazteko asmoarekin eginda dago. Azken atalean, Ara-
quistain-en eta Azkueren kondaira-ipuinetan agertzen den mendekuaren ordez 
(bertsio hauetan Beltranek Belabeltz hiltzen baitu), pertsonaia guztiek elkar 
barkatzen dute. Eta barkamen hau nobelan zehar Beltranek burutu duen ibil-
bidearen azken muga da. Pertsonaia honek azkenean benetako kristau bezala 
jokatzen duenean, kartzelan egon ondoren Debako familiarekin bakean bizi-
tzera doanean, Otxanda ez juzkatzeko erabakia hartzen duenean eta Belabeltz 
bizirik uztean, bakea zabaltzen da konfliktoan dauden alderdi guztien artean. 
Eta barkamenaren eta amodioaren indarra pertsonaia guztien gainean hedatzen 
da. Halako zerbait esan daiteke Usoaz ere, honek ere bere kontra aritu ziren 
guztiak (Belabeltz barne) barkatzen baititu.

Konfliktoaren oinarrian gizakien alderdi materiala zegoen, pertsonaien 
grinetan gauzaturik. Baina, konfliktoan dauden taldeen gainean kristautasuna-
ren funtsa den amodioaren legea zabaltzen denean, konfliktoa bera desagertzen 
da, alderdi espirituala, berezko joeren ondoriozkoak diren grinei mugak jartzen 
dizkien alderdi espirituala, nagusitzen delarik.

Konflikto hura adierazteko markorik egokiena familia barruan ikusten 
du Etxaidek. Geroko beste nobela batzuetan gertatuko den bezala (Joanak joan-
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en, adibidez, begi-bistakoa da), kontrajarritako taldeak familia barruan kokatzen 
dira, familia bera, gizartean ematen diren konfliktoen adibidea eta metafora 
izango bailitzan, anaia-arreben, anaia-arrebaordeen edota senar-emazteen arteko 
liskarretan azaltzen den bezala. Alde honetatik, azpimarragarria da oso argu-
mentuaren garapenean ezkontzek duten garrantzia: ezkontzek pertsonaiak el-
kartzen dituzte familia berriak osatzeko eta ezkontza hauek suposatzen duten 
mugarririk gabe nekez joko luke aurrera honelako argumentuak.

Ohiturazko nobelagileen mundu tradizional konfliktogabea desagertu egin 
da Etxaideren nobelan. Hala ere, ez da gai izan arrazoi materialetan oinarritu-
tako irtenbide bat bilatzeko. Bestaldetik, konfliktoaren irtenbide moduan 
planteatzen dena ez da talde batek bestea garaitzea. Bi taldeen artean nolabai-
teko dialektika dagoela ematen du, baina irtenbidetzat ematen dena ez da 
sintesi bat. Hurrengo nobelaz aritzean sakonduko dut puntu honetan.

Honetan Etxaide mundu tradizionalaren eta modernitatearen artean (Orixeren 
eta Arestiren artean, era ia metaforiko batean esateko, 1950. eta 1964. urteek su-
posatzen duten muga kontuan hartuta) kokatzeko arrazoi bat ikusten dut. Konflik-
toa azaldu, planteatu egiten du; baina irtenbidea gaur egun ahaztuta dagoen termi-
nologia baten arabera «superestruktura ideologikoa» deitu izan den osagai batean 
(Etxaidek kristautasunaz ulertzen duen horretan) aurkitu behar da.

Kristautasunaren balioak azpimarratu nahi dituen jarrera hau ez ezik, 
nobelaren diskurtsoa bera ere esanguratsua iruditzen zait, kondaira batean 
oinarrituta nobela bat eraikitzeak esanahiaren mailan zerbait adierazi nahi 
duelako. Izan ere, bi helburu dauzka Etxaidek nobela honekin: aipatutako 
ideologia azaltzea eta elezahar baten istorioarekin nobela egitea.

Leiendak bi ezaugarri nagusi dauzka Jon Juaristik azaltzen duenaren 
arabera: fantasiatik hartutako osagai efektisten erabilera eta denboraren aldetik 
kokapen zehaztugabea izatea (Juaristi 1986 eta 1987, 67-69). Nobela histori-
koan, ordea, marko historiko zehatza agertzen da eta, honez gainera, osagai 
fantastikoak arrazionalizatzen saiatzen dira idazleak.

Etxaidek, bere nobela burutzean, horixe egin nahi izan du, hain zuzen 
ere: egiantza duten azalpenak ematen dira fantasiazkoak diruditen osagaien 
aurrean (non ez diren zeharo baztertzen) eta elezaharraren argumentua Erdi 
Aroko garai zehatz batean kokatzen du, X. mendean lehenengo argitalpenean 
eta XII-XIII. mendeetan hurrengoetan.

Izan ere, Etxaidek elezaharraren eta eleberriaren arteko desberdintasuna, 
fantasia eta errealismoaren arteko desberdintasun moduan ulertzen du. Horre-
laxe adierazten du berak, gertakari zehatz baten (3) azalpena ematerakoan 
erabiltzen dituen hitz hauetan:

 (3) Ez zitzaion sinesgarria iruditzen Beltran bezalako agure batek zerraldotik irtendakoan 
Belabeltz gazte eta indartsua ezpata borroka batean hil lezakeenik, kondairan agertzen den bezala.
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Elezahar bateko fantasia bezala ongi dago, baina errealismoa falta zaion 
aldetik ez dit egoki iruditu elaberriturik emateko. (UA, 149).

Eleberri, nobela batean agertzeko, osagaiak errealismoaren parametroetan 
azaldu behar baitira. Gauzak horrela, asmo ideologikoari egokitzeko ad hoc 
asmatutako bukaera horrek errealismo handiagoa dauka elezaharrekoak baino, 
Etxaideren hitzen arabera. 

Errealismoa bilatu nahian (edota idazleak emandakoa fantasiaren ondo-
rioa ez dela adierazteko), batzuetan zientziatik hartutako azalpenak ere ematen 
ditu. Adibidez, Beltranen berpiztea dela-eta, zientifikotzat har daitekeen 
azalpen bat ematen du. (4) Eta Beltranek Ipiola hiltzen duenean ere, azalpen 
zientifikoa ematen du. Beltranek eskuekin itotzen du Ipiola bertsolaria honek 
botatako bertsoek sutan jarrita:

lepoa estutuz ari zitzaiola oraindik amorruaren amorruz, bere eskupekoak 
ahotik odola zeriola nabaitu zuen bat-batean Beltran-ek. Nonbait, ustekabean, 
eztarriko zainen bat lehertu zion. (UA, 106).

Beltranek ez baitzuen Ipiola hiltzeko asmorik. Dena dela, hil egiten du 
eta hori zergatik gerta zitekeen azaltzeko, orrialde barrenean ohar hau gaine-
ratzen dio aurreko testuari:

Estrangulazioa larinjea eta kartilago tiroideo delakoa hautsiz gerta daiteke. 
(UA, 106; 164. oharra).

Horrelaxe azaltzen du Ipiolaren heriotza, «ustekabean» gertatutakoa. 
Horrelaxe salbatzen du Etxaidek errealismoaren beharra: Ipiolari zergatik 
ateratzen zaion odola azaltzen baitu, batetik; eta, bestetik, zergatik hil den 
berez gaiztoa ez den pertsonaia baten eskuetan.

Nobelan honelako azalpenak egitea beharrezkoa ikusten du Etxaidek, hain 
zuzen ere nobela, eleberria egiten ari delako. Elezaharrean ez lirateke beha-
rrezkoak izango:

[...] gogoan eduki behar da, bestalde, tradizioak (5), hanpatuak, fantasiaz 
beteak eta desitxuratuak iristen zaizkigula. (UA, 149).

Honetan Araquistain-ek Etxaiderengan eragina izan zuen arren, kontatzen 
dutenaren gainean jarrera desberdinak dituztela iruditzen zait.

Araquistain-ek elezaharren izaera hau balio positiboz horniturik ikusten 
du. Izan ere, egia da elezaharrak batzuetan aldatuta heltzen zaizkigula, baina 
hauek, funtsean, sakonean egia bat gordetzen dute. Cantu izeneko historiagi-
learen hitzen aipamena eginez, hauxe dio Araquistain-ek:

 (4) Beltran katalepsia egoeran baitago, kordegabetuta; kondaira eta ipuinean, ordea, herio-
tzarena amarru bat da.

 (5) Araquistain-ek elezaharrei «tradición» izena ematen zien, bere liburuaren izenburuan 
ikus daitekeenez.
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[las tradiciones] aunque parezcan insulsas o viciadas, proceden de algún 
hecho, o tienen su origen en una verdad profunda: de modo que no pueden mi-
rarse con indiferencia por el que estudia en la historia, no la anécdota, si no al 
hombre. (Araquistain 2000, 7).

Historiak sakonera jo behar baitu, Araquistain-en ustez, eta elezaharrek 
sakonean egia diote, azalean zenbait hutsune badituzte ere. Badirudi, beraz, 
historiak barnehistoria, sakoneko historia ikertu behar lukeela, elezaharrei 
ohartuz gero. Eta herri batzuen historia ezagutzeko derrigorrezkoa da elezaha-
rretara jotzea, hauetan (bestelako dokumentazioaren faltan) aurkitzen baita 
herri horien benetako historia.

Bestaldetik, Araquistain-en ustez, ezin daitezke elezaharrak eta sineskeria, 
besterik gabe, parekatu. Sineskeriaren aztarnak edonon aurki baitaitezke haren 
ustez: tradizioetan bai, baina baita zientzian eta zenbaitetan erlijioan ere 
(Araquistain 2000, 12).

Gauzak honela, elezaharrek historiaren ikerketan duten tokia azaltzera-
koan halako kontrajarpen bat egiten du Araquistain-ek: batetik, fedea (senti-
mendua, poesia) dago; bestetik, zientzia; batetik, sakoneko egia; bestetik, 
itxurazko, azaleko egia; batetik, barne-bakea; bestetik, etsipena (Araquistain 
2000, 12-13).

Etxaidek beste era batez planteatzen du arazoa, abiapuntua antzekoa bada 
ere. Izan ere, Etxaidek ere elezaharren oinarrian egia bat dagoela pentsatzen 
baitu, baina egia hau, Araquistain-en erromantizismoaren neurrian azaldutako 
sakoneko egia izan beharrean, elezaharrean kontatzen diren gertakarien oinarri 
historikoan bilatzen du Etxaidek. Idazleak pentsatzen baitu kontatzen dena 
egiazko gertakaria dela jatorrian, guregana itxuraldatuta (hanpatua, fantasiaz 
betea eta desitxuratua, Etxaideren hitzak parafraseatuz) heldu arren. 

Araquistain-en planteamenduan, denborak elezahar batean azaleko alda-
keta batzuk erants ditzake, elezaharrak bere baitan gordetzen duen sakoneko 
egia batere aldatu gabe. Alde honetatik, badago elezaharretan denboran zehar 
aldaezina den hari bat, historiak ezin baitu eraginik izan horren gainean.

Etxaidek, ordea, tradizioa historian bertan gauzaturik ikusten duenez, 
historiak eragin dezake tradizioaren gainean.

Honek hiru ondorio dakartza bere literatur praktikan, Alos-torrea-n ikusi 
denaren arabera:

–  Alde batetik, idazlea saiatzen da elezaharraren oinarrian dagoen gerta-
kari historikoa agertzen. Badaki, ordea, hau, berez, ezinezkoa dela. 
Inoiz ez duela ziurtasun osoa izango bere pertsonaiak eta hauen gora-
beherak marko historiko egokian txertatu dituen ala ez. Horrexegatik, 
probabilitateen arabera jokatu behar du. Marko historikoa egiazkoa izan 
behar da; eta egiazko marko historiko horretan probabilitate handiena-
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rekin kokatu behar dira pertsonaiak eta gertakariak. Horrexegatik alda-
tu zituen gertakarien kokapena lehenengo ediziotik hurrengoetara, ger-
takariak X.mendetik XII–XIII.etara pasatuz. Izan ere, lehenengo nobela 
historiko honetan historiari praktikan uzten zaion leku bakarra gertaka-
rien kokapena eta gerraren presentzia dira.

–  Bestaldetik, errealismoa bilatzen du. Hau da, osagai fantastikoak baz-
tertu egiten dira eta fantastikotzat har litezkeen osagaiei azalpen zienti-
fikoa ematen saiatzen da. Errealismo bilaketa honek, ordea, ez du no-
belaren azken atalarekin azaldu nahi duen helburu ideologikoa 
higatzen.

–  Hirugarrenez, uko egin dio Araquistain-ek aipatzen duen sakoneko egia 
hori azaltzeari. Honen ordez, Etxaidek kristautasunean oinarritutako 
bere ideologia dauka eta horixe azaldu nahi du. Alde honetatik, badiru-
di elezaharrean kontatzen den istorioa, bere nobelaren argumentua 
osatzeko erabiliko duena, «lan ireki» bat bezala aurkezten zaiola 
Etxaideri, eskema argumental bat balitz bezala, non bere iritziak eta 
ideologia gauzaturik ikus ditzakeen.

Hurrengo nobelan Etxaidek hemen iradoki baino egin ez dituen joeretan 
sakondu egingo du. 

3. JOANAK JOAN (1955)

Joanak joan izango da hizpidera ekarriko dudan bigarren nobela (1955.ean 
argitaratua).

Nobela honetan idazlea Topet-Etxahun bertsolariaren bizitzan oinarritu 
zen, baina pertsonaiaren ibilbidea kontatzeko datu biografikoak bere erara 
erabili zituen. Ez du biografiarik egiten, ezta biografia nobelaturik ere. Pertso-
naiaren eraiketan bertan errealitate historikoaren (kasu honetan biografikoaren) 
eta asmatutako fikzioaren nahasketa gauzatzen da, bere helburua lortzeko. 
Etxaideren nobelan agertzen zaigun Etxahun hau nobela pertsonaia da, eta 
idazleak azpimarratzen du behin baino gehiagotan izaera hau:

[...] eleberri kontakizunak, zenbait egiazko gertaeratan oinarrituak egon arren, 
asmamenari ateak irekitzen baitizkio nobelaren helburuari jarraiki. (JJ, 385).

Eta esaldi honetan agertzen zaigun nobelaren helburua bi zentzutan 
ulertu behar da: argumentuaren ibilbidea bideratzen baitu, batetik; eta nobela-
ren bidez jakinarazi nahi baitu tesi bat, bestetik.

Ez naiz nobelaren argumentu hau azaltzen hasiko. Etxahunen bizitza 
nahiko ezaguna da. Bakarrik gogoratuko dut nobela honetan Etxahunen ibil-
bidearen urrats nagusiek Etxahun –Xaxi (emaztea)– Xalbador (emaztearen 
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maitalea) triangeluaren osaketa eta honen ondorioak azaltzera eramaten dute-
la. Triangelu honen inguruan eraikitzen baita nobelaren argumentua.

Nobelaren tesiaz arituko naiz, zeren Etxaidek tesi-nobela bat egin nahi 
izan baitzuen:

eleberri hau mamitu nuenean, nire asmoa tesidun nobela bat egitea izan zen. 
(JJ, 387).

Ideologikotzat har daitekeen helburu bat plazaratzeko asmoarekin idatzi 
zuen nobela hau. Helburu ideologiko hau, bestaldetik, lotuta dago Etxaidek 
kristautasunaz duen ideiarekin:

nire helburua eleberri hau mamitzean, egiazko erlijioaren sustraia, erroa eta 
funtsa maitasuna dela adieraztea izan zen. (JJ, 387).

Maitasun honen objektuak ez dira adiskideak bakarrik, honetan ez baita-
go inolako meriturik. Etxaidek erakutsi nahi digun maitasuna neurrigabea da, 
Jesukristoren irakaspenetatik datorrena:

[...] gure Jesus Jaunak gurutzetik erakutsi ziguna, etsaia barkatzen eta etsaia 
maitatzen –hau ia ezinezkoa gizonarentzat– dakien amodioa. (JJ, 387).

Nobelaren bukaeran ikusten da hoberen, maitasun honen agerpena, aka-
tsak akats, nobelako pertsonaiak fededunak baitira:

[...] gure eleberriko pertsonaiak ere, beren Jaun eta Maisua eredutzat hartuz, 
beren etsaiei barkapen oso bat opaz amaitzen dute. (JJ, 387).

Horrexegatik nobela honi «eleberri giristinoa» deitura jarri zion Etxaidek 
(JJ, 387). (6)

Helburu nagusi honekin batera, Yon Etxaideren pentsamenduaren ardatza 
eta gunea suposatzen duen tesiarekin batera, bestelako ideiak ere plazaratu 
nahi dira nobela honen bidez. Besteon artean, Etxaidek hauxe aipatzen du:

eta, bestalde, gaineratu dezagun irakurgai honek argi eta garbi aditzera 
ematen duela ere ezkontza bortxatuek, gehiago edo gutxiago behartuek alegia, 
zeinen ondoren kaltegarriak dakartzaten. (JJ, 387).

Jarraian, helburu nagusi hura, erlijioaren oinarria den maitasunaren legea 
erakustea alegia, nola gauzatzen den azalduko da.

Esan daiteke nobelan ongiaren eta gaizkiaren arteko lehia erakusten dela. 
Lehia, batetik, pertsonaia desberdinen artean ematen da, batzuek ongirako 
joera eta bestetzuek gaizkirako joera dutelarik. Baina lehia hau, batez ere, 
pertsonaia bakoitzaren baitan ematen da, hitz hauetan islatzen den planteamen-
duan ikus daitekeen bezala:

 (6) Erabili dudan argitalpenean (1999.ekoan) baina, ez da horrelako deiturarik agertzen 
izenburuaren ondoren, nobelaren hasieran.
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Etxahuniako koblakariak, gizakume guztiak bezala, bere alderdi onak eta 
alderdi txarrak zituen. Izan ere, ez baita munduan ontasun hutsezko gizakirik eta, 
halaber, gaitzerako grinak soilki eragiten dionik. Gizonaren baitan onerako eta 
txarrerako gurarien borroka latza sortzen da eta gizakiak, horrelakoetan, bere 
buruaren jabetasunaz baliatuz ona eta txarra bereizten jakin behar du. 
(JJ, 287).

Baina gizaki guztiengan bi alderdi horiek badira ere, bata bestearen gai-
nean gailendu ohi da, ongia eta gaizkia bakoitzaren baitan egon arren ere, 
bataz bestekoa desberdina baita gizakitik gizakira. Desberdintasun hauen 
arrazoiak Jainkoak baizik ez dakizki, Jainkoak ezaugarri hauek gizakien arte-
an bere asmoen arabera banatu baititu. Etxaideren hitzetan:

batzuk, sortzez eta izatez dira onberak; bestetzuk, berriz, txarberak. Jaun-
goikoak bakarrik daki gaitasunok zergatik banatu dituen gisa horretan eta bakoi-
tzari zer neurritan ezarri dizkion. (JJ, 287).

Gauzak honela, bakoitzak ez du izaten bere joeraren gainean erantzuki-
zunik, gaitasunak halaxe banatu dizkiolako Jainkoak. Gizakien erantzukizuna 
beste lekuren batean bilatu behar da:

alabaina, onerako eta txarrerako joera horiekin batean, beste dohain bat ere 
erantsi dio gizonari, alegia, ona eta txarra bereizteko zuhurtasuna eta Beragan 
fede eta uste duenari, garaziaren indarra eman ohi dio txarkeria menderatuz eta 
grina txarrak heziz, bere burua bertutez apaintzeko. (JJ, 287).

Fedea izanez gero, grinak menperatzeko indarra izango baitu gizakiak, 
Jainkoak emanda. Eta honi kontrajarrita, «aberekoitasuna» agertzen da:

Gizakumeok geronekin daramagun aberekoitasunak txarrera eragiten gaitu 
[...] (JJ, 287).

Ongia eta gaizkia daude gizaki guztiengan, eta honekin batera, fedea eta 
aberekoitasuna, hau da, gizakien alderdi espirituala eta alderdi materiala. Eta 
gizakien alderdi espirituala nagusi den bitartean, ongia nagusituko da.

Nobelan erakusten zaigu zer gertatzen den pertsonaia batzuekin gizakien 
alderdi material hura nagusituz gero, gizakiek beren grinei mugak jartzen ez 
badizkiete. Hau gertatuz gero, pertsonaiek helburu materialak izango dituzte 
bizitzan (dirua, boterea, maitakeria) eta helburu material hauetatik haien arte-
ko konfliktoak sortuko dira. R. Girard gogoratzea komenigarria litzateke 
(Girard 1985): maila material horretan desiratzen dena, desio triangeluar ba-
tean sartu ohi da eta honek, nahitaez, triangelu horretako bi erpinen arteko 
kontrajarpena dakar, lehia, alegia, helburu berbera lortu nahi duten subjektuen 
artean.

Protagonistaren ibilbidearekin horixe erakutsi nahi duela esan daiteke: 
protagonista honek oinordekoa izan nahi du, helburu hau edozein baloreren 
gainetik jarrita. Benetako amodioari (Mayiri, balore espiritualari) uko egin dio, 
eta Xaxirekin (grinaren eredua den pertsonaiarekin) ezkondu egin da, helburu 
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horretara heltzeko. Bizitzaren helburu moduan alderdi materiala jarrita kon-
flikto guztiek leher egiten dute.

Bide honetatik jarraituta, protagonista tragedian murgilduko da: Xaxik 
Xalbador izango du maitale eta Etxahunek Xalbador hil nahi duenean bere 
adiskide bat tirokatuko du okertuta.

Gertakari honen ondorioz, baloreen aldaketa gertatzen hasiko da, pertso-
naia erlijiozaletu eta alderdi materiala alde batera utziko du. Erromesaldien 
eraginez, familiak alde batera utzi duenean eta kartzelaldiak suposatzen duen 
infernurako jaitsieraren ondoren, pertsonaiaren esanahiaren eta funtzioaren 
aldetik protagonista berri baten aurrean gaudela esan daiteke:

orduantxe, bere bihotza Jaungoikoarengana jasoaz, gizonaren egiazko bizitza 
mundu zital honetakoa ez dela ezagutu zuen. (JJ, 300).

Benetako bizitza mundu espiritualari baitagokio. Eta Maiderrekin, Xaxi-
ren eta Xalbadorren arteko harremanetatik jaioko den neskatoarekin, hitz 
egiten duenean hauxe diotsa Petirik, hauxe baita erabili dudan argitarapenean 
Etxahuni eman zaion izena:

estanpatxo hori zinez maite duenak zeruetako erresuma berekin dauka, eta 
dirua maite duenak, ostera, ez du izanen mundu honetakoa baizik. Mundu zoroak, 
ordea, ez dio horrela irizten. Ni neu ere munduko ondasunen atzetik ibilia nauzu 
gizonek ate guztiak itxi dizkidaten arte. (JJ, 323).

Alderdi espirituala nagusitzen denean, ordea, konfliktoa bera desagertu 
egiten da, kontrajarritako aldeek kontrajarrita egoteari uzten baitiote. Beraz, 
ez gaude planteamendu dialektikoetan agertzen diren alderdi desberdinen ar-
teko sintesi baten aurrean. Alderdi espirituala nagusitzeak edozein planteamen-
du dialektiko deuseztatzen baitu, alderdi espirituala nagusitzearekin dialektikak 
inplikatzen duen kontrajarpenak zentzurik ez baitu. Alos-torrea-n gertatzen zen 
bezala gertatzen da hemen ere.

Hori erakustea da Maider bezalako pertsonaia baten funtzioa. Maider 
Xaxi eta Xalbadorren arteko harremanetatik sortu den umea da, bekatutik 
jaioa, baina errugabea oso. Bera alderdien arteko mediadorea da, baina berak 
lortzen duena ez da alderdien artean erdibideko konponketa bat, planteamendu 
dialektiko batean gerta litekeen bezala, eta, bide batez esanda, nobela histori-
koetan agertzen den pertsonaia bakezaleak egin ohi duen moduan, alderdi 
desberdinik ez egotea baizik.

G. Durand-ek iruditeriaren egitura antropologikoak aztertzean egiten duen 
sailkapena gogoratuta (Durand 1981), gaueko erregimenaren barruan agertzen 
diren egitura mistikoak deitzen dituenak aurkezten dira irtenbide moduan, 
honelako pertsonaia baten presentziarekin: alderdi batek ez du bestea suntsi-
tzen (eguneko erregimena, egitura diairetikoak); eta ez da bi alderdiren arteko 
erdibide bat proposatzen (gaueko erregimena, egitura sintetikoak). Alderdi 
biek bat egiten dute beraien arteko konfliktoen arrazoiak (bizitzaren alderdi 
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materialak) desagerrarazten direnean. Hauxe da irtenbidea, Maider pertsonai-
arengan sinbolizatua.

Pertsonaia honek markatzen du nobelaren bukaera, Xalbadorren ibilbide-
an ere ikus daitekeen moduan. Maiderri esker, Xalbadorrek maitasunaren eta 
maitakeriaren arteko desberdintasuna ulertuko baitu. Maiderren eragina jasan 
aurretik, Xalbadorren eta Xaxiren arteko harremanak erdi hondatuta zeuden, 
baina horretara eraman zituen damuak beldurrean zuen oinarri:

Xalbador eta Xaxi zenbait aldiz egon ziren beren harremanak hautsi ala ez 
hautsi, baina beti arriskua ondoan sumatzen zutenean, eta beren arteko amodioa 
sendotzen zen galzoria pasatzen zenean; beraz, sekula ez zien maite-damuak 
eragin, beldur-damuak baizik. (JJ, 356).

Izan ere, hiru beldurren menpe bizi zen Xalbador:
Petiriren beldur, hilko ote zuen kezkatan; aitaren beldur, baserriko jabegai-

tasuna kenduko zion zalantzan; eta azkenik, herri-beldur, zeren liztorrik ez baita 
munduan eztena hain sakona eta mingarria duenik. (JJ, 357).

Egoera honetan Maiderren eragina jasango du, maitasuna errepresentatzen 
duen pertsonaiak aldaraziko baitu Xalbador. Maiderrenganako «maitasuna» 
pertsonaiaren bihotzean sartu ahala, Xaxirenganako «maitakeria» alde batera 
utziko du, biak inkonpatibleak baitira.

Idazleak Xalbadorren aldaketa honi garrantzia handia ematen dio, aldake-
ta honen arrazoietan baitago nobelak azaldu nahi duen tesiaren alde handia.

Maitasunaren balorea, sakrifizioarekin lotuta, beste pertsonaia batzuengan 
gauzatuta ikusten bada ere, Maiderrengan bere puntu gorenera heltzen da, 
honen heriotzak batuko baititu pertsonaia guztiak.

Eta nobelaren bukaeran Xaxi eta Petiri berriro elkartzen direnean, maita-
sunaren garaipena ikusiko dugu: bizitza osoan zehar etsaiak izan direnak 
barkatzera daraman maitasuna pertsonaia guztiengana hedatuko da. Xaxik eta 
Petirik elkarri barkatuko diote. Baina, honez gainera Allande (Exahunen osaba) 
eta Marti (anaia) ere agertuko dira, Petirirekin bakezkoak egin nahirik. Honen 
erantzunak ez du dudarik uzten:

berak prest baldin badaude, nik ez dut oztoporik jarriko, giristinoa bainaiz 
eta barkatzea zor baitut. (JJ, 376).

Eta Xaxi hiltzera doanean, Maider zeruan ikustea espero du. Petirik 
hauxe diotsa orduan:

Hari [= Maiderri] zor diogu, noski, azken une honetan gu biok eta mainada 
guztia elkartzea, eta ziur nahiz [sic] haren heriotzaren bitartez denok han goian 
elkar ikusteko zoriona izanen dugula. (JJ, 377).

Narratzailearen ahotik mintzo zaigun idazleak, bestaldetik, honela labur-
tzen du bere nobelan gertatutakoa:
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barkatu eta maitatu! Ba ote da ederragorik txarkeriaz lohitutako mundu bihurri 
honetan? Eta sarritan zenbat luzatzen dugun barkatzen! Bizitza oso bat! Heriotzaren 
atzaparrak gure lepoetan ito beharrez sumatzen ditugun arte. (JJ, 378).

Maitasunarekin, beraz, barkamena dator, konfliktoen desagertzea, maita-
sunak alderdi espiritualaren garaipena baitakar. Hauxe erakutsi nahi du 
Etxaidek, bizitzan zehar kontrakoa egiten duten pertsonaia batzuei gertatzen 
zaiena erakutsiz.

Eta esan daiteke Etxaidek lehenaldira jotzen duela horrelako irtenbide bat 
errealitate hurbilenean gertatzen diren konfliktoetan gauzatuta aurkezteak 
faltsua izateko arriskua izango zuelako: errealitateak erakusten baitu irtenbide 
horiek idealizazioen ondorioak direla, egilearen baitatik sortzen diren propo-
samenak. Halako irtenbide batek bakarrik dauka zentzua errealitate hurbilene-
tik aldenduz gero. Gertakariek irakurleen orainalditik urrunduta, balizko pro-
posamenak izaten jarrai baitezakete; hurbileko errealitatean gauzatuta, ordea, 
ezinezko irtenbide utopikoak baino ez lirateke izango, hurbileko errealitate 
honetan bizitzaren alderdi materiala ez baita lehenaldian kokatutako literatur 
lan batean bezain erraz gainditzen. Hau da: orainaldian kokatuta, planteatzen 
diren konfliktoei ezin eman ziezaiekeen halako irtenbide bat, idazleak nahi 
zukeen gutxieneko egiantzarekin. 

Etxaideren literaturan oso garrantzitsua den beste gai bat ere agertzen 
zaigu nobela honetan, justiziarena alegia. Gai honen formulazio osoa Gorrotoa 
lege nobelan agertuko da. Justiziaren gaia dela-eta, esan behar da Etxaideren 
ustez, justizia, benetako justizia, Jainkoaren eskuetan baizik ez dagoela. Giza-
kien eskuetan dagoena, gehienetan, sasi-justiziaren itxurapean egiten den 
mendekua izaten da.

Nobela honetan justizia eta Jainkoa elkarturik agertzen zaizkigu. Petirik 
Mayi alde batera uzten duenean, Mayik honelako hitz profetikoak jaulkitzen 
dizkio:

baina argi ibili, zuk gaur ni baztertu eta zokoratu nauzun bezala, zure 
etsaiek hankapera eta zanpa ez zaitzaten egunen batean. Jainkoa izan baitaiteke 
berankor, baina ez ahazkor. (JJ, 128).

Gauzak horrela, gizakiei gertatzen zaizkien zorigaitzak ere Jainkoaren 
zigorraren adibideak izan daitezke, batez ere jende ezjakinen ustetan, beste 
gertakari bat dela-eta narratzaileak adierazten duenez:

[...] jende ezjakinek batik bat, zorigaitz guztietan Ahalguztidunaren zigorra 
ikusten baitzuten. (JJ, 265).

Baina Jainkoaren eskuetan dagoen honelako justiziaz gain, gizakien 
mailako justizia dago. Nork bere eskuen bidez justizia egin nahi badu, men-
dekua baino ez da izango, eta espero ez litezkeen ondorioak izango ditu. 
Halaxe gertatzen da Petirik Xalbador hil nahi duenean: berari egindako kalte 



YON ETXAIDEREN ELEBERRI HISTORIKOAK... - Javier Rojo Cobos 595

baten ordaintzat aurkeztu nahi du (justizia, nolabait) baina hau itxura baino ez 
da, mendeku bihurtuta agertzen baita ekintza hau.

Hirugarren maila bat dago Jainkoaren justiziaren eta gizabanakoaren 
mendekuaren artean: gizarte-legearen izenpean agintariek burutzen dutena. 
Honelako legea, dena dela, mesfidantzaz ikusten dute pertsonaiek nobela ho-
netan. Petiri ihesean dabilenean, jende askok jakin arren nor zen bera, ez dute 
salatzen:

inork ez zuen salatu hala ere, euskaldunentzat gauza makurragorik ez bai-
tago inori salaketarik egitea baino, legez kanpora dabilenak errurik beltzena bere 
gain eraman arren. (JJ, 245).

Eta, atxilotzen dutenean, narratzaileak, kontu handiz, ez du justizia aipa-
tzen, legea baizik:

legeak bere eginkizuna bete zuen kriminal periltsutzat zeukàn gizona atxi-
lotzen eta Mauleko ziega beltzetara kateaturik ematen. (JJ, 245).

Justiziaren eta legearen arteko desberdintasun hau berriro agertzen da 
azalduta, salatarien kontrako hurrengo hitzetan. Izan ere, salatariek legea bete 
dadin laguntzen dute, baina laguntza hau era negatibo batez aurkeztuta dago. 
Baten batek jendarmeei Petiri non zegoen esan ziela adierazi ondoren, hauxe 
dio narratzaileak:

tristea da aitortzen baina gure mendietan ere perretxiku salatariak sortzen 
dira han-hemenka. (JJ, 279).

Badirudi idazlearen pentsamenduan honelako planteamendua dagoela: 
gizakien mailako justiziaren ordezkoa legea izan daiteke, baina nobela honetan 
agertzen den lege hau ez da euskaldunen neurriko legea. «Arrotzek» inposa-
tutako legea da, lege frantsesa. Beraz, euskaldunek ezin dute berena ez den 
legea begi onez onartu, eta mesfidantzaz ikusten dute. Horrexegatik, salatariez 
gaizki hitz egitea (7). Alde nabarmena dago nobela honetan agertzen diren 
legea betearazteko erakundeetatik hurrengo nobelan (Gorrotoa lege-n) ager-
tzen direnetara.

Justizia, benetako justizia, onak saritzen eta gaiztoak zigortzen dituen 
guztizko justizia egiten duen Jainko horren ondoan, Etxaideren planteamendu-
en erdigunean dagoen ideia gogora ekarriz, maitasunaren eta barkamenaren 
adibidea den Jesukristo jartzen da kontrapuntu moduan. Honek erakutsitako 
bideak gizakiek jarraitu behar zituzketenak baitira, gizakientzat ia ezinezkoak 
badira ere. Haritxabaletak, Xaxiren osaba apezak, Xaxiri erakutsi nahi dione-
an beste bide batzuetatik joan behar duela, hauxe dio narratzaileak, Haritxa-
baletak erabilitako argumentuak azalduz:

 (7) Eta honelakoak kontatzean, beharbada, idazleak pertsonaien garaia ez ezik berari bizi-
tzea tokatu zitzaion garaia ere eduki lezake gogoan, nobela historikoetan hainbestetan gertatzen 
den bezala.
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Musde Haritxabaletak ahalegin guztiak eginen zituen erlijio erakusbidez 
bere iloba bide onera erakartzeko. Lehenengo Jesukristo gure Jaunak bere herio-
tza lazgarriaren bitartez agertu zigun maitasun neurrigabea aditzera emanik, eta 
maite-damurik sortzen ez bazitzaion bekatuan txarkeriaz dirautenei Jaungoikoak 
iragarri dien suzko zigorraz mehatxu eginik [...] (JJ, 213).

4. AZKEN HITZAK

Joanak joan nobela honek bere garrantzia izan zuen argitaratu zen garai-
an, eta ez dira gutxi izan euskal literaturaren inguruan aritzen direnen artean 
nobela hau euskal literaturara egin zuten lehenengo hurbilketa izan zela dio-
tenak, literatura bezala irakurri zuten lehenengo euskal liburua izan zela.

Bere ideiak islatzeko, Etxaidek nobela historikoak aukeratu zituen, ingu-
ruko errealitatetik urruntzeko aukera ematen baitzion, errealitateaz hausnartze-
ko asmoarekin, zeren kasu honetan urrunketak ez du esan nahi ihes egitea. Ez 
zuen beldurrik izan konfliktoa adierazteko, euskal irakurleak horretara ohituta 
ez bazeuden ere, eta kristautasunean oinarritutako irtenbideak proposatu bazi-
tuen ere, euskal literaturan zenbait gauza aldatzen ari zirela erakutsi zuen bere 
nobeletan.

Nobela diskurtsoaren aldetik, ordea, tradizionala izaten jarraitu zuen. 
XIX. mendeko errealismoaren epigonoak zituen gustuko, eta hori islatzen da 
bere nobeletan: narratzaile heterodiegetikoa, orojakilea, istorioa lehenaldian 
kontatzen zuena eta arazorik gabe bere iritziak ematen zituena, askotan idaz-
learekin identifikatzen delarik alde horretan.

Izan ere, fikzionalitatea arazo handia izan zen Yon Etxaideren literaturan. 
Ez zen gai izan fikziozko NI bat eraikitzeko, narratzailearen eta idazlearen 
arteko aldeak askotan deuseztaturik agertzen baitira, eta horrek mugatu zuen 
bere literatur ibilbidea. Bere nobeletan narratzailea NI batekin azalduta ager-
tzen zenean, Yon Etxaidek, idazleak berak, hitz egiten zuen, eta muga honekin 
nekez gara zezakeen fikziozko kontakizun bat.

Baina, mugak muga, Etxaidek zubi moduko bat suposatu zuen 50ko 
hamarkadan. Nobela generoak modernitatera hurbiltzeko artean zenbait urrats 
eman behar zituen: adibidez, fikziozko NI hori eraikitzea edota konfliktoei 
kristautasunarekin hain lotuta ez zeuden irtenbideak eskaintzea, narrazioaren 
logikatik eta ez kanpoko planteamendu ideologiko batetik sortutako irtenbi-
deak. 

Txilardegi hasiko zen bide honetatik lehenengo urratsak ematen Etxaidek 
Joanak joan argitaratu eta bi urtera.
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AMABOST EGUN URGAIN’EN (1955) ETA ELEBERRIGINTZA 
POLIZIAKOAREN HASTAPENAK

Javi Cillero Goiriastuena

Gerraondoko urteak euskal literaturan: katakunbetako belaunaldia

Espainiako Gerra Zibilak (1936-1939) euskal literatur sistema hasi berri-
aren oinarriak suntsitu zituen, euskal kultur industria sortzeko aukera guztiak 
ezabatuz. Kontuan hartuta 150.000 lagunetik gora erbesteratu zirela Euskal 
Herritik gerra garaian eta gerraondoan, erraz ikustekoa da nolako hutsunea utzi 
zuten herrian (Intxausti 152). Izan ere, erbesteratuek eurekin eraman zuten 
esperientzia hainbat esparrutan, hala nola argitalgintzan, egunkarietan eta al-
dizkarietan. Hutsune hori ez zen guztiz bete 1950eko hamarraldiaren honda-
rrera arte. 

Gerraondoko lehen urteetan Espainiako gertakizun soziopolitikoak oztopo 
handiak ziren euskal literatur sistema bat sortzeko. Francoren diktaduran de-
bekatuta zegoen hizkuntza eta kultura «erregionalak» sustatzea (Intxausti 151). 
Zenbait urtez, euskal argitalpenak debekatuta egon ziren, edozein motatakoak 
izanda ere (Clark 137). Kultur politika zentsuran oinarrituta zegoen eta libu-
ruei, argitalpen egitasmoei eta enpresa proiektuei ezartzen zitzaien (Torrealdai 
124). Horregatik, euskaraz onartzen ziren lan bakarrak euskalkiez idatzitako 
lanak ziren, Euskal Herri pintoresko baten irudia indartzeari begira: euskaldun 
langilearen irudia, hain zuzen ere. Espainiako zentsura gogor aritu zen litera-
tura, hiztegiak eta itzulpenak atzera botatzeko, euskal kultura moderno eta 
eguneratua agertuko zuten argitalpen guztiak, hain zuzen ere.

1947 eta 1951.urteetan bi greba izan ziren Hegoaldean, Francoren 
aurkako erresistentzia mugimenduak antolatuak (Watson 494; Lorenzo 
232-233). 1955ean Espainia Nazio Batuen Erakundean onartu zuten, eta 
1956an aldaketa ekonomikoak izan ziren eta zentsura apur bat arindu zuten 
(Sanz 32; Ferreras 1988: 14). Historialariek honako arrazoi hauek aipatzen 
dituzte aldaketa horiek ulertzeko: industrializazio masiboa, eta atzerriko 
kultura eta turismoaren eragina (Sanz 32). Bitartean, Bigarren Mundu 
Gerraren ondoan, Frantzian baziren aldaketa nabarmenak gizartean eta 
kulturan, eta existentzialismoa korronte filosofiko eta literario nagusi bi-
hurtu zen (Berton 102).
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Euskarazko aldizkariak eta argitaletxeak Gerra Zibilarekin batera desa-
gertu ziren, eta ez ziren berrosatu 1950eko hamarraldira arte. Hegoaldean, 
Egan aldizkaria 1948an hasi zen, Real Sociedad Bascongada de Amigos del 
País-en eskutik (Juaristi Literatura 107). Argitalpen gehienak Iparraldean edo 
Hegoamerikan egiten ziren, exiliatuen bidez. Honela, Aintzina aldizkaria 
1942an etorri zen berriro eta Hordago argitaletxea 1944an sortu zen (Intxaus-
ti 155). 1949an, Venezuelan erbesteratutako euskaldun batzuek Euzko Gogoa 
aldizkaria sortu zuten (Intxausti 154). 

Era berean, ez zegoen euskal irakurleak sortzeko lantegirik: lehenengo 
ikastolak urrats txikiak egiten ari ziren Hegoaldean, eta Iparraldean ez zegoen 
halakorik (Fernandez 67). Euskal Herriko Unibertsitatea ez zen sortu 1980 
urtera arte, eta ez zegoen euskara ikasteko biderik ez eta euskal kultur pro-
dukzioak sustatzeko modurik ere (Fusi «La cultura» 45).

Bitartean, idazleen belaunaldi berri bat azaldu zen plazara, oso ingurugi-
ro etsaian. Gerraondoan azaldu zen idazle taldeari «Katakunbetako belaunal-
dia» zeritzon, lurrazpian ezkutatuta egon behar zutelako (Kortazar Literatura 
vasca 103). Juan San Martinek azaltzen zuenez, esan genezake urte haietan 
idatzitako euskal literatura erresistentziako mugimendu baten parte zela, hain 
zuzen ere, Francok aldarrikatutako Espainiaren batasunaren kontrakoa (Lete 
18). Katakunbetako belaunaldiko izen nagusiak, besteak beste, Salbatore Mi-
txelena eta Nemesio Etxaniz poetak ziren, Koldo Mitxelena hizkuntzalaria eta 
entsaio egilea, eta Jon Etxaide eta Jose Antonio Loidi eleberri egileak.

Katakunbetako belaunaldiko idazleak erdibidean zeuden. Alde batean, 
gerraurreko izen handien itzalpean zeuden eta beste aldean 1950eko amaieran 
sortu ziren idazle gazteagoak zituzten. Artean ere ez zegoen euskara batua 
literatur hizkuntza normalizatu bat erabiltzeko, eta euskal literatura bera ere 
ez zegoen, salbuespenak salbu, modernitatearen bideetan sartua. Gainera, ar-
gitaratzeko azpiegiturak ere berrosatzeko bidean ziren, eta beti ere kontuan 
hartu behar ziren zentsuraren arazoak eta debekuak (1).

Katakunbetako belaunaldiko idazleen eleberriek ez zuten islatzen garaiko 
euskal gizartea (Toledo 695). Jon Etxaidek, adibidez nobela historikoak idatzi 
zituen eta Jose Antonio Loidik detektibe nobela bat. Halere, Etxaide eta Loi-
diren eleberriak aurrerapauso bat izan ziren Txomin Agirreren ohitura nobelen 
ostean etorri ziren lanen ondoren. Jon Etxaidek irudi «ausartak» tartekatu zi-
tuen bere lanetan, eta haren pertsonaiak ez ziren hain idilikoak. 

 (1) Gerraondoko urteetan Espainiako nobelek zeukaten kalitate eskasa azaltzekotan, Ferrera-
sek bi arazo azpimarratzen ditu 1940ko hamarraldian idazten hasi ziren nobelagileen artean: ez in-
formaziorik ez askatasunik ez izatea (12-13). Gerra Zibilak nazioarteko autoreen lanak jasotzea 
galarazi zuen, eta etorkizuneko egileen heziketa oztopatu zuen joera narratibo garaikideei zegokie-
nez. Etenaldi horrek atzerapausoa ekarri zuen bai literatur tekniketan bai ezagupen narratiboetan, 
eta, honenbestez, nobelagile berriek errealismora jo zuten lehenengo urratsak finkatzeko (Ferreras 
14). Euskal narratiban badago horren adibide bat: Joxe Inazio Irazusta. Irazustak narrazio errealistak 
sortzeko ahalegina egin zuen Joanixio (1946) eta Bizia garratza da (1950) nobeletan. 
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Nolanahi ere, Etxaideren pertsonaiak katoliko zintzoak ziren eta euskal-
dunen irudi idealizatu bat osatzen zuten, Toledok dioenez (695). Horregatik, 
mundu ikuskera ideal bat islatzen zuten, euskal kulturan nagusi zen ideologi-
aren irudi bikaina. Ikuskera horren arabera, ingurugiro idiliko batean hazia zen 
euskal kultura, euskarari eusten zion ingurune berezi batean. Ingurune hori 
euskal eleberrietan islatuta gelditu zen hogeigarren mendearen hasieratik: 
euskal baserritarren eta arrantzaleen komunitate txikiak. Orohar, Euskal Herri-
an ez zegoen euskara literatur hizkuntzatzat hartuko zuen burgesia hiritarrik, 
eta euskal idazleek aurre egin behar izan zioten arazo horri hizkuntza moder-
no bat sortzean (Aldekoa Mendebaldea 12).

Bestalde, Jose Antonio Loidik genero berri bat aukeratu zuen, detektibe 
eleberria, eta euskal literaturaren lehenengo ikertzailea edo detektibe pribatua 
sortu zuen. Loidiren kasua oso berezia da euskal literaturaren historian alde 
askotatik begiratuta. Oinarri zientifiko eta literario sendoak zituen Loidik, eta 
Euskal Herrian sortu zen giro berri baten adierazle: fenomenoak aztertzeko eta 
ikertzeko espiritu ireki bat. (2) Loidik teknika modernoak erabiltzen zituzten 
euskal pertsonaiak sortu zituen, detektibe ikerketa baten barruan. Nahiz eta 
herri txiki bateko ingurunea aukeratu eleberrirako, ez zen bereziki arduratu 
halako ingurunea era idilikoan eta bertutez beterik deskribatzeko. 

Loidiren jokaerak zenbait aldaketa iragartzen ditu euskal idazleen pentsa-
moldean. Argi dago garai hartako polizia eta zuzenbide sistemak ez zutela giro 
egokirik eskainiko eleberri poliziakoak Euskal Herrian txertatzeko, baina 
egileak bigarren mailakotzat jo zituen arazo «tekniko» horiek detektibe nobe-
la bat idaztean. Beste arazo bat ere bazuen Loidik, hau da, euskarazko eredu 
narratiboak aurkitzea. Oro har, eredurik fidagarriena Txomin Agirreren nobe-
lak ziren, eta, beraz, gehien imitatu zena (Kortazar Literatura 116-118). Ha-
lere, hein txiki batean bazen ere, (Espainian bizi ziren) euskal idazleek nazio-
arteko idazleen lanak eskuratzeko modua zuten (Sanz 36).

Gerraondoko euskal narratiba eta nobela poliziakoa

Gerraondoko urteetan, euskal elaberrigile batzuek gerrari buruzko istorio-
ak idazten jarraitu zuten, adibidez, Eizagirreren Ekaitzapean, edota inmigra-
zioari buruzko gaiak jorratzen, (Irazustaren Bizia garratza da). Hala ere, gai 
berriak agertzen hasi ziren: nobela historikoa, (Jon Etxaideren Gorrotoa lege) 
eta nobela polizikoa (Jose Antonio Loidiren kasua). 

Nolanahi ere, artean ere baziren hutsune handiak urte horietako literatura 
idatzian, zenbat kritikok adierazi dutenez (Aldekoa Mendebaldea 11). Adibi-

 (2) Euskaltzaindiko kideekin lehenengo aldiz bildu zenean, Loidi konturatu zen konputagailua 
erabiltzen zuen lehenengo idazlea zela orain dela 20 urte baino gehiago (Loidirekin hizketan).
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dez, errealismoa izeneko literatur generorik ez zegoen, eta horrek kalte egin 
zion euskal narratibaren modernizazio prozesuari. Izan ere, ohitura nobelak 
behera egin zuenez geroztik, euskal narratibak ezin zuen aurrera egiteko oina-
rri sendorik hartu (Lasagabaster Contemporary 19).

Langileak hiri inguruetan biltzen ari ziren eta euskal gizartea moderniza-
tzen ari zen 1950eko hamarraldian. Era berean, idazleek bestelako ikuspuntu-
ak zituzten literatura garaikideari buruz (Sanz 31-32). Hiriko garapena gai 
berri bat zen euskal idazleentzat, eta gazteak batez ere kezka berriak plazara-
tzen hasi ziren beren nobeletan (Sarasola Historia 105). 

Idazleen belaunaldi berria detektibe nobelarekin harreman estuagoak 
izateko prest zegoen (3). Iparraldeko idazleek XIX mendeko idazle poliziako 
klasikoak, hala nola Gaboriau eta Leblanc, irakurtzeko aukera izateaz gain, 
XX mendeko izen berriak ezagutzeko parada izan zuten, adibidez, Simenon. 
Hegoaldeko idazleek, berriz, hainbat nobela poliziako irakurtzeko aukera izan 
zuten. Gerra Zibila baino lehenago, Wallace, Oppenheim, Mason eta Christi-
eren lanak itzuliak izan ziren (Colmeiro 128). 1940. urteaz geroztik, nobela 
poliziakoaren Urrezko Aroko lanak heldu ziren Espainiara, besteak beste, 
Agatha Christie, Dorothy Sayers, S. S. Van Dine, and Ellery Queen-enak 
(Vázquez de Parga 73) (4).

Urrezko Aroko nobela poliziakoak irakurtzean euskal irakurleek egune-
roko errealitatetik ihes egiteko aukera zuten. Detektibe liburuen konbentzio 
zorrotzei esker, genero horretako liburuak mendebaldeko herri guztietan ba-
rrena zabaldu ziren, egoera soziopolitikoak gorabehera. Zenbat eta kritika 
sozial gutxiago agertu nobela poliziakoetan, hainbat eta erakargarriago gerta-
tzen ziren atzerriko irakurleentzat. Izan ere, inor gutxik espero zuen nobela 
poliziako horien egileek kritika soziala egitea.

Urrezko Aroko nobela poliziakoak jolas hutsa baino ez ziren idazleen 
eskuetan, eta hortik sortutako lanak guztiz indarge ziren ikuspuntu politiko 
batetik. Beraz, nobela horiek erraz argitaratzekoak ziren Francoren diktaduran, 
erregimen errepresibo eta antidemokratiko batean. Bestalde, Dashiell Hammett 
eta Raymond Chandleren lanak zentsuratuta zeuden eta Hegoamerikako edi-

 (3) Koldo Mitxelena da adibiderik onena belaunaldi honetaz ari garela. Mitxelenaren joera 
zientifikoak aire berriak ekarri zituen euskal hizkuntzalaritza eta literaturara; oso irekia zen na-
zioarteko ikerle eta mugimenduetara. 1956an, adibidez, Historia de la literatura vasca atera zuen 
bertsio laburtu batean (1960an argitaratu zuen osorik). Liburu horretan lehenengoz saiatu zen 
norbait euskal literatura testuinguru historiko batean kokatzen, beste literatura batzuei lotuta. 
Mitxelena bera oso zalea zen nobela poliziakoetara, eta laudatu egin zuen Loidiren liburua. 

 (4) Nobela poliziakoaren «Urrezko Aroa» 1920-30 hamarraldietako tarteari deritzo, orduan 
argitaratu baitziren joko garbiaren arauak betetzen zituzten nobelarik ezagunenak. Arau horien 
arabera, hiltzailearen identitatea asmatzean zetzan nobelaren funtzioa eta egileak ahalik eta bide-
rik bihurrienak asmatu behar zituen irakurleak «engainatzeko», beti ere konbentzio batzuen ara-
bera. Besteak beste, Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, Anthony Berkeley, R. Austin Freeman, 
John Dickson Carr, S.S. Van Dine eta Ellery Queen ditugu estilo honetako egilerik ospetsuenak.
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zioetan baino ez ziren ailegatzen Espainiara (5). Loidik nobela poliziakoaren 
eskola klasikoari heldu zion Amabost Egun Urgain’en 1955ean idaztean, eta 
modu horretan lehenengo nobela poliziakoa sortu zuen euskaraz.

Jose Antonio Loidi: lehenengo euskal nobela poliziakoaren egilea

Jose Antonio Loidik (Irun, 1916-1999) farmazia, optika eta akustika 
ikasketak egin zituen Madrilen. Hainbat urtetan euskaltzain urgazlea izan zen 
eta euskaltzain ohorezko izendatu zuten 1998an. Bestalde, zenbait artikulu eta 
liburu idatzi zituen toponimiaz, farmakologiaz eta botanikaz. Irungo Luis de 
Uranzu kultur elkartearen sortzailea izan zen. 1955an argitaratu zuen bere 
lehen nobela, Amabost egun Urgain’en. Ez zuen beste nobelarik idatzi, istorio 
laburrak argitaratu bazituen ere aldizkarietan.

Amabost egun Urgain’en gerraondoan argitaratutako lehen eleberrietariko 
bat izan zen Euskal Herrian. Gerraren ondorioz, euskal kulturak gerraurreko 
hainbat idazle galdu zituen, eta besteek exiliora jo zuten edota isilpean geratu 
ziren Francoren diktaduraren azpian. Ez da zertan gogorarazi nolako lanak izan 
zituzten euskaraz hitz egin, irakatsi edo idatzi nahi zutenek urte haietan.

Oztopo guztien aurrean, Loidik euskal kultur eragiletzat zeukan bere 
burua eta irrikan zegoen bere lehen nobela idazteko. Loidik ez zuen ikasi 
gazteleraz zazpi urteak bete arte, baina hogeita hamar urteak bete orduko 
konturatu zen ez zekiela euskaraz ondo idazten. Hori zela eta, hizkuntza lan-
tzeari ekin zion, euskal gramatikak eta bestelako liburuak irakurriz etxean. 
Gero, Simenonen eleberri bat itzultzen saiatu zen, baina oso nekeza egin zi-
tzaion hitz egokiak aurkitzea. Adibidez, Loidik berak behin aitortu zidan ez 
zekiela nola euskaratu, besteak beste, «botines de nácar». Beraz, zerbait ori-
ginala idaztea bururatu zitzaion. 1950ko hamarraldian nobela poliziakoa puri- 
-purian zebilen Espainia aldean. Oso genero herrikoia zen eta oso ezagunak 
ziren Agatha Christie, Simenon eta beste idazle batzuk. Besterik gabe, gogoan 
zeukan ideia bat erabili eta misteriozko istorio bat idatzi zuen, nahikoa azkar 
idatzi ere (Camino «J.A. Loidi» 28).

Loidik adierazi zuenez, eleberria idatzi zuenean, Euskaltzaindia berriz ere 
bilerak egiten hasi zen. Areago, Euskaltzaindiak literatur lehiaketa bat antola-
tu zuen, eta Loidik bere lana aurkeztu zuen. Etxaidek irabazi zuen lehenengo 
saria, Joanak Joan eleberriarekin, eta Loidik aipamen berezi bat jaso zuen. 
Gero, bere kabuz argitaratu zuen Amabost egun Urgain’en 1955.urtean. Garai 

 (5) 1940-50ko hamarraldietan, nobela poliziako klasikoaren alderdi «intelektualak» azpi-
marratu zituzten Jorge Luis Borges eta Adolfo Bioy Casaresek. Argentinako idazle horiek El 
Séptimo Círculo izeneko bilduma poliziakoa zuzentzen zuten (Colmeiro 167). Era berean, urte 
horietan Espainiako kritikariek nagusitasun osoa ematen zioten nobela poliziako klasikoari, hau 
da, «whodunit» estiloari (Colmeiro 133-134).
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latzak ziren, eta urte hartan euskal bi eleberri haiek baino ez ziren argitaratu. 
Zarauzko etxe batek baimena jaso zuen Loidiren liburuaren mila ale argitara-
tzeko, baina idazle hasi berria zenez, berak ordaindu zuen argitalpena. Gaine-
ra, etxera eraman zituen mila aleak eta bere kabuz banatzen hasi zen. Laster 
asko saldu zituen denak, Loidik berak aitortu zuenez. 

Nobela idazteko Loidik eskema bat egin, pertsonaiak garatu eta tarteak 
bete zituen (Loidirekin hizketan). Honelakoa da istorioa: Txomin, Urgain 
izeneko herriko lurperatzailea, Egurmendi jaunaren emazte zenaren hilobia 
ikusi eta, konturatu da tiro bat duela kopetan. Eta hala ere denak zeuden 
emakume hura tifusak jota hil zelakoan duela urte batzuk. Hori dela eta, he-
rriko nagusi batzuek Martin Garaidi detektibea kontratatzen dute zer gertatu 
den iker dezan, eskandalua saihestekotan. Ikerketa egitean, Garaidik ekintza 
susmagarri batzuk aztertzen ditu eta pertsonaien arteko harremanak eta gora- 
-beherak. Azkenean, korapiloa desegin eta honako azalpen hau ematen du 
Garaidik: Pagodi izeneko gizon bat kartzelan izan zen Bigarren Mundu Gerran 
eta Urgainera itzuli zen emaztearekin biltzeko. Dirudienez, Pagodiren emaztea 
ezkonduta zegoen Egurmendirekin, Pagodiren adiskide batekin, hain zuzen 
ere. Egia esan, Pagodi bera ezkondu zen andrearekin Belgikan, baina alema-
niarrek atxilotu zuten herritik ihes egiten ari zela. Pagodi eta Egurmendik 
zerbait asmatu behar zuten eskandalua saihesteko. Adin bereko beste emakume 
bat hil zuten mugaldeko herrixka batean kontrabando gorabehera batean. 
Zerbitzari batek halako berria eman zion Egurmendiri eta honek plan bat an-
tolatu zuen. Hildakoaren gorpua erabili zuen bere emaztearen (Pagodiren 
emaztea) gorpua balitz bezala. Herriko medikuaren laguntzaz berria zabaldu 
zuen emaztea tifusak jota hil zitzaiola, eta kontrabandistaren gorpua erabili 
zuen bere emaztearen gorpuaren ordez. Horrela, Pagodik atzerrira ihes egin 
ahal izango zuen bere benetako emaztearekin. Zerbitzariak ere herria utzi zuen 
eta Egurmendik bizimodu berri bat hasi zuen neskalagun berri batekin.

Loidik urtebete edo eman zuen nobela idazten, poliki-poliki, farmazian. 
Eleberrian joko garbiaren arauak betetzen ditu, Urrezko Aroko nobela polizi-
akoen egileek ezarritako arauak hain zuzen ere (6). Nobelaren hasieran pertso-
naien zerrenda dator, «whodunit» (nork egin du?) izeneko estiloan sarritan 
erabilitako ezaugarria. Atalak zenbait orritan biltzen dira, hasieran misterioa 
azalduz eta gero kontuak argituz. Azken eszenan susmagarri guztiak biltzen 
dira eta detektibeak jendeari azaltzen dio nola gertatu diren kontuak eta nor 
den erruduna (7). Halako nobeletan indarkeria gutxi dago, eta gertatzen dene-
an elipsiaren bidez deskribatzen da. Pertsonaiak burgesiaren mundutik datoz 

 (6) Loidik detektibeak daukan informazio gehiena eskaintzen dio irakurleari, nahiz eta 
xehetasunen bat edo beste ostentzen dion misterioa berehala ez argitzeko: karbono 14ri buruzko 
informazioa, adibidez (184).

 (7) Aita Ronald Knoxek 1929an nobela poliziakoak idazteko arauak ezarri zituen. Arau 
hauek «hamar manamenduak» edo «dekalogoa» izendatu zituzten. Knoxen arabera, nobela poli-
ziako baten mamia misterio bat argitzean datza; misterioaren osagaiak argi aurkeztu behar zaizkio 
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eta maila ertainekoak dira gehienetan, hau da, mota horretako eleberriak ira-
kurtzen zituzten irakurleen girokoak (8).

Martin Garaidi: nola sortu zen lehenengo euskal detektibe pribatua

Loidik oztopo batzuk gainditu behar izan zituen eleberria idaztean. Lehe-
nik eta behin, ikertzaile pribatu bat sortzea misterioa argitzeko. Gehienetan, 
polizia oso pertsonaia neutrala izan ohi da «whodunit» estiloko nobeletan, 
baina Euskal Herrian ez zegoen jatorrizko poliziarik 1950eko hamarraldian. 
Espainiako poliziak euskal herritarren etsaiak ziren, eta jendeak ez zituen jo-
tzen jabetasun pribatuaren eta ordenaren defendatzailetzat, Britainia Handiko 
nobeletan bezala. Aitzitik, gobernuko aparatu bat zen euskal herritarren bizitza 
eta afiliazio politikoa kontrolatzen zituena (Clark 170). Beraz, Loidik detekti-
be pribatu bat asmatu behar izan zuen, ikertzaile independiente bat, poliziare-
kin batere harremanik ez zeukana.

Besterik gabe, Loidik euskal detektibe bat sortzeko asmoa zeukan, Her-
cules Poirot edota Sherlock Holmesen antzekoa. Detektibe horiek Britainia 
Handiko tradiziotik datoz biak. Urte haietan, EEBBetako detektibe «gogo-
rrak», hala nola, Sam Spade edo Philip Marlowe, ez ziren oso ezagunak Es-
painian (Colmeiro 135). Beraz, Loidik bi ezaugarri berezi zituen pertsonaia 
bat sortu zuen: detektibearen irudia betetzeko modukoa eta Euskal Herriko 
literatura tradizioari ondo egokitua. 

irakurleari ikerketaren lehenengo urratsetan bertan, eta jakinmina piztu behar du irakurlearengan. 
Jakinmina asebete egin behar da istorioaren amaieran. Hona hemen bere arauak: 

 1.  Hiltzailea istorioaren hasieran bertan aipatu behar da, baina hiltzailearen pentsamenduak 
ez zaizkio inolaz ere jakinarazi behar irakurleari.

 2.  Alde batera utzi behar dira gizagaindiko fenomenoak azalpenak emateko. 
 3.  Ezin da erabili gela edo pasarte sekretu bat baino gehiago.
 4.  Ezin da erabili pozoin ezezagunik, ez eta amaieran azalpen zientifiko luze bat behar 

duen tresnarik.
 5.  Ezin da erabili txinatarrik istorioan.
 6.  Detektibeak ez du txiripaz aurkitu behar soluzioa, eta ez du izan beharko intuizio uste-

kabekorik dena azaltzeko.
 7. Detektibea bera ezin da hiltzailea izan.
 8. Detektibeak ezin ditu bere golkorako gorde aurkitzen dituen aztarnak.
 9.  Detektibearen lagun ergelak, hau da, Watson doktorearena egiten duenak, pentsatzen 

duen guztia aitortu behar dio irakurleari; pertsonaia horrek irakurle arruntak baino 
adimen gutxixeago izan behar du, baina apur bat gutxiago besterik ez.

10.  Ez da anaia bikirik erabili behar, ezta bestelako bikirik ere, baldin eta horretarako aldez 
aurretik prestatuta ez bagaude (Father Knox’s Decalogue).

 (8) Pirmin eta Muñube pertsonaiak muturjoka dabiltza nobelan, baina irakurlea ez da esze-
na horren lekuko. Gehienbat, indarkeria atzealdean susmatzen da posibilitate gisa, baina ez da 
esplizitatzen. Alde horretatik, egileak suspentsearen bidetik jotzen du askotan, joko intelektualetik 
aldenduta. Bestalde, aipatu behar da nobelaren ekintza gehienak saloietan eta etxeko geletan 
gertatzen direla. Horra hor, adibidez, Egurmendiren liburutegia, Agatha Christieren eleberrietako 
liburutegiei egindako omenaldia, itxuraz.
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Euskal literaturan baziren apaiz sermoizaleak, baserritar zuhurrak eta 
hiritar susmagarriak, baina ez zegoen ikertzaile pribaturik, are gutxiago garai-
ko teknika zientifikoak erabiliko zituena. Hala ere, Martin Garaidi –Loidik 
sortutako ikertzailea– nahikoa sinesgarria da detektibe pribatu gisa. Neurri 
batean, Garaidi euskal klase sozial baten ordezkari naturala da: maila erdiko 
merkatariak, abokatuak, sendagileak eta dendariak. Halako ogibidea daukate-
nek neskameak eta zerbitzariak erabiltzen dituzte, maila ekonomikoaren adie-
razgarri. Bestalde, honela deskribatzen du egileak Garaidiren itxarongela: 

gela hura, legegizon, sendagile, edo beste era horietako gizonen etxeetan, 
jendea itxaroten egoteko izaten diren gelak bezalakoxea zen. Alde guztietan 
eserlekuak eta erdi-erdian aldizkari eta liburutxoz betetako mahai txiki bat. Ez 
oso arranditsu, baina dotore eta txukun bai. (8. arg. 177).

Haren ingurune sozialari esker, Garaidi goi mailako jendearekin ibiltzen 
da harremanetan, hala nola, Egurmendi lurjabearekin, eta era berean aise 
ibiltzen da behe mailako jendearekin, hala nola, Txomin izeneko hilerriko 
lurperatzailearekin.

Garaidi ez da enigma nobeletako superdetektibe horietako bat: Poirot, 
Ellery Queen edota Philo Vance. Egia esan, lapurretan eta delitu txikietan 
aritu ohi da arduranean. Lapur asko harrapatu omen ditu eta zenbait misterio 
argitu (Amabost, 39). Beste pertsonaieek detektibe modernotzat daukate eta 
iruditzen zaie misterioa argituko duela arrazoizko metodoak erabiliz. Maritxu-
ren begietara, Garaidik bere kabuz lan egiten du lapurrak eta bestelako krimi-
nalak harrapatzeko (22), nahikoa modu arina eta zehazgabea detektibe pribatu 
baten lana deskribatzeko. 

Nolanahi ere, Loidik ez digu argibide askorik eskaintzen Garaidiri buruz, 
eta irakurleak narraziotik atera behar ditu. Adibidez, Garaidi ezkonduta dago 
eta mezatara joaten da igandean, garai hartako euskaldun askoren antzera (93). 
Oro har, Garaidi gizon adimentsua da, heziketa onekoa, baina aldi berean 
badaki aurre egiten herrixka bateko gorabeherei. Horrela, Loidik bidea ematen 
dio irakurleari Garaidiren pertsonaia bere gogara interpretatzeko eta moldatze-
ko, errealismoaren bidetik ihes eginda. 

Amabost egun Urgain’en eleberriaren baliabide estilistikoak

Loidiren baliabide narratibo nagusiak atzerapena eta fragmentazioa dira, 
eta era guztietako informazio atalak erabiltzen ditu puzzle bat osatzearren. 
Honela, detektibea Donostiatik Urgainera eta Urgainetik Donostiara doa, etxe 
batetik bestera dabil eta pertsonaia batengandik beste batengana. Teknika ho-
rren bidez, Loidik istorio zuzen bat hartu eta argumentua korapilatzen du, 
azken momentuan desegiteko. Elkarrizketa bizi eta arinak eta pertsonaien 
deskripzio zuzenak erabiltzen ditu Loidik atzerapeneko mekanismo batzuk 
tartekatzeko, irakurleak irakurketa konstruktibo bat egin dezan.
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Nobelan erabilitako atzerapen mekanismo nagusia Joxe Jokin ostatu ja-
bearen etenaldiak dira. Pertsonaia horrek Garaidiren pentsamenduak eta datu 
garrantzitsuak ezagutzea eragozten du behin eta berriro. Era berean, herrixka-
ren kontzientzia eta izaera azaltzen digu. Joxe Jokinek hiri handia eta herri 
txikia konparatzen ditu, euskal literaturako gai ezagun bat. Bestalde, Ameri-
ketako esperientziak eta inmigrazio kontuak kontatzen dizkigu (57-58), euskal 
literaturaren beste gai nagusi bat. Loidik tarte handia eskaintzen dio Joxe 
Jokini, gizon zahar eta berritsuaren topikoa lantzearren: oroz gain, Joxe 
Jokinek atsegin du berbetan ibiltzea.

Kasu poliziakoaren alderdi teknikoak hutsunez beteta daude ikerketa 
kriminalaren hasi-masiak ezagutzen dituen edonorentzat. Giro errealistagoago 
batean, probako elementuak ez lirateke horrela erabiliko eta zuzenbidea ozto-
patzeak ondorioak ekarriko lituzke. Hala ere, «whodunit»en mundu alegiazko-
an, argumentua nahikoa sinesgarria da, nahiz eta krimenik gabeko delitu ba-
tean oinarrituta egon. Hein batean, Sherlock Holmesen istorio poliziakoen 
antza hartzen du Loidiren eleberriak: detektibe pribatu bat ikerketak egiten ari 
da eta metodo zientifikoak erabiltzen ditu bere teoriak egiaztatzeko. Sarri as-
kotan Holmesen abenturetan poliziak ez du esku hartzen ikerketan, eta krime-
na talde itxi baten kontu pribatua da.

Pertsonaiei dagokienez, Loidik Txomin Agirreren teknika erabiltzen du, 
hau da, pertsonaiak lehen inpresio batzuen bidez deskribatzea. Deskripzioa 
parrafo labur batean egiten da, konparazio eta irudi deigarriak erabiliz pertso-
naien jitea azaltzeko. Esate baterako, Txomin zarpailez jantzitako gizagaixo 
bat dugu eta zaku bat ipintzen du buruan euritatik babesteko. Honenbestez, 
Txomin inozo samarra da, batez ere janariaz kezkatzen da (euskal umorearen 
ezaugarri bat) eta emazte adimentsuago baten mendean dago. Larrola gizon 
harroxko bat da, eta Loidik umorez deskribatzen du:

ate ondoan dagoela, hanka baten gainean paratutako oilarra dirudi (20).

Halako teknika erabiltzen du Loidik Garaidi deskribatzeko, baina askoz 
ere modu atseginagoan:

...gizon gazte bat zen. Hor hogeitamabost urte edo zituena. Ondo jantzia, 
sendoa, aurpegi zabala, alaia. Beti irriparrez; alde guztietan alaitasun jario zebi-
lena... Bere lanetan, berriz, gauzarik nahaspilatuenak ere argitzen zekiena. Azka-
rra benetan! (25)

Azpimarratzekoa da bestalde nola erabiltzen duen hika Loidik eleberrian. 
Elkarrizketak askoz ere sinesgarriagoak dira hika erabiltzen duenetik, bai eta 
exklamazioak eta forma enfatikoak ere, liburuan agertzen diren herriko es-
amoldeak ahaztu gabe. Teknika horrek ondo funtzionatzen du behe mailako 
pertsonaien artean eta kokagune herrikoietan, bai eta Txomin barne bakarriz-
ketan hasten denean. Hala ere, lekuz kanpo dirudi azalpeneko narrazioaren 
pasarteetan, Sarasolak gogorarazi zuenez.
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Nolanahi ere, pertsonaien ahotsak zuzenean aurkezten zaizkio irakurleari, 
eta erraz asko sumatzen dugu egileak bere pertsonaiei hitz egiten uzten diela, 
narratzaile orojakilearen nagusitasuna auzitan jarriz. Etxanizek dioenez, ez 
dago deskripzio handirik nobelan, eta elkarrizketek betetzen dute liburuaren 
parterik handiena (244). Egileak ahaleginak egiten ditu irakurleari zenbait 
ikuspuntu eskaintzeko, nahiz eta batzuetan nabaritzen den Loidiren ahotsa ere 
hor dagoela. Horrela, Txominen espantu eta minak, Garaidiren adimen zorro-
tza eta Muñuberen baldarkeria ikusteaz batera, askotan nabaritzen dugu Loi-
diren ironia fina edota komentario arinak pertsonaiak deskribatzean.

Loidiren apostua: nobela poliziako klasikoaren ildotik

Esan bezala, Britainia Handiko nobela poliziakoen ereduari lotzen zaio 
Loidiren nobela, Ameriketako hard-boiled kontakizunei lotu barik. Nobela 
poliziako klasikoetan, «ordena soziala ez da bortxaz iraultzen, eta ez dago 
errudun sentimendu unibertsalik, baizik eta mundu lasai eta ia mugiezin bat, 
non gauza guztiak jendearen onerako gertatzen baitira» (Grella 41). Loidiren 
eleberriak nobela poliziako klasiko baten osagaiak biltzen ditu: arazoak kon-
pontzen dira istorioaren amaieran, kokagunea nahikoa funtzionala da eta 
pertsonaiek funtzio jakin batzuk betetzen dituzte.

Nobela poliziako klasiko askotan bezala, Garaidik gizakien arteko harre-
man nahasiak txukuntzen ditu eta ordena sozialaren oreka eta ongizatea berma-
tzen du amaieran (Grella 53). Nobelaren azken eszenan susmagarri guztiak 
biltzen dira eta Garaidik korapiloaren azalpena eskaintzen digu, nobela polizia-
ko klasikoetan ohikoa den amaiera zoriontsua eskainiz. Hanna Charneyk dioe-
nez, nobela poliziako klasikoetan «krimena erauzi egin behar da» eta «gizarteak 
funtzionatzeko gauza izan behar du» (108-109). Areago, amaieran maitasunezko 
arazo bat ere konpontzen da: Begoña eta bere senargaia berriz elkartzen dira eta 
ezkontzeko prest daude –Agatha Christieren hainbat nobelatan bezala.

Nobelaren kokaguneak Grellak aipatutako bi helburu betetzen ditu: ko-
mikoa eta funtzionala (47). Gertakizunak herrixka batean kokatzean, Loidik 
Euskal Herriko herri txikietako mikrokosmos txiki bat aurkezten digu gerra-
ondoko urteetan. Behe mailako klaseak lurperatzailea, neskameak eta zerbi-
tzariak dira, batez ere, pertsonaia komikoak. Bestalde, Egurmendi lur jabeen 
ordezkaria da. Erdialdean, hala holako pertsonaia multzo bat dugu, klase er-
tainekoak, hala nola, Larrola doktorea eta Garaidi bera ere.

Pertsonaia multzo horrek bere gisako funtzio tipikoak betetzen ditu na-
rrazioan. Garaidi ez da polizia profesional bat, baina hurbil dago «gizarteak 
onartutako detektibe amateurrarengandik», zeinak ondo ulertzen baitu ikerke-
ta egiten ari deneko ingurugiro sozialaren kodea (Grella 41). Gainera, Garaidik 
ez du inolako iritzi eztabaidagarririk ingurugiro sozialaren kontra jazartzeko. 
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Azken batean, ikertzen ari den giza unibertsoaren partaidea da. Zilegi da 
Garaidi multzo berezi batean kokatzea: Grellak «aztia» deritzo halako pertso-
naiari, zeren oso detektibe iaioa baita ezagupen zientifikoak eta arrazoizko 
prozedurak erabiltzeko (46).

Hauxe da Loidiren eleberriaren beste ezaugarri garrantzitsu bat, alegia, 
gizartearen desoreka bere onera ekartzea benetako gaizkile bat edo hiltzaile 
bat aurkeztu gabe. Grellak dioenez, nobela poliziako klasikoan gizarteak 
gaizki iritzitako personaiak –hau da, gizarteari komeni zaion funtzioa bete ez 
dutenak– komunitatetik kanpora egozten dira (49). Gehienetan, halako pertso-
naiei biktimaren edota hiltzailearen rola ematen zaie. Nolanahi ere, Loidiren 
nobelan ez dago benetako hilketarik eta, beraz, ez dugu ohiko hiltzailerik (9). 
Honela, beste nonbait aurkitu behar da kritikaren objektua eta gizartearen 
ostrazismoa pairatzen duen pertsonaia.

Izan ere, bestelakoa da Loidik kritikatzen duena: herriko esamesak eta 
nonzeberrien ibilerak, gizartearen zentsura eta aurrejuzkuak. Hori dela eta, bi 
senar-emaztek heriotza bat faltsutu behar dute elkarrekin bizi ahal izateko. 
Azken batean, dena da fikzio bat eleberrian, eta pertsonaia nagusiek errealita-
te fabrikatu bat antzezten dute herritar «normalen» aurrean, komunitatearen 
gaizki esanak saihesteko. 

Berriz ere, Grellak eskaintzen digu nobela poliziako klasikoen gai topiko 
bat: «benetako amodioaren bidea oztopatzea», zeinean komunitate moralak 
eragin txarra daukan pertsonaien bizitza pribatuetan (49). Beraz, misterioa 
argitzen denean, auziarekin zerikusia duten pertsonaiak elkarrekin adostuta 
daude sekretua herriko kontakatiluetatik gordetzeko. Horra hor eleberriaren 
«galtzaile» bakarra: komunitateen esamesak eta zurrumurruak.

Loidi Urrezko Aroko idazleen ereduari jarraikitzen zaionez, eleberrian 
deskribatutako gizartearen ordena nahikoa murritza da eta urruti samar dago 
1950eko hamarraldian Hegoaldean ageri zen errealitatearen ezaugarri askota-
tik. Ez dira inondik inora ikusten langileen grebak, egoera soziopolitiko larria, 
euskal kulturaren marginalitatea eta zentsura orojalea (10). Loidik, «whodunit» 
idazten zuten Britainia Handiko idazleen antzera, ez du garaiko egoera sozio- 
-politikoaren aipamenik egiten eleberrian (11). Grellak azaltzen duenez, nobe-

  (9) Biktimari dagokionez, Loidik kontrabandista familia erabiltzen du, hau da, gizarteak 
marginatutako talde bat, baina oso kritika arina egiten dio eta ez du inolaz ere auzitan jartzen 
jarduera edo ogibide hori. 

 (10) Loidik arrazoi sendoak zituen giro errealistago bat ez aukeratzeko, nobela poliziako-
aren ibilbidea jarraitzeaz gainera. Izan ere, beldurra zion istorioan politika kontuak tartekatzeari. 
Loidiren gurasoak zigortuak izan ziren politika kontuengatik, eta Loidi bera poliziak atxilotua 
(Loidirekin hizketan). Hala ere, pertsonaia batek aipatzen du «langile arteko egundalako zarata 
izango zela Urgainen...» norbaiti beldurra sartzeko asmoz (2004eko edizioa, 157).

 (11) Krimena modu ezberdinetan erabiltzen da ondorio sozialak «whodunit» eta «nobela 
beltzetan» agerrarazteko. Heriotzaren eta gorpua aurkitzearen ondorio sozialak ez dira oso seri-
oski hartzen Loidiren enigma nobelan. Askoz ere inportanteagoa da ekintza eta istorioaren osagai 
misteriotsuak maila intelektual batean jartzea, detektibeak bere ikerketa egin dezan. Nobela bel-
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la mota horiek usadiozoko literatur errealismotik aldentzen dira eta «neurri 
handi batean ez da agerian dagoen bizitzaren islada, baizik eta bizitzaren al-
derdi estilizatu baten islada eta ikuspegi jakin batekoa» (56) (12).

Komunitate tradizionalaren kritika ironikoa

Hori dela eta, Loidiren eleberria ezin da hartu diskurtso errealistatzat, 
nobelaren funtsari dagokionez, behintzat. Hala ere, Loidik aldezten duen or-
dena soziala ezin da parekatu edo identifikatu Agirreren eta gerraurreko egi-
leen euskal komunitate tradizionalarekin. Loidik euskal belaunaldi berri baten 
oihartzun leuna erakusten digu Urgainen, herriaren modernizazioaz kezkatuta 
dagoen gizamultzo bat. Horren adibide garbia lehenengo atalean daukagu, non 
andre batek detektibe pribatu bat telefonoz kontratatzen duen. Ezin ziurrik 
esan, baina baliteke lehenengo aldia izatea emakume batek (normaltasun osoz) 
telefonoz hitz egiten duena euskal nobela batean. 

Gizarte moderno batean eroso kokatuta daude Loidi eta bere belaunaldikoak, 
eta baliabide horiek erabiltzen dituzte nobeletan. Telefono deiak eta telegramak, 
autoak eta ikertzeko tresna modernoak (laboratorio bateko txosten bat aipatzen 
da) eguneroko kontuak dira Loidiren pertsonaientzat. Bestalde, horra hor bizitza 
modernoko markatzaile bat: erretzea. Detektibe nobeletan bezala, pertsonaia as-
kok erretzen dute Urgainen, ohitura sozialarengatik, batez ere. 

Loidi ez da usadioen defendatzaile bat, eta ez du aldezten, Agirrek eta 
bere jarraitzaileek bezala, euskal herrixken ordena sozial estatikoa. Azpima-
rratzekoa da, alde horretatik, eleberrian ez dela apaizarik agertzen eta ikuse-
zinak direla ordenari eusten dioten gizarte erakundeak (polizia, alkatea). Lehen 
esan dugunez, Loidik herriko bizimoduaren alde komikoei begiratzen die batez 
ere, eta ez da kezkatzen herriko ohiturak eta usadioak goraipatzeaz. 

Era berean, Loidik baserritik ostatu batera aldatzen du ekintza nagusia, 
eta kokagune berri bat ekartzen dio euskal literaturari. Joxe Jokinen ostatua 
gorabehera askoren lekua da, klase ertaineko antzezlekua, gizabidezko kome-
dia antzezteko leku aproposa (13). Ez dezagun ahaztu eleberrian ageri den 
denboraren kontzentrazioak, kokaguneen aukeraketak eta pertsonaien joan- 

tzetan, ordea, heriotzak ondorio larriak ditu gizarteari dagokionez. Krimenarekin eta heriotzarekin 
zerikusia duen jendea askoz ere nabariagoa da nobela beltzetan. Enigma nobeletan, berriz, hiltzai-
lea beste edozein pertsonaiaren tankerakoa da, eta errugabe dirudi askotan.

 (12) Loidiren eleberriak badu beste ezaugarri bat enigma nobelatik aldentzen duena, eta 
hori umorea da. Egileak han-hor-hemenka barreiatzen da umore fina pertsonaiak askoz ere bizi-
agoak eginez irakurlearentzat. Adibidez, auzokoak espiatzen ari den atsoa (111), Mulazen izeneko 
pertsonaia baten ahoberokeriak, Joxe Jokin berritsu porrokatuaren eta bere alaba isilaren arteko 
kontrastea, eta abar.

 (13) Giro atsegin honek ez du zerikusi handirik euskal literaturan agertutako ostatu bada-
ezpadako batzuekin, hala nola, Peru Abarka nobelakoarekin.
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-etorriak (eszenetan sartu-irteten ibiltzen dira) antzezlan baten prozedurak 
dakarzkigutela gogora.

Izan ere, Loidik bestelako kontuak zeuzkan gogoan eleberria herrixka 
batean kokatzeko, Agirrerenak eta ohitura nobelako idazleenak ez bezalakoak. 
Loidik Urgain herria asmatu zuen, baina ez ohitura nobelako idazleen irudi 
idealizatu gisa. Herriaren kokapen fikziozkoak askatasun handiagoa eman zion 
deskripzioak egiteko, xehetasunei erreparatu gabe. Loidiren garaian ez zen 
euskarazko ingurune aproposik hirietan, ez eta Donostian ere. Beraz, herrixka 
bat aukeratu zuen eleberriaren ekintzak kokatzeko eta pertsonaiak ingurune 
natural batean azaltzeko (Loidirekin hizketan).

Edozein kasutan, pertsonaia batzuk hirian bizi dira eta klase ertaineko 
kideak dira, baserrialdetik gero eta urrutiratuagoak. Pertsonaia nagusiak klase 
ertainekoak dira, lanbide liberalekoak, hala nola, Garaidi bera, Larrola dokto-
rea, eta egurmenditarrak. Azken hauek etxe handi batean bizi dira, Britainia 
Handiko landetxeen antzeko batean, hain zuzen ere. Txomin lurperatzailea 
behe mailako pertsonaia bakarra da, eta nolabaiteko loturak ditu baserriarekin. 
Joxe Jokin ostatuaren arduradunak ordezkatzen du herritarren ahotsa, eta he-
rriaren kontzientziaren rola jokatzen du. 

Agirreren eta Barrensororen eleberrietako komunitate morala kinka larri-
an dago Loidiren Amabost egun Urgain’en. Bizitza modernoak azpian hartu 
du baserriko bizimodu tradizionala (Txominen bizimodua, adibidez, ez da 
batere idilikoa, Joannes Garoaren patriarkarena ez bezalakoa; pertsonaia hala-
holako lanak eginez bizi den gixagaixo bat baino ez da). Gainera, herriaren 
erdigune morala –Joxe Jokinen ostatua– ez da hain erabakigarria eta arazoak 
ditu informazio iturriak eta bideak menderatzeko: horra hor ohitura nobeletan 
ageri ohi zen tresna garrantzitsu bat komunitarearen ordena moralari eusteko. 
Loidik kritika sotila egiten dio komunitate moralaren ohiko ordenari, eta 
egoera batere dramatizatu gabe Euskal Herrian gertatzen ari den modernitate-
rako bidea erakusten digu.

Loidiren harrera kritikoa

Katakunbetako belaunaldiko kideak gerrak sortutako hutsune ikaragarriaz 
ohartu ziren kultura ondareari begiratu ziotenean. Loidiren eleberria euskal 
kulturaren ondarea berreskuratzeko ahalegin horietako bat da, garai berrietara 
egokitzeko asmoz. Loidiren lana euskal hizkuntza eta kultura suspertzeko 
proiektu baten barruan dago, non indar guztiak batu behar diren etorkizunean 
emaitza onak izango badira.

Loidiren liburua nahikoa arrakastatsua izan zen bere garaian, kontuan 
hartzen badugu ez zegoela inongo merkaturik euskal liburuentzat. Lehenengo 
argitalpena 1.000 alekoa izan zen, eta azkar agortu zen. Euskal idazle askok 



612 EUSKERA - LII, 2007, 2

aitortu dutenez, Amabost Egun Urgain’en irakurri zuten gaztetan. (14) Elebe-
rria espainerara, frantsesera, katalanera, alemanera eta ingelesera itzulita dago, 
baina katalanez baino ez da argitaratu (Onaindia 123).

Kritiko batzuk berehala konturatu ziren Loidik genero berri bat ekarri 
zuela euskal nobelagintzara, eta alde positiboak azpimarratu zituzten. Nikolas 
Altzolak esan zuen bide berriak ireki zituela Loidik detektibe nobela harekin 
(149). Bigarren argitalpenaren hitzaurrean, E. Masek iruzkin garrantzitsu bat 
egin zuen: kritiko honen arabera, Loidiren nobela argitaratu arte, euskaraz 
lantzeko arlo bakarrak arrantzaleen eta nekazarien bizitzen deskripzioak ziren, 
bai eta ahots lirikoak eta erlijioaren irakaskuntza. Euskara ez zen gai, zenbai-
ten ustez, bizitza modernoaren mugikortasuna adierazteko, ez eta halako bizi-
modurak dakartzan kezkak, alarmak eta ustekabeak ere (Mas 215-126).

Bestalde, azken urteotan Loidiren liburua euskal ohitura nobelaren ildotik 
doalakoan azaldu dira aditu batzuk. Ana Maria Toledok Eizagirre eta Etxaide-
rekin batera sartzen du Loidi, Txomin Agirreren jarraitzaleen multzoan gerra-
ondoko ohitura nobelaren deskripzioan. Horren arabera, Loidik sortutako 
unibertso estatikoan ez dira zalantzan jartzen Agirrek eta euskarazko ohitura 
nobelak hogeigarren mendearen lehenengo partean ezarritako literatur arauak 
(694). Iritzi horren kontrakarrean, Etxanizek uste du Loidik ihes egin zuela 
ohitura nobelaren mundutik, eleberri dinamikoa eta joera modernokoa sortze-
ari esker (245).

Beharbada, K. Mitxelenak deskribatu zituen egokien Loidiren lorpenak 
eta hutsuneak, Egan aldizkarian argitaratu zuen erreseinan. Lehenik eta behin, 
Mitxelenak ezagutu zuen Loidik benetako euskal detektibe bat sortu zuela, 
nahiz eta garai hartan irakurle gehienek –Mitxelenak barne—ez zuten batere 
gogorik irakurtzeko nobela poliziako bat, baldin eta pertsonaia nagusiak abizen 
euskaldun edo espainola bazuen. Bestalde, Mitxelenak ohartarazi zigun Loidik 
lan ona egin zuela pertsonaiak zehaztean eta eleberria egituratzean. Halaber, 
akats txiki batzuk seinalatu zituen nobelan, hala nola, gai nagusia arin samarra 
zela. Amaitzeko, Mitxelenak eleberrian erabilitako euskara laudatu zuen, zeren 
oso naturala eta ulerterraza baitzen («J.A. Loidi» 71-72) (15).

Irakurleen harrera beroa jaso arren, Loidiren nobela ez zen behar bezain 
laudatua izan kritikarien artean (16). Egia esan, detektibe nobela bat idatzi 

 (14) Ibon Sarasola, Joxe Austin Arrieta, eta beste idazle batzuek esan zioten Loidiri bere 
nobela euskaraz irakurri zuten lehenengo liburua izan zela (Loidirekin hizketan). Era berean, 
Xabier Gereño eta Gotzon Garatek Loidiren eragina aitortu dute.

 (15) Loidik ez du neologismo askorik erabiltzen, eta baten bat erabiltzen duenean, kontu 
handiz azaltzen du esanahia testuinguruaren bidez: tximist-krisailu (eskuargia, lanterna). Beste 
batzuetan, neologismoak eta nazioarteko hitzak tartekatzen ditu (urrutizkina, telefonoa) eta beste 
batzuetan bere hartan idazten ditu hitz arrotzak (pullman).

 (16) Bitxia da, zeren nobelaren lehenengo edizioaren hitzaurrean, Iraigaraik bi motatako 
literatur lanak aipatzen baititu. Alde batetik, Iliada, Hamlet, eta Kixotea, hau da, lan ospetsu eta 
balio handikoak. Bestalde, honako idazle hauen lanak: Poe, Txehov, Alarcón, Verne, Simenon, 
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zuenez, Loidi ez zen euskal literaturaren kanonean sartu, bitxikeria gisa ez 
bazen. 1970eko hamarraldian Ibon Sarasolak nobelaren argumentu landua eta 
egitura originala azpimarratu zituen (Historia 158). Callejak eta Monasteriok 
euskal nobela poliziakorik onena zela esan zuten (108), nahiz eta horretarako 
lehia handirik ez egon. Bestalde, Etxanizek (244) eta Garatek nobelaren elka-
rrizketa eta deskripzio biziak laudatu dituzte, bai eta lehenengo detektibe 
euskalduna sortzea ere («Euskal» 64).

Loidiren nobela behin eta berriro argitaratua izan da, eta arrakasta handiz 
saldu da. Nekez azalduko dugu irakurleen artean duen presentzia esanez soilik, 
euskarazko irakurgai bakanetako bat zela 1950ko hamarraldiaz geroztik. 
Arrakasta hori ikuspegi berri bati zor zaio, Loidiren ikuspegiari: bizitza mo-
dernoaren gorabeherak azaltzeko ahalegina eta hiritarren kezkak eta ikuspun-
tuak azaltzea.

Erreseina hartan, Mitxelenak kontu bat aipatu zuen oso kontuan hartzekoa 
euskal nobela poliziakoaren garapena atzertzean: Mitxelenak azpimarratu zue-
nez, literaturan ez da gai handirik ez txikirik, baizik eta gai onak eta txarrak, 
eta kalitatea egilearen iaiotasunak gaiei aurre egitean datza («J. A. Loidi» 72). 
Alde horretatik, Loidiren ekarpenak beste egile batzuen karrerak bultzatzen 
lagundu zuen, besteak beste, Gotzon Garate eta Xabier Gereñorenak, eta argu-
dio onak eman zizkien autore horiei egin zitzaizkien kritikei aurre egiteko. 
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LETURIAREN EGUNKARI EZKUTUA (1957) 
HAUSTURA BAT EUSKAL NARRATIBAN?

Jon Casenave

Leturia mugarri, Leturia haustura egile, Leturia modernitatearen aintzindari 
XX.garren mendeko literaturan. Liburua argitaratuz geroz iragan diren berrogeita 
hamar urte hauetan tematika horiek behin eta berriro erabiliak izan dira, aurrera 
ikusiko dugun bezala. Abiapundua, dudarik gabe, liburuan berean aurkitzen dugu, 
Koldo Mitxelenak 1957-an Leturiaren egunkari ezkutua eleberriaren lehen argital-
penarentzat paratu zuen aitzinsolasean, hain zuzen. Koldo Mitxelenaz gain, orduko 
kritikari ohartuenek (Etxaniz, Ibinagabeitia, Villasante, Orixe) liburuaren alde be-
rritzailea azpimarratu zuten haiek ere, haren gaitziesteko edo berdin, nola gerta, 
haren goraipatzeko. Europako beste kulturetan guziz erabilia da «hausturaren 
konzeptua. Bigarren zeinua zentzuz kontra ezagarria da», aspaldidanik eta anitz 
eremutan, hala nola historia eta literaturaren sailetan. Bizkitartean, ez da asko ba-
liatua izan Euskal Herrian Leturia arte. Kasu honetan, hastetik beretik agertzen dira 
haustura eta berriztapenaren gaiak eta orduz geroz, eskal literaturaren historio 
egile guziek (Sarasola, Torrealdai, Urkizu, Olaziregi, Aldekoa (1), etb.) mugarriaren 
irudia erabili dute Leturiaren ekarpena aipatzerakoan. Ondoko lerroetan, «haustura» 
eta Leturia nola izan ziren parezkatuak eta elkarri josiak aztertuko dugu.

1. «HAUSTURAREN» FINKATZE PROSEZUA

1.1. Hausturaren sortzaileak eta lehen hedatzaileak

Sartzean aipatu bezala, erran daiteke haste-hastetik erabilia izan dela 
«hausturaren«konzeptua Leturiarentzat. Liburua agertu baino lehen ere atxe-
man zitekeen gaiaren lehen agerraldia. Euzko-Gogoa aldizkariak nobela berri-
aren zati bat plazaratu zuen argitaratu baino lehen, «Negu» deitzen den atala-
ren azken zatia zehazki erran beharrez. Aurretik dastatzera eman zen pasarte 
hori, «Uztaila eta Daguenila»-ko zenbakian (1956) agertu zen. Sartze gisa, 
aldizkariaren taldeko norbaitek (2) aurkezpen labur bat egiten dio hamar lerro-

 (1) Historiolari horien erreferentziak artikuluaren barruan aurkitzen dira. 
 (2) Pentsa daiteke Koldo Mitxelena bera izan zitekeela, baina hori ikertzekoa da oraindik.
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tan. Eta horra –menturaz– «haustura»-ren lehen aipamen zehatza: «azalez ta 
mamiz orrelakorik eztugu irakurri euskaraz lenago.» 

Harekin batean, modernitatearen gaia erakartzen du aipatzaileak: orain- 
-oraingo kezkaz blai-blai egindako eleberri gotorra dugu, ta oraingo gazteen 
biotzak zulatzen ditun minez josia. Beraz, literatura saio berri eta berritzaile 
gisa iragarria da Leturia kaleratzeko unean dagoelarik.

Hausturari buruzko bigarren oharra lehen argitalpen horretan aurkitzen 
da. Liburuaren hitzaurre luzean, Koldo Mitxelenak honela aurkezten du ele-
berriaren ekarpena: dena delako lehenik, eta mugarri baten antzera lur berri-
aren seinalea eta ezaugarria dugulako gero.

Eta ondoko orrialdeetan, bide beretik segituz hausturaren gaia errepika-
tzen du molde ezberdin batzuen bitartez Leturiaren egunkari ezkutuaren berri-
tasuna azpimarratuz:

ez dut esango Egunkari honen azken zatia baino ederragorik ez dela ondu 
euskaraz –belles-lettres direlakoetatik agitz urruti gabiltza hemen– ezta ere gai 
garaigorik ez dela ukitu. Baina, baldin neure iritzia estalkirik gabe agertu behar 
badut, ez dut uste inoiz gure hizkuntzan entzun denik horrelako hitz larririk, 
horren zinezko aitorrik, horrenbesteko karraxi sarkorrik.

1.2. Hausturaren hedatzaileak

Liburua argitaratu ondoan haren aipatzen ari izan diren kritikariak gainez 
gain izendatzeko eta Jon Bilbaoren bibliografia segituz, 1957-ko maiatza eta 
ekaineko Euzko gogoa aldizkariaren zenbakian aurkitzen diren artikuluekin 
abiatu behar da. Biak batean heldu dira, lehena Andima Ibinagabeitiaren lu-
matik eta bigarrena, Nemesio Etxaniz-en eskutik. Mitxelenaren ildo beretik 
dator Ibinagabeitia, idazlanaren ez ohizkotasuna eta modernitatea azpimarra-
tzen dituelarik:

liburu berria benetan gure elertian, oraintasunez betea, idazle azkar baten 
arnas beroaz oretua ta pizkortua.

Jarraian, Nemesio Etxaniz-ek, modernitatearen gaiaz gain, «mugarria»-
rena erabiltzen du liburuaren laburpena egin ondoan:

euskaraz etzan onelako gairik aztartu egundaño. Au degu pozgarri. Gai 
berriak lantzea; kezka berriak arrotzea nai genduke gure izkuntzaren baratzan, ta 
auxe egiten digu txalogarriena Txilardegi gazteak.

Eta Egan aldizkarian ere, iraila-abenduko zenbakian hain zuzen, L. Villasan-
tek antzeko zerbait idazten du, liburuak dakarren ikuspegi berria erakutsi nahiz:

bai gogoz irentsi eta zurrupatu ere! Arriturik gelditu nintzan oso! Arrazoi du 
Mitxelena jaunak, itzaurrean dionaz, alegia: eztugula sekula Leturiarena bezalako 
ibillaldirik egin gogo-bideetan barrena.
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1.3. Aipatzaileak eztabaidan: aldekoak

«Haustura» deitzen dugun konzeptuaren arrakasta ez da bakarrik sortzaile 
eta hedatzaileen lanetik etortzen. Liburuaren inguruan izan diren eztabaidetatik 
ere jin zitzaion. Badakigu maiz eztabaida gauza ona dela obra baten omenaren 
finkatzeko. Berez probokazio itxura bazuen Leturiak baina, orduko iturrien 
arabera, aurkako handirik ez du sortu lehen denbora batean. Aldiz, haren on-
dotik hiru urte berantago, Txillardegik argitaratu zuen bigarren liburuak, Peru 
Leartzako deitzen den obrak, polemika ederra sortu zuen. Gehitu behar da, bai 
tematikaren aldetik, baita ere hizkuntza ereduaren aldetik, biak ildo beretik 
heldu zirela eta, dudarik gabe, horrela agertu zitzaizkien orduko aipatzaileei. 
Eztabaida guzietan bezala, aldekoak ukan zituen liburuak: horietan, aipa deza-
gun hitzaurrearen egilea. Adituek diotenez, Txillardegi bera zen. Aurkezleak bi 
liburuak (Leturiaren egunkari ezkutua eta Peru Leartzako) batera ekartzen zi-
tuen bere solasetan eta euskal kulturaren orduko egoeran bihurgune bat bezala 
aurkezten zituen. Berritze hori, tematika mailan oinarritzen zuen batez ere, 
jende gaztearen kezken aldetik, hots belaunaldien arteko borroka mailan:

berriz ere biotzaren ikara, arimaren larri-mina, gaurko gizonaren barne- 
urduritasuna, darabilkigu Txillardegi-k bere bigarren liburu ontan.

1.4. Orixe eztabaidan partaide: Txillardegiren aurka

Peru Leartzako eleberriaren aipatzaile kopuru murritzaren baitan, kontra-
koak ere agertu ziren eta bat, ez nola nahikoa, Orixe bera, orduko Euskal 
Letretan ospe gehiena zuen idazlea. Funtsean, Eztabaida on baten egiteko, 
aurkako ona behar da. Eta, hain zuzen, orduko aurkako hoberena altxatu zen 
emaitza literario berri horien kontra. Preseski Mitxelenak eta Txillardegik 
begitan zuten hura bera, Orixe. J. Azurmendik lan kritiko bikoitz (3) guziz 
sakon batean ongi erakutsi zuen bezala, nahi ala ez, Orixe-ren figura hor ze-
goen, tente-potente. Azurmendik berrikitan erripikatu du orduko idazle gazte-
ek miresten zutela Orixe-ren eredua. Aldi berean, garbi zeukaten eredu berri 
eta biziago baten sar arazteko euskal letretara, Orixe (4) zela lurrera botatu 
behar zuten harresia edo errotik kendu behar zuten monumentoa.

Orixe-ren ustez, Peru Leartza eta Joseba Leturia, «Europearrak» ziren, hots 
kanpoko gaitz gaiztoenek kutsatu zituzten gizon gazte biziotuak. Orixe, postura 
tradizionalistaren aldeko idazle ospetsuena zen dudarik gabe eta, 1960-an, Peru 
Leartzako argitaratu zen urte berean, Yakin aldizkarian, progresista gazteen aldiz-
kari berrian, eraso bortitza zuzendu zion Txillardegiri, doinu polemikoa erabiliz:

 (3) J. Azurmendi, Zer dugu Orixe-ren kontra? (1976), Zer dugu Orixe-ren alde?, (1977), 
Jakin argitaletxea.

 (4) J. Azurmendi, «Hizkuntz ereduaren eztabaida«, Jakin 158, 2007: «Orixe, bere akats 
guziekin, sekulako idazlea zen.«
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Leartzaren filosofia ustela ta merkea da: novela tzarretan ikasia.

Iturrietan, Bergson eta Unamuno aipatzen ditu eta, nahiz ez dituen izen-
datzen, pentsa daiteke, «nobela tzar» horiek frantses eleberri existentzialistak 
direla, Sartre eta Camus-enak batez ere, eskandaloa sortu baitzuten bigarren 
gerla ondoko garaian. Eta jarraitzen du azpimarratuz Txillardegi idazle gazte-
aren eragina gazteen artean, berak sotengatzen duen «euskaldun fededun» 
tradizionalistaren ereduaren kaltetan hedatzen ari den eragin ezkorra:

barrenak ez dit agintzen ixilik egotea, liburu onek gaurko gazte-jendearen 
artean egin dezaken kaltzearengatik.

Hain zuzen, artikuluaren beste zati batean, eredu berri horren aurka gar-
biki agertzen du bere burua:

leartza, liburu ontako giza nagusia, europear biurtu zaigu, izurri gaizto ba-
tean, beintzat.

Joxe Azurmendi-k, azaltzen digunez, «europear» erran moldeak «moder-
no»erran nahi du, hots kanpoko eragina duena, beraz, euskal eredu klasikoa 
arriskutan ezartzen duena. Garbi da beraz, bi ereduen arteko borrokan parte har-
tzen zuela Txillardegiren orduko literaturak, berritzaile eta haustura egile gisa.

2. LETURIA, OBJETU «EXTRA LITERARIO GISA»

Orain arte erabili ditugun solasek argi ta garbi erakusten dute kontestu 
berezi batean agertzen dela Leturia, borroka eta eztabaida une batean, hain 
zuzen. Beraz, bere literatura mailako erran nahiaz gain, badu zer erran ere 
«objetu extra literario» bezala.

2.1. Koldo Mitxelenaren hitzaurrea

Ikus dezagun zer izan den Leturia-ren funtzioa literaturaren eremutik 
kanpo. Fama handiko euskaltzale bat badu aita besoetako gisa, Koldo Mitxe-
lenak egiten baitio hitzaurrea. Orduko borroka giroan, Mitxelena-k maisuki 
erabiltzen du Txillardegik idazten duen literatura lana. Hori erratean ez dugu 
aditzera eman nahi Txillardegi erabili duenik tresna baten gisa. Baina, onartu 
behar da Mitxelenari oso ongi etorri zitzaiola Txillardegik egin zion proposa-
mena. Orroit gaitezen, Leturia-ren bigarren argitalpenean (5) Txillardegik berak 
kondatzen duela itzulpen bat egin gogo zuela hastapenean, K. Hamsum-en Pan 
eleberriarena. Proposamen horrekin joan zen Mitxelenaren ikustera, aholku bila. 
Mitxelenak, berriz, sorkuntza lan bat eskatu zion itzulpenaren orde:

 (5) Leturiaren egunkari ezkutua, bigarren argitalpena, Leopoldo Zugaza argitaletxea, 1977.
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–ez, ez –erantzun zidan brauki Mitxelenak, inolaz ere ez! Zeure buruz asmatu 
behar duzu nobela bat; eta horixe bai izkiriatu. Ez zazu, beraz, Hamsum itzul.

Sorkuntza eskatzerakoan, beste zerbait bazuen buruan Mitxelenak eta 
sentitu zukeen Txillardegik bazuela kemen aski eginkizun ausart horren 
obratzeko. Hizkuntza mailako ereduaren berriztapena aiseago pasa zitekeen 
tematika mailako aldaketa handi baten bitartez. Hain zuzen, lehen argitalpe-
naren hitzaurrean Mitxelenak liburu berriaren ekarpen bikoitz hori azpimarra-
tzen du erranez, haren ustez, liburuak bi eredu joiten dituela bekoz beko. Alde 
batetik, gizarte mailako eredu bat erasotzen du, ordu arteko literaturaren bitar-
tez garatu den «euskal eredu tradizionala» labur biltzeko:

mendi tontorretara igotzearekin ere, Domingo Agirre-k nahi zuenez, ez dugu 
deus askorik aurreratuko.

Leturiaren eginkari ezkutua, «Sarrera hitz batzu», L. Michelena, 1957.

Liburuari esker, ideia berriak eta kanpoko ikus moldeak sarrarazten ditu 
Txillardegik eta ikuspegien aniztasuna bultzatzen du orduko euskal kultura 
monolitikoan. Bestaldetik, hizkuntza mailako eredu «klasikoa» erasotzen du: 
«euskara garbia / euskara mordoiloa» (6), orduko eztabaida bizi-bizian ximis-
ta bezala sartu zen Txillardegi bere liburuarekin, hizkuntza mailako ereduen 
aniztasunak ekar zezakeen aberastasuna frogatuz.

2.2. Txillardegi eta «euskara berria»-ren garapena

Gazte-gaztea izanik ere, Txillardegi ez zen nornahi euskalzaleen mundu-
txo ttipian. Euskaldun berria zen baina gizon guziz jantzia hizkuntza mailan 
eta 1956-etik goiti, euskarari buruzko eztabaida teknikoetan parte hartu zuen, 
batez ere Euskaltzaindiaren inguruan izan ziren solasaldietan. 2004-ean argi-
taratu duen liburu batean (Euskararen aldeko borroka) (7) euskarari buruzko 
artikuluak bildu ditu. Izenburutik beretik ageri da borroka bat izan dela hiz-
kuntzari buruzko ezatabaida hura. Txillardegik, hitzaurrean kondatzen du 
«euskararen eredu berri baten garapenaren alde» ari izan dela lanean hastape-
netik. Hona zer dioen, Leturiaren garaiko artikulu bati buruz: 

lenengotzat, 1956an agertutako «Ez bat ez beste» deritzon artikulua hautatu 
dut (Egan aldizkarian). Azpititulu hau baitzekarren garbi: euskeraren auziari bu-
ruz. Ene ustez ongi samar hautematen da garbizaleek gramatikaren alorrean ere 
hizkera asmatzeko zekarten gogo amorratua.

Hitz horiek garbi erakusten dute nor zituen aurkakoak eta zeren ondotik 
zebilen. Orduko kalapiten lekukotasun bikaina aurkitzen dugu ere berrikitan 
agertua den Jakin aldizkariaren zenbaki batean (Jakin 158, 2007). Gerla on-
doko giroaren argitzeko, J. Azurmendik eta J. Intxaustik funtsezko xehetasunak 

 (6) J. Azurmendi, «Hizkuntz ereduaren eztabaida», Jakin 158, 2007.
 (7) Txillardegi, Euskararen aldeko borroka, Elkar, 2004.
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ekartzen dizkigute bi artikulutan. Azurmendi-ren lumatik jakiten dugu Mitxe-
lenak eta Txillardegik zer funtzio ematen zioten literaturari kultura mailako 
borrokan eta hizkuntzari buruzko eztabaida bizietan: 

Mitxelena edo Txillardegiren mordoiloaren defentsak lehen-lehenik «kale-
koa» nahi zuten literaturari begiratzen zion: mordoiloa, hor, beldur izan behar ez 
zaion zerbait zen.

Euskara idatziaren eredu klasikoa elitistegia zeukaten, eguneroko hizkun-
tzatik apartegia eta ezin irakurria jende gehienentzat. Gainera, haren bitartez 
egiten zen literatura, erdi asmatutako «baserriko euskal mundu» ideal batean 
oinarritua zen, Euskaldunen gehiengoa kalean bizi zelarik, Europako gizarte 
modernoaren baitan. Beraz, premia handikoa zeukaten literatura berri baten 
eragina eredu tradizionalekin hausturaren markatzeko.

2.3. J. Azurmendi - J. Inxausti: lekukotasunak

Azurmendi eta Intxausti-ren artikuluei esker ongi dakusagu zer zen joko-
an orduko eztabaidetan, baita ere inplizitoki, garai hartako literatur idazlan 
batean. Hona zer dioen horretaz J. Azurmendik:

bataila gurutzeala izan da gerraosteko norabideentzat. Ez baitzen eztabaida 
linguistikoa bakarrik. Ideal tradizional ala modernoagoak, mentalitateak, atxiki-
mendu politikoen moduak, abertzaletasunaren zentzua oro har eta kulturaren 
kontzeptu osoa besarkatzen eta konprometitzen zituen nolabait, esan bezala.

Orduko giroari buruz, beste ezaugarri batzu eman daitezke. Yakin aldizka-
rian (Yakin 10, 1959), Orixe-ri egiten dion erantzunean, J. Intxausti-k argi eta 
garbi finkatzen du zein irakurlego kategoria eta zer euskara mota behar dituen 
gogoan ukan orduko idazle garaikideak, «belaunaldi berriaren» arabera:

euskara garbiz... esan ditezke eunetik laurogei ta emezortzi. Egi osoa noski. 
Baiña euskera errez ta ulergarria izango ote da orrelako ori? Zorionerako edo 
zoritxarrez izango da; baiña idaztean, ezin ditut aaztu gure errietako karreradun 
esukal-ikastolagabeak. Auek irabazi nai nituzke nik iltzear daukagun euskararen-
tzat, erri xearen aurrean gure izkuntzari ospe onik eman dezaioten. Ogi-bidetzat 
aukeratu dituzten jakintzetan ikasiak; baiña euskalariak ez diran auentzat idaztzi 
bear genuke, batez ere.

3. IDAZLEAREN AUKERAK ETA POSTURA

3.1. Leturia, «objeto literario» bat

Leturia-ren bitartez eramaten zituen helburuen argitzeko kontu handitan 
har ditzagun Txillardegik Intxausti-ri igorritako gutun batean finkatzen dituen 
sorkuntzarako baldintzak: 
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euskaldunentzat idatzi bear dugu…

Beraz, bi gauza bear ditugu derrigor:

1.  ZERBAIT esan bearra (…), zerbait unibersalik alegia, arimari edo gizo-
nari dagokion zerbait egiazkorik eta mamitsurik (…)

2.  EUSKARAZ (…) esan, eta ez guk asmatutako sasi izkuntza zoro batez. 
Orra, nere ustez, bi baldintzak.

Nik nai nuken euskara au da: euskara-esperanto.

Txillardegi idazle gazteak bi puntu nagusitan banatzen du bere programa. 
Biak era bat berriak dira orduko euskal literaturaren ingurugiroari begira. 
Lehen puntuak, alegia deus ez, maila oso gora batean finkatzen du idazlearen 
lehen saioa. Alde batetik, denek ulert eta sendi dezaketen zerbait idatzi nahi 
du; baina, dudarik gabe, «unibertsala» den maila horren erakustea, bakarrik 
munduan izan diren obra nagusiek lortua dute. Beraz, munduan dauden liburu 
gorenak ditu eredutzat hartzen. 

Bigarren puntuan, hizkuntzari buruzkoan, garbizaleak ditu begitan. Intxaus-
tik Yakin aldizkarian doi bat berantago (1959) idatzi zuen bezala, Txillardegik 
euskara berria eta modernoa nahi zuen, baina batez ere sinplea, denek ulertzeko 
gisan. «Gorago ikusi dugun bezala garai hartako...» euskarazko ereduen arteko 
«borroka» gogorrean sartzen da Txillardegiren oharra. Halarik ere, onartu behar 
da narratiba mailan, eredu berri, soil eta hastetik buru aski koherentea eraiki 
duela bere lehen liburuan berean. Aurkakoek, aldekoek bezain zintzoki, puntu 
hori onesten dute. Eredu berri baten sortzea aurrerapen handia da. 

3.2. Leturia kanpokoen gerizapean

Sorkuntzari begira, ideia argiak ditu Txillardegik eta ondorioz, Leturia-n 
erakustera ematen dituen aukerak guziz garbiak dira. Aurreko atalean agertzen 
diren bi puntuetatik lehena baizik ez dugu barnatuko. Aipa dezagun beraz 
orotarako gogo hori edo «unibertsalismo»-rentzat duen interesa. Gorago 
ikusten genuen gai unibertsalak erabili nahi zituela. Horretarako, nola egin eta 
nola idatz ez badira munduko obra nagusiak ispilu eta eredu bezala erabiltzen? 
Horretaz ohartzeko, kontuan har ditzakegu liburura erakartzen dituen errefe-
rentziak, Joseba Leturia egunkari egilearen lumapean, hain zuzen. Joera uni-
bertsala du Txillardegik, bere pertsonaia nagusiaren kultura filosofiko-literarioa 
agerian emaiten duelarik: idazle unibertsalak, aspaldikoak (Homero, Shakes-
peare), modernoak eta garaikideak (Kafka, Gide, Valéry, etb.); filosofo guztiz 
ezagunak, Antzin Arokoak (Buddha, Euclides) Modernoak eta Garaikideak 
(Unamuno, adibidez). Bestalde, aurrera ematen duen kultura estetikoa ere 
orotarikoa da: musikariak (Cl. Debussy), margolariak (P. Gauguin), besteak 
beste munduko handienetan izan dira, dudarik gabe. 
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Hots, kultura zabal bat ematen dio Joseba Leturiari Txillardegik (8): mo-
dernoa, baita ere garaikidea, eta unibertsala, nahiz Europa mailakoa den batez 
ere. Baina, oroit gaitezen, gerla ondoko urte haien giro intelektualean, eredu 
«unibertsaltzat» hartua zela orduko kultura europearra, dekolonozazio prosezua 
hastekoa baitzen oraindik. Zer nahi gisaz, ezaugarri horiek aintzinatzean 
haustura bat markatzen zuen Txillardegik orduko euskal literatura gehientsuan 
agertzen ziren tokian tokiko erreferentziekin, Jon Mirande bezalako idazle 
baztertu batzu salbuespentzat hartzen badira. Segur, Orixe, Jokin Zaitegi eta 
Andima Ibinagabeitia bezalako idazleengan maila eta ospe handiko autore asko 
agertzen zen, baina gehienak klasikoak ziren, mundu greko-latinoari lotuak 
(Agustin, Platon, Virgilio eta Ovidius, etb.). Beraz, Txillardegik Leturia-n ar-
gitan ematen duen kultura, ez da batere ohizkoa orduko euskal letretan.

3.3. Garai bereko beste idazlanak

Hautu horiek ez dira kasualitatez eginak edo liburu baten girotzeko doi- 
-doia. Txillardegik, Leturia-tik kanpo ere erakusten ditu aukera horiek, batez 
ere garai berean argitaratzen dituen artikulu eta idazlanetan. Bospasei lan 
badira orotara, Egan eta Euzko gogoa aldizkarietan publikatuak. 

Egan aldizkarian

1957.ean, sorkuntza lan batzu aurkeztu zituen: Orangutanen ugartea 
ipuina adibidez, zientzia-fikzioa eta fantastikoaren artean dagoena; biak gene-
ro «deitoragarriak» Orixerentzat, hain segur. Baina azterketa eta saiakera sai-
letan argitaratutako lanetan zituen batez ere orduko euskal kulturan kaltekor 
eta kutsakor bezala ager zitezkeen erreferentziak erabiltzen, hala nola Unamu-
no eragille (1957) deitu idazlanean: «Egiazko existentzialista degu.»

1960.ean, Lekuko bikain bat il da, artikulu bat Camus hil berriaren 
ohoretan; zeinetan Beauvoir, Camus, Gide, Heideger, Sartre, eta beste idazle 
batzu xeheki aipatzen baititu.

Euzko Gogoa aldizkarian

1957: «Taupadak» deitu artikulua, adibidez: hartan ere, Camus, Gide, 
Sartre, eta maila bereko idazle kanpotarren erreferentziak erabiltzen. 

 (8) Liburuan dauden erreferentziak xeheki bilduak izan dira Leturia-ri buruz egin izan den 
azterketa bakarretarik batean: Txillardegi eta Saizarbitoriaren nobelagintza, I.Sarasola, 1975.
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Camus-en ohoretan idatzi zuen artikuluan, bere burua aurkeztu zuen 
existentzialisten irakurle «goiztiar» bezala («goiztiar» euskal eremuan noski), 
anekdota ttipi baten bidez:

1951 urtean, ni Bilbo’n nengoelarik, oso ots andia atera zuen Camus’en 
liburu berri batek: «Jaikitako Gizona» (9). Eta, nere aitari –Paris’era baitzijoan 
egun aietan– ekartzeko eskatu nion. Paris’ko liburu-denda batean sartu omen zan 
ba nere aita, saio famatu horren eskean; eta dendariak galdetu omen zion:

–Eta, zeinatzako nai duzu?

Neure semearentzat.

Zenbat urte ditu?

Ogei ta bi.

Ba… Etzenioke eraman bear… Badakizu: Camus ori esistentzialista zoro 
eta lizun oietako bat da; danetan bildurgarriena omen da. Beraz, zeuk ikus.

Lekuko bikain bat il da, Txillardegi, Egan, 1960.

Besteak beste, omen handiko pentsalari eta idazle progresistak dira ordu-
an aipatu zituenak. Baina, denbora berean, gogoratu behar da horien artean, 
existentzialistak bazirela (Camus, adibidez) eta garai hartan «erre usaina» 
zuten beste izen batzu, hala nola André Gide. Eta, noski horiek zituen gogoan 
Orixek idazten zuelarik Peru Leartzak (eta Joseba Leturiak berdin) irakurketa 
gaiztoak eta kutsakorrak zituela.

*  *  *

Konklusio gisa: Euskal literaturaren historiagrafiari begira

Aztertu dugun «haustura»-ren kontzeptua Leturia-ri lotua da haste-haste-
tik. Ordutik hona, behin eta berriro aipatua izan da liburua aurkezterakoan, 
euskal literaturaren aztertzaileen artean. Ibon Sarasola (10), J.M. Torreal-
dai (11), Iñaki Aldekoa (12), besteak beste, bat datoz hausturaren gaiari buruz. 
Kritikari horietan, nork berak, alderdi bat edo beste azpimarratuko du berrita-
sunen artean: Jon Kortazar (13)-ek kontaketaren berriztapena aipatzen du 
Euskal Literatura XX.garren mendean liburuan; Mari-Jo Olaziregik (14) bere 
aldetik «bibliotekaren presentzia» Leturiaren erreferentzietan eta, K. Otegi-

  (9) L’Homme révolté, Albert Camus, 1951.
 (10) Ibon Sarasola, Euskal literaturaren historia, Lur, 1971. 
 (11) J.M. Torrealdai, Euskal idazleak gaur, Jakin, 1977. Euskal kultura gaur, Jakin, 1997.
 (12) Iñaki Aldekoa, Mendebaldea eta narraziogintza, Erein, 1998.
 (13) Jon Kortazar, Euskal Literatura XX.garren mendean, Prames, 2003.
 (14) M.J. Olaziregi, Euskal eleberriaren historia, Labayru, 2002
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ren (15) ekarpena kontuan hartuz, Leturia protagonistaren alde gatazkatsua. 
Oro har, denek xehetasun eta berezitasunen artean, aurreko idazlan literarioe-
kin Leturia-k ekarri zuen aldaketa nabaritzen dute. 

«Haustura»-ren kontzeptua guztiz erabilia da mendebaldeko kulturetan, 
XIX.garren mendetik hona. Literaturaren historian eragin handia badu haustu-
rak belaunaldien arteko ezberdintasuna edo mugimendu literarioen arteko 
bereizketaren erakusteko. Sortzaileek berek gogotik baliatzen dute tematika 
hori, nahi dutelarik beren sorkuntza mota edo beren teorien alde berria prezi-
arazi. Adibide bat ematekotan, aipa dezagun XX.garren mendeko bi gerla 
nagusien artean Pariseko Surrealistek apailatu zituzten eskandalo guziz aipa-
tuak. «Avant-garde» bezala agertu nahi dutenek hautsi behar dute aurrekoekin, 
«autoritate»-ekin, arrabots handiko ekitaldi eskandalagarriak antolatuz, mani-
festoak eta panfletoak argitaratuz. Horrela, berritzearen eragile bezala agertzen 
dira «autoproklamazio» horren bitartez, eta beren errolean konfirmaturik 
aurkitzen dira, «idazle zahar konsagratu»erasotuek ihardesten dutelarik. 

Europako kultura garatuetan arrunta izanik ere, «hausturaren gaia» ez zen 
batere erabilia bigarren gerla osteko euskal kulturan eta are gutiago literaturaren 
eremuan. Hausturari kontra jartzen ohi zaion kontzeptuari, jarraipenari, ematen 
zitzaion lehentasuna Euskaldunen artean. Leturiaren egunkari ezkutua aitzinda-
ri izan da, sail horretan ere, euskal literaturaren historiografiari begira.

 (15) Karlos Otegi, Pertsonaia euskal nobelagintzan, Mensajero, 1976.
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Egun on, eta eskerrik asko uztaila erdian hitzaldi nahasi hau entzutera 
etortzeagatik. Hitzaldia hiru zatitan banatuko da, arbelean dituzuen hiru zati 
horietan.

1.  Testuinguru ultrakatolikoan eztanda bat

Lehenengo puntu honi Ernst Bloch-ek, El principio de la esperanza 
idatzi zuen filosofo marxista alemanak, 1930.urte inguruan egiten zuen gogo-
eta batekin ekingo diot:

ez dira pertsona guztiak ORAIN (letra larriz) berean bizi. Kanpotik baino 
ez da horrela gertatzen, soilik gaur eta hemen ikus ditzakegulako.

Pentsalari alemanak «garaikidetasunaren ez-garaikidetza» zioen hura fe-
nomeno historiko zabaldua da eta, garai bateko kultura-ikuspegi bateratu gisa 
aztertu ohi dutenei begira, desafio larri bat.

Gurera etorriz, antzeko gogoeta egiten zuen Joxe Azurmendik Oraingo 
gazte eroak liburuan. Hauxe zioen:

batzuetan pentsatzen dut gure arazoa belaunaldi bakarrean lau mende eta hiruz-
palau iraultza batera bizi behar izatea dela: hori zeinek zuzen asmatu? (89. or.) 

Azken batean, Alemanian Erreformarekin XVI.mendean gertatu zen 
komentuen hustuketa hemen lau mende geroago gertatu zen, eta tartean 
gertatutako era guztietako eraldaketak nola edo hala, ezinbestean, modu 
nahasi eta bizkorregian geureganatu behar izan genituen. Horrela gertatu 
bada testuinguru soziokulturalean, beste hainbeste gertatu delakoan nago 
bilakaera pertsonaletan ere. Baita Txillardegirenean ere. Ikusiko da aurre-
rago.

Ez gara hasiko hemen aski ezagunak diren kontuak aletzen. Ez diogu 
bada helduko, premia-premiazkoa ez den neurrian, Euzko-Gogoa, Egan eta 
geroxeago Jakin aldizkarien inguruan gertatutakoari, nahiz eta ondo jakin 
horiek izan zirela, oro har, kultura-sentsibilitate edo mundu-ikuspegi nagu-
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sien agertokiak euskal munduan. Nahikoa dugu esatearekin Orixe eta Euzko- 
-Gogoa-ren inguruan biltzen zirela erlijioa (Eliza eta Jainkoa) orden moral 
osoaren muin gisa bizi zutenak (tradizioa, balio indibidual eta sozialak eta 
abar). Ezagutzen ditugu Orixeren eta Nemesio Etxanizen edo Ibiñagabeitia 
baten artean zeuden aldeak, nahiz eta historia kultural batetik begiratuta, 
ñabardurak izan, trantsizio kulturaletan gertatu ohi diren modulazio xumeak. 
Bestetik, Egan eta Jakin (1960tik aurrera). Azurmendik honela adierazten 
zuen kontu hori:

ulertzen da orain kontua, Nemesioren bihotza buruarekin ezbai gatazkan 
zebilen artean, Izotz kandelak idazteko posibilitatea pentsatzen eta ez ausartzen, 
Txillardegi Leturia eta Peru Leartzako publikatzen ari zela jada: denbora diferen-
te biren arteko desfasea alegia une berean euskal kulturan.

Artean, orixezale eta euzko-gogozalea zen Jakin aldizkarian izan zuen 
Leturiaren egunkari ezkutua-k aurreneko eraso gogorra. Iñaki Baztarrikak, 
orduko Jakin-eko zuzendariak, bi lan argitaratu zituen zenbaki berean (5. 
zenbakian), bata Camusi buruz, «Albert Camus edo gizatasun etsia», eta 
bestea Txillardegiren Leturiari buruzkoa. Lehenengoan egile argeliar-
frantsesaren seriotasuna, egi-grina, jatortasuna eta gizatasuna goraipatzen 
ditu (Charles Moeller-en Litérature du XX siècle et Christianisme liburu-
ari jarraituz idatzitakoa da). Bestean, aldiz, Txillardegiren lana jipoitu 
egiten du. Maltzur samarra, Baztarrikaren jokoa; Camus eta Dostoievsky 
bai, baina Txillardegiren «existentzialista kutsuko» eleberria ez. Camus-ek 
Dostoievsky aupatzen du existentzialismoaren aitagoi gisa, eta Camus bera 
da, Sartre-rekin batera, literatur-korronte horren ordezkaririk behinena. 
Horrek guztiak kanporako balio zezakeen. Etxekoari egurra. Aditzera 
ematen du ulerberak garela eta Camus eta Dostoievsky beren maila inte-
lektual eta moralean gozatzeko gaitasuna izanik, ez genukeela gurea ere 
zertan ez ulertu, baina Txillardegiren lanari baldarra eta noragabea irizten 
dio. Gertatu dena, ordea, beste hau da: ez zaizkiola gustatu Txillardegiren 
saioak zabaltzen dituen ateak, ordu arte tinko itxita zeudenak. Saiatu bai, 
baina ezin Baztarrikak uholde modernizatzaileari eutsi. Modernotasunaren 
ateak jada zabalik zeuden eta existentzialismoaren ikurpean ari zitzaigun 
gure mundua zipriztintzen.

Urte berean argitaratu zuen Luis Villasantek liburuari buruzko aipamena 
Egan-en. Nahiz eta Leturia zoro bat iruditu, ez zuen Villasanteren kritikak 
Baztarrikarenaren azpijokorik. Villasantek xaloago jokatu zuen, zintzoago; ez 
horregatik utzi zituen esan gabe kristau eta erlijioso baten barrutik esan beha-
rrekoak. Villasantek ezin du irudikatu eleberrian agertzen den moduko pertso-
naiarik («Leturia bezalako eroak ugaritzen badira», dio). Ez zuen asko espero 
gainera zetorkiona, Joxe Azurmendik Oraingo gazte eroak izenburupean ma-
rraztu zuen andana, alegia, modernotasunaren izenean, garai berrien ondare 
nagusi bihurtuko zena.
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Erabatekoa zen etena: Leturia eta Peru Leartza zoroak dira Orixerentzat 
(«liburu hauek gazte-jendearen artean egin dezaketen kalteagatik… ez dugu 
hemen halakorik behar»), zoroak Villasanterentzat. Ez ziren ba, ez batarentzat 
ez bestearentzat, irakurketarik eredugarrienak.

Bestelakoa da Koldo Mitxelenaren irizpidea:

nik ez dut Txillardegi bakarrik ikusten. Txillardegi eta Leturiaren egunka-
ri ezkutua gizaldi berri baten eta gizaldi horren obren aitzindari gisa agertzen 
zaizkit.

Mundu zaharraren eta berriaren arteko etenduraren kronika bat da hau: 
Jainkoa eta kristautasuna mundu-ikuspegi zuen belaunaldi baten sinismen eta 
morala, batetik, eta, babes horren faltan, handik eta hemendik edango duen 
belaunaldiarena, bestetik. Deigarria gertatzen da eztabaida gogor honetan zein 
gutxi hitz egin den eleberriaz, eleberri gisa Leturiaren egunkari ezkutua-k izan 
zitzakeen ahuldadeez. Ulertzen dut eleberriaren forma, barne-koherentzia eta 
halakoak huskeria izatea jokoan zegoenaren aldean, azken finean, estetika bera 
ere ez da mundu-ikuspegi edo kosmobisio (erlijioa, balioak, giza-legetasuna) 
zabalago baten zutabe baino. Batzuentzat eta besteentzat, beraz, bazegoen non 
borrokatu «txikikeria» hauetan sartu baino lehen. Gauzak horrela, ahaztu egin 
zitzaigula dirudi eleberri baten aurrean geundela eta ez saiakera baten edo ideia 
filosofikoen euskarri baten aurrean. Esan dudan bezala, garaiak ez zuen ho-
rretan lagundu. Ez zegoen garaia ñabardura horietarako helduta, gure mundua 
borborrean zegoen eraldaketa sakon batean konprometitua. Ez zen garaia 
eleberriez hitz egiteko, ideologiaz, mentalitate etendurez, iraultzaz eta halako 
abstrakzioez jarduteko baizik. Azken batean, gure mundua goitik behera astin-
du zuen jarduerak ziren gogoetagai.

Ez pentsa urte gutxiren barruan likidatu zenik zurrunbilo moderno hori. 
Ez zen asuntoa 1957-1965 tartean erabaki. Ramon Saizarbitoriak beranduago 
idatzi zuen bere Egunero hasten delako, eta artean ez zuen hark ere behar 
adinako bazkarik eman nonbait, ez gure ideien eztabaida eta egarria elikatze-
ko tamainan, bederen. Nori axola eleberriaren eraikuntza formala? Nori 
ikuspegi errealista batetik saiatutako eguneroko mundu konkretuari jarritako 
arreta eta analisiaren balorazioak? Ez zen hori funtsezkoa, nonbait. Nobelak 
ez dira, ordea, ideiekin bakarrik eratzen, nobelagilearen begiratuak mundu 
apalago eta ezdeusagoetan ere pausatu behar du. Txikitasunaren ikertzaile ere 
bada nobelagilea. Norbaitek esana duen bezala, «Jainkoa detaileetan dago.» 
Baina gu oraindik ez geunden umotuta halako peskizetarako. Alde horretatik, 
berdin zion Leturiak Mireni emandako zaplaztekoa, azken batean, fraideek ere 
ez zuten besterik egiten ume gajoekin, egurka ibili; garaiko markak izaki, 
nonbait, funtsik gabeko kasualitate ezdeusak. Gaurko egunetik begiratuta, 
berriz, funts gehiago du zaplazteko horrek eleberriko pertsonaia batek Jainko-
az egin dezakeen ukazioak baino. Halakoxea izan da ordutik hona gertatutako 
aldaketa. Etorriko gara berriz gai honetara.
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2.  Ohiturazko nobelaren eredu eta balioetatik egunkari  literariora

Zein da halako planteamendu batek ekarri zuen berritasuna? Bada Txillar-
degiren nobelak ekarri zuena «ni» berri baten eraikuntza izan zen. Eta «ni» 
horrek berekin zekarren ordu arte euskal narratiban saiatu gabeko barne mun-
duaren, subjektibitatearen, edo intimitatearen esplorazioa. Alde horretatik, bere 
nobelarekin Txillardegik bat egiten du mendebaleko modernotasunak gorpuztu 
zuen pentsamendu eta sentiberatasunarekin, hau da, Rousseau-rengandik erro-
mantizismora igaro zen tradizioarekin. Mundu zaharraren eta geureganaino iritsi 
den berriago baten bidegurutzean, beraz, esan ahal izan zuen Rousseau-k, Aitor-
menak bere liburuaren atarian, honakoa:

sekula exenplurik izan ez duen obra bati ekiten diot, zeinen burutzeak ez 
duen izango, bestalde, imitatzailerik (tronpatu egin zen honetan). Nire berdinei 
gizon bat erakutsi nahi diet bere naturalezaren egia osoan; eta gizon hori neu 
izango naiz.

Eta gurean Joxeba Leturia da gizon hori. Hara nola deskribatu zuen Bi-
toriano Gandiagak (Egan, 1957) pertsonaia hori:

Gizon-begi-goritu
Gizon-jagi-zale
Gizon-griñen-katigu
Gizon-miñez-bete-
Gizon:

Ordu arte ez zen euskal esparruan halakorik ezagutzen. 1988an Hegats 
aldizkariak argitaratu zion azkenetako elkarrizketa batean, hauxe zioen Gan-
diagak:

Txillardegi eta ni ez gara eskola bera, baina bai komunitate literario bere-
koak. Leturiaren egunkaria. Nik erantzuna. Beste tradizio batetik etorri arren eta 
diferenteak izan arren, ez dugu elkar arrotz hartu, anaiak bezala baino.

Gandiagaren hitz horietan bi dira azpimarratu beharrekoak: «tradizio» 
(diferentea) eta «arrotz».

Zein da tradizio diferente hori? Dudarik gabe, modernotasunak bere er-
namuinetatik eraiki zuen subjektibotasunaren, norberegan baitaratzearen eta 
intimitatearen tradizioa. Tradizio hori kristaua izan arren, ez da katolikoa 
(Unamunoren San Manuel Bueno, mártir katoliko ortodoxoa ez den modu 
berean). Azterketa laikotu horren norabideak Errefomaren iturrietaraino era-
mango gintuzke. Azken batean, barne-behaketa arima-azterketara errenditzen 
da ezinbestean. Jakina, halako aitortzak apaizaren aurrean eta Elizaren maga-
lean egin ohi dira tradizio katolikoan. Haatik, zein urria den hegoalde katoli-
koan egunkaria literatur-genero gisa! Katolizismoak dogmaz iltzatuta izan du 
giza behaketaren bidea; erabat estalpetuta eta babestuta egon da gure elizetako 
aitormenzalea ezein zalantzaren zimikotik.
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Eta hori horrela zen 1957ko Arantzazuko fraideentzat eta baita Gandia-
garentzat ere. Baina noiz arte eutsi estalpe horri? Ordutik hona transijitze 
atergabe baten historia dugu onenean euskal Elizarena.

Horretan ere aurreratu egin zen Leturia (Hegoaldeaz ari naiz, jakina; 
Mirande beste mundu batekoa dugu, bete-betean europarra). Zein eduki for-
malez mozorrotu da Leturia? Alain Girard-en Le journal intime liburutik ja-
sotako hitzekin erantzungo dut:

gizakion historiak ez du gizaki bakarrarenak baino sendotasun handiagorik, eta 
barne behaketara isurtzen den gizabanakoak ez du bere baitan aurkituko, ez mundu-
an ez gizartean hautemango, transzendentziaren oinordeko den betiereko antolaketa 
eredugarririk. Norbere baitan behatzen du, bere burua ulertzen eta ezagutzen saiatuz, 
erlatibo eta desagerkor agertzen zaigun mundu sentipenaren aurrean geratzen zaion 
absolutu bakarra jarriz, norbere existentzia propioaren sentipena.

Beraz, bakarrik dago «Zerubiden», eta Leturiak berak eraiki beharko du, 
asmatu beharko du, erabaki beharko du, non eta nola bizi. Ez du Leturiak bere 
ordez aukeratuko duen Jainkorik, ez giza baliorik. Berak ezean, inork ez du 
bere existentziaren erabakimenik.

Leturiaren egunkari ezkutua irakurri duzuenok ohartu zarete honezkero 
zenbat orri eta buruhauste eskaintzen zaizkien kontu horiei, existentzialismo-
aren orbitan berpiztutako «brainstorming» horri guztiari, alegia: aukeratu be-
harrak sortzen duen larrimina, aurrerago berriz aukeratzea bera naturalezaren 
arnasa dela eta ezin duela gizakiak aukeratu (Schopenhauer, Freud…), egia, 
norbere bidea, absolutua eta abar.

Ez dezagun ahaztu egunkariaren formak berak eskaini diola estalpea ai-
patu dudan «brainstorming» moduko horri: malgua da egunkari generoa, eta 
esanekoa egutegiaren aginduarekin edo, eleberri honetara egokituz, urtaroekin, 
nahiz eta barne-denbora edo denbora existentzialera errenditu. Azken batean, 
egunkari batek denboraren iragana erregistratu behar du. Halaxe zioen Blan-
chot-ek egunkariei buruz:

il doit respecter le calendrier.

3.  Egunkaritik nobelara

Badakigu, beraz, egunkariarekin batera, eleberrira pasatu zaizkigula 
hainbat baliabide literario. Beste modu batean esateko, egunkari literarioaren 
potentzialitatea bere egingo du Leturiaren egunkari ezkutua eleberriak. Esate 
baterako:

a)  Urteko sasoien araberako denboraren antolamendua (egunkariaren 
agindura jarriz, nobelak ere behar zuen nolabaiteko denboraren datatze 
moduren bat).



632 EUSKERA - LII, 2007, 2

b)  Barne behaketa eta intimitatea (intimitatea eta bakardadea eskutik hel-
duta agertzen zaizkigu nobelaren aurreneko esalditik: «Bakarrik nago 
Zerubiden»). Intimitate moderno hau ez da ez komentuetan ez mendian 
garatuko, hiriko parkean baino. Ez dira bertan urmaelak eta iturritxoak 
faltako, izan ere norberarengan baitaratzeko gonbitak dira biak ala biak. 
Jakina, parkeak, baratzak, urmaelak, barne behaketaren (esplorazioaren) 
korrelato espazialak dira, ibiltari bakartiaren intimitatea garatzeko maiz 
erabiliak literatur tradizioan, benetako «locis communes» izateraino.

Aipatu da gorago sentsibilitate modernoaren garapenean zein garrantzitsu 
gertatu zen Rousseau-ren paseatzaile bakarti harengandik hasi eta erromanti-
zismoaren tradizio iraunkorrera pasatuz, Leturiaren egunkari ezkutuko deko-
razioa taxutzeraino eragin duen sentiera berria.

Egia bada ere guretzat ondare erromantiko hori –bere parke, baratze, 
biolin musika eta pasiatzaile tristeekin– estereotipo bihurtu dela jada, ezin uka 
sentsibilitate modernoaren garapenean, eta baita gurea bezalako modernitate 
berankorrean ere, izan zuen eragin berritzailea.

Esana dugu baita ere egunkari baten mozorropean eraikitako eleberriak 
zein tolerantzia handia izan ohi duen bertan garatzen diren ideiekin. Atergabea 
da gogoeten trafikoa, maiz ia beste ezertarako tarterik hartuko ez duelarik 
narratzaileak. Horren adibiderik behinena «Negua» atala dugu. Pariseko des-
kripzio xume batzuk salbu, etengabea eta agonikoa da egiaren (bere egiaren) 
bilaketa, Leturiaren baitan gertatutako bilakaera intelektuala. Labur-labur 
esanda, bilakaera horrek existentzialismoaren ondare zaratatsuenetik (gizaba-
nakoaren askatasun muturrekoenetik) kristautasunaren ondarean ondo errotu-
tako sentiera bateraino ekarriko gaitu.

Bilakaera horretan desegin egingo dira absolutuak eta uko egingo zaio 
aukeratzeko askatasunari zoriaren (edo naturaren) mesedetan, uko egingo zaio 
adimenari sentimenduaren mesedetan, uko «ni»aren harrokeriari umiltasunaren 
mesedetan:

aukeratu… ez daukat nik aukeratzerik!
Nazkagarria da gañera aukeratzallearen arrokeria…
Eziña eta gorrotagarria da, bada, aukeratzeko nire naikunde zaarra.
Ta ura jotzen nuen nik gizonen sustraia? (135. or.)
Ni, ni, ni. Onatx korapilloa: neu nintzen kontutan eduki bear zen bakarra.

Azkenean, oinarri-oinarrizko kristautasunaren karitatea eta maitasuna 
besarkatzera errendituko da Leturia:

eta zer da maitasuna? Nork bere burua eman, nor bere buruaz aaztu, nor 
bere burutik ateratzea. Beste batek gu aukeratzen uztea. (136. or.)

Zein gertu gauden oraingo honetan Unamunoren San Manuel Bueno, 
mártir-eko mezuarekin: federik gabe eta sinismenik gabe ere lagundu hurko-
ari («sinistea sinistu nahi izatea da»).
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Iritsi gara ba, barealdirik gabe, atergabeko ideien arteko borroka agoniko 
batean, amaierako soluziora. Dramatismo intelektualik ez zaio falta izan no-
belari. Baina dramatismo nobelistikorik? Hau beste kontu bat da. Intelektua-
laren garaipena nobelagilearen porrota da. Intelektualki atzeman den maitasu-
nik ez da nobelatu. Esan nahi dudana da ez dagoela maitasunik nobela 
honetan, ez maitasun nobelaturik. Eta ez dagoela bizitzarik, bizitza nobelatu-
rik. Soilik Leturiaren buruan ibili da halakorik.

Ez da Leturiaren egunkari ezkutua-n bizitzaren zurrumurrurik entzuten. 
Soilik eleberriaren lehen zatian –«Udalenean»– entzuten da haren oihartzuna, 
maila oso apalean, udan zehar isiltzeko. Handik aurrera ez dago Leturiaren 
ahalegin zerebrala baino. Zeren gauza bat da ezagutza, eta bestea, bizitza. Eta 
nobela hau orekatua izatera, gogoeta mamitsu horiek guztiak bizitza errealaren 
zurrumurruekin oretuta jaso beharko genituzkeen. Ez da halakorik gertatzen, 
ordea. Areago esango dut, narratzaileak propio egiten dio ihes bizitza erreala-
ren kutsadurari, ihes afektu, egunerokotasun, mania eta komizitateari, hain 
egokiak, bestalde, eguneroko batean jasoak izan daitezen.

Zer da ba, bestela, «Uda»rekin gertatzen dena? «Uda»k nobelagileari 
eskatzen zion erronka ez zen makala: ekaitz intelektual potoloak alde batera 
utzi eta bikote ezkon berriaren eguneroko bizitza arruntean murgildu. Ulertzen 
dut horrek Leturiaren egilearentzat interesik ez izatea, nobelagileei maiz ger-
tatzen baitzaie aspergarri trantsizio garaiak lantzea, nahiz eta trantsizio eta 
barealdi horiexetan erakutsi behar duen maiz nobelagileak bere abilezia. Are 
interes gutxiago luke lan horrek Txillardegirentzat, zeren nobelaren tesiaren 
abiadura azkarra da, eleberria abian jarri baino lehen erabakita dago mezua, 
gutxi gorabehera, honelako zerbaitera errenditzen dena: maitemintzea leherke-
ta bat da eta erabat gatibu izaten gaitu, gero barealdia dator eta geroxeago 
maitasunaren ahitzea eta asperdura. Lehen sasoia gaztaroarekin lotzen da, eta 
bigarren eta hirugarrenak, heldutasunarekin. 

Egia esan, zer dakigu Leturiari berari buruz, nobelako pertsonaia nagusi 
eta bakar horri buruz, bere gogoeta mamitsuez gain? Ia ezer ez. Ez dakigu 
nolakoa den, zer egiten duen pentsatzen ari ez denean, zein mania dituen, nola 
bizi den. Leturiaren gustu jasoaren lekuko gisa aipamen kultu batzuk ematen 
zaizkigu soilik. Guk ez dugu «gizon»a ezagutzen, benetako gizonaren katego-
riaraino altxatuz, Gandiagak ustez hain ondo ezagutu zuen pertsonaia hori. 
Guretzat benetako «gizon», benetako pertsonaia izatera iristeko dezente du 
faltan Leturiak. Tentazioa etorri zait Gandiagaren bertsoak berregiteko. Nahia-
go dut pentsatu bere ustean hala zela, «gizon» zela, garai hartan beharbada 
gizonari klabe intelektualean eskatzen ziotena eskolastiko/ez eskolastikoen 
arteko eztabaidetan erabakitzen zelako. Uste dut gu esijenteagoak garela.

Gehienetan ez dira poetak izaten kritikorik egokienak nobelen gorabehe-
rez hitz egiteko garaian, nahiz eta poeten artean baden nobela irakurle zorro-
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tzik. Horietako bat iruditzen zait Auden poeta. Hara zer esaten zuen Auden-ek 
maitasunaz eta egiaz ziharduela:

egiak eta maitasunak elkarren eskutik joan behar dute beti; hori ez denean 
posible, maitasunak gailendu behar du. Poetaren hautaketa maitasun aukeraketa 
bat da. Horrexek bereizten du haren pentsamendua filosofoarenarengandik. Azken 
hau egiaren izenean bizi da soilik, maitasunari uko egin behar badio ere…

Binomio hori gure eleberrira ekarriz, zeraz konturatuko gara, ez dagoela 
inolako orekarik bi aldeen artean, garbi etzaten dela nobela egiaren azterketa 
soilera. Leturiaz gainera, ez dugu beste pertsonaiarik ezagutzen, bizitza fisiko 
eta espiritual autonomo bat erakutsiko lukeen benetako pertsonaiarik. Mirenek 
ez du pertsonaiaren giza nortasunik, Leturiaren behar intelektualen justifika-
ziorako ez bada. Miren trapu zahar bat da, komeni denean txisteratik atera eta 
bere paper inuzentea beteko duena. Horren frogarik larriena bere gaixotasuna-
rena da. Zein modu miragarrian heltzen zaion Leturiari Mirenen gaixoaldiaren 
berria! Baina, orduan ere, bere baitan bizi duen bilakaera intelektualak du 
lehentasuna eta premia. Azkenean, ez dakigu zer gertatu zen Mirenen gaixo-
tasunarekin, ez derrigorrezkoa delako datu hori nobelari amaiera emateko, 
baizik eta Leturiaren erorketa/suizidio edo dena delako horren parean bederen 
egon zitekeelako interesgune gisa. Bide batez esan dezadan ahula dela narra-
tiboki suizidioa mozorrotzeko saio hori, istripuarena erabat sinesgaitza gerta-
tzen delako.

Egiatik asko du Leturiaren azken aurkikuntzak, alegia, maitasunerako 
ezintasuna dela dohakabearen patua, inor ulertzeko, inori emateko, inor lagun-
tzeko ezintasunak egiten gaituela dohakabe. Baina egia hori ez du literarioki 
lortu, filosofikoki baizik. Azken finean, Leturiaren egunkari ezkutua jeneroa-
ren abusua da eta, konbentzioaz harago, ezer gutxi du nobelatik. Nobela da, 
hala ere.



LETURIAREN EGUNKARI EZKUTUA
Liburuaren harrera garaikideen artean

Patri Urkizu, 
UNED

AGURRA ETA ESKER ONA

Egunon denoi.

Lehen-lehenik eskerrak eman nahi nizkioke bereziki Lourdes Otaegi, 
ikastaro honen koordinatzaileari, hainbat lanen eta etsipenen ondoren martxan 
jarri ahal izan duelako ikastaroa. Eta bidenabar EHUko XXVI. Uda ikastaro-
en eratzaileei gonbiteagatik, Jose Luis Alvarez Enparanza «Txillardegi»ren 
obra eta batez ere narrazioak eta berauen eragina eta oihartzuna euskal gizar-
tean ikertzeko aukera eta parada ona ematen didatelako.

Azkenetarikoa izateak badu aldetxar bat nabarmena, alegia, ia den-dena 
esana aurki dezakeela jadanik entzuleak (1), baina halere saiatuko gara gure 
ondar ale berezia erakartzen hondartza zabal honetara, alegia, literatur kritika-
ren esparru mugagaitzara.

BIZITZA ZERTZELADA LABUR BATZUEK

Jose Luis Alvarez Enparanza «Txillardegi», «Larresoro» «Igara», «Usa-
ko» izengoitiz, Donostian jaioa dugu Antiguako auzoan (1929). Badirudi 
1948an hasi zela euskara bere kabuz ikasten, eta 1948-49 urteetan Xabier 
Zabalo, Rafael Albizu eta beste zenbaitek lagun-arteko elkarte sozio-kultural 
bat bazutela Eup Pelissier izenekoa, non ezagutu zuen Julen Madariagak (2). 
Injenieri ikasketak burutu zituen Bilbon eta ikasle zelarik Abertzaleen Mugi-
menduarekin harremanetan jarri zen eta Martutenen espetxeratu zuten. 1953an 

 (1) Hor daude lan monografikoak: JAKIN 114 (1999); Txillardegi lagun giroan. (Aurreran-
tzean TXLG), Txipi Ormaetxea ed., UEU, Bilbo 2000; Txillardegiri omenaldia: Nerekin yaio nun. 
P. Etxeberria & Henrike Knör (ed), Iker, 17, Euskaltzaindia, Bilbo, 2005; eta Koldo Mitxelena 
Liburutegiko 88 sarrera, besteak beste. Hala nola www.txillardegi.gipuzkoa.net interneteko atari-
an hainbat txosten.

 (2) Julen Madariaga «Jose Luis sortzailekidearen jiteaz hitz bi», TXLG, 31.
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Ekin ikasle-taldearen sorreran parte hartu zuen ere, beraz gazte-gaztetandik 
politikan murgildurik dakuskegu.

Soldadutza, alferez, gisa El Ferrol-en burutu zuen 1956.an.

1959.an E.T.A. sortzen du Irigaray, Lopez Dorronsoro, Benito del Valle, 
Manuel Agirre, Patxi Iturrioz eta Julen Madariagarekin, sail kulturalaren buru 
eta arduradun izendatzen dutelarik.

1960.ko abuztuan Martutene ezagutuko du barrendik bigarren aldiz. Eta 
bertatik ateratakoan hanka egin Frantzia aldera, hots,1961ean atzerriratzen da, 
Parisen Linguistika ikasten eta Bruselasen ingeniari gisa lanean aritzen. Jone 
Forcadarekin ezkondu zen eta lau seme-alaben gurasoak izanen ditugu.

*  *  *

1963.an Iparraldeko lehen Aberri Egunean parte hartuko, eta 1964-65.ean 
matematika irakasle bezala izanen da Hazparneko Laborantza eskolan. Garai 
honetan Euskara Batuaren hastapenak lantzen ahalegindu zen eta Baionako 
Biltzarrean 1964.eko abuztuaren 29-30.ean gidari lanak burutu zituen.

1967.ko apirilaren 14ean ETA uzten du Benito Del Valle eta Xabier 
Imazekin idatzitako gutun batean erakundea gero eta marxista-leninista espai-
nolagoa bilakatzen ari delako, hau da, ezkertiar hiztegiaz eta espainiar nazio-
nalismoaz erabat kutsaturik omen dagoelako. Bere burua beste askotan bezala, 
sozialista abertzaletzat definitzen du 1967.ko gutun batean (3).

1971.ean Monzonekin batera Bazkoz Aberri Egunean parte hartu zuen eta 
Frantziako Gobernuak Ipar Euskal Herritik urrundu nahi baitzituen exiliatuak 
Baionako katedralean maiatzan gose-greba hasi zuen. Haraxe sartu ginen bi-
sitan. Hantxe zeuden zoko batean ur botilez eta mantez inguraturik etzanda 
lurrean. Norbaitek esan zidan, hori da Txillardegi. Ordurako irakurria neukan 
gogo eta zaletasun handiz eta miresten genituen neurri batez bederen gizon 
haien balentriak. Halere ez zuten lortu nahi zutena, eta Ipar Euskal Herritik 
erbesteratu zituzten.

*  *  *

Bazen Mugalde deitu liburu-denda Hendaian Frankismoaren azken urte-
etan. Literatura sari batzuk antolatzen zituzten ere eta bertan parte hartu ge-
nuen, Ramon Saizarbitoriak Ehun metro (Kriselu 1976) geroago deituko zen 
eleberriarekin, eta nik Dorrejilko kanta (Kriselu, 1977) tituluaz agertuko zen 
poema liburuttoarekin. Hantxe ikusi nuen berriro.

Franco hil ondoren, desterrutik itzulitakoan ESB (Euskal Sozialisten Bil-
tzarra) sortzen du Arantzazun 1977an, ETAtik berezi eta Branka aldizkariaren 

 (3) Ikus Karlos Santamariarekiko gutunak. Koldo Mitxelena kulturunean: C.S.C. 1264.
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inguruan zebilen jendearekin eta bestetik ELAren zatiketatik sortu beste zenbai-
tekin. Hauteskundeetan porrot egin ondoren, desadostasun politikoengatik utzi 
egin zuen ESB eta ezkerraldeko joera hartu eta HBren sorreran partaide izan 
zen (1979). HBko senadore ere hautatua izan zen. Gero talde hau utzi eta 
ARALARen partaide bilakatu zen, azkenik hau utzi eta ANVrekin orain bidaide 
delarik, ezta? Bordeleko Unibertsitatean irakasle izan zen eta EHUko irakasle 
ere izana dugu. Orain ongi merezitako jubilazioa, atsedena dastatzen ari zaigu.

Geroago Durangoko Azokan (1988-VI-12) berak dedikatutako Exkixu 
eleberria badaukat gordea, Galeuska-ko biltzarretan topatu izan dut eta min-
tzatu, Galizian eta bestean. Donostian antolatu Nazioarteko herri ttipietako 
idazleen Biltzar baten atseden unean Antiguoko kafetegi batean piano jotzen 
ere ikusi izan dut. Lezon elkarrekin bazkariren bat Oriotarran egina dugu. 
Amasako baserrian Jokin Apalategi eta beste euskaltzaleekin ere bai. Donos-
tiako kaleetan paseatzen elkarrekin topo egin izan dugu, portu inguruan, 
Koldo Mitxelena liburutegi ondoan… eta beti gizakoi, tratu atsegineko gizona 
iruditu izan zait.

Zientzia eta Letrak biltzen dituen intelektual peto-petoa da Txillardegi. 
Ertz aniztuna. Hau da, ingeniaria da, baina baita ere idazlea. Saiogilea, narra-
tzailea, hizkuntzalaria, eta politikoa. Hots, XX-XXI. mendeetako zientzia gi-
zon eta pentsalari konprometitua.

*  *  *

OBRA

Erraldoi baten lana da Txillardegik utzi diguna, hots, nekaezina nabari 
den langile batena. Hemen aipatu besterik ez dugu egingo argitaratu obren 
zerrendatik batzuk baizik. Hiru arlotan berezirik emango ditut. Hizkuntzalari, 
saiogile eta narratzaile gisa.

Hizkuntzalaria:

Sustrai bila (1970)
Oihenarte (1592-1675): Atsotitzak eta neurtitzak (1971)
Euskara batua zertan den (1974)
Euskal Fonologia (1978)
Euskal Gramatika (1978)
Fonologiaren matematikuntza (1978)
Elebidun gizartearen azterketa matematikoa (1983)
Euskal Dialektologia (1984)
Euskal azentuaz (1984)
Soziolinguistika matematikoa (1994)

*  *  *
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Saiogilea:

Huntaz eta hartaz (1965)
Hizkuntza eta pentsakera (1972)
Euskal kulturaren zapalketa 1956-1981 (1984)
Gertakarien lekuko (1985)
Antigua 1900 1991 (1991)
Santa Klara, gure uharte ezezaguna (2004)

*  *  *

 Narratzailea:

Leturiaren egunkari ezkutua (1957)
Peru Leartzako (1960)
Elsa Scheelen (1969) 
Haizeaz bestaldetik (1979)
Kosmodromo (1984)
Exkixu (1988)
Putzu (1999)
Labartzari agur (2005)

Argitaratu gabe edo, hobeto esateko, bildu gabe dauzka, noski, artikulu, 
elkarrizketa eta gutun dexente, eta mereziko luke ere OBRA OSOA paratzea 
errebista eta aldizkari zientifikoetan eta kulturaletan sakabanaturik dituen la-
nekin XX. mendeko Euskal Kulturaren Mugimenduan erreferente nagusietari-
ko bat dugunez, Piarres Lafitte, Nikolas Ormaetxea «Orixe», Jokin Zaitegi, 
Andima Ibiñagabeitia, Koldo Mitxelena, Gabriel Aresti, Jon Mirande eta 
beste zenbaiten gisa.

*  *  *

1936-1956 EUSKAL KULTURAN

Begirada bat ematen badiogu Jon Bilbaoren Bibliografiari, ikus dezakegu 
Txillardegiren lehen lanak 1956-1957koak direla Egan, Euskera eta Euzko 
Gogoa aldizkarietan. Zazpi urte zituen Txillardegik gerra hasi zenean, eta 28 
lehen eleberria argitaratu zuenean. Zer izan zen epe horretan euskal kulturaz 
eta zer irakurgaitaz elikatu ziren euskaldunak garai hartan?

Exilio garaia (4) eta katakunbetakoa deitu izan zaio ere epe honi. Erbes-
tean Eusko Jaurlaritzak sortu eta izan zituen bere ideien zabalkunderako al-
dizkari zenbait, hala nola, Euzko Deia (La voz de los vascos / La voix des 

 (4) Patricio Urquizu, « La cultura del exilio vasco en eusquera», José Luis Abellán et al., 
Memoria del exilio vasco. Cultura, pensamiento y literatura de los escritores transterrados en 
1939. Biblioteca Nueva, Madrid, 2000, 99-145.
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Basques), zein Parisen argitaratu zen 1936-40 a arte, gero alemanak sartuta-
koan Buenos Airesen (1941-43), Mexicon (1943-1945) eta Bigarren Mundu 
Gerla bukatutakoan, berriro, Parisen (1945-1972).

Bai halaber Espetxean (1937-1942), Euzkadi en Catalunya (1937), 
Anaiak (1939), Euzko-Enda (1939-1940), Gudari (1944), Aintzina (1943), 
Ikuska (1946-1951), Gernika Cahiers Collectifs de Culture Humaniste (1948- 
-1953), Euzko Gogoa (1950-59), EGAN (1948…)…aldizkarietan aurki deza-
kegu euskal idazleen oihartzunik.

Errebista hauei jarraikiz euskal literaturaren zenbait idazleren ideiak eta 
lanak irakur ditzakegu. Hala nola Manuel Apalategi «Sabiaga» (Ataun 1901), 
Jel-Orde, Ignazio Eizmendi «Basarri» (Errexil 1913-Zarautz 1999), Joxe Mari 
Lopetegi (Irun- Sarrikota 1942), Koldo Mitxelena (Errenteria 1915-Donostia 
1987), Pierre Lafitte, Jon Zubimendi, Jesus Maria Leizaola, Orixe, Ibiñagabei-
tia, Mirande, Txillardegi… eta besteren bertso, erreseina, artikulu, ipuinak, eta 
beste.

Gauza jakina da urte hauetan oso liburu gutxi argitaratu zela euskaraz. 
Ez du esan nahi honek, ordea, ez zirela lan gehiago idatzi, zeren asko man-
tendu baitziren itzalian, askoz ere beranduago, baldintza sozio-politikoak al-
datu bide zirenean, argitaratu arte. Hona hemen plazaratutakoen zerrenda er-
lijio lanak eta itzulpenak kanpo utziz:

1937 Toma Agirre «Barrensoro», Uztaro
 Txomin Arruti «Mendi Lauta», Loretxo (Eguna)
 L. Léon, Herriko besta biharamunian (Gure herria)

1937-1944 Eskualduna (5)

1938 L. Léon, Mehetegiko nausia (Gure herria)

1939 L. Léon, Haurrak azken hitza bere (Gure herria)

1940 P. Lafitte, Kantuz
 J. Diharce, Zakalar

1941 D. Soubelet, Petain Marechala

1942 R.M. Azkue, Euskalerriaren Yakintza II

1943 Aitzina
 I. Lopez Mendizabal, Xabiertxo

1944 J. Moulier «Oxobi», Haur elhe haurrentzat.
 Herria (1944…)

 (5) Epe horretako eta sortu zenez geroztikako euskal literaturaren historia egiteko funtsez-
koa. Ikus, besteak beste, X. Altzibar, Jean-Hiriart-Urruti, Ni kazeta-egilea naiz. Labayru, 2004; 
eta J. Casenave, Eskualduna astekariaren gizaldi gaztea (1877-1888). www.archiker.ccsd.cnrs.fr
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1945 El Bidasoa (1945…)
 R.M. Azkue, Euskalerriaren Yakintza III
 Telesforo Monzon, Urrundik
 Juan Antonio Irazusta, Joanixio
 Piarres Lafitte «Piarres Iturralde», Murtuts eta bertze…

1946 Jokin Zaitegi, Goldaketan
 Jon Andoni Irazusta, Joanixio
 Jean Pierre Iratxet, Antton 
 Jean Batista Elissamburu, Piarres Adame. 3. ed.
  P. Lhande & J. Larrasquet, Le Poète Pierre Topet dit Etcha-

hun (1786-1862) et ses œuvres

1947  R.M. Azkue, Euskalerriaren Yakintza IV
 Telesforo Monzon, Gudarien egiñak
 Pedro Ormaetxea «Lontzi Aba», Ipuintxuak

1948 Pedro Ormaetxea «Lontzi Aba», Bigarren Ipuintxuak
 XX, Piarres Ibarrart-en Koblak
 Jose Eizagirre, Ekaitzpean
 Gregorio Muxika, Pernando Amezketarra (4. ed.)
 Gernika (1948-1953)
 Egan (1948…)

1949 J. Moulier «Oxobi», Oxalde (1814-1897)
 Salbatore Mitxelena, Arantzazu
  Inaki Eizmendi «Basarri», Atano III. Bere edestia bertsotan

*  *  *

 1950  Inaki Eizmendi «Basarri», Basarri’ren bertso sorta
 Juan Antonio Irazusta, Bizia garratza da
 Jon Etxaide, Alos-torrea
 Toma Agirre «Barrensoro», Uztaro. (2. ed.)
 Nikola Ormaetxea «Orixe», Euskaldunak
 A. Zubikarai, Itxasora
 Euzko Gogoa (1950-59)
 M. D. Agirre, Aukeraren maukera azkenean okerra. Egan

1951 Salbatore Mitxelena, Ama-semeak Arantzazuko kondairan
 Jean Diharce, Herri-mina
 Nemesio Etxaniz, Kantu kantari
 Jon Etxaide, Amaiur (Euzko Gogoa)
  (21-III. Pen Euskel Klubaren sarrera: A. Ibiñagabeitia, F. 

Krutwig, J. Mirande…)

1952 Nemesio Etxaniz, Izeko aberatsa. Irulearen negarra
 Emeterio Arrese, Olerki berrizte
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 Eusebio Erkiaga, Sinisgogorra (Egan)
 P. Guilsou, Korapillo (Gure herria)
  E. Salaberry, Frantses Xabierrekoa, euskaldun seme (Gure 

herria)
 A. Labaien, Muga (Eusko Jakintza)
 P. Lafitte, Meilleurs pages de Mgr. St. Pierre

1953 Luis Jauregi «Jautarkol», Ipuiak
 Jon Etxaide, Purra! Purra!
 «Xabier Lizardi», Ezkondu ezin ziteken mutilla (Egan)
 P. Guilsou, Gizona (Gure herria)
  E. Salaberry, Frantses Xabierrekoaren pilota (Gure herria)
 P. Larzabal, Etchahun

1954 Santiago Onaindia, Mila euskal olerki eder
 Tx. Agirre, Kresala (2. ed.)

1955 Jon Etxaide, Joanak joan.
 Antonio Sorarrain, Jose Galarraga, Jose Mari Garaialde, 

Salbatore Mitxelena, Elezarrak. Arraun ta Amets
 A. Labaien, Lurrikara (Euzko Gogoa)
 P. Lafitte, Orratza (Gure herria)

1956 Sebero Altube, Laztantxo eta Betargi
 J.A. Mogel, Peru Abarka (4. ed.)
 «Xabier Lizardi», Biotz begietan
 J. Diharce, Harrapallu
 A. Labaien, Petrikillo (Egan)
 M. Ziarsolo, Eguberri-aizeak (Egan)
 T. Monzon, Lau kantari eta xori bat (Euzko Gogoa), Jakin 

(1956…)

*  *  *

Orotara kontuak eginez, eta badakit ziur obra batenbat edo bestek ihes egin 
didala 65 liburu(txo) ateratzen zaizkit, honela sailka ditzakegunak: Herri litera-
tura (7), Poesia (20), Narrazioa (18), Antzerkia (21), Saiakera (2). Deus baino 
zertxobait gehiago. Batez beste hiru obratxo urtean, eta zabalkundea kontuan 
hartuta, batzuk Ameriketan eta beste batzuk Ipar Euskal Herrian argitaratzen 
zirela, ordea, irakurgai gutxixko irakurle euskaltzalearentzat. Halere nabari da 
euskal idazleak ez zeudela lo, idazminak hartuta zeuzkala eta batez ere hiru 
aldizkari nagusitan parte hartzen zutela beren gogoetak hedatzearren: Euzko 
Gogoa, Egan eta Gure herrian. Hots, Jokin Zaitegik, Koldo Mitxelenak eta 
Pierre Lafittek batipat zuzentzen eta animatzen zuten aldizkarietan.

*  *  *



642 EUSKERA – LII, 2007, 2

TXILLARDEGIREN LEHEN IDAZLANAK

Jon Bilbaoren Bibliografiaren arabera 1956koak dira Txillardegiren lehen 
argitalpenak, hain zuzen, Eganen («(Euskeraren auziari buruz) Ez bat ez 
beste», «Mendeurren oargarri bat. Buda sakiamuni ta bere gaurkotasuna» eta 
«Religión sin Dios»), hala nola Euzko Gogoan («Taupadak»).

Hauetan ikus daitezke zeintzuk izango diren bere bi kezka nagusiak, 
alegia: euskera eta hizkuntza honetan eginiko literatura, alde batetik; eta 
bestetik, kezka erlijiosoa, Budaren irakatsiek duten gaurkotasuna eta existen-
tzialismoaren arrakasta. Hots, Sartre, Simon de Beauvoir eta Camus-en entzu-
te eta ospearen oihartzuna.

Jose Azurmendik, bere aldetik, beste bi lan aipatzen dizkigu, Oargui sa-
riketan (1954-1955) parte hartu zutenak, bat «Urruti-min» titulua zeukana eta 
antza denez galdua. Sariketa hoietan parte hartu zuten ere, besteak beste, 
Sabin Berasaluze frantziskotarra, Anton Valverde »Aialde», Gabriel Aresti, eta 
Julio Ugartek. Epai-mahaiko ohi ziren Koldo Mitxelena, Antonio Arrue, Ne-
mesio Etxaniz, Jon Etxaide eta Aingeru Irigarai.

Txillardegik 1957ko udaberri hasieran (28-III-1957) Urkixo Mintegiko 
Solas-aldiak deitu hitzaldietan parte hartu zuen «Unamuno eragille» lanarekin 
eta oraindik argitaratzear zegoen eleberriaren zati batzuk ere irakurri ziren, 
zein Irigarairen iritziz, nobela zorrotza eta biziki oraitarra dela ematen du… 
(EGAN 1957, 97).

Hona halaber Nemesio Etxanizek Andima Ibiñagabeitiari idatzi gutune-
an (6) 1957ko ekainaren 2an nola ematen dion hitzaldiaren berria:

Andima larritu,

[…] Aldundian ilero izaten ditugun izketaldietan gazte batzuek agertzen ari 
zaizkigu. Epailekoa Txillardegi, injeniero gazteak eman zigun. Euskaldun berri degu 
au, ta gaur zazpi urte tutik ere etzekian euskerarik. Gaur guk bezin jator egiten 
digu. Bere gaia Unamunoren pilosopia izan zuan, eta jator azaldu zigun gai ori. 
Beti apaiz edo praileren bat ikusten oituak orrelako lanetan, pozik ikusi genizun 
gazte prakaduna izlari. Jorrailekoa Ansola gazteak eman zigun. Onek Europako 
batasunaz itzegin zigun. Lengo ostiralean (Orrilak 31) Gotzai kaputxino bat genun 
izlari. Txinan 27 urte egina mixiolari, ta ango oituren berri eman zigun garbi. 
Aldabako semea degu Larrañaga Apezpikoa, Tolosa-ondoko auzotxiki batekoa.

[…] Irratiz or gabiltza amaika nagusiren mende gure lana egiten asma ezinik. 
[…] Ala ere zerbait degu, astean iru aldiz euskal-irratsaioak enzun al-izatea.

Ezagutu genuen ttikiak ginela Larrañaga Hondarribiko kaputxinoen ko-
mentuan, eta benetan gizon atsegina eta erakargarria iruditu zitzaidan bere 

 (6) Gutun argitaragabea, 1957-VI-2.
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bizar luze eta guzti. Bestalde, Etxanizen lana eta ahalegina euskera Irratian 
hedatzeko eta garaietara egokitzeko benetan txalogarria izan zen.

LETURIAREN SORRERA

Txillardegi berak ematen dizkigu 20 urte beranduago, bigarren argitalpe-
nerako prestatu hitzaurrean eta 1977ko martxoaren 7an datatuan honakoxe 
argibideak:

[…] Existentzialismoa modan zegoen. Camus, Sartre, Jaspers, Kierkega-
ard… izatearen zoritxarra gailen. Eta gure Unamuno iragarle…

1956-ko Apirila zen. Galiziara alferez sei hilabetez egotera nindoan sol-
dauzkara. Eta joan aurretik, Koldo Mitxelenarekin mintzatu nintzen; eta inork ez 
zekien neure segretia aipatu nion: Galizian pasa behar nuen denbora hura galdu 
nahi ez, eta zerbait euskaratzeko neure asmoa azaldu nion. Knut Hamsum-en Pan 
nobela zoragarria hautatu nuela, hain zuzen.

–Ez, ez –erantzun zidan brauki Mitxelenak– Inolaz ere ez! Zeure buruz as-
matu behar duzu zuk nobela bat; eta horixe bai izkiriatu…

[…] Camusen La peste (=Izurritea) neukan gogoan….

[…] Nolanahi ere LETURIA Ferrolgo lanperna usain eta «ribeiro» zuritan 
oratua izan da Ene anaia bizkia ez bada ere, ene gaztaroko adiskide mina eta 
hurbila da Joxeba, eta ageri dela iruditzen zait. Horren barruan daramatzadan 
Puentedeune, Betanzos, Cedeira, Jubia, La Coruña, Arosa, Grove, La Toja-n 
sortu da….

Ondiñas veñen e van airean mamitua, LETURIA-k dauka , bere muinean, 
behar bada nik uste baino sakonkiago «saudade» bortitz haren kutsua….

Soldadoxkako atseden uneetan bada idatzi izan duen euskal nobelagilerik 
(Txillardegi, Kintana, Urkizu, Zulaika…). Hona Mitxelenak animatzeko Fe-
rrolera bidali gutunaren zatitxo bat:

Jose Luis Alvarez «Txillardegi»ri

Ferrolera

Donostian, 1956-VII-4

Ene adiskide ori

[…] Irugarrena azkenik. Ori da ederrena eta pozgarriena. Itzulketak utzi eta 
zure baitarik ari nai duzulako, leenbizi; novela artu duzulako mintzabide, gero.

Eztidazu neri esan bearrik etzabiltzala berrikeri billa. Gaurko euskaldunak, 
gaurko edozein lekutakoak bezalaxe, gaurko gaiak bear ditu erabilli. Eta zuk ere 
gogoko duzuna aukeratu bear, ezer egingo baldin baduzu. Lan ortatik bi on 
aterako ditugu gutxienez: bata, zure gaitasuna lantzea, eta bestea euskera-bide 
berri batetik abiaraztea. Eta saio oni ezta bear bada zuk beldur zeran bezala 
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kaxkarra izango: ori da nere ustea. Eta etzaitezela beintzat pot egiteko beldurrez 
gelditu. Gazteari dagokio ausarta izatea: gaztea ausartzen ezpada, nor ausartu? 
laurogei urteko agureak? (7)

Urte honetan, 1956an noski, bi Batzar garrantzitsu gertatu ziren euskal 
munduan. Parisekoa eta Arantzazukoa.. Kontatu izan ohi du Ramon Saizarbi-
toriak nola lagundu zion bere aitari itsas-ontzian eramaten Nemesio Etxaniz 
Pariseko bidean Donibane Lohizuneko porturaino, honek garaian zeuzkan 
arriskuekin. Honi buruzko memoria eta ondorioak berrargitaratu zuen Eusko 
Jaurlaritzak (8). Arantzazukoan parte hartu zutenen fotografia interesgarri bat 
ere badago. Bazkaltzen ari dira eta hantxe daude solas ederrean mahaiean, 
Koldo Mitxelena, Jon Mirande eta Santiago Onaindia.

Hona nola kontatzen nuen ene Jon Miranderen biografia nobelatuan 
Arantzazukoa:

Ene ustez urte haietako denboraldirik interesgarriena ene bizitzan eta ga-
rrantzizkoena 1956. urtea izan zen. Hura gora behera, batera eta bestera ibili 
heharra! Lehenik iragan nituen hamabost egun Bazkoz Belgian, edo hobe esate-
ko Flandreetan, eta gogoz bainintzen beste bi aste oso, iraileko oporretan Eus-
kalerrian eman nituen. Aste bat mugaz haraindiko Euskalerrian eta beste bat 
Lapurdin eta Xuberoan.

Donostian ohi bezala hainbat maite nuen ene Jon Etxaide kuttunaren fami-
lian egun pare bat egin ondoren bere aizparekin solas ederrik literaturaz batipat 
eman ondoren, eta Manterola denda liburuan zenbait lihuru erosi eta Arantzazu-
ra joan ginen elkarrekin, berebilez, irailaren 14, 15 eta 16 iragaitera euskaltza-
leen biltzarra zela eta Euskaltzaindiaren eta frantziskotarren komentuaren babes-
pean. Itzal haren baitan hirurehuntsu bildu ginen, Villasantek ongi etorria eman 
zigularik. Mahaiburu bera, Damaso Inza, Julian Elorza, Pierre Lafitte, Nazario 
Oleaga eta Alfontso Irigoyen idazkari bezala. Era guztietako eleiz gizonak, bene-
ditarrak, karmeldarrak, apaiz soil, dominikoak, klaretarrak, eta batipat frantzis-
kotarrak ugari gure artean. Sinodo bat zirudien areago, eta nola ahantz fraile-
kume ikasle, filosofo eta teologo gazte bikain haiek? Euskal idazle, har eta eme 
andana batekin suertatu nintzen, eta sekulako abegi ona egin zidaten, hala eleiz 
gizonak nola prakadunek. Asko ikusi eta ikasi nuen benetan Arantzazuko babes-
leku hartan. Jende berri anitz ezagutu ahal nuen, adibidez, Balendin Aurre Apraiz 
sutsu eta ausarta. Honek, Zabala jesuitak bere gaztelaniazko hitzaldia, bertso 
berri bila nola zebilen Euskalerrian zehar adierazi zuenean, altxatu eta bizkaie-
raz ozenki esan zuen bera ez zela hain urrunetik etorri, alegia, Ameriketatik, 
gaztelaniaz mintzatzen entzuteko eta bihotzean arantza zorrotz bat eroango zuela 
batzar hartatik irteterakoan, eta denoi zinotsuela pentsa genezan ea geure euskal 
zaletasuna egiazkoa zen. Bestetik, gehien laket zitzaizkidan emanaldiak Arantza-
zuko folklore gaiei buruz izan ziren, bat Gandiaga, fraile gazteak egina eta 
bestea Barandiaran zaharrak. Era berean Iban Mokoroaren gaztelaniazko lana 

 (7) Patri Urkizu, aip. ed., 79.
 (8) Euskal Batzar Orokorra. Congreso Mundial Vasco. 25 años. Eusko Jaurlaritza. Vitoria/

Gasteiz 1981.
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irakurri ziguten, eta bertan esaten ziren zenbait gauza zentzudun eta arrazoizko-
ak izan arren, haren ondoren Arrue jaunak zioenaren arabera, ezin onart ziteke-
en hileta doinu hura, oraindik entierro garaia ez baitzen iritsi. Azken egunean, 
igandean, areto batean bazkaldu genuen den-denok, Enbeita zenaren semeak 
bertso ederrak abestu zituen, bertako fraileek kantu ederrik asko, eta benebene-
tazko euskal-jaia ospatu zen.

Ez nintzen, ez, egiaz, damutu ez dolutu han egoteaz. Abagadunea ere ukan 
nuen politikaz mintza nendin, abertzale eta karlistekin, errepublikano eta deus ere 
ez zirenekin. Herriketaz mintzo ginen, bada, eta orduko Espainiako gobernuak 
euskaldunekin zerabilen politikaz, eta ohartu nintzen euskal kultura hein batetan 
bederen pizten ari zela, eta etorkizunezko politikan esperantza txinparta zenbait 
agian pizten ari zirela. eta auskalo ez ote zen ere itsaropentsu geroa, neuk euskal 
bihar hortaz esperantza ia galdurik baneukan ere (9).

Arantzazuko Biltzar honetara bidali zuen Txillardegik «Karta Idigia» (10), 
bertan egon ezinaren pena deitoratuz, euskaren egoera larria salatuz, eta beste 
zenbait ideinen artean egin zitezkeen bi ekintza azpimarratuz. Bata, gutxiengo 
prestu bat gertu, eta bi, euskera gaitu, batu eta osatu.

LETURIAREN ERREFERENTZIA NAGUSIAK

Alde-aldiak Orixek esango zukeen bezala, espazioa eta denborak garbi 
daude adieraziak eleberrian. Donostia eta Parise baitira hiriak, Galiziako 
urruntasunetik begiztatu, oroitu, ausnartu eta paperean errekreatuak.

Donostiako eta inguruetako toponimoak aldatuxeak dauden arren, eta 
hemen batipat zenbait hitz asmaturen aukeran eufemismoak baduela eraginik 
ene ustez. Zerubide, Altzurain, Izeta, Bolueta, Ibaeta, Ondarreta… Donostia 
ingurukoak, eta Buttes Chaumont, Saint-Germain des Près, Chaillot-jauregia, 
Sacré Coeur…Parisekoak.

Bada data bat bukaera aldera ageri zaiguna, 1956ko abuztuaren 30-a eta 
lau urtearoak banatzen dute obra: Udalen (23 atal), Uda (atal bat), Udazkena 
(15 atal) eta Neguak (17 atal).

Pertsonaia nagusiak bi gazte, Joxeba eta Miren. Maitemindu, ezkondu eta 
gazterik hiltzen direnak. Baina leit-motiv nagusia batipat narratzailearen barne 
gogoetak dira, maitasunari, bizitzari, erlijioari, eta heriotzari buruzko gogoetak.

Pintura erreferentziak: bere anaia Juan Marik (11) irudikatuez gain, 
Gauguin.

  (9) Patri Urkizu, Etsipenez. Jon Chahoren memoriozunak. Elkar, Donostia, 1984, 110-111.
 (10) Jose Luis Alvarez, «Karta Idigia», Euskera 1956, 245-250.
 (11) Juan Maria Alvarez Emparanza, donostiar pintore eta pintura komentariogilea da. 

Honen marrazkitxuri-beltzek ongi irudikatzen dute Leturiaren kanpo eta barne-paisaiak.
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Musika erreferentziak: Ezkongaietean zerbait ba nintzan, ezkondu-eta… 
(Herrikoia), Debussy-ren Les Jardins sous la pluie.

Zine aipamenak: Three Coins (12), Marty (13).

Liburu eta idazle aipamenak dira ugarienak kontutan harturik protagonis-
tak, lehen partean dioskun bezala, Jo-ta kea- eman natzaio irakurtzeari. Hala 
bada, hor daude: Gerard Bahr UDALEN-ean; Kafka eta Amiel UDA-n; Sha-
kespeare, Ortega, Gide, Freud, eta Homero UDAZKENA partean; eta azkenik, 
Paul Valery, Unamuno, San Agustin, Axel Munthe eta Lizardi.

Hona adibide bat: «Amona mantangorri, gorri, gorri, gorri…», Ume 
guzien xomorro maitatua. Gerard Bahr’ek dion bezela euskaldunen pizti sa-
garatua izan zelako? (65.or.).

Gerard Bähr (Legazpi 1900-1945) Gipuzkoan jaioa eta Alemanian 
errusiarren kontrako gerlan hila dugu. Guraso alemanak izan arren euskaraz 
ikasi zuen, eta hizkuntzalari gisa Euskera (1931, 34) eta RIEV-en idatzi zuen 
ahaidetasun hitzez, mitologiaz, eta euskararen etorkiaz. Haren tesia Baskisch 
und Iberish (Euzko Jakintza, 1948) aski interesgarria da, bi hizkuntzetako 
deklinabideak erkatzen dituelarik. Tamalez ez dut uste alemanetik euskaratu 
denik oraindik.

EGUNKARIAK NOBELA MOTA GISARA

Baina ez zen soilik euskal gaiez arduratzen Txillardegi, ikus dezakegunez, 
hor ageri baitzaizkigu Henri Frédéric Amiel (Genève 1821-1881), zeinek 34 
urtez eta hamasei mila orrialdetik gorako Journal intime delakoa idatzi zuen, 
Roland Purnalen arabera ospetsuegia. Eta Paul Borget-en hitzetan «S’appliqu-
er à se connaître sans autre but que se connaître, voilà le problème qu’Amiel 
s’imposait à lui-même avant sa trentième année (14)». Hona bere hogeita 
hamar urtekin Amielek bere buruari ezarritako lana eta helburua, bera ahalik 
eta sakonen saiatzen ahalegintzea.

*  *  *

Eta Frantz Kafka (Praga 1883-Kierling 1924), XX. mendeko idazlerik 
funtsezkoenetarikoa. Pragako eskolakoa (Rilke, Werfel, Brod eta besterekin 
batera) jaidura metafisiko handia zeukaten denek, baina baita ere munduko 

 (12) Three Coins in the Fountain (La Fontaine des amours) «Amodioen urmaela», Jean 
Negulescoren filma da (1954), non hiru amerikarren abenturak oporretan Erroman kontatzen diren, 
aktoreak Clifton Webb, Dorothy MacGuire eta Jean Peters direlarik, besteak beste.

 (13) Marty Delbert Mann-en filmak (1955) Ernest Borgnine eta Betsy Blaire-kin lau oskar 
irabazi zituen, hala nola 1955eko Canneseko Urrezko Palma.

 (14) Laffont-Bompiani, Dictionnaire des auteurs. R. Laffont, T. I, 5. ed. 1989, 73.
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alde errealisten ardura, eta honi darraikan musika, hots, ametsa, irkaitza eta 
arrazoimen argitsu baten sintesia. Itxuraldaketa (1915), Prozesua (1925), 
Gaztelua (1926), eta Amerika (1927) dira bere eleberri ospetsuenak, baina 
1910.ean hasi zuen heriotzeraino jarraituko zuen bere Barne Egunkaria 
delakoa.

*  *  *

André Gide (Paris, 1869-1951) nortasun eta eragina handiko idazlea 
dugu. Haren Les Nourritures terrestres (1897) eta L’Immoraliste (1902) beste 
obra askoren artean azpimarragarriak dira. Lehenean gazte baten irrikak, pa-
sioak eta haragizko mundu baten gozamenen bila dabilen gazte bat aurkezten 
digu, non familia, gizarte, erlijio eta berekiko morrontza guztiak hautsi eta 
apurtzea proposatzen duen, zeren askatasuna ez da mementoan baizik bizitzen 
eta une oro jaiotzen ari den izakiaren baitan. Bigarrenean ospatzen du ere 
plazeraren atsegina, koloreen, usainen eta polliki-polliki berraurkituriko gor-
putzaren mundua. Bere Journal-ak (1889-1939), (1942-1949) xit interesgarri-
ak dira, Ni benetazkoaren bilaketa pasioz betea aurkezten baitigute.

*  *  *

Axel Munthe (1857-1949), suediar etorkikoa, Oskarshamn-ekoa hain 
zuzen, Anacaprin kokatu zuen eta eraiki bere egoitza, eta honen gora beherak 
Le Livre de San Michele-n (1929) kontatu zituen.Liburu autobiografiko honek 
arrakasta handia ukan zuen. Bertan ageri da mediku humanista moduan eraman 
zuen bizimodua, azkenean Suediar estatuari oparitu zion bere etxea. Idazle 
bizi-bizia, eskandinabiarren naturalismoaz joa, badirudi ez zitzaiola Txillarde-
giri hainbeste laket izan.

Baina baita ere ezin ahantzizkoa dira San Agustinen Aitorkizunak Orixek 
itzuliak eta beste garaiko liburuak bezalaxe Itxaropena-n argitaratuak (1956). 
Leturiak honakoxea dio bukaeraldean:

Agustin Deunarekin esango dut: «Zeuk esnatzen duzu(gizona) Zu goratuz 
gozaro dedin; zeren Zeuretzat egin ginduzun, eta urduri dabilke gure biotza Zugan 
atseden arte» (123-124. orr.)

Orixek itzulpen honetan eta bestetan euskarari ezarri doinua eta trinkota-
suna (trinkoegia bere ustez erraz eta irakurgarri izateko) goraipatzen eta kriti-
katzen du Mitxelenak (15), eta garbi dago horren atzematen ere saiatzen dela 
Txillardegi.

*  *  *

Aipatzen ez den arren kontutan eduki behar Georges Bernanos (Paris 
1888- Neully-sur-Seine 1948), une batez Ziburun bizi izan zena eta euskal-

 (15) Koldo Mitxelena, «Agustin Gurenaren Aitorkizunak», EGAN, 1956-5-6, 142.
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dunen adiskidea, katoliko kritikoa, zeinek idatzi zuen Le Journal d’un Curé 
de Campagne(1936). Arrazako idazlea benetan indartsua. Edota Jean Coc-
teau (Maisons-Lafitte 1889- Milly-la-Forêt 1963) poeta eta antzerkigile 
handiaren Journal d’un inconnu (1952), zeinetan ikus daitekeen bere bene-
tazko nortasuna.

Jakina denez, egunkaria, kontsidera daiteke literatur kritikaren ikuspegi-
tik (16), poetika kasu berezia gisa, anbiguoa bere literaturtasunean, deitura be-
rarekin hasita, zeren adibidez frantsesez izen guztiz ezberdinak har ditzake: 
journal, carnets, cahiers, feuillets, notes, réflexions, eta beste. Blanchot-ek be-
rak (17) dioskunez, egunkariak beste NI bat sortzen du, ni inpertsonala neurri 
batean biziarazten duelarik distantziak sortuz egile eta protagonista artean.

LETURIAREN HARRERA

Benetan ez da erraza jakitea ongi edo asmatzea zein izango den liburu 
baten harrera edo arrakasta. Baina garai hartan garbi dago animatzaile lanak 
burutzen zituen Koldo Mitxelena irakasleak ahalegin handia egin zuela nobe-
laren edizioa txukun irten zedin.

*  *  *

Has gaitezen bada Koldo Mitxelenarekin bere bizitzaz eta idazlanez 
zertxobait mintzatuz.

Koldo Mitxelenaren euskal gutunak (1951-1984) lanean (18) argi geldi-
tzen den bezala, literatur albiste iturri ezin hobeagoak dira gutunak jakiteko 
zehazki garai bateko idazleen arteko harremanak, korapilo eta istiluak, zeren 
bertan aurki ditzakegu egileen iritzi zuzena inolako mugarri edo zentsurarik 
gabe. Gutun hauen bitartez ikusten dugu Koldoren ohizko hizkuntzalari, gra-
matikalari, hiztegigile, literatur kritikari, zine-komentariogile -, irudiaz aparte, 
ezagutarazi ez den alde ia ezkutua, hau da, benetazko irakasleari dagokiona. 
Batez ere, zuzendari, eragile eta bultzatzaile, animo eta ideia emailearena.

Mende honetako erditsutan sortu eta oraindik gaur egun bizirik dirauen 
EGAN literatur aldizkariko bizitzan sakontzeko okasio aparta dugu, bertako 
idazkari nagusi izan baitzen, eta besteen artean egiteko honen bitartez gerra-

 (16) Dominique Kunz Westerhoff, Méthodes et problèmes. Le journal intime. Université de 
Genève, 2005.

 (17) Maurice Blanchot (Quain 1907- Yvelines 2003), kazetari izana, saiogile eta eleberri-
gilea.Hona beste askoren artean bere zenbait libururen tituluak: Journal des débats (1933), 
L’espace littéraire (1955), Le livre à venir (1959), L’Amitié (1971)… Literaturaren indar iraul-
tzailea erreibindikatzen du.

 (18) Patri Urkizu, Koldo Mitxelenaren euskal gutunak (1951-1984). Bilduma 18. Errenteria, 
7-223.
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ondoko garai, alde guztietatik zail eta pobre ziren haietan euskara eta euskal 
literaturaren hesparruan agertzen zihoazen lan guztien, edo gehienen, berri 
zehatza emango baitigu Mitxelenak.

Linguistikako lanak, hiztegiak, antzerkiak, poesia-antologiak, goi mailako 
poeta eta narratzaileen itzulpenak, ipuinak, filmeak izango ditu aipagai, lau-
dorio eta kritika solasgai. Inolako arazorik ez eta aurreiritzirik gabe bere 
iruzkin jakintsu eta justuak isuritzen joango da jario benetan aberats, eder, 
esanguratsu eta beti baliagarrian.

Eta ezin ahantzi ditugu hemen gainera 1957ko Erramu igandez Leturia-
ren egunkari ezkutua-ri ezarritako «Sarrera-itz batzu» haiek, taxuzkoak eta 
zentzuzkoak, zein honela bukatzen diren: Egiak, aspaldi irakatsi ziguten, latza 
eta garratza izanagatik, osasunbidean jarri gaitzake.

*  *  *

Jon Miranderen gutunak (1948-1971) (19) aurkezterakoan honako aipa-
menarekin hasten nintzen:

Noizko Miranderen lan osoak?... Zergatik editorial batek Miranderen lanak 
denak ez badira ere, bai gutienez hoberenak- bildu eta liburu bat edo bitan argi-
taratzeko kargua ez du hartzen?

Honelaxe mintzo zen Armendaritz Anaitasuna aldizkarian (1973-11-28) 
eta honen hitzek kilikaturik edo, saiatu ziren geroztik zenbait ikerle Mirande-
ren obra plazaratzen. Hala Txomin Peillen, haren adiskide handiak, Idazlan 
Hautatuak aurkeztu zizkigun (1976), geroxeago Txema Larreak Poemak eta 
Lan Kritikoak (1984-85), Xabier Olarrak Ene Jainko-eidol... ere edizio pollit 
batean (1984), eta neronek Ipuin izugarriak. Gauaz parke batean (1984) 
prestatu eta argitaratu genituen.

Dena den, uste dut aski (?) direla ezagutzeko sakonxeago gure idazlea, 
ze hamaika adiskide hauexei zuzendu zitzaien: Jean Lousteau, Txomin Peillen, 
Robert Peillen, Andima Ibiñagabeitia, Jokin Zaitegi, Norbert Tauer, Alfontso 
Irigoien, Koldo Mitxelena, Jon Etxaide, Andolin Eguzkitza eta Xabier Kintana 
Gehienak, eta batik bat Berrogeita Hamarreko hamarteko lehen urtekoak ira-
kasle ez ezik, adiskide kuttun-kuttuna izan zuen Andimari.

Politika, Filosofia, Erlijioa, Euskal Kultura, Euskal Literatura eta Euska-
ra beste zenbait gaiekin batera –bidaiak, lan arazoak, familia gora-beherak, 
sexo harremanak...– ziren eskutitzgai, eta ohartu gaitezke gutun benetan 
hunkigarri haien bitartez zenbaitek eman diguten irudia ez zela hain zuzena, 
eta ez daitekeela inolaz ere idazle handi honen sakona eta aberatsa klitxe 
hertsi eta errezegiekin erdietsi. Faszista, paganoa, igarle desterratua, kristauta-
sunaren lehenengo kritikoa, euskaraz indargintza predikatu duen lehena... ezen 

 (19) Patri Urkizu, Jon Miranderen Gutunak (1948-1972). Susa, Zarautz, 1995.
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Lousteau-ri esaten badio Ni ere kristotarra naiz -bai eta demokrata ere. Baina 
izena baino nahiago dut izana (erraiten ohi den bezala) (1948), Zaitegiri 
beste honakoa idatziko dio: Bainan, zer nahi duzu, ez naiz khristarra ez izpi-
rituz ez bihotzez, eta ezin idatz dezaket khristar araura (1954). Hots, garbi 
dago bilakaera erlijioso hori epe horretan eman dela.Eta Ibiñagabeitiari hitz 
hauekin zuzentzen bazaio:

damu dut, ez bai’naiz Judua jaio; oriek beintzat gai izan dira beren Enda-
rentzat gudukatzeko. Bear genuke, laster, «terrorist» igikun bat eraldu -galiztar 
katalandar, breiztar, flamendar, frystar eta beste minoritatekin batean- eta aundi-
maundi zenbait garbitu, laterri aundi guzietan (1951).

Dena den 1953an hiru idazlan funtsezko idatzi zituen. Bata, argitaratzear 
zeukan poema bildumaren sarrera (20), non poema panteistak idazteagatik 
egiten zizkioten erasoetatik defenditzen zen, esanez, ez zituela poemak idazten 
inoren ongi-nahi moralagatik, baizik eta bere gozamenerako soilik, eta for the 
happy few. Bigarrena Pariseko Euzkadi irratirako Ibiñagabeitiak egin zion 
elkarrizketa (21), non bere idazle maitatuak goraipatzen eta gorrotatuak aipa-
tzen zituen, eta nola euskal alorreko lur berrietan lehena aitzinatu zen, hots, 
masturbazioa, paidofilia, lesbianismoa… Eta hirugarrena eskandala harria izan 
zena, «Liburu Lizunetaz» (22), non euskaldun-fededun binomioa kritikatzen 
duen, kontsideratzen baitu garaiko euskaltzale eta abertzaleen artean aurki 
zitezkeela, hala panteistak nola neopaganoak, mahometanoak edo ateoak, ba-
taioak ez baitzuen deus ikustekorik euskalzaletasunarekin.

Urte gutxi batzuek geroago, indarkeriaren erabileraz iritzia guztiz aldatu-
rik, Zaitegiri beste honako hau izkiribatuko dio:

ergelkeria izan da Euskaldunei indarraren Berri Hona aldarrikatzea, Eliza 
Amaren aurkha joaitea seme desleial antzo, gure herritar bihotz samurrekoak Ger-
maniako basatien bizi-kontzeptuetara eraman nahi izaitea. Ergelkeria hoien bekha-
tuak damutzen nauxit –mea maxima culpa– eta ez dut gehiago egin nahi (1956).

Noski, ez dira xehetasunak falta, batez ere, Ibiñagabeitia eta Zaitegiri 
eskeinitako gutunetan, eta argi ikus dezakegu Nietzscheren jarraitzaile sutsua 
den Mirandek pentsakera sakon eta filosofia orokor bat bazeukala, ongi fro-
gatu duenez Joxe Azurmendik aztertzean (1989) jatorrizko hizkuntzan irakur-
tzen zituen Weimarren hildako filosofo alemanarekin batera Schopenhauerren 
eta Spenglerren eraginak.

Mortuan oihuz dagienaren mintzoa izan da nerea, dio gutun batean Mi-
randek mingotstasun garratzez eta etsipen doinuz, baina, halere ez zaio irkai-
tzik, umorerik faltako, agurtzen dituenean adiskideak edota zenbait erakunde-

 (20) Jon Mirande, Ene jaindo-eidol zaharra, Lur!. Xabier Olarraren edizioa, Elkar, Donos-
tia 1984, 15-16.

 (21) Andima Ibiñagabeitia, «Olerkarienean», Gernika, Paris 1953, nº 23, 98-102.
 (22) Jon Mirande, «Liburu lizunetaz», Euzko-deya. Paris 1953, nº 355.
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taz mintzo zaigunean: Agur eta iru laurden, Gora Zuberoa Hazkatuta!... 
Euskal Urdezkaritzaz, Erreputablikaz, edo Etsai-minetaz... Peillenekin batera 
sortu Igela Euskaldun heterodoxoen errebista dugu adierazgarri, zein Haraki-
ri frantses aldizkaria eredutzat hartu eta hasieran Katastrophe bezala bataia-
tzekotan izan ziren. Hemen Erasmo, Jany, Wilde, Curros Enríquez hartu zituz-
ten idazle eredugarri gisara.

Hona Andima adiskide kutunari Leturia irakurri ondore idatzi ziona:

Ibiñagabeitia’tar Andima’ri

1958-I-7

Adiskide maitea,

[…]Leturia’ren egunkari ezkutua irakurri dut nik ere eta asko gustatu zait. 
Gauza berria dugu or. Txillardegik eskeinia. Ala ere, ez dut gogo oso onez oar-
teman egilleak Frantziako kultura’ren aurrean darakusan begirune andiegia B. 
Nafarrokoek dioten legez kampoan lili, etxean lore ta frantzes etxe ontan bizi ba 
litz Txillardegi, ez luke bear bada ainbat miretsiko.

Aspaldi ontan ez dut ezer ere idatzi euskeraz (ez eta erderaz ere...) . Ez dut 
geiago idazteko gogorik ez errextasunik; eta, gaiztoago dena, biziak ez du area-
go gozorik enetzat; damu dut artu dudan bideaz, bañan orain beranduegi da 
beste bat artzeko... fiat voluntas Deorum!

Uzten zaitut, adiskide maite ori, gu iruren goraintzirik onenak zuri igorriz.

Agur biotzeko bat zure

J. Mirande’ rengandik (23).

Garbi dago hemen, bada, garai hartan Txillardegik edo Leturia pertsonai-
ak pairatzen zuen frantses munduarekiko lilura salatzen duela.

*  *  *

Luis Villasanteren omenez. Laudatio (24) delakoa egin nuenean honako-
xea nioen beste zenbait gauzaren artean Villasanteren bizitzaz eta obraz.

Gernikako Errenteria auzokoa dugu jaiotzez Luis Villasante Kortabitarte, 
1920ko martxoaren 22an sortua. Ttikitan Juan Ansotegi errenaren eskolan 
ibilia omen, adimen azkar eta bizkorra izaki nonbait, eta hor ikusten dugu 
Arantzazuko Frantziskotarrengana igoa istudioak jarraikitzera eramana. Lati-
noak burutu, eta nobiziaduan sartu berria zegoelarik, zoritxarreko gerra mada-
rikatua piztu zen eta sorterrira itzuli beharrean aurkitu zen, eta bertan Gaileta 
fabrikan ofizina lanetan hasi.

 (23) Patri Urkizu, aip. lib., 137.
 (24) Patri Urkizu, «Luis Villasanteren omenez. Laudatio» RIEV. 42, 2, Donostia 1997, 

471-498.



652 EUSKERA – LII, 2007, 2

Jaioterriko bonbardeoak eta suntsiketak hantxe aurkitu zuen eta deus gabe 
gelditu zelarik, beste gernikar asko lez, Zarautzko komentura itzuli zitzaigun. 
Hemen soldadutza egiteko deia errezibitu zuen, eta Burgosera jo beharrean 
aurkitu zen, eta frentera joatetik bere jakituriak libratu, alegia, makinaz jotzen, 
eskribitzen jakiteak.

Gerra zibila bukatu eta berriro Arantzazura, goi mendi tarteko kabi, 
atseden tegi eta otoitz-lekura. Hemendik Nafarroako erribera alderantz, hots, 
Olitera filosofia ikastera, bertan euskera irakasle Jose Benito Mendia izango 
zuelarik. Amaitutakoan Nafarroako lur eta eremu lehorretarik berriro Arantza-
zuko harkaitz hodeitsu eta hezeen artera, eta bertatik Comillaseko seminariora, 
Teologia Dogmatikoa ikastera.

Ez zen Kantabriako partean kokaturik zegoen (ez kantarenean, noski) goi-
ikastetxe hau nolanahiko lekua, Fundatzaileen helburuek hala nahi zutelarik,

sería un Colegio apostólico de donde salieren sacerdotes tan exquisitamen-
te formados que con su cultura y santidad honrasen a la Iglesia Católica y de-
sautorizasen las calumnias del anticlericalismo liberal.

Hau da, modernismoaren dotrina liberalek Eliza Katolikoaren kontra 
sortzen zituzten gezurren aitzinean egia eta bizi eredugarria eraikiko zuen 
apaiztegia.

Bitxia da ikustea, gainera, nola ikastetxe honetatik iraganak diren XX. 
mendeko euskal literaturaren gailurrean koka ditzakegun idazleak, argi bere-
ziko izar diztizariak: Nikolas Ormaetxea «Orixe», Jose Aristimuño «Aitzol», 
faxistek gerran fusilatua, eta Nemesio Etxaniz. Halere, gerraondoko euskara-
rekiko giro hotz eta arrotz hartan ez zen gutxi suzia itzali barik mantentzea.

Han, 1945eko abuztuaren 15ean Meza Berria ospatu zuen, eta 1947an 
Arantzazura igoko da berriz, jada 50 urtetan hemendik ez mugitzeko, ez bada 
erlijioa eta euskararen aginduz eta obedientziaz apal-apal bere egitekoak bu-
rutzen ahalegintzeko. Mende erdi honetan gizon nekaezina izan dugu Villa-
sante eta hor dugu froga gisa, haren emaitza oparo eta ezin ederragoa batipat 
idazkintzan, Zazpiehun eta berrogeita lau lan xehekiro, eta arreta handiz aipa-
tu eta eman dizkigu Arana Martijak. Ziur naiz, ordea, bibliografia honi, 92an 
argitaratua izan zenez, erantsi beharko zaizkiola oraindik azken urteotan pla-
zaraturiko hainbat lan sakon eta mardul.

Aranzazu, Gernika, Euzko Gogoa, Verdad y Vida, Cantabria Franciscana, 
Scriptorium Victoriense, Boletín de la Real Sociedad de Amigos del País, 
Anuario del Seminario Filología Julio de Urquijo, Fontes Linguae Vasconum, 
Euskera, Anaitasuna, EGAN, Gure Herria, Jakin, La Gran Enciclopedia 
Vasca, Gran Enciclopedia de Navarra,... errebista eta bilduma hauetantxe 
erraz topo egin dezake irakurle saiatuak Villasanteren izkribuekin eta dasta 
gozamen handiz.
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Bi gai ditu nagusi: Erlijioa eta Euskera. Eta hauen inguruan arituko 
zaigu beti.

Lan erlijiosoak, beti bere ohizko eta benetazko apaltasunez aitortzen di-
gunez, iheskor eta mementoko gora-beheren gainetik kokatzen direnak, dibul-
gazio mailakoak, baina serioski eginak, halere. Ez gara nor, beraz, gizonaren 
barne-muinetan egin hautapenez mintzatzeko, eta euskal alorrean Villasantek 
jorraturiko lanak izango ditugu bereziki aipagai, eta horiei eskainiko dizkiegu 
hurrengo hitzok.

Villasante berak Bizkaiko Foru Diputazioak egin zion omenaldian hona-
koxea diosku euskararen munduan sarrazi zioten adiskide eta gertaerez:

gizonaren bizitzan gertatzen dira norberak gutxien usteko lituzkeen bezalako 
bideak hartzea. Garai batean nork esango zidan niri hartu ditudan egitekoak nire 
gain hartu behar nituela? Neronek ere ez dakit zuzen esaten zergatik hala izan 
den, baina iruditzen zait bizitzako gora-beherek, gure inguruan ikusitako gertaerak 
eta gerrek izan dutela honetan parte eztxikia. Eta norberaren bizitzan zehar eza-
gututako adiskideak:etab. Salbatore Mitxelena fraidea, eta geroago beste Mitxe-
lena (Luis), eta nola ez aipa, Federico Krutwig jauna, zeini zor diodan Euskal-
tzaindian egotea...

Eta zerk eragin zidan euskal alor hau lantzera? Gerra eta gerra ondoko giroaz 
euskal landarea galtzeko arriskuan ikusten nuen, eta pentsatu nuen - ez nik bakarrik, 
beste batzuekin batean baizik- lagundu behar niola, Eta komentu barruan aurkitu 
nuen lan horretan aritzeko behar zen giroa eta bai bide batzuk ere. Guzti horiekin 
zordun naiz, bada. Eta denei eskerrak eman beharrean naiz. [1995:471]

Baina, geu gara, Euskal gizarte osoa benetan zorretan dena, eta eskerrak 
bihotz-bihotzetik eman behar dizkiona Villasanteri. 1951ren irailaren 25 ean 
izendatu zuten euskaltzain oso Julio de Urquijoren aulkia betetzeko. Ez zuen, 
ordea, hori nola nahi egin, 1952an BRSVAPen eman zigun euskarari buruzko 
lehen lan sakona, «Literatur-euskera, laphurtarr klassikoaren gain eratua» (25), 
70 orri ingurukoa, honela aurkezten zuena Aingeru Irigayek: Un placer al 
apreciar, la belleza y la hondura del trabajo del erudito franciscano. Eta ez 
da gutxiagorako, egun traide frantziskotarraren lan sakon hura, hango hizkun-
tzalaritzako gogoetak eta euskara idatziarentzat egindako proposamenak orto-
grafia, morfologia, sintaxia eta hiztegi mailan berrirakurtzerakoan harri eta zur 
gelditzen gara ohartuz, hein eta neurri handi batean geroago euskara batuak 
hartu bideak hantxe marraztuak daudela.

Hona laburtuz dioena Txillardegiren eleberriaz Luis Villasantek EGANen 
egin erreseinan:

[…] Lengoan biaje bat egin bear izan nuen. Ba-nekian aldez aurretik estazio 
batean itxaron-aldi luzea izango nuela, eta nolabait denpora pasatzeagatik liburu 
ori zorroan sartu eta abiatu nintzan. Bai gogoz irentsi ta zurrupatu ere! Arriturik 

 (25) BRSVAP, 1952:87-119;259-298.
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gelditu nintzan oso! Arrazoi du Mitxelena jaunak, itzaurrean dionaz, alegia: 
«eztugula sekula Leturia-rena bezalako ibillaldirik egin gogo-bideetan barrena». 
Analisi psikologikoan batez ere barne-barnera daki zulatzen eta gogo- 
-arazoak eta kezkak tajuz adierazten. Ba-degu bistan idazle garai bat, euskal 
alorra agitz joritu dezakena.

Leturia gaixoak egunkari bat idatzi oi du eta bertan utzi digu tinkatua bere 
bizitzaren ritmua. […] Existenzialisten eskolak moda ori jarri digu: giza-bizitza-
ren tajugabe salatzea.

[…] Izan ere, existenzialista ateoek zergatik jotzen dute giza-bizitza tajuga-
bekotzat? Bizitza ori bear diren begiekin ikusten eztakitelako. Bizi onetatik lekora 
beste bizi bat siñesten ezdutelako. Leturiak duen itzali eziñezko egarri ori, abso-
lutuaren bear ori, ez al da probarik ederrena eriotzaz bestaldekoak ba-direla 
egiztatzeko? Alde onetatik begiratuta, Apologetikarik ederrena liteke liburu au.

[…] Eta gure kideko errukarriak Agnostizismuaz bazka ditezen artean ezta 
batere arritzeko Leturia bezalako eroak ugaritzen badira.

[…] Existenzialistek kezka, urduritasuna ta ezin-egona goraipatzen digute, 
aurrerapenaren eragille bezala. Ortan ez nuke esango arrazoi pixka bat ezdutenik.

[…] Eta Mistika alorrean garbi ikusten danez illunaldiak, atsekabezko ga-
raiak, barne-oiñaze-orduak dira beti eragikorrenak. Lozorroan datzanak krisis bat 
bear, akuillu bat, esnatzeko eta aurrera abiatzeko.

[…] Baiña zorionez geinek jakiten dute orrenbeste. Orregatik diot Leturiak 
adierazten digun giza-bizitzaren beltza eztagokiola gauzen egiari.

[…] Labur, ba-dakigu Negu orren ostean ba-dela Udalen berria, bein ere 
zimeltzerik eta igartzerik izango eztuen Udalena (26).

Zein tonu ezberdina, noski, konparatzen badugu Peru Leartza’ko elebe-
rriaz Orixek (27) eginiko kritikaren hasierarekin: Barrenak ez dit agintzen 
ixillik egotea, liburu onek gaurko gazte-jendearen artean egin dezaken kalte-
arengatik. Leartza, liburu ontako giza-nagusia, europear biurtu zaigu, izurri 
gaizto batean, behintzat. Ez dugu emen olakorik bear.

Biak ziren katolikoak, noski, bat jesuitetarik bidalia eta bestea frantziskotar 
apala. Hots, bada bien artean talante, orain hainbeste izendatzen duten hori, 
jenio eta jaidura ezberdintasunik. Baina bada ere frantziskotarren artean usain 
eta iritzi sakon eta azaleko alderantzizkoak dutenak. Hala, hona JAKINen gu-
tunzale zen Iñaki Bastarrikak (28) agertu zuen iritzia eta idatzi ziona:

 (26) Luis Villasante, «Leturiaren Egunkari Ezkutua», EGAN 1957, 328-332.
 (27) Nikolas Ormaetxea «Orixe», Peru Leartza’ko (Txillardegi) Yakin 1960, 5-6. Paulo 

Iztueta (ed.), «Peru Leartza’ko (Txillardegi)», Orixe, Artikulu eta saiakerak. Etor, Donostia 1991, 
T.III, 449.

 (28) Iñaki Bastarrika «Txillardegi jaunari», JAKIN 1957, 5, 99-102. Ez dugu gutungile 
honen argibide askorik aurkitu, soilik itzultzaile bezala, Lamberto Echeverria, Bat, sei, amar edo 
zenbat seme? Madrid, PPC, 1957.
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«TXILLARDEGI» Jaunari.-

Euskaltzale bizkor:

Ongi etorria euskal-alorretara! Ba-ditekek apika geu baiño ere aspalditxo-
koagoa izatea, baño bolaratxo ontan zabaldu duk emen ire berri. Gogoz iraku-
rriak dizkagu ire idazlantxoak eta irentsia ire «Leturia-ren Egunkari Ezkutua». 
Bejondaikela: zorionez, gazte asmotsu baten zantzu nabarmena igarri dikagu ire 
lerroetan barna, buru argi baten erraiñuak: Ba-zikan gure euskerak ire gisako 
gazte egikor batea premi!

«Leturia-ren egunkari ezkutua»ri buruz zer esan? Iruzkin luzetxo bat-edo 
egiteko asmotan nengokan, baiño nere iritzia –edonor batena– labur-labur adie-
raztea otu zaidak. Ba-zekikat Aita Villasante’k iruzkin sakon bat egina dikala 
«EGAN» aldizkarian azaltzekoa; baita gure Gandiaga olerkariak olerkitxoren bat 
eskeiñia. Egoki zerizkiokat . Ez duk nolanaikoa erditu dukan eleberri ori. «Idazka-
rerari iara geiegi egin gabe, bere almenak gai-arian biltzen dituan idazle bat ba-
zetorkiguk noizpait», zesaidakekan batek arestian. Etzaiok arrazoirik palta ere.

Entzuna nikan aspalditxotik idazle gazte batek «esistenzialista kutsuzko» 
eleberri bat argitara emanik zedukala. Irakurmin nengokan. Artu ta irakurri nikan. 
Iritzia eskatu zidatekan amaitu orduko. Zer eritzi jakin ez-ta geratu nindukan. 
Beste oei alako goraipamenak entzunda oker nengokelako; geratu nindukan. Dana 
dala egiari zor gatzaizkiok eta itz-bitan adieraziko dikat nere irizpidea. Egia esan, 
naste-borraste bat-edo otu zitzaidakekan. Aria ondo eramana. Baiño arrunta xa-
marra… nere gardiz. Astuntxoegi ere ez ote duk? Maiz orrialdeak saillean pasa-
tzeko gogoak ere ematen zidakekan. Irakurtzale porrokatu nauk izatez, batez ere 
elerti-filosofi gaietan. Ez dikat, bada, uste oitura-ezatik ditekeanik…

Gaiñera, nere ustez beintzat, gai oek ekarrizkoak baiño areago izan bear 
ditek etorrizkoak. Ekarria ez duk erreza, ongi ekartzen beintzat; etortasuna duk 
zailenik eta bearrenik, eta onetxen palta zekuskat nik ire idazti ontan. Etortasu-
neza onek, indarka edo asma-egiñaletan bezela egiña zegokala zirudik. Alako 
zerbait iruditzen zitzaidakekan aurreneko atalean batez ere, «Udalen» delakoan, 
alegia. Onetzaz gaiñera, maitasuna, ezkontza, libertadea, aukerapena, ta bitan-
edo azaltzen dukan Jainko orren irudi margul ori... Moral aldetik bakarrik ez, 
«Etika natural» aldetik ere etzekikat nola epaitu leizken... Dostoievski baten 
eleberrietan ireak baiño intziri etsituagoak arkitzen dituk orrialde bakoitzean, 
baiño egoki ta bere puntuan otutzen zaiok edonori. Naiz-ta bapatean Jainko ta 
gizaki guzien aurka biurtu, beti egoki. Etortasun, egitasun onen palta edo egoki-
tasuna somatzen dikat ire ortan…

Nortasun egin baten pentsaera umotua baiño, esistanzialista joerako nobe-
lari asko irakurritako baten saioak iruditu zaizkidak ire bururapenak. Ez dikat 
onekin liburu au ire seme ez denik. Idaroki nai, filosofo-elergille oen kutsapena 
igan nabarmen somatzen dala baizik, «eragilleena» baitipat.

Enikek onekin ire asmo ta almenik deuseztu nai. Elbarritu baiño bizkortu. 
Nor arrituren duk ba, asi-berri batek bere aurreneko jardupena erdipurditan 
sortzea? Ekiok irmo bide oetatik. Bazegok gure errian bertan ikutugabeko naiko 
elebarri-gai ederrik asko. Nork bilduko ta eleberrituko zizkiguk? Murgil adi gure 
erriaren barne-arazoetan. Ez dituk nolanaikoak. Buru-argitasuna, biotz-unkitasu-
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na, maitasun-garra, kultur-iakintza sakona, zer geiago erri baten problematika 
ulertzeko? Gure euskera orr-errian sartuko baduk ere, bearrezko zaiguk bide oek 
ere urratzea noizpait…. Onetzaz besterik ez oraingoz.

Beste arlotxo bat ere ba-nikan irekin jardutekoa.

Barkatu zak nere ausardia. Enatorkik erasotzeko asmoz, adiskide antzean 
neure iritzia azaltzekotan baiño.

Irakurria dit ik emen bildutako euskerazko batzarraldi artan bidali ukan 
gutun idekia. Baita arestian Aita Villasante’ri idatzitakoa ere. Ire «Taupadak» ere 
bai. Mirestekoa duk benetan ire asmotasun sutsu ori. Aolkutxo bat idarokitzea 
zillegi al zaidak?...

Egia esan, alperrikako zerizkidak eta ez ain ongarri euretzat ere, gure au-
rrekoek geiegi arroturik duten euskera-joera kontu oietan naastea. Etenkigarririk 
baiño kalte geiago sortzen ditek gai oek; onetxek ere urruntzen dizkik gure au-
rrekoak elkarrengandik. Arrazoi aski badik gure Zaitegi jaunak Uztaila-Dague-
nila’ko «Eusko-Gogoa» aldizkariko atarian onako au ziagokanean: «Beste erri-
etan gerta danez, gazteok begirunez ta itzalez io oi dute garako gizonengana 
argi-eske ta laguntza-eske. Gurean zoritxarrez, ez da orrelakorik gertatu: maiz 
gazteok asaldatu dira garako gizonen aurka: ortik gure alkar buru eziña. Zenbait 
gaztek uste dute berak agertu arte, ez dala euskeraz idatzi. Esate baterako 1.900-
1937 arteko Azkue, Eguskitza, Lizardi, Olabide, Orixe ta abar bazterrean utzi nai 
lituzkete. Gazteok egokiera aundirik eztute izan, nonbait, idazle bikain oien lanak 
bear den egonarriz auznartzeko. Euskerarik eztute lorrindu idazleok, ez orixe. Nik 
enun uste idazleok ain biurri izan litezkeanik, alako izugarririk egin litzaketea-
nik… Euskera orriloan eta gara betean utzi dutela esan badizute, orriloan eta 
gara betean dateke. Dana dala, gazteok garako idazleon lanak aztertu bearra 
lituzkete, egia danentz ikusteko».

Garako idazle ospetsu oen artean, apaltasunak izkutarazi duan Zaitegi bera 
ere aipatzekoa duk,noski.Jendea leporaño dagola uste dikat amaigabeko berrike-
ta oekin. Antziñako zaarrak aztertu bear dizkagula? Ondo zegok. Baiño gizaldi 
onen asieratik euskera bide okerretik abiarazi dutela? Utikan! Joan gizaldikoak, 
eta Axular bera ere ikusi nai nikek egungo gaietan barna! Itzalez ta begirunez ta 
mirespenez begira bear dizkagu gizaldi ontako idazle-sailla, eta oek batez ere. 
Oek, garako idazleak, urratu zizkigutek iakintza ta gizapide-landa guziak, ta onen 
bearra zikan baitipat gure euskerak. Lan gogor eta astunena oen bizkar zamatu 
duk doi-doi.

Euskera-arazoa joera batek edo bestek askatuko dulakoan al ago apika? 
Arkitu al duk joera ori? Arraio pola!, barreia zak lau aizetara! Etziguk, nere ustez 
korapillotxo au joera batek edo bestek askatuko, asko ta ugari idazteak baiño.

Joera-zaleak be-zeudek euskal-idazleen artean, baiño egia esan, guziek bide 
berdintsutik zijoaztek. Batak ezin duna besteak asmatzen baitik. Oar zak euskal 
aldizkarietan ere, ainbesteko desberdintasunik somatzen al duk? «Orixe» jaunak 
senez diagonez euskal-idazleok oraingoz bata besteen ikasle gaituk. Eta bestela ain 
gaizki bagoaz, argitara zabaldu zak beste joera-edo bear luken bide «ezkutu» ori.
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Eztit esan nai onekin euskerak batere arazorik eztaukanik, oztopo-alderdi 
oek geiegi anpatu bear ez ditugula baiño. Euskaltzaleok, euskaldunok orobat, urri 
gaituk oso, eta pamilitxikien akats bereziak zeuzkagu. Bata besteenean naasi bear 
derrior. Zer genesaiokek. nekazari bat industri-teknikoen lanbidetan naastuko 
baukek? Ez al da berdin idazletxo tentel bat gizon erdi landu bat filoloji-gaietan 
naastea? Bai, euskera etxekoa izan-da...

Amaitzera noakik, adiskide. Bestela neroni naastuko nauk ez dagokidan 
arloan. Ondo esanak onartu, ta oker daudenak barkatu. Erantzun nai izan ezke-
ro zabalik dauzkak YAKIN onen ateak.

Bastarrika’tar Iñaki.

Ez zen gelditu, noski, erantzunik gabe Bastarrika, eta hortxe dugu 1958ko 
otsailaren 26an sinaturiko Txillardegiren ihardespen luze, zehatz eta gogorra 
JAKINen (29).

*  *  *

Andima Ibinagabeitiaren gutunak, (1935-1967) (30) argitaratzean urrats 
bat gehiago gehiago eman nahi izan genuen gure memoriaren berreskuratze 
bidean.

Andimak hamar urte zituela, beraz, mutil koxkor bat besterik ez zenean, 
etxetik urrun Tuterara eraman zuten jesuitetan batxilerra buru zezan. Dirudie-
nez erabaki honetan bere osaba Matia jesuitak zerbait ikustekorik izango zuen. 
Hemen latinoak egiten ari zelarik Orixek behin zer esan nahi zuen «Ibi»-k eta 
berak «allí» erantzun zionekoa ez omen zuen sekulan ahantzi. Nafarroako 
erriberatik Gipuzkoako bihotzera, Loiolara, hain zuzen, joan zen hamabost urte 
bete berriak zituelarik, eta bertan 1921etik 26ra igaroko. 1923an nobiziaduko 
botuak egin zituen, proba aski gogorrak iragan ondoren.

Hemen euskal giroa aurkitu zuen, zeren 1922az geroztik halakoxe euskal 
akademiatxo bat sortua zuten Zaitegi, Lauaxeta, Iñaki Goenaga, Plazido Mu-
jika, Korta anaiek eta beste batzuek. Halaber Aita Estefania izan zuten litera-
tur gidari bezala, eta betirako markatuak geldituko dira haren irakaskintzekin. 
Ibiñagabeitiak idatzi lanetarik ezagutzen ditugun lehen lanak latinez idatziak 
dira, Et Lux in tenebris, Pondus vitae eta Redditi impresos candenti sindone 
vultus lehen bertsolerroa duen poema, Patxi Altunak agertu digunez (31). 
Lehena 1925ean Loiolan idatzia eta beste biak Oñan, 1927ko ekainean. Hemen 
dagoelarik (1927-29) hasiko da artikuluak bidaltzen Bilbon agertzen zen Je-
sus’en Biotzaren Deya- ra, non ezagutzen dugun bere euskarazko lehen arti-
kulua agertu zen, «Pio XIgarrena ta eleiz-abestiak» titulupean (1930).

 (29) «Txillardegi jaunaren erantzuna Iñaki Bastarrika’ko jaunari». JAKIN 1958, 85-93.
 (30) Patri Urkizu, Andima Ibinagabeitia, erbestetik barne-minez, gutunak (1935-1967). 

Susa, Zarautz, 2000.
 (31) Patxi Altuna (ed.), José María Estefanía Zabala. S.I. (1889-1942) «Maestro de vas-

cos». Bilbao, Mensajero 1990, 114-115.
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Oñan (1929-32) filosofia egindakoan hautatu beharrean aurkitu zen, edo 
Madridera soldaduska egitera joan edo Colombiara maisu gisa joan. Noski, ez 
zuen batere dudarik izan eta Ameriketan iragan zituen hiru urte Bogotan eta 
Bucaramangaran. Handik itzulitakoan Marneffe-ra (Belgika) bidali zuten Teo-
logia eta Eskubide Kanonikoa ikastera. Hemendik ere jarraiki zion jesuiten 
aipatu errebistaren «Idazti berriak» erreseina sailerako artikuluak bidaltzen 
(1934). Baina 1935eko pazkotan bere bizitza guztian adiskide kuttun izango 
zen Jokin Zaitegiri Konpainia uzteko erabakiaren berri –Biotza dardaraz eta 
begiak iturri– emango dio Marneffetik zuzendu gutun batean, alegia, apaizte-
ko bezperetan zegoelarik habituak zintzilikatzea erabaki zuela. Lauaxetak 
bezala, euskara eta Euskadiren alde lan egitea hobetsi zuen, ikusten baitzuen 
Konpainia buruekiko obedientzia eta bere bihotzak agintzen ziona ezin uztar-
tuak zirela.

Hemezortzi urte luze eta diziplina latzean jesuitekin bizi ondoren etxera 
itzuli zen, beraz, Deustura, ama han bizi baitzen, eta bizitzeko beharraren 
beharrez Portugal aldera jo zuen, eta hantxe Lisboa ondoko Trafarian zegoe-
larik, dinamita fabrika batean lanean, gerra zibilak harrapatu zuen, zeinek 
honako sentimendua ernaraziko zion: Poz biderik ez dut, nereen berririk ba-
terez. Emengo izparkarietan berri zenbait irakur izan ditut baina berriok 
naigabea areagotzen didate (1936-XI-10).

Gerrak, noski, ez zuen gauza onik inora ekarri. Aberriak eta euskerak 
kezkatzen zuten batik-bat Andima, bere biziak baino areago, eta lekuz aldatzea 
pentsatzen du, Zaitegiri beste gutun batean argitzen dioenez, ... ez ote zenuke 
beste lurralde batean aire bigun eta atseginagoak artzeko tokirik? [...] patxis-
ten amorrua erbesteraino eltzen baita (1939-III-16).

Bukatzen denean gerra, Deustura, amarengana itzuliko da, baina ez da 
eskuak geldirik edukitzeko jaioa, eta Erbestean dagoen Eusko Jaurlaritzaren 
zerbitzu eta agindupean ezarten du bere burua, eta Pepe Mitxelenaren agindu-
pean, Anton Zugadirekin batera Aliaduentzat informazio lanak egiten saiatu 
zen. Garai honetako albiste oso gutxi dugu. Noizean behin Madrid edo Bar-
tzelona aldera joaten omen zen espioitza lanek hala eskaturik.

Euskara, ordea, ez zuen ahantzirik, beraxek urte anitz beranduago «Aur-
Ikastolak» artikuluan, gogoratuko duen bezala:

Gudu-ondoko urteak ziran, illun, itun eta astunak; gosea garai, malkoa non-
nai, beldurra berriz, biotz guztietan ernai, salatariak ari baitziran espetxeak erru-
gabez eta illobiak illotzez betetzen [...] Egun aietan ia egunero joaten nintzan gure 
Azkue aundiari agertutxo bat egitera. Ribera’ko etxe zar artan arkitzen nuen beti, 
leize-zulo beltz batean galduta bezela. Inor gutxi agertzen zitzaion orduan gizon 
aundi ari, alare antxen zegoen bakartasunik aundienean, beti lanean euskeraren 
alde, asperdu gabeko ekinean. Pozik artzen ninduen gure apaiz aundiak eta nik 
ere pozik idarotzen nituen berarekin ordutxo aiek. (Eman, 5, 1967).
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Halako batean, salakuntzaren baten ondorioz edo, 1947ko martxoaren 
15ean, zehatzago izatearren, polizia joan zitzaion etxera bila, baina atzeko 
partetik jauzi egin eta ihes egitea lortu zuen. Handik egun batzuetara Parisetik 
ilobei bidalitako gutun batean Bach-en Fuga arrakastaz jotzea lortu zuela, 
adierazten zien. Pariseko desterruan iraganen ditu 1947tik 1954erako urteak 
Eusko Jaurlaritzaren zerbitzuan, Quentin Bouchart kalean zeukan bulegoan. 
Urte emankorrak izan ziren benetan hauek, eta garai honetakoak dira ere gu-
tunik gehienak.

BBC-erako programak prestatzen zituen, euskerazko klaseak ematen 
(bere ikasle aurreratuenen artean zuberotar etorkiko ziren J. Mirande eta Pei-
llen anaiak izango dira) eta artikulu ugari errebista ezberdinetarako (Guatema-
lan Zaitegik zeraman Euzko Gogoa-rako, Pariseko Euzko Deya-rako «Euskal 
orrija» antolatzen, Fagoagak zuzentzen zuen Gernika-rako, bai eta Alderdi-
rako ere). Politika, musika, kultura, euskara eta euskal literatura izango ditu 
aztergai nagusienak bere luma zorrotz, trebe, oparo eta joriak.

1951-eko martxoaren 24ean Zaitegi, Mirande, Krutwig, Peillendarrak eta 
Irujorekin batera PEN Euskel Kluba sortu zuen, bera idazkari izendatu zute-
larik. International PEN-Bulletin of Selected Books- erako euskal idazleen 
obren berri (Bizia garratza da, Ama-semeak Arantzazu’ko kondairan, Euskal-
dunak, Goldaketan) ematen zuten artikuluak idazten zituen Miranderekin ba-
tera (1952).

Aldizkarietan euskal lanez egiten dituen kritikak, ordea, –kritikari 
baino areago berriemale, zabaltzaile nekaezina baitzen–, beti izango dira 
alde onak goraipatzeko, eta soilik gutunetan ageri da duen benetazko iri-
tzia. Adibidez, Krutwig-en idazkera dela eta honako idatziko dio Zaitegiri, 
Krutwig’en euskera benetan bitxia! Atzo, ain zuzen ere, Mirande’ek esaten 
zidan gazte orren izkuntza Olabide’na bainon askoz ere zailagoa dela 
(1951-IV-16). Leizaolak agertu berri zuen euskal literaturaz lan bat eta 
honakoa aitortuko dio berriro Zaitegiri, –erdizka baizik gure olertiaz ez 
zaigula yabetu esango nuke– (1952-V-26). Eta beste batean ozpin-ontzia 
isuri nahirik, ez Jokini bere adiskide kuttun zuen Joni baizik hauxe adie-
raziko dio, Asperturik nago igaro iru auetan ater gabe txalo joka ta kriti-
ka idazten (1952-XII-4).

Gutun horien bitartez jarraiki diezaiekegu dudarik gabe euskal kulturan 
memento hartan ematen ari ziren aldaketa nagusiei. Nola goraipatzen duen 
(1953-I-7) hainbesteineko eskandala sortu zuen «Liburu Lizunetaz» Jon Mi-
randek idatzitako artikulua, nola Nemesio Etxanizi idatzitako beste batean 
dioen, egia esan, literatura gordin eta ausarditsu baten bearrzanean arkitzen 
gera, bestela jai dago. Eliza ez da bere lotalditik esnatu euskeraz pekatu 
mortala ikusten denean baizik (1953-IV-29), eta nola eliza-zentsoreen jokae-
ra maltzurra Zaitegiren Bidalien Egiñetaz salatzen duen bortizki, zeren eta 
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Bide ortatik Euzkadiko sinismen-oztua, otzagotzea baizik ez dute iritxiko 
(1953-VI-15).

Zaitegi behin eta berriro ari zitzaion laguntza eske Euzkal Gogoa 
zuzentzearren eta Ameriketara hurbiltzeko bere aldamenera, eta azkenean 
lortu zuen Andimak erabaki hori har zezan. Lehendakariak berak antolatu 
zuen despedida eder bat sekulako afari batekin (1954-II-21), baina itsaso-
az bestaldean berehala ohartu bide zen Guatemala ez zela Parise. Honela-
xe idatziko dio Miranderi: Aldaketa aundia, adiskide, ortik onakoa. Au ez 
da Paris, urrik eman ere: or igaro zazpi urte luzeak ez ditut bereala 
aantziko, ez orixe, Euskalerria eta Europa zaharra, barneegi daramazkit 
ene biotzean. (1954-III-25).

Beraz, Euskadi-mina ez ezik Paris-mina berehala sortu zitzaion. Eta hau 
menderatzeko lanari uztartzea bezalakorik ez zuen ediren, Zaitegik zuzentzen 
zuen Ikastola Nagusian, Landibar Lizeoan, latinezko klaseei, eta Euzko Gogo-
arako idazlanei jotake eutsiz. Baina Guatemalako matxinadaren ondorioz 
sortu zitzaizkion arazoak poliziekin animoa apalduko diote.

Aitorle eta animatzaile Koldo Mitxelena aurkituko du, eta honela bere 
animoa eroriaren berri ematen dioenean, nola jaiki eta erori dabilen halaxe 
arituko zaio gutun batean:

Beti bezela ari naiz ni, ieiki ta erori, erori ta ieiki. Auxe, atzerriko lorra 
geroago ta aztunago gertatzen ari zaitala. Amar urte laster zama akigarri au biz-
kargainean daramadala. Arinagoa egiten zitzaidan Parisen Euskalerriko aizeak 
urbilago izaki, emen aldiz, gero ta pixuago. Burmuina ere elkortzen ari zait, luma 
nagitzen, biotza zainiltzen. Onenak eman ditudala deritzat. (1955-VI-24).

Hona idatzi ziona Miranderi Txillardegiren obrari buruz:

JON MIRANDEri

Parisera

Caracas, 1957-XII-12

Ene adiskide maitea:

[…] Irakurria duzu or nunbait, Leturiaren egunkari ezkutua. Txalo andiak 
jo dizkiot egileari ene kritika-bideari jarraituz. Zuk zer derizkiozu liburu berri 
orri. Esango didazu zerbait, zure kriteria elerti gaietan guztiz dalako jakingarria 
neretzako.

Beti bezela ari naiz emen gaindi, Europa-mina ezin gainditurik. Lurralde 
auetan aspertuta bizi naiz, asto belarrandiz inguratuta, batez ere gure kolonian, 
benetako kolonia... Euskeraren egunez apari bat egin zuten aberri izkeraren al-
derako... Ni ez nintzan joan. Okaztuta naukate eta ez dut aien batzarretan nere 
bururik agertu nai... Eta bakarrean ari naiz, ixilean ene gelatxokoan sartuta... 
Irakurri, idatzi... eta abar.
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Iloba ezkondu zait eta or gaindi ibili da bi ilabetez, artean ni bakarrik. 
Ederki antolatu naiz eta egun goxoak igaro ditut.

Or datozkigu jaiak... eta ezin ixilik iraun zuri zorion-agur andi ta ozen bat 
bialtzeke, orobat zure guraso maiteei ere. Irrikaz nago zuek ikusteko. Laister 
izango al da. Anartean ar itzatzu ene besarkada sendoenak.

*  *  *

 Eta hona ondoren ere Euzko Gogoan Ibiñagabeitiak ohi zuen eran idatzi 
eta agerturiko kritika baikorra.

Txillardegi, Leturiaren egunkari ezkutua. Bilbao 1957.

Aldizkari onen zuzendariak liburu ontaz kritikatxo bat egiteko eskatu zidan 
luzaro ez dala. Anartean, EGUNKARI onen otsandia nereganatu zan or-andik, 
eta urduri nengoen eleberri aipatu ori noiz ikusiko. Ain zuzen ere, nere atsarteak 
asi ditudan egunean eskuetara zait Txillardegiren liburua,txukun ta apain Bil-
bao’ko «LEN ETA ORAIN» argitaldariak oi duenez. Paketean zetozen beste libu-
ruak aldebat utzita, Txillardegirenari ekin diot, gogoz ekin ere.

Eta egia esan, etziran ustel atera eleberri onen inguruko berri onak. Libu-
ru berria benetan gure elertian, oraintasunez betea, idazle azkar baten arnas 
beroaz oretua ta pizkortua. Bai, irakurle, oretua ta pizkortua. Idazlearen arnasa 
dariten liburu gutxi izan dugu orain arte gure artean: geienetan idazlea kanpo-
aldetik baizik ez zaigu agertzen, barnetik ez ordea. Txillardegiren liburu ontan 
aldiz, idazlea bera agiri zaigu oso-osorik bere esankizun, auzi ta gogoeta sako-
netan, eta liburu au idazlea bera dala esan bear, ez estiloz bakarrik baita mamiz 
ta giarrez ere.

Ez da errexa, egia esan, norbere mami-giarrak, nolarebait mintzatzeko, 
papera iraultzea, eta orixe iritxi du bete-betean Txillardegi gazteak. Guk ere bear 
genuen orrelako zerbait. Euskal-idazleak eginkizun andi ori bear bezela betetze-
ko girorik sekula ez dutela izan esango nuke. Berez gera lukur ta esku-eutsiak 
euskaldunok barneko gure katramilla ta auziak gordinki ta ausarki biotz aratole-
tatik atera ta irakurlearen gogora aldatzeko. Maitasun gai ontan batez ere, beti 
ibilli izan gera erabe ta lotsati, ez noski euskaldunok maitabidean besteak baiño 
otzago geralako, axari-kumeago geralako baizik gere maite-kontuak estaltzen.

Mitxelenak ederki diñonez itzaurrean, milla eratan azaldu digute maitasuna 
idazleak, eta oraindik ez dira adierok akitu ezta akituko ere gizona gizon deño, 
ardatz orren inguruan baitabiltza lur ontako auzi ta gora-bera guztiak. Orixe 
izan, ain zuzen, gizadiari berean eusten dion iturria, gizakiak ainbat ur-mota 
darizkin iturri agortu-eziña, berez bakar ta orokar. Eta Txillardegik argi ta garbi 
erakusten digu bere novela ederrean euskaldunok ere badugula esatekorik gai 
orren inguruan, eta esateko iakingarriak.

Ez zaitut aspertuko, irakurle, liburu onek iradoki dizkidanak azalduz eta 
ainbeste bulko ta ustekizun ernerazi dizkit nere baitan. Baten batzu idazle azka-
rrarekin bat ez datozenak, iakiña. Zerbaiterako dugu bakoitzak gere burutxoa, 
pentsatzeko alegia, eta bat bederak geure pentsamenduak ditugu edo bear geni-
tuke beintzat. Unamuno’k ziñonez, benetako idazleak zerbait ernerazi ta iradoki 
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bear du irakurlea baitan. Txillardegik, ala fede, ederki iritxi du elburu ori bere 
eleberri zoragarriarekin. Beste gorapenik egingo ezpaliote, auxe luke aski gure 
letretan lenengo errenkadan ezarteko.

Izkerari buruz enoa ezertxo ere esaten. Ez naiz gramatikakeritan murgildu-
ko gure artean oi danez. Novela au irakurtzean ez zait bururatu gramatika danik 
ere, ez itz-berririk ezta lapurtar klasikorik ere. Auxe bai; darabillen euskerak 
gogoa erabat iñarrosi dit, eta gogoak iñarrosteko gai dan izkera benetakoa ta 
egiña da.

Ongi etorria, Txillardegi, gure soro mear ontara, itzaurregillearekin 
mintzatzeko. Ez da gogoa, ala ere alako barne pozatsegiñak ekarriko dizkitzu 
noiztanka. Gaiñera zu bezelako langille azkarren bear-gorrian arkitzen da gure 
baratzatxo au.

Estimatzeko hitzak, noski.

*  *  *

Geroxeagokoa da «Odol-gabeko matxinada» izeneko artikulu batean 
(Irrintzi, 7, 12-13) proposatzen duen iraultza, alegia, munduari adierazteko 
euskaldunen izan-nahia, bizi-nahia eta iraun-nahia, batipat euskararena litzate-
keena. Tamalez, gutxiegi hedatutako artikulua da hau.

Euskaltzaindiak, 1961eko abuztuan urgazle izendatu zuen Insausti, Eiz-
mendi eta Peillenekin batera. Adore hain handikoa eta hain sutsua izan zen 
gizona urte honetan Aberrira itzultzeko asmotan ibiliko da, baina frankismoa-
ren garai gogorrek irauten zuten oraindik. Hona haren gogoeten berri ematen 
digun gutun zatia:

Egia diotsut, bidea zabal baldin banuke lurralde auek bertan-bera utzi eta 
aberrira itzuliko nintzake pakean iltzeko baino ezpada ere. Bainan ezin itzuli ango 
agintariek lur-joten ez duten bitartean, eta ez dute ain arin lur-joko noski. Orra 
eman, nere barne-giroaren berri, larritasunez eta etsitasunez betea. (1961-I-7).

Gutunetan ageri dira noizpehinka euskal idazleei buruzko komentarioak. 
Krutwig-en Vasconia liburuaz pentsatzen duena, edo Txillardegiren Huntaz eta 
hartaz saioak eragiten diona, zeinek Nemesio Etxanizi zuzendu gutunetan 
honelaxe dioten:

Oraintxe irakurri dut Txillardegiren liburu berria: Huntaz eta hartaz. Lan 
sakonak dakazkinak eta ederki idatziak; ainbeste h-ek begiak lausotzen dizkida-
tela… bestela benetan irakurgarri liburutxoa. Beinepein gazteok exenplu ederrik 
ematen die gure politiku zarrakituei, inoiz ere euskerarik lumartean artzen ez 
duten oriei eta artuko ere ez. Liburu au ezpaldin badaukazu, neonek igorriko 
dizut bertatik. Esan beraz. (1966-I-4).

[…] Irakurri dut Txillardegiren liburu berria, arekin bat nator gauza askotan, 
eta arrazoi guziak ematen dizkiot euskera kontuan batez ere. (1966-II-15).
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[…] Txillardegiren azken liburua neri ere oso atsegin egin zait euskal-auzi-
ari dagokion saila batez ere. […] Inoiz buru jabe gertatzen baldin bagera, ni neuk 
enuke inoiz ere bilinguismorik onartuko; lenengo egunetik euskera bearrezkotzat 
ezarriko nuke Euskadiko ikastola guztietan espainiarren eta prantsesen bideak 
jarraituaz. (1966-III-20)

Andimak 1967an, adorea etsipenetik atereaz beste aldizkari bat sortuko 
du, ia bakar-bakarrik Miranderen laguntzarekin. Barne-mina, aldiz, bihotz- 
-mina bilaka-bide zaio:

Biotzak ustegabeko joko larri bat jokatu zidan eta il-zorian ikusi nuen nere 
burua. Eskerrak biotz-osagile onak direla uri artan eta eguerdiko izu-ikara 
arratsean patxara biurtu zen (1967-VI-17).

Jota, pitzatua, zaztatua zeukan bihotza nabarmen denez eta hori dela eta 
hainbeste maite zuen Aberrira itzuli gabe, desterruan, bakardadean hil zen 
Caracasen 1967ko azaroaren bian, mende honetako euskal idazle, itzultzaile 
eta saiolaririk handienetakoa. Bera lurpean datza, baina bere obrak zutik dirau, 
–zenbait lan argitaratzezain dauden arren.

Gauza jakina den bezala Txillardegik oso estimatzen zuen Andima, eta 
estimu honen adierazgarri dateke Santi Onaindia karmeldarrari Waterloo-tik 
idatzitako gutuna:

Santiago ONAINDIAri (32)

Larreara

Waterloo, 1967-ko Azaroaren 26

Agur adiskide:

Garagarrillaren 1-ekoa hartu nuen; eta orobat ere hartuak Olerti guziak 
(Urtarrilla-Bagilla, 1967 deritzana barne). Denengatik bihotzez milla esker.

Andima hil da. Dagoeneko ba dakikezu. Zure adiskide haundia izan zala ba 
dakit, eta nere dolumiña bidali nahi dizut. Hizkuntzaren aldetik hobea zan Andi-
ma, nere ustez, bere garaieko idazle gehienak baiño. Gazteriarekiko guztiz zaba-
la, euskaltzale amorratua, galera bat da zalantzarik gabe.

«Atzerri-ogia garratza baita» esan zenidan zurean, eta egia dana ongi dakit! 
Ez nuen, ordea, aukerarik izan orduan; eta gaur gauza bera. Nere anaia eta 
Donostia’ko legegizon bat hor ari dira nere kasoa aztertzen; eta gauza oso 
gaizki omen dut: hamabi une «hasteko•» anaiak esan didanez. Ez dut, beraz, 
aukerarik, ez banoa bederen komenturen batera fraillez jantzirik...

Ogi garratz hori irentsi beharrean naukazu, beraz; baiña gogoa EZERTAN 
ere hozturik dagoela uste baduzu, oker zaude. Beti bezin gogotsu nago, areago ez 
bada. Eta lanean jo-ta-ke, zoritxarrez frutuak oso diztiranteak ez badira ere...

 (32) Aita Onaindia, Eskutitzak. Euskal literaturari buruz. Bilbao, 1974, 255-257.
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Hortik datozen berriak, danak onak ez izanagatik ere, bihotz-altxagarri dira 
gehienetan. Ba dirudi, alde batzutatik bederen, gure gauza ez dala sekulan izan gaur 
bezin ondo. Ikastolen fenomenua harrigarria da; eta ez dator soillik: egun hauetako 
gertaera batzuk, gure etsaien beren ezinbestezko jokoa, dana, oso pozgarria da.

Ikastolei dagokienez, ez dakit nik zertan ari diran, nola moldatzen diran 
liburuen aldetik esate baterako. Oso pozten dira danak ikastolen ugaltzearen 
arabera, eta bidezkoa da; baiña askotan gelditzen naiz ni pentsakor, ez baikaude 
alde askotatik ez gertu eta ez gutxiagorik ere. Anarkia oraindik ere haundiago 
egitea ez zaigu iñundik ere komeni, eta nik ez dakit irakasle (txalogarri eta go-
ragarri!!!) horiek nola moldatzen diran, zer irakasten duten, zer liburuz baliatzen 
diran, haurrak zer irakur dezateken, eta abar, eta abar. Hor zaudetenok problema 
hauetaz pentsatzen duzutela ez dut dudan artzen; baiñan ez dut ulertzen. Neure 
emaztea izan zan Donostia’n euskal ikastola bat jarri zuen lehenengoetako bat, 
dakizun bezela, Elbira’ren laguntzaz; eta ba dakit, beraz, nolako urritasunak jo 
izan gaitun orain arte, eta nolako saltsak, ezin-ikusiak eta akatsak izan diran. 
Nola ikusten duzu zuk arazo hori?

Gure arteko alkarrizketa, bidenabar, bai politikan eta bai hizkuntzan, beti 
bezin eskas eta kaxkar dago. Ez dugu alkarrekin hitzegin nahi. Danok azpikerian 
ari gera, alkarren kontra, hitz politak aipatu baiña alkarri behaztopa eta ankar-
te egiñaz! Noiz arte? Noiz bildu behar dugu funtsean gogaide geran guziok? Noiz 
arte gure ebakidura azkengabe huntan?

Ugalde horrera doa. Berri ona da. Ikusiko duzula espero dut. Laguntzaille 
ona doakizue, nik uste.

Gure B.6 datorren hillean agertuko da.

Lehenago zu ikusten ez bazaitut-edo, Eguberri on, eta nahi duzun arte.

Txillardegi

*  *  *

Nemesio Etxanizen 100. urteurrena dela eta (33) idatzi artikuluan nioen 
bezala, dudarik gabe Pako Suduperen lanak (1996, 1997) funtsezkoak izateaz 
gain aski sakonak dira haren bizitza eta obra behar bezala konprenitzearren, 
beraz, guk hemen esango ditugunak ertz-oharrak bezala jo ditzakezue, besterik 
gabe. Hasiko naiz kontatzen nola ezagutu nuen Nemesio Etxaniz.

Mila bederatzirehun eta hirurogeita seiko urtarrilaren hogeita hiruan 
(1966-I-23) izan zen, nere oroitzapenak ondo baldin badaude. Duela berro-
geita bat urte, beraz.Victoria Eugenia-ko aretoan Jaialdi bat ematen zuten 
eta hantxe Lurdex Iriondok kantatu ondoren Martxa Luzeari buruzko eta 
Lin-Pao mendiko kontua eta kantua, besteak beste, agertu zitzaigun On 
Nemesio sotana luze harekin Baratzeko pikuak hiru txorten ditu kantari. 

 (33) Patri Urkizu, «Nemesio Etxanizen 100. urteurrena dela eta», Oihenart, 18, Donostia, 
127-132. Deban, 1999-XI-12an, Joseba ULAZIA, Anton ALLIKA eta Pako SUDUPErekin izan-
dako mahai-inguruan egindako hitzaldiaren moldaketa.
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Dudarik gabe, ahots izugarririk ez izan arren, grazia aparta zeukan apez 
moderno hark.

Eta gertakizun honek beretzat ere nahiko interesa izango zuen nonbait, 
honelaxe aipatzen baitio Andima Ibiñagabeitiari idatzitako gutun batean:

Ilbeltza’ren 23’an, Donosti’ko VICTORIA EUGENIA Antzokian, zoragarriz-
ko jaialdia izan genduan. Gure gazteak esnatu dira, gu ez aiña, ta or atera 
zaizkigu, teatro betearen aurrean gaurko kanta berri ta ye-ye aldeak euskeraz 
jantzita ematen. Ba-zan antxe jendea ta txaloka beroa.

Beti bezela, izan da norbait orrelakorik euskeraz ez degula bear esan dua-
na; baiña iñosokeri oietan astia alperrik galtzeko biderik ez degu. Aurrera joan 
beharko degu, gure izkuntza gaurko jolasetan sartzen. Gaztediaren sailetan, 
euskera entzun dedila, ta joan ditezela zakurraren zerera, euskeraz sermoiak 
bakarrik entzun nai dituztenak. (1966-II-6).

Gutun horretan bertan beste komentarioen artean Txillardegiren liburu 
argitaraberriari buruz iruzkin aski mingotsak botatzen zituen, bizitzaren laburra 
aipatzen eta nola ez, fede kontuan sentitzen zituen krisiak.

Gu garai hartako gazteok, –hemeretzi urte nituen nik orduan–, esna 
geundela uste genuen ere, eta gure argien eskasiak erakusten zigun arabera 
gure bidea ere egin genuen. Kanta izan zen, dudarik gabe garai hartako kon-
tzientzia suspertzaile, eragile eta biziarazlerik garrantzitsuenetakoa. Baziren 
urte batzuk Etxanizek berak Kanta-kantari (Aur-jolasak: Maite-kantak: Izadi-
abestiak) liburua plazaratu zuenez geroztik (1952). Urte honetan bertan mol-
diztegian emanak zituen ere bi antzerki, Izeko Aberatsa eta Irulearen negarra. 
Kontrazalean Manuel Lekuonaren gaztelaniazko hitz batzuek zekartzan, hona-
ko hauek direnak, besteak beste:

Un propósito de apostolado, es el que estos últimos años le decidió a lan-
zarse a la publicidad. Un propósito de moralización de la canción callejera. Tal 
es el propósito que anima su precioso tomito de poesía vasca que ha hecho po-
pular el expresivo título de KANTA-KANTARI. Canta cantando bella y graciosa-
mente, desterrar la canción procaz que está a punto de desoxigenar el ambiente 
moral de nuestras poblaciones y aldeas.

Beraz, garbi dago apaiz haren helburua zein zen. Hona Etxanizek Zaite-
giri idatzitako gutun batean (34) beste gauzen eta albisteen artean dioena Le-
turia…-z:

Donostia, 1957-VII-8

Zaitegi, adiskide:

[…] Txillardegiren liburu berria agertu zaigu. Irakurria dizut, askartxo 
bada-ere. Liburuxka polita dator; ez trinkoegia.

 (34) Gutun argitaragabea.
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Zuk irakurria dezu, ta idazkerari dagokion aldetik etzaizu ezkutua. Letu-
ria’ren egunkari ezkutua, gai berria degula, ta idazlea gaztea: ori degu nerekiko 
pozgarriena. Euskaldun berri-usaia ziaro ez digula galdu, deritzat.

Atsegin zait geienetan. Mitxelenak bere buru-auste batzuek sartu dizkiola 
ere, agiri da. Egia, Donostia ta orrelakoak ez ditu galdu nai. Osorik jalkitzen 
dizkigu atzezki oiek.

[…] Zuri nere bostekoa.

Beraz, badirudi Mitxelenaren gidaritza nabarmendu nahi diola eleberria-
ren erdiketan eta euskeran. Bestalde, gaur egun ere gertatu ohi den bezala obra 
bati buruzko bi erreseina ezberdin izatea, bi iritzi kontrajartzea, Euzko Gogo-
an halaxe egin zuten egiaren muina atzeman nairik. Hona Etxanizena:

Txillardegi. Leturiaren egunkari ezkutua. Bilbao 1957.

Ona emen euskaltzaleok pozik ar genezaken idaztia. Dakarrena dakarrelako 
ta datorrenagandik datorrelako. Alper asko dugu euskeraz ikasten asten diranen 
artean. Asi... ta bertan utzi. Areago oraindik asteko kemenik ere ez dutenen ar-
tean. Gaurko idazti onen egileak ez du orrelakorik. Euskeraz ikasten asi, ta 
zazpi urterako onelako liburua ematen duan gizona, ez da baztarrerako egiña. 
Euskaldun berri degu, beraz, egilea. Ai onelako asko!

Eztegu, ala ere, intzentsu utsetan gure iritzia urtu nai. Liburuak goragarri 
asko ditun arren, ba-du alako gordin-antza ere. Bizi-bizi ta idazkera ebakia da-
karkigu gazte onek; baña mirari zitekean euskaldun berri batek gure izkuntza 
zearo egosia agertzea. Ba-du, beraz, euskaldun berriaren usai pixka bat noizik 
bein. Ez da arritzeko, ta Txilardegi azkarrak artuko zion bere ume oni usai ori.

Ala ere, oso txalogarri jotzen degu egin duan lana, ta agertu digun eskua 
eleberri-sallean.

Dakarren gaia, gaur-gaurkoa degu gizaldi jorratu onen buruetan. Gizadia 
gudu-aizez astindua ikusi diguten gazteok, lengo bizieraren berri eztakite. Guzia 
erortzen ikusi dute, gizonen erakutsiak auen egiteetan urratuak ikusi dituzte. Ta 
gaztediaren galdera au da: Al-da ezer egiarik? Al-da egia ezagutzeko bide ziurrik?

Idazle gazte onek Unamuno’ren erakutsia ta burukera ederki azaldu zizki-
gun Aldundi’ko liburutegian. Unamuno, Ortega ta beste zemait pilosoporen go-
goetak, gazte auen muñetan gogor eragiñak ditugu. Gure gaztediaren ZALANTZA 
gaitza agertzen digu, ain zuzen, Txilardegi idazleak.

Leturia’k ZORIONA ta EGIA arkitzea du bere kezka zirikatzalea. Bakarrean 
pozik zegoena, Neskatxa baten agertzeak maite-irrikaz jo du. Maitasun-bideak ez 
dio Leturia’ri eragozpen asko ekarri. Eztegu emen zemait eleberrietako ari-ma-
taza nasturik. Neskatxaren ezaguera, maitasun agiriko biurtzen zaigu lan aundi-
rik gabe.

Maitalearen mundua poliki agertzen digu Txilardegi’k. Griña biziari oztopo 
asko jartzen ezpadizkio ere, maitalearen gora-berak, poz-kezkak, maitearen joka-
erak, egoki daramazki bere artian.
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ZORIONA eskuratu du, ustez, eta orduantxe asten dira berriro Leturia’ren 
kezka zorrotzagoak. Zorion-jabe zalakoan ezkontzara jo du; ta-zorion-kabi ura 
utsik bilatzen du. Biotzak eztu arkitu an, uste zuen egon pozgarri-luzerik. Berea-
la aizez puztutako pilota bat, zulotxiki bat egiten ba-zaio andik uzten dan beze-
laxe; alaxe gerta zaio gure ezkon-berriari. Zorionak urruti aldegin dio. Mendi-
gañean ikusten ditugun lañoak, gailurrera igo ta eskuz ikutu ezin ditugun gisan; 
ala dabil gure Leturia ezkondu ezkeroko bere bizitzan.

Orduan alderdi berriak ikusteari eman dio, ta ba-dijoakigu Paris’era. An 
ere orobat gertatzen zaio. Len-egunak pozgarri, aldi pixka bat igaro-ondoren, 
bere Zorion-bidea galdu zaio.

Gerokoa azkar dator. Emaztearengana itzultzen da senar gaztea. Gaitz la-
rripean arkitzen du gaxoa. Gaitz arek luze gabe galtzen du emaztearen bizia, ta 
Leturia bere ZALANTZA-gaitzak menderatuta pendiz baten bera dijoa betiko 
pakearen bila.

Azken iluna Txilardegi’k bere Leturia’ri eman diona. Gaurko gazteen buru-
etan diran lañoen antzekoa.

Liburuak Lizardi zanaren URTE-GIROAK darabilzki gogoan. Aren itzala 
pizten du azkenerarte. Arek Udazkenean nai zukean jo-muga, Leturia’k Neguan 
arkitu du.

Euskeraz etzan onelako gairik aztartu egundaño. Au degu pozgarri. Gai 
berriak lantzea; kezka berriak arrotzea nai genduke gure izkuntzaren baratzan, 
ta auxe egiten digu txalogarriena Txilardegi gazteak.

Bijoakio gure zorion-agurra, ta iñola ere gure txaloak lanerako akulu bali-
tu, biotzez jotzen dizkiot nereak, bide ortan aurrera jo dezan.

1966an Etxanizek argitaratu zuen poesia, eleberria, irrati-antzerkia antolo-
gia bat, Lur Berri Billa izendatu zuena. Nobelaren titulua Ameriketan galdua. 
Hona gaia laburbildua. Basaburu baserriko alaba baten gora-beherak dira. Gogoz 
kontra ezkontzen dute Juana Martinekin, baina honek ehizerako gustoa besterik 
ez duenez Mikolas anaia ttikiak seme bat egingo dio (Pako), eta etxeko ohorea 
ez galtzearren Juana Ameriketara bidaltzen dute. Hemen Benito errioxarrarekin 
sei seme-alaba izango ditu elizatik kanpo. Azkenean, itzultzen dira aberasturik 
Logroñora, senarraren sorterrira, baina hau etxe-kalte huts bat da. Juana joaten 
da ama bisitatzera, baina honen kezka bakarra alaba elizaz ezkontzea da, eta 
Benitok ez duenez hori nahi Ameriketara itzuliko da Juana bere alaba ttikiarekin. 
Hemen aspalditik galdua zuen semea, Pako aurkituko du, Rosa galiziar zintzo-
arekin eta langile amorratuak direnez aberats bilakatu dira. Historia hau, Etxa-
nizen beste guztiak bezalaxe apaiz baten begietatik ikusia dago. Elizatik kanpo, 
antza, ez dago bizimodu zuzenik, dena da «sasi», sasi-gizonak, sasi-semeak eta 
horrelakoak. Badu neurri batean eta tituluan bertan R. M. Azkueren eleberri 
batekin antza, hau da, Ardi Galdua obrarekin, non Ameriketara joatea fede ka-
tolikoaren galtzeko arriskua, amildegia eta galbidea besterik ez den.
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Andimak egindako iruzkinean hasiera goibela azpimarratzen du, eta hori 
ez datorrela ondo tango, fox rumba merenge eta abar euskaraz lehenengoz 
eman zizkigun idazle jatorrarekin. Baina, zein urrun gelditzen da zuela bede-
ratzi urte Txillardegik argitaratu Leturiarengandik, edo jadanik 1959rako Mi-
randek idatzirik zeukan Haur besoetakoa-tik. Badirudi, beraz, Etxaniz urte 
batzuetan kulturan eta politika arloan aski ausarta izan zela, –hor daude leku-
ko gisara gobernadore zibilekin izan zituen gora-beherak, gutun-trukeak eta 
Epaileen zigorra–, baina ohitura eta gizarte alorrean aski tradizionala zela. Eta 
aitzindari izan arren 60ko eta 70ko hamarteetan eman ziren benetazko kultura, 
ohitura eta euskararen iraultzetara, –68an ezarri baitziren batez ere Arantzazu-
ko Biltzarrean euskara batuaren hastapen eta oinarri nagusienak–, ez zuela 
jakin ere egokitzen.

Dena den eta ideiak ideia, gure oroimenean betirako gelditu da lehen 
aldiz ikusi genuen apaiz alai eta bizi haren irudia,txatxatxa kantari.

*  *  *

Antonio Karmelo Urrestarazu «Umandi» idazle arabarrak (Araia 1902- 
-Gasteiz 1993) Blanka Urgell-ek kontatzen digunez (35), euskaltzale amorratua 
izan zen, eta kartzelan bezala Parisen ere euskarazko klaseak ematen saiatu 
zen. Euzko Jaurlaritzaren administrari lanetan aritu zen Parisen, Errebista as-
kotan parte hartu zuen, hala nola, Euzko Deya, Euzko Gogoa, Estibalitz, 
Karmel, Kardaberaz, Alderdi, Egi billa, Goiz-Argi, etc., hots, Paris, Mexiko, 
Baiona eta Caracasen argitaraturiko euskal aldizkarietako kolaboratzaile izan 
zen. Argitaratu zituen liburu zenbaiten artean hor daude, Gramática vasca 
(1955), Bizkaierazko aditz-erak (1955), Euskal Betekizunak (1977), Gentza 
bearrean (eleberria) (1985), Euzkadiren ebazkizun aundia (1985), Euzkal 
Elizti laburra. Asimasiak (1987) eta Asmoz Hiztegia. Gasteizko Hiriak erbes-
tetik itzulitakoan, Urrezko domina eman zion (1984), eta Asparrengo Udalak 
magalpeko seme izendatu (1990) zuen.

Pariseko Euzko Deya-n, hain zuzen, Gure Liburuak deitu sailean bere 
iruzkinak aurkezten zituen. Eta ez sinatu arren hona nola eman zuen Txillar-
degiren harrera Parisen:

Leturiaren Egunkari ezkutua, debida a la pluma de un novel escritor «Txi-
llardegi» que se nos aparece en este trabajo como una gran promesa (36).

GURE LIBURUAK

«Leturia’ren egunkari ezkutua», Txiliardegi’k egiña ta aurten Bilbao’n 
«Euskal Idaz-lanak» argitaraua.

 (35) Blanka Urgell, Andoni Urrestarazu «Umandi». Bidegileak, Eusko Jaurlaritza, 
Vitoria/Gasteiz 1996.

 (36) Euzko Deya, nº 407, Paris 1957, 2.
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Auxe aurtengo euskal-liburu berri bat. Berria aurten argitara eldu zaigula-
ko; berria gaiaz ere orain arte, geuk dakigunez, euskeraz erabilli ez dan gaiaz 
egiña dalako.

Esan dezagun aurretik gai ori ez dala gure gogoko. Elertiarengandik atse-
gina naiago dugu beti eresi batengandik bezela; entzun eta ikuskizunetatik, gure 
zentzumena ikutzen digun beste edozeiñetik bezela.

«Leturia»’k darabillen garra, eri dagoen arima batena izanik, bere eritasun 
orrek biziki jotzen du irakurlearena, ta osakintza maillean osoki ezpada ere, ku-
tsugarria dugu eritasun oro; zer esanik ez, erikeri baldin bada; areago gogoeri-
tasuna izanik.

«Leturia»’ren «egunkari»’a orain eztago «ezkutua», ta gogo baten barneko 
biziaren oyua izanik, idatzitako itzen bidez oso edaturik dugu irakurleen beste go-
goak zorrozki jotzen. «Leturia»’k jasandakoak besteengan koskik egin ez baileza.

Ez, ez da gure gogoko gaia. Eritasunak eriotzara garamazki ta guk geuk 
osasuna naiago, bizira eraman gaitzaken osasuna.

Ala ere, ta esandakoa aitortu bear izan badugu, euskerarentzat beste urrats 
bikain dugu, liburu onen bidez egindakoa. «Plazara» jauzi egin digu euskerak 
berriro, ta or ikus dezakegu dantza berritan zalu, Txillardegi txistulariaren doñuz; 
eta doñua ongi eroanik egoki dantza. Ona emen idazle berri bat. Dana dugu 
berri, ontan: liburu, gai, idazle; eta ona emen ere egille onen lan ederra: euske-
ra orren egoki dantza berri ortan eragitea,

Liburu onen gaia zalla ere izanik, Txillardegi’ren lumak erreztasuna eroan 
dio, ta berari esker errez irakurtzen dira urtezaroetan barna gogo astinduaren 
gorabera guztiak.

Itzetan, oso bearrak ez bide diran erderakada batzuek ordez, pozago ikusi 
genitzakean arrunt eta jatorragoak edo ditugun euskerazkoak. Berebat joandako 
beste euskal-aroko joskeraren bat. Ona 125 orrialdean esaten dana: «Zergatik? 
Zeren egiak ez duen gizonagan agintzen, baloreak baizik». «Zeren» orren bidez’ 
egiten dan joskeraren ordez, ezin ote diteke beste jatorrago bat erabilli? Jatorra-
go ta, apika, zuzenago? Baietzean gaude.

Iritzi auen gorabera, guztiontzako zorionak. Idazle berri, euskal-giar eta 
gunez betea, gazte, jakintsu, euskaltzalea. Amaika arnari mardul aurrerantzean 
berarengandik jaulkitzeko noski, betoz ugari, bere aroan bakoitza.

Eta onar bitza Txillardegi’k gogoz jotzen dizkiogun txalo beroak (37).

Garbi dago, beraz, ez zuela oso gogoko izan gaia Umandik, ez eta ez izan 
oso gustoko hainbat erderakada eta «zeren…»… bezalako joskerak, baina hala 
eta guztiz ere euskerarentzat beste urrats bikain bat bezala jo zuen.

*  *  *

 (37) Euzko Deya, nº 412, 1957, 1 oct., 12.
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Amaitzeko Joxe Azurmendiren «Kierkegaard-en “Egunkari ezku-
tua”» (38) lanaren berri aurkeztu nahi dugu laburzki. Argi eta garbi adierazten 
digu Azurmendik nola Kieerkegaard-en eragina Txillardegirengan batetik zu-
zen-zuzena den, irakurketetarik datorkiona, eta bestea Unamunoren bidez, 
daniarra izan baitzen Unamunorengan eraginik handiena izan zuena.

Halaber, azpimarratzen digu bigarren nobelaren protagonista den Leartza-
ren subjetibismoa, funtsean subjetibismo modernoa besterik ez zena, ezin 
zezakeela onar Orixek, batez ere existentzialismoak uko egiten ziolako aristo-
teliko-tomisten sustantzia eta esentziaren izateari. Eta bidenabar Mitxelenak 
ere ikusten zuena Leturia baitan, mundu berri baten oihartzuna: ezkontza 
tradizionalaren eta erlijio tradizionalaren kritika. Eta bestetik indibidualismo-
aren, antidogmatismoaren eta egiaren erlatibismoaren aldarrikatzea. Gaur 
bertan oraindik Leturiak konpromiso erradikalarekiko deiadar bat suposatzen 
duela.

Eta, beraz, amai dezadan. Hona bada bildurik garaikide zenbaiten iritzia. 
Koldo Mitxelena, Luis Villasante, Iñaki Bastarrika, Andima Ibiñagabeitia, Jon 
Mirande, Nemesio Etxaniz, Antoni Urrestarazu eta Xabier Azurmendi, honek 
geroxeago idatzi bazuen ere. Denak bat zetozen euskal literaturaren alorrean 
nobela hark, Leturiaren egunkari ezkutua-k sentsibilitate eta adierazpen molde 
berri bat zekarrela azpimarratzean, garai berri baten aitzindari zela, moral al-
detik eta euskararen trataerarekin erabat ados ez izan arren. 

Eta besterik ez gaurkoz. Milesker zuen arretagatik.

 (38) TXLG, 117-137.



LETURIAREN EGUNKARI EZKUTUA:
GIZON ETA EMAKUME IRUDIAK
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Leturiaren egunkari ezkutua nobela askotan aztertu izan da, eta jardunaldi 
hauetan ikusi ahal izan dugun bezala, argitaratu zen unetik beretik euskal irakur-
leen arreta piztu zuen, eta kritiko literarioen iruzkinak eta irakurketak ere ugari 
izan ziren. Baina, Txillardegiren lehen nobela hartatik 50 urte bete diren honetan, 
oraindik ere, izan badira aztertu gabeko alderdi ugari, eta alderdi horiei errepara-
tzerakoan, Leturiaren egunkari ezkutua nobelaren irakurketa agorturik ez dagoela 
ohartuko gara, nobela honi buruz luze hitz egin bada ere. Ezbairik gabe, gaur egun 
nobela honi egin diezaiokegun ekarpenik mamitsuena (garai hartan ekarri zuen 
haustura aitortzearekin batera, jakina), irakurketa berriak eginez nobela biziaraztea 
da, irakurketak gaurkotuz. Izan ere, mugarri diren literatura-lanak irakurtzerakoan, 
maizegi irakurketa zedarritzeko, mugatzeko edota fosilizatzeko joera dago, alegia, 
maizegi irakasten zaigu nola behar duen literatura-lan horrek irakurria izan, eta 
ondorioz, irakurketa bera instituzionalizatu egiten da, literatura-lan horrek zabal-
tzen dituen bestelako irakurbideak mugatuz, eta agortuz. Hori dela-eta, mugarri 
eta ikur bihurtu diren literatura-lanen kasuan, are beharrezkoagoa da esan direnak 
astintzea, gaurkotzea eta berrirakurtzea. Eta Leturiaren egunkari ezkutua nobelaren 
irakurketa gehientsuenek, esaterako, existentzialismoarekin duen harreman horri 
baino ez diote erreparatu. Jon Casenavek Jardunaldi hauetan azaldu bezala, exis-
tentzialismoaren korronteen argitan eginiko irakurketak badu oinarri sendorik, 
euskal nobelagintzan bide horretatik ere haustura ekarri zuelako, ordura arte ez 
bezala, Europako korronte filosofikoen altzoan kokatu zuelako Txillardegik nobe-
lagintza. Frantzian garaturiko filosofia existentzialistarekin harremana izanda ere, 
ezin da mugatu, estutu edo hertsi nobela honen irakurketa ikuspuntu bakar horre-
tara, nobela honetan beste irakurbide batzuetarako keinuak ere egon badaudelako. 
Keinu horietariko batzuek irakurbide berriak zabaldu ez ezik, Leturiaren egunka-
ri ezkutua nobelako unibertso literariora hurbiltzeko beste begirada batzuk ahalbi-
detu ez ezik, begirada berri horiek ere existentzialismoaren hainbat ertz gaur 
egungo ikuspuntutik berrirakurtzeko beharra agerrarazten dute. Generoa dugu, 
esaterako, zabal daitekeen irakurbide horietariko bat.

Gaurko saio honetan, hain zuzen ere, Leturiaren egunkari ezkutua nobela-
ren irakurketa berria proposatzeko generoaren ikuspuntuari helduko diot, eta 
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nobela honetan jorratzen diren gizonaren eta emakumearen irudiak izango ditut 
aztergai. Nire ustez, nobelak berak genero-gatazkaren argitan eginiko irakurke-
tarako keinuak egiten dizkigu, saio honetan azaltzen saiatuko naizen bezala.

Batetik, genero-gatazkak Leturia pertsonaiaren bilakaeran eta Leturiak 
bizi duen gatazka pertsonal horretan lekurik baduela ohartarazi nahi nuke lan 
honetan. Leturiaren egunkari ezkutua nobelako ohiko irakurketari erreparatuz 
gero, aipatzekoa da Leturia euskal literaturako lehen pertsonaia gatazkatsutzat 
jo izan dela, Karlos Otegik Pertsonaia euskal nobelagintzan (Gero-Mensajero, 
1976) ikerlanean zehaztasunez adierazi bezala. Baina, gatazka existentzial hori 
irudikatu edo aipatu izan denean, ez zaio erreparatu Leturiaren generoari, gi-
zontasunari. Eta nik uste nobela honetako Leturia pertsonaiaren bilakaera 
gatazkatsu horretan genero-gatazkak ere baduela lekurik, generoen arteko 
harremanek ere Leturiaren gogoetabideak zabaldu dituztelako, eta Leturiaren 
bilakaera baldintzatu egiten dutelako. Are gehiago, Joseba Leturia pertsonaia 
nagusiaren bilakaera hori, korapilo existentzial hori, Mirenekin duen harrema-
naren nondik norakoen arabera askatzen edota korapilatzen da. Horixe da 
aurkeztu nahi dudan alderdietariko bat, nire ustez, Leturiaren gatazka pertso-
nala ulertzeko edo azaltzeko ezinbestekoa dela rol sozialari buruz hitz egitea, 
gizon rolari buruz hitz egitea alegia.

Bestetik, neure irakurle esperientziak ere horren aldeko datuak eman 
zizkidan, nobelaren irakurketak generoarekin loturiko hainbat galdera sortu 
izan dizkidalako. Gogoan dut, batetik, Leturiaren egunkari ezkutua lehen aldiz 
irakurri nuenean, artean gazte eta berde nintzela, izenburua irakurri bezain 
laster, bat-batean neure buruak Leturia emakumezko irudikatu zuela, eta no-
bela irakurtzen hasi nintzenean ere, hasierako lehen orrialdeetan horrela irudi-
katu nuela pertsonaia, emakumezko. Ez dakit zerk eragin zuen irakurketa hori; 
akaso ni neu emakume izanik, lehen pertsonan idatziriko testua ere horrelaxe 
ulertu nuen pertsonaiaren generoa markaturik agertu ez, eta hurbiltasunez 
emakume irudikatu nuen, edo akaso egunerokoetan emakume-ahots eta ema-
kume-pertsonaiekin topo egitera ohituago nengoelako; izango du bietarik 
zerbait, ziur. Dena dela, argi dago irakurketak aurrera egin ahala testuak berak 
adierazi zidala nik neuk irudikaturiko pertsonaia hori ez zela emakumezkoa, 
gizonezkoa baizik. Baina, nola nabarmentzen da eguneroko honetako pertso-
naiaren ahots hori gizonezkoa dela? Galdera horren erantzunaren bilaketak 
bideratuko du neure irakurketa, besteak beste.

Gogoan dut, bestetik, Leturiaren egunkari ezkutua irakurri ondoren, go-
goan iltzaturik geratu zitzaidan irudirik biziena ohean gaixorik den Miren izan 
zela, irudi horrek sortu zuen batik bat nigan zirrararik, eta ohartu naiz, urteak 
igaro ahala, Leturiaren egunkari ezkutuak Mireni buruz espresuki ezer gutxi 
esaten badigu ere, neure lehen irakurraldi haietan neure irudimenak gehiago 
jo zuela Mirenen irudi hori sortzera, –isilarazitako pertsonaia horren pentsa-
mendu eta sentimenduak jostera alegia–, Leturiaren barne-bilakaera horretan 
murgiltzera baino. Baina, nola agertzen zaigu Miren irudikaturik Leturiaren 
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ahotsean? Bigarren galdera horren erantzunaren bilaketak ere bideratu du 
neure gaurko irakurketa. Horiek horrela, neure irakurle esperientziak eragin-
dako inpresio eta joera horiek guztiak ulertzeko asmoz, Txillardegiren lehen 
nobela honetan irudikatu diren gizon eta emakumeak aztertzea erabaki dut.

Leturiaren egunkari ezkutua nobelako gizon eta emakume irudien azterketa 
egiten hasi aurretik, ohar bat egin nahiko nuke. Nobela honetako gizon eta 
emakume irudien azterketa egiterakoan, nobelako diskurtsoari erreparatuko diot, 
eta bertan bilduriko ezaugarrien araberako irakurketa eskaintzen ahaleginduko 
naiz. Hortaz, ez dut kontuan hartuko, esate baterako, idazleak berak Mirenen 
irudiaz eginiko irakurketa, edota beste hainbat lekutan egin diren interpretazioak. 
1977. urteko berrargitalpenerako prestatu zuen «Hitzaurrea»-n Txillardegik hona-
ko hau dio, besteak beste: «Miren, horretara, gizonaren xedearen irudia zen ene 
asmoan, bidean aurkiturik eta absolutu bilakatua» (20. or.). Txillardegiren irakur-
keta horrekin bat egiten badut ere, iruditzen zait bestelako irakurketarik ere egin 
daitekeela, emakumezko pertsonaia metafora moduan bakarrik ulertzen ez duen 
irakurketa egitea posible da, Miren hezur-haragizko pertsonaia modura irakurriaz, 
gorpuzte soziala duen pertsonaia modura irakurriaz. Jakina, Miren bada gizonaren 
xedea, Leturiaren xedea «bidean aurkiturik eta absolutu bilakatua», baina irakur-
keta horrek ere badu beste alderik, alderdi soziologikoa alegia. Errealitateari 
buruzko eta pertsonen arteko harremanei buruzko zein ikuspuntu eratzen du gi-
zonak emakumea absolutu bilakatzeak? Kasualitatea al da nobela honetan gizo-
nezko pertsonaia batek emakumea absolutu bilakatzea, eta ez beste ezer? Nire 
erantzuna, bistan denez, ezezkoa da, ez da kasualitatea nobela honetan gizonez-
koa izatea emakumea absolutu bilakatzen duena.

Leturiaren bilakaera aztertzeko, eta bilakaera horrek generoaren ikuspun-
tutik dituen ezaugarriak aztertzeko, pertsonaia nagusi horrek bere nortasunaz 
hausnarketa egiteko erabiltzen dituen ispiluak aztertuko ditut. Aipatzekoa da 
Leturiak bere burua irudikatzeko, eta bere burua hizpide izateko garatzen di-
tuen ispilu horietan bi aldi nagusi daudela, nobelaren egituran bertan zedarri-
turiko bi aldi: batetik, ezkontza aurreko aroa dago, eta bestetik, ezkontzaren 
ondoko aroa. Nobelaren ataletan argia da oso ezkontzak duen garrantzia, ur-
taroen banaketa estu-estu lotzen baitzaio ezkontza-aldiei: «Udalehen» atalean 
ezkontza aurreko kezkak eta gogoetak kontatzen dira; «Uda» atala ezkontza-
aldiarekin lotzen da, eta gainera, ezkontza-aldi horren bidez justifikatzen du 
egileak Leturiaren isilaldia; «Udazken» atalean senar-emazteen arteko harre-
manaren okertzea kontatzen da; eta azkenik, «Negu» atalean Leturiak emaztea 
utzita Parisera eginiko bidaia kontatzen da, nolabait ezkontza-hausturaren ikur 
dena. Hortaz, nobela honek Leturiaren gatazka existentzialaren bilakaera 
kontatzen badigu ere, oso kontuan hartu behar da gatazka existentzial horrek, 
nobelako egiturak zedarritu bezala, hitzarmen sozial eta instituzio sozial 
konkretu batekin harreman estuan garatzen dela: ezkontzarekin, hain zuzen 
ere. Jakina, ezkontza, hitzarmen sozial eta instituzio sozial modura ere rol 
konkretu batzuetan kokatzen ditu gizonak eta emakumeak. Leturiaren bilaka-
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eran, hortaz, ezkontzan oinarrituriko jendarte-antolaketak eragindako krisiak 
eta gogoetak mamitzen dira. Horregatik, Leturiak bere buruaz hitz egiteko 
erabiltzen dituen ispiluak aztertzerakoan, bi aldi bereiziko ditugu, ezkontza 
aurreko aldia, eta ezkontza ondoko aldia. Are gehiago, bi aldi hauetan erabi-
litako ispiluen artean ere nolabaiteko simetria badela ikusiko da.

1. LETURIAREN ISPILUAK EZKONTZAREN AURRETIK

Esan bezala, Leturiaren barne-bilaketa horretan, bere burua ezagutu nahian 
idatziriko egunkarian, Leturiak hainbat ispilu erabiltzen ditu bere buruaren berri 
izateko, bere burua islaturik ikusteko, bere burua eta nortasuna gorpuzten saia-
tzeko. Eta jakina, Miren ispilu horietariko bat da. Ispilurik nagusiena. Baina, 
interesgarria da oso nobelan Leturia pertsonaiaren bilakaeraren berri izateko 
ispilu horiek zein diren identifikatzea, azken batean, ispilu horiek guztiek badu-
telako harremanik Mirenen irudiarekin, Miren ere ispilu badelako.

1.1. Iturria: natura

Nobelaren hasieran, nabarmena da oso naturaren eta hiriaren arteko aldea, 
bi eremu kontrajarri bailiran irudikatuak. Lehenik, Zerubideko parketasuna 
goratzen du: «Zerubide hau txit polita da, parke guztiak bezala. Ez dakit Ze-
rubide ote den polita, ala Zerubide bera ez dena, hots, bere parketasuna» (26. 
or). Eta are gehiago, Zerubide parkean bakarrik egonda omen da zoriontsu, 
dio, naturako elementuak lagun dituela: «Orain, esaterako, aulki batetan ese-
rita, urmaeltxiki borobil bat dut aurrean, neure lagun bakarra» (26. or.). Beraz, 
natura du lagun bakar, eta naturan sentitzen da Leturia zoriontsu nobelaren 
hasieran. Gainera, naturak emaniko zoriontasun hori hiriaren zorigaitzarekin 
alderatzen du: «Kaleko zarata zela-ta, ez nuen neure bihotzaren dei isila en-
tzun, gor honek. Orain, berriz, urmaeleko susmurrak, eta arbolen kulunkaera 
harrigarri eta aldakorrak, garbiro belarriratzen didate bihotzaren hitz ahula. 
Zoriona behar dut, bai. Hiriko orroa zentzugabeak ez nau bete. Orain, ostera, 
urrutitik entzunda, haren itsustasun eta gezurraz konturatzen naiz» (28. or.). 
Beraz, nobela abiatzen denean, Leturiak natura du ispilu, eta bere bihotzaren 
lasaitasun eta zoriontasuna ere naturan atzematen du, naturan atzematen du 
bizitzaren zentzua, bizitzaren egia, eta kaleak, hiriak zentzugabetasunera era-
man dutela adierazten du, gezurraren bidean jarri dutela.

1.2. Gizona: jendetasuna

Naturarekiko harreman hori aurkeztu ondoren, jendetasuna (edo gizonta-
suna?) aurkezten zaigu, bakardadeari buruzko gogoetak eginez. Lehenik (1), 
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bere egoera hori, parkean egotearena, jendearentzat orokorra den egoera bate-
kin berdintzen du; ondoren (2), «gutasun» batetik hitz egiten du, bakardadea-
ren inguruko gogoeta orokorrak eginez; eta azkenik (3), bakardadean egon eta 
gogoetan aritzeko aukera justifikatzen du:

(1)  «Gizonak bere begien aurrean belar izpi bat duelarik, gogaituta da-
goela esan al dezake?» (26. or.)

(2)  «Gogorra omen da bakarrik nahi eta nahi ez ibiltzea. Eta, halere, 
pozik egon ohi gara bakarrik. Nola hori? Zer da bakardadetik ihes 
eragiten diguna? Eta zer da bestetan haren bila zuzentzen gaituela? 
Geure baitarako mintzagaiak izatea; geure buruarekin hitzik gabeko 
jarduna izateko gogoa». (26. or.)

(3)  «Hots, neure buruarekiko kontuak garbitzeko joaten naiz bakarrik, 
garbiketa hutsa baita, eta egiazko aitorketa, bakardadean egiten dudan 
egonaldia.

(3)  Neure burua ordea gezurtatu nahi dudanean, ezin dagoke aitorketarik, 
ez dut bakarrik egon nahi. Beldurra da, bada, nire buruaren beldurra 
alegia, bakardadetik baztertzen nauena» (26. or.)

Beraz, oso argia da diskurtsoan agertzen den bilakaera. Lehenik, jendea 
orokorrean naturarekin harreman estuan bizi delarik zoriontsu omen dela dio, 
eta bakardadeak sorturiko zoriontasun hori gutasun horrekin lotzen du, jende-
aren ezaugarri orokortzat hartuz. Eta azkenik, bakardaderako joera hori jende-
tasunaren ezaugarri orokor modura aurkeztu ondoren, bere bakardade pertsonal 
horren premia agertzen du. Alegia, azalpen orokorretatik pertsonaletara doan 
diskurtsoa sortzen du, jendeen ezaugarri orokor eta unibertsaltzat hartzen di-
tuenak aurkeztu ondoren, pertsonaia konkretuaren ezaugarriak agerraraziz. 
Antza, hasiera-hasieratik nabarmentzen den bezala, nobelaren asmoa ez da 
nortasun konkretu baten sortzea, baizik eta jendetasunaz gogoeta egiteko ai-
tzakia izango den pertsonaia sortzea. Bide horretatik, aipatzekoa da nobelaren 
lehen pasarte hauetan, «gizon»-en ezaugarri orokorrez hitz egiten duela, baina, 
badirudi jendearen ezaugarri orokorrak aipatu nahi dituela, eta ez da hain 
nabarmena jendetasuna gizonen ezaugarriekin bakarrik berdintzeko joera, 
nobelak aurrera egin ahala gertatu bezala (Mirenekin hartu-emanetan hasi 
ondoren batez ere).

1.3. Etxea: gauzatasuna

Leturiak bere buruaz hausnartzeko ispilutzat hartzen duen hirugarren 
elementua etxea da, gauzatasuna alegia. Honela, aurretik aurkeztu berri duen 
jendetasuna eta gauzatasuna aurrez aurre jartzen ditu, honako pasarte honetan 
ikusi bezala:
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«Baretasuna dario etxetxoari bere gauzatasunean; ez da ezertan higitzen, 
eta bere horretan dirau eta dirauke» (27. or.). [...] «Zorion-mina da izadiaren 
eder-lore iaukalak sortu didan bihotz-hutsunea. Kezkatzen ez diren izakiekiko 
bekaitz-giro sentitzen dut barrenean batzutan. Haien bakea!» (28. or.).

Leturiak nobelaren hasieran etxearen betierekotasuna, mugiezintasuna 
goratzen ditu, eta haren zoriontasuna du desio. Izan ere, kezkarik ezari mires-
penez begiratzen dio, eta kezkarik gabeko izakitzat hartzen ditu gauzak, eta 
ondorioz, jendea litzateke kezkaz beteriko izakia, kezkarako joerak osatuko 
luke jendearen ezaugarri nagusienetarikoa.

1.4. Ezkonberriak: hitzarmen soziala, ezkontza

Gauzak eta jendeak alderatu ondoren, jendeen arteko harremanak ekarri-
ko ditu hizpidera. Horretarako parkean zehar dabiltzan ezkonberriak izango 
ditu aitzakia, ezkonberri horiek izango dira Leturiarentzat ispilu, bere nortasu-
naz gogoeta egiteko bide:

«Bidea aurkitu al dute bi horiek? Aurkitu... aukeratu bai, behintzat. 
Askatasuna galdu dute, alegia, baina gaurgero maite-kezkabiderik ez dute 
izango. Horretaz gainera elkar maite badute, zerua ez al da ireki haientzat? 
Baina... Zauskada sakon eta latz batek astindu dit bihotzondoa. Zer dakit nik 
honetaz? Lilura, lilura!! Zorion itxura oinarrige hutsa ez al da horiek ikuste-
ak bururatzen didan hau? Bi hegi, bi alderdi, bi aro izan ditu horientzat bizi-
aldiak:txikitatik orain artekoa bata, eta gaurdanikoa bestea. Lehenengoari utzi 
diote. Hala ere, azken-kutsuren bat ez al du ezkontzak? Ordurarte, alde bate-
tik, gorantz al doa gizona, handik aurrera beherantz eta ilunpe beltzaren al-
dera abiatzen dela? Txikitzen ez al da gizona ezkonduz? Ezkongaietan zerbait 
banintzen, ezkondu eta...

Aurrera begiratuki, beste biziera bat islatzen da; alegia, ezkonberrientzat. 
Bainan, ezkon-aurre ametsa bazen, ezkon-ondoa zehatze eta konkretatzea da; 
eta ametsen gauzatzea beren amesburua baino zirtzilagoa ez al da izaten?

Zoragarria haien etorkizuna: bizimodu desberdina, zeharo ezagugabea, 
beheranzkoa agian.

Nork daki?

Eztai-eguna igaro dute horiek. Gaztetasun betearen bila abiaturik, gazta-
roa hil dute. Sari garestia, egia esan, aukeramenean baitatza gizonaren izana» 
(31-32. or).

Pasarte luze hau bertaratu dut, ezkontzari buruzko gogoeta hauek etortzear 
den istorioaren mamia gordetzen dutela iruditzen zaidalako. Izan ere, Leturiak 
argi uzten du gogoeta hauetan guztietan, bere ustez, jendearen (edo gizonaren?) 



LETURIAREN EGUNKARI EZKUTUA: GIZON ETA... - Iratxe Retolaza 677

funtsezko ezaugarria aukeramena dela, aukeratzeko gaitasuna dela. Hortaz, ez-
kontzaren inguruko gogoeta hauetan guztietan ikusi bezala, ezkontza hautu bat 
egitea denez, eta Leturiaren iritzira, hautu horrek bestelako aukeretarako bidea 
ixten duenez, ezkontzak funtsezko ezaugarri hori kolokan jartzen du, edo behin-
tzat galdera horri eusten dio, galdera horrek jotzen du Leturiaren gogoa.

Gainera, aipagarria da oso ezkonduek naturarekin komunikatzeko gaitasun 
hori galdu dutela aipatzea: «Zer burura diezaioke Zerubide iturritxo honek ez-
konduta dagoen bati? Ez, alegia, niri esaten didana bera. Nolakoa ote da ezkon-
duekiko loreen hizkuntza? Jaiotzatik ezkondu artekoa eta ezkontzatik heriotza-
rakoa: horra bizitzaren bi zatiak: hautatu aurrekoa, hautatu ondokoa» (33. or.). 
Badirudi, beraz, ezkontzarako hautua eginez gero, hitzarmen sozial horretarako 
hautua eginez gero, jendeak askatasuna galtzen duela, aukeratzeko gaitasuna 
galtzen duela, eta ondorioz, jendetasunean ere herrenago dela. Horregatik, ez-
konduek naturaz gozatzeko eta naturarekin harremanetan egoteko gaitasuna ere 
galdu dutela iradokitzen du Leturiak, nolabait naturarekin komunikatzeko gaita-
suna nork bere buruarekin komunikatzeko gaitasunarekin lotuz.

Ezkontzaren inguruko gogoeta orokor hauek harilkatu ondoren, berriro ere 
bere egoera pertsonalean kokatzen du mintzagaia, eta kasu konkretu honetan, 
emaztegai izango duenaren harremanak nolako bilakaera duen kontatzen digu

1.4.1. Miren emaztegai

Leturia parkean dela ikusten du lehen aldiz Miren, iturrira hurbiltzen 
denean: «aurreko iturrira alderatu da neskatxa bat. Uraren ispilu higikorrera 
begira egon da lipar batez; eta bere burua ala urmaeleko hondo harritsua 
ikusten ote zuen, ezin esan dezaket nik, ametsetan bezala baitzuen begirada...» 
(33. or.). Beraz, Leturiak Miren ikusten duen lehen egunean ere naturako 
elementu batekin parekatzen du. Hurrengo egun batean, egun euritsu batean, 
«parke bustiaren bakardadeari bihotzez betesten eta ederresten» ari zela, nes-
katxa ikusi zuen berriro ere, Miren. Lotsatuta agurtuko du, eta honela deskri-
batuko du, naturaren elementuen bitartez beste behin ere: «giro busti eta ilun 
hartan margo-lore bizia zen bera, eta gorri-zuri gozoa inoiz ez dut senditu gaur 
bezain garbi eta kilikagarri» (36. or.). Eta ondoren, honako galdera hauek 
egiten dizkio bere buruari: «Nik bezalako kezkabide eta katramilak al darabil-
tza ausaz Zerubideko neska horrek? Zertarako haratzen da bestela horrenbes-
tetan eta bakarrik? Tristerik eta huts-minez al dabil hura ere?» (36. or.). Miren 
ispilu duela jada Leturiaren nortasunarengan bilakaera nabaria da. Izan ere, 
nobelaren hasieran garbi dio jendearentzat ona omen dela bakarrik egotea, 
jendeak bakardadea bilatzen duela, baina, Miren bakarrik ikusirik huts-minez 
dagoela iruditzen zaio. Izango al du zerikusirik ikuspegi aldaketan Miren 
emakumea izateak? Ez da ahaztu behar nobelaren hasieran jendeak bilatzen 
duen bakardade hori aipatzean jendearen irudi hori bakarrik gizonezkoak 
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izendatzeko omen den ez dagoela argi. Badirudi Miren ispilu bihurtzearekin 
batera, Leturiak bere gizontasuna gorpuzten duela, eta gizontasun horren in-
guruko kezkak harilkatzen ditu hemendik aurrera.

Dena den, ezkondu aurreko aldi honetan, Leturia eta Mirenen arteko 
harremanak hainbat urrats egingo ditu:

1.4.2. Mirenen irudi fisikoa: Leturiaren desiraren objektua

Leturia eta Mirenen arteko harremana, nobelaren hasieran, idealizatze 
baten kontakizuna da. Hasierako pasarteetan Leturiak ez du buruan Miren 
beste irudirik izango, eta are gehiago, Mirenen irudi erromantikoa osatuko du, 
edertasun fisikoaren estereotipoz osaturikoa: «ezpain lodiskoteak», «begi he-
rabetiak», «kristalezko bere ahotsak», «gorputz lerdena, begi argiak, bolizko 
larru zuria» (38. or.). Eta gainera, naturarekin harreman estuan irudikatzen du 
Miren nobelaren lehen pasarte hauetan, bai Mirenek sorturiko grina egarriare-
kin parekatu egiten duelako («Eremuan ehun egunetan egondako ibiltariak ura 
edango zuen eran, edaten nuen nik haren aurpegi zoragarria», 38. or.), bai 
Mirenek naturako elementuetan eragin berezia duela aitortzen duelako («Nola 
ez dira harriak berak hari entzutean urtutzen? Nolatan ez ditu haren begirada 
otoitsuak harkaitzak berak beratzen», 38. or.).

Honela, Mirenen kanpo-itxurak zoratuko du Leturia, eta harekin erabat mai-
temindurik, ordura arte Zerubiden izandako lasaitasuna, naturak emandako lasaita-
sun hori zoramen bilakatuko zaio: «Gizonaren xede bakarra bidez eta zentzuki 
bizitzekoa bada, eraman nazatela deabruek. Zertarako nahi ditut nik arautasuna eta 
zentzua, orain arte lozorroa besterik eman ez badidate? Bere bidez biziaren giharrea 
hausnartzeko gauza egiten banau, betor ordu honean erotasuna» (40. or.).

Beraz, argi dago Leturiaren barne-gogoa aldatu egiten dela Miren ezagu-
tzearekin batera, eta ordura arte zentzuz ibiltzearen aldeko bazen, naturaren 
orekaren aldeko bazen, orain eromenaren aldeko agertuko da, kezkaren aldeko, 
desorekaren aldeko, kontrajarpenaren aldeko. Honela dio Miren mintzagai 
duela: «Egun eta ilun zatzaizkit batera» (40. or.). Eta gainera, nahiz eta Mire-
nen isla gorde nahi duen, nahiz eta Miren ispilu iraunkor bilakatu nahi duen, 
ezinezko zaio, ez du asmatzen oroimenean iltzatzerik: «Gogoratzen saiatzen 
naiz, eta bere aurpegiaz zehatz oroitzen ez naizela ohartzen naiz saiatze bere-
an. Gezurra dirudi: nire bizitza mamitu eta piztu duen oroitzapen horrek, ez 
du nigan, izan ere, isla aratzik» (41. or.).

1.4.3. Mirenen laguna, beste norbaiten objektu izatearen beldurra

Leturiak Mireni bere sentimendua adierazi aurretik, Miren lagun batekin 
ikusten du, gizonezko lagun batekin, eta ezinegonak jotzen du, kezkak jotzen 
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du: «Egia esan, ez dut ulertzen, zergatik ez zen, bada, beste gizonekin ibiliko? 
Han zegoen nire Miren maite eta maitagarria. Nor ote zoriak horren bereziki 
hornitzen duen gazte hura? Senargairik ote du Mirenek. Edo-ta ere kenduko 
diodala zin dagit hemen, hartarako zeru-lurra oinperatu eta hilerazi behar ba-
ditut ere» (42. or.). Mirenek jada senargaia izatearen kezkak jotzen du Leturia, 
Miren jada beste norbaiten desira objektu izatearen kezkak.

1.4.4. Leturiaren gutuna: hitzezko komunikazioa, maitasun aitortza

Leturiak desiratzen duen emakumea lortzeko gogoz, komunikazioan 
urrats bat egitea pentsatzen du, eta Mirenen isla hori iraunkor egiteko asmoz, 
maitea bere ondoan iltzatzeko asmoz, gutun bat idaztea erabakitzen du. Letu-
ria ez da, antza, gorputzez bere sentimendua adierazteko gai, eta hizkuntza 
baino ez du maitasun keinuak adierazteko baliabide. Eskutitza ematera diho-
anean, baina, Mirenek ez dio hartu: «Ez nuen nik jokaera hau espero; eta 
emakumeekin gehienetan gertatzen den bezala, hura geratu da garaile; eta ni, 
gauzak pentsatuta zituena, asaldatua eta oreka galdua» (43. or.). Mirenek gu-
tuna hartu ez dionez, Leturia biziki haserretu da, eta Mireni oso gogor hitz 
egiten dio, eta gero Leturia damu da, baina horrela justifikatzen du bere jarre-
ra: «Ez omen da gizon «azkarraren» bertutea beti atzeraka eta damutan ibil-
tzea; eta hala nabil ni» […] «Nork jokatu du inoiz denetan zentzuz, eta adi-
mentu hutsaren arauera? Egizale izan behar da besterik ez gizonaren flakia 
aitortzeko» (44. or.). Beraz, Mirenekin izan duen jarrera zakarra eta bortitza 
justifikatzeko gizonaren ezaugarri bat baliatzen du, ahuldadea. Hurrengo pa-
sarte honetan ere bere jarrera gizonaren ezaugarri eta izaera orokorrarekin 
parekatzen du: «Bainan zerbaitek esaten dit isilik: Lasaitasunean noiz izan zara 
gizon? Beti damutu zaizu bezperako sasi-pakea. Lasai irauteko jaio al zara?» 
(44. or.).

1.4.5. Mirenekiko harreman fisikoa

a) MUSUAK: Mirenek azkenean gutuna onartzen du, eta Leturiarekin 
hitzordu batzuk ere egiten ditu, pixkanaka bi lagunen arteko harremana sen-
dotuz doala. Baina, Leturiak harremanean aurrera egin nahian edo, eraztun bat 
bidaltzen dio Mireni, truke fisiko horren bitartez hitzarmenen bat sinatzeko 
asmoz. Elkarrekin topatu, eta Zerubidera doaz, iturri aldera, elkar ezagutu 
zuten lekura, eta harreman fisikoari bide emango diote. Elkar musukatuko 
dute, baina, erabat esanguratsua da Leturiak musuaren berri emateko erabili-
tako hitzak: «Zeharka izan da musua, zerutiarra, eta laburra izan arren betiko-
tasun kutsuduna» (63. or.). Beraz, badago halako gerturatze fisikoa, baina ez 
da haragizkoa edo desirazkoa, zerutiarra baizik. Bestalde, badirudi urrutiko 
harremana zena fisiko bihurtzean ere eraldaketa jasaten duela Leturiaren bar-
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ne-gogoak. Esanguratsua da oso, besteak beste, Miren musukatu ondoren 
parkean ikusitako andre zahar baten deskribapena egitea, harreman idealizatu 
eta urrun zena zehaztean edo konkretatzean heriotzeranzko bidean jarria dela 
iradokitzen du eta: «Larruaren beroa eta euriaren hezetasuna elkarrekin naha-
siak nire begitartean gogoz dastatuz gero, banentorren Zerubide’tik etxe alde-
ra, nahiko bustita, egia esan, bainan pozik. Eta behingoz, estutu egin zait bi-
hotza. Barneko Mirenen irudiaren ordez, amona gajo bat begiztatu dut aurrean. 
Beltz zaharra zuen jantzia burutik oinetaraino, narratxa burua, eta guztiz ka-
rrakatuta gona. Dirurik batere gabez, eta dena galdutzat emanik, noski, ez zuen 
ondikozkoak ezertarako gogorik, ezta kalean garbi agertzeko ere. Zerk euts 
lezake emakume kupidagarri hura bere hartan? Zer, heriotzaren beldurra ez 
bada?» (64. or.).

Are gehiago, harreman fisikoa abiatu ondoren, Leturia kezkaturik 
agertuko da oso, Mirenen musuek ez baitute asetzen: «Harekin nagoenean, 
arrenkuratsu eta joranez beterik ohi nago; gehiago nahi bide dut, eskaintzen 
zaidana gutxi bailitzan, eta gehiago-behar horretan mugitzen naiz alai eta 
triste. Haren gorputza behar al dut? Ez, ez! Eta hargandik urruntzean, hura 
bai gogorra! Miren’ekin nagoenean bete eta kezkati, Miren’engandik urrun 
huts eta hil» (65. or.). Oso esanguratsua da Mirenen gorputza horrela uka-
tzea, ondoren aipatuko dugun bezala motibo errekurrente izango dena nobe-
lan zehar.

b) ZAPLAZTEKOA: Mirenekin harreman fisikoa abiatu eta egun gutxita-
ra, Leturiak Miren bere lagunarekin ikusten du berriro ere, eta hargatik, Mi-
renek adierazitako sentimenduen inguruko kezka eta zalantza agertzen du, 
horiek guztiak lelo batera bilduz: «Aldakortasuna: emakume deritzu» (67. or.). 
Deigarria da oso aldakortasuna emakumearekin lotzea. Eta are deigarriagoa 
dena honako hau da, Leturiak dituen kezken ondorioz, erreakzio bortitza 
izatea: «Zerubiden ikusi dugu elkar. Ni iritsi orduko bazegoen han Miren. Eta 
atzo gauean hala erabakita, haren ondora joan eta hitzik esan gabe, zaplateko 
bat eman diot. Negarrari eman zaio gajoa, eta orduan konturatu naiz neure 
zakarreria latzaz. Berandu zen» (68. or.). Bortxaz jo ondoren Mireni, bere 
haserrea fisikoki adierazi ondoren, musu ematen dio kontsolatu asmoz, baina, 
berriro ere harreman fisiko horren desira sexual eza agerrarazten du: «Eman 
daitekeen musurik xamurrena eman diot masailean, batere haragikeriarik ga-
bea, neure amari emango niokeen bezalakoxea» (68. or.).

Beraz, Leturiak bere jabetza aldarrikatzeko bidetzat du bortxa, Mireni 
bere jabetza dela adierazteko bidea. Adierazgarria da oso bortxazko keinu 
honen ondoren bihurtuko dela Miren Leturiaren emazte, Leturiaren jabetza. 
Zaplastekoa, beraz, ezkontza tradizionalak sortzen duen botere-harremanen 
ikurtzat har daiteke.

Ondorioz, Leturiak bere nortasunaz gogoeta egiteko erabili dituen ispilu-
ei erreparatzean bilakaera konkretu bati erantzun diola ohartzen gara: lehenik, 



LETURIAREN EGUNKARI EZKUTUA: GIZON ETA... - Iratxe Retolaza 681

naturarekiko harremana zehazten du; bigarrenik, jendearekiko harremana; hi-
rugarrenik, gauzekiko harremana; laugarrenik, hitzarmen sozialarekiko harre-
mana.

2. LETURIAREN ISPILUAK EZKONTZAREN ONDOREN

Aipatu bezala, ezkontzaren ondoren Leturiaren kezkek beste bide batetik 
joko dute, huts sentituko da, eta ez gogobeterik. Aipatu behar da, dena den, 
desira objektua lortu ondoren Leturiak bizi duen bilakaera kontatzeko desira 
lortu arteko bidean aipaturiko antzeko ispiluak erabiltzen dituela, baina orain-
go honetan ispilu horietan beste modu batera islatuz.

2.1. Ezkonduak: hitzarmen soziala

2.1.1. Miren emaztegaia emazte bihurturik

Emaztegaia emazte bihurtzerakoan, jada Leturiak ez du desirarik senti-
tzen, eta gainera, desira objektu zenak ez du asebetetzen. Honela adierazten 
du Leturiak: «Larria da oso esatekoa: Miren’ek ez nau zoriontsu egiten. Ez-
kondu aurrean bezain tirrika nabil. Lehen eta noizik behin bakarrik, bera bi-
ziak itsututa, elkar ematen genuenean, zerua bera geurekin genuela zirudien: 
odol-itsutasuna eta zoriona nahasten genituen» [...] «Mitoa desegin eta tirrika-
zioak deuseztatuta, bihotza zipilduta, sakonago egin da hutsunea. Nekatu egin 
nau opa nuena eukitzeak» (80. or.).

Nobelaren hasieran egin bezala, ezkontzari buruz gogoeta egiteko, berri-
ro ere Zerubiden ezkonberriak ikusi egiten ditu, baina oraingo honetan bere 
hausnarketek beste bide batetik joko dute, ezkontzaren inguruko ikuspegia 
ezkorragoa izango da, bere esperientziak ikusiarazitakoaren bidetik: «Bi ez-
konberri etorri, argazki batzuk atera, eta joan egin dira» (82. or.).[…] «Berriz 
bururatu zaizkit egun hartako iduriak; behetik gora begiratzen nien orduan, 
goitik behera gaur. Haienganako mirespena zen hura, mirespen asaldatzailea 
alegia; kupida gaur arratsaldekoa. Aldapan gorakoan nekusen orduan lisura-
gaina; beherakoan gaur» (82. or.).

Are gehiago, ezkontzaren ikuspuntu jakin bat jorratzen du, seme-alabak 
izatean ezkontza ezin urra daitekeela dioen pasarte honetan adierazi bezala: 
«Semearen kontua duk hor, eta beti, gogorrena; honek ez beste baiezten dik 
ezkontzaren ezin urratzea» (83. or.). Ezkontzaren funtzio nagusia familia 
osatzeari begira jartzen du beraz, ugalketari begira. Baina, nahiz eta adierazpen 
horretan argi geratu jendartean funtzio nagusi hori ematen zaiola ezkontzari, 
Leturiak eredu tradizionalean ulerturiko ezkontzari kritika egiten dio, behin 
betiko hitzarmen sozial modura erroturiko ohiturari, behin-behinekotasunerako 
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premia ere ikusiz, ezkontzari egiten zaio honako kritika honetan adierazi be-
zala: «akats bat aurkitzen zioat ezkontzari: aurretik ezin probatzea. Nahi du-
tena esango ditek honi buruz zintzoek eta ortodoxoek; bainan beti izango duk 
hau mila okerren iturburua. Eta dirudienez, zuzendu ezinezko okerburua duk» 
(84. or.). Argi dago, hortaz, Leturiaren barne-gatazkan ezkontzak baduela le-
kurik, ezkontzak dakarren lotura motak eta harreman motak eragin dituela bere 
kezkarik nagusienak, eta ezinegon nagusienak.

2.1.2. Leturiaren lagunak, ezkontzarik gabeko askatasuna

Ezkontza ondorengo aldi honetan, Leturia ezkonduak bere lagun ezkon-
gabeekin konparatzen du bere burua. Batez ere ezkondu ez den Mikelen 
egoerarekin, eta haren askatasunaz hausnarketa egiten du: «Bainan, sakonago 
aztertuz, libre al da? Ez aukeratzea aukeratu du, nire ustez, eta zentzugabeke-
ria da hori. Bere burua engainatzea baino ez. Pentsatu ondoren hartu izan balu 
bederen bere bide hori… Bainan ez dut uste. Oharkabean edo pentsatu gabez, 
aukeratu du itsutasunaren bidea; eta hau da hori: saldukeria, gizonak egin 
dezakeen saldukeriarik galduena. Mikel’ek jakinez eta burubidez, bizitza au-
tentikoa hautetsi beharrean inautentikoa hartu du bidetzat» (87. or.). Eta bere 
lagunarekin egiten duen erkaketa honetan, bere barne-kontrajarpenak agerra-
razten dira, aukeratu izanaren mina, eta ez aukeratzeak dakarren koldarkeria. 
Jakina, berriro ere aukeratu beharra ezkontza-hitzarmenarekin lotzen du, eta 
bakarrik hitzarmen sozial horrekin, ez besterekin. 

2.1.3. Mirenekiko harreman fisikoa

«Udazken» ataleko alderdirik interesgarria, nire ustez, Mirenen gorpu-
tzaren inguruan eta harreman fisikoen inguruan egiten dituen gogoetak eta 
aipamenak dira. Are gehiago, Leturiaren nortasuna nobela honetan zehar, 
batik bat Mirenen gorputzarekiko sentimenduetan errotzen dela sendoen 
esango nuke. Bestelako kezka guztietan, badirudi Leturiaren ahotsa nortasun 
propio eta berezia duen pertsonaia gorpuzteko baino, jendearen kezka oro-
korrak agerrazteko aitzakia dela. Baina, Mirenen gorputzari buruz hitz egiten 
duenean, orduantxe bai, nortasun propioa duen pertsonaiaren ahotsa entzuten 
dugu.

a) Mirenen gorpuztasuna: aipatzekoa da, lehenik, obsesio berezia sortzen 
zaiola Leturiari, ezkondu ondoren, eta gizon-emakumeen arteko harreman fi-
sikoak gizonen arteko harreman fisiko modura irudikatzera jotzen du, eta 
zerbait nazkagarritzat jo. Kalean zehar ibilean doala, neska-mutil gazteak 
ikusi ditu musuka, eta honako burutapen hau du: «Bapatean neska-mutil 
guztiak gizaseme bilakatzen zirela bururatu zait. Zer infernu-ikusketa zen 
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hura? Goragaleak ere hasi zaizkit, nik uste. Hura ikustekoa!» (87. or.). Eta 
kalean izan duen ikuskizun irudikatu horren ondoren, gainera, Miren gizon 
irudikatuko du, eta are nazkagarriago egingo zaio: «Etxera itzulirik gogoeta 
hauek nerabilzkien gelan, eta ziplo, tximistak argituta bezala gizaseme bihur-
tuta ikusi dut Miren. Zabal eta borobilak jarri zaizkit begiak. Hura ikara! 
Banquo eta Macbeth’ena bera. Neure aurre-aurrean nuen Miren gizona, eta 
nazka-lotsa eraginda, atzera hasi naiz urrats txikiz» (88. or.).

Hortaz, emakumeak gizon bihurtzeko obsesio kontrolaezin horretan egon 
badago, esan bezala, Leturiaren nortasun propioa margotzeko printzarik. Kasu 
honetan, irakurbide berezia eskainiko lukeen obsesio batek biltzen du pertso-
naia: gizonen arteko harreman fisikoak irudimenean iltzatzeko joera, eta joera 
horrek sorturiko nazka. Beraz, harreman homosexualen inguruan duen obsesio 
eta gaitzespenak ere ezkontzaren eta bikote harremanen eredu konkretu batera 
darama Leturia.

Dena den, kuriosoa da gizonen arteko harremanek nazka eragin ez ezik, 
Mirenen gorpuztasunak ere nazka eragitea. Are gehiago, badirudi gizonen 
arteko harreman fisikoak irudikatu egiten dituela, gorputzen arteko harremanak 
sortzen dion nazka transmititu asmoz. Horiek horrela, Mirenen gorputzak 
sorturiko nazkaz hitz egingo du: «Bi higuinaldi izan ditut orain arte Miren’ekin, 
eta biak izan dute oinarritzat gorpuztasuna. Lehenbizi, oraindik ezkongai gi-
nela, atzerarazi ninduen batzutan bere gorpuztasunak. Gauza harrigarria zen: 
gorputz zelako etsi-arazten ninduen bere gorputzak, gaizkoa zelako, mugatua 
eta pisua zelako. Gaitzi zitzaidan bolada hartan nire barneko lisura zoragarri-
ak gorputzaren bidez azaldu beharra.

Orain, berriz, ez da inola berdin. Nekatuta nagoenean ez zait axolik bere 
gorpuztasuna nire ondoan nabaitzea. Ez dago gorputzezko hesirik. Bainan, 
noizean behin, odolak eraginda besarkatu eta nireganatu nahi dudanetan, 
nazka ematen dit bere gorpuztasun horrek; ez alegia, ezkongai-aldikoagatik, 
neure grina, joera, eta senen jopu eta katigu naizelako baizik» (90. or.).

Beraz, harreman urrun eta idealizatu zena gorpuzterakoan, harreman fisi-
ko zehaztu bihurtzean desira objektu zitzaiona, nazka objektu bihurtu zaio. 
Argi asko adierazten du bilakaera hori pasarte honetan: «Nahikundeak eska-
tzen duena lortzen ez bada, nahikundearen almena edo joera gelditzen da erren 
eta gogotsu. Baina desira lortuz gero, izate osoa, nortasun osoa gelditzen da 
egarri bizian, osotara etsita, nora jo ez dakiela. Lehenbizikoan, lisura batek 
lurjotzen du; bigarrenean, gizon osoak. Honegatik, sakonago da nahikundeari 
darraikon tristura, nahikundea betekizun gelditzeari darrikona baino. Hots, 
kaltegarriagoa da lortzea, ez lortzea baino» (101. or.).

b) Mirenekiko bortxa: Mirenen gorputzak sortzen dion nazka dela eta, 
Leturiari bortxarako gogoa sortzen zaio, Mirenen aurka egiteko gogoa, ondo-
rengo amets honetan agertzen den bezala: «Lotan zegoen Miren, lo sakonean. 
Begiratu egin nion, nire odolak harrigarriro zirakiela. Azaldu ezinezko amo-
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rruak harrapatu ni, eta lepotik heldu nion bi eskuez, bihurtzeko eran. Eta es-
tutzen hasi nintzen, geroz eta bortitzago, batere gupidarik gabe. Eta nik estu-
tu-ala, beroago eta lodiago egiten zitzaidan odola, eta zainetan zehar ibili eta 
ezin zitekeela zirudien. Beroaldiaren handia!

Zerbait esan nahi bide zidan Miren’ek: bere begi zoratuetan ikusi nuen 
nik. Begirada triste haren irudia ez zait sekula itzaliko. Bainan une hartan, ni 
bigundu beharrean, ankerrago bihurtu ninduen, nolatan ez dakidala, eta indar 
berriak eman zizkidan bere ahultasunak» (103. or.).

Pasarte honetan argi geratzen da ezkonduen arteko botere-harremana, 
emaztearen ahuldadeak gizona indartsu bilakatu duena, bortizkeriara ere bide-
ratuko den botere-harremana izateraino.

2.1.4. Mirenen gutuna, hitzezko komunikazioa

Nobelaren bigarren zati honetan, Miren da hitzez Leturiaren arreta bere-
ganatu nahi duena, Leturia berriro ere bere egin nahi duena. Leturiari eskatzen 
dio bere ondora itzul dadila, maite duela. Oraingo honetan ere gutunak era-
gingo du Leturiaren itzulera, hitzezko komunikazioak eragingo du itzulera 
hori, baina, beranduegi izango da.

Gutun hori jaso ondoren, Leturiak Mirenen inguruan gogoeta egiten du, 
eta Miren ona, bihozti, etxekoi eta zintzoa dela adierazten du (91. or.). Badi-
rudi ezkondu aurretik Miren emakume ahul, aldakor, kezkati, eta kaletartzat 
zuela, eta ezkondu ondoren emakume sendo, zintzo eta kezkarik gabekoa, 
ezkontzak aldatu izan balu bezala, Mirenen buruan kezkarik edo zalantzarik 
ez balego bezala, eta ezkondu ondoren, Miren jada etxekoi bilakatu balitz 
bezala, parkean bakarrik ibiltzen den neskatxa izatetik ohean lotuta gaixorik 
dagoen emakume bilakatzen delarik.

2.2. Jainko-egarria: erlijioa

Leturiarengan Mirenek sortzen duen nazkaren ondorioz, eta Mirenek ase-
betetzen ez duelako, Leturia aseko duenaren bila abiatzen da: «Nola bete nin-
tzake emakume gajo batek? Nire egarri bera zuenak palakatuko ninduke agian? 
Nekez bete dezake mugadun sorkariak mugarik ez duen arrenkura. Ezin bete 
nintzake Miren’ek, ezta beste edozein emakume ere. Erlijiozkoa da gizonaren 
hutsunea, eta ez dauka mundu honetakoaz asetzerik. Ez naiz, bada, emakumeaz 
nahastu, ez. Ziur dakit orain» (115. or.). Beraz, pasarte honetan jada Miren ez 
zaigu absolutu bilakatua agertzen, kontrara baizik, Miren gorpuztasuna da, 
sorkari mugatua absolutuaren aldean. Eta absolutua Leturiak erlijioan atzeman-
go du, ez emakumean. Zilegi da esatea, beraz, Miren gizonarentzat (Leturiaren-
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tzat kasu honetan) absolutuaren xedeaz beste ikur ere badela, ezkondu ondoko 
aldian argi geratu bezala. Ondorengo pasartean ere argi ikusten da, Miren hezur-
haragizko pertsonaiatzat irudikaturik dagoela, eta are gehiago, hezur-haragizkoa 
delako ez duela asebetetzen Leturia: «Maitemintzen garenean, esate baterako, 
ez du ameskia andregaiak sortzen, gure Jainko-egarriak baizik. Horregatik aipa-
tzen dute maite-mina andregaiak berak ez dituen gauzak, oharkabean, absolutu-
ari datxezkion gaitasunak geuk ezartzen dizkiogulako. Eta hala izanik, aberatsa-
goa da askoz ere gure egarriari darion edertasuna (ukaeraz sortzen bada ere), 
neskak edo emakumeak duena baino» (116. or.).

2.3. Zerbitzari: jendetasuna

Leturiak absolutuaren edertasuna emakume batengan bilatzearen okerraz 
ohartu ondoren, bere jarreraz hausnarketa egingo du, Miren nola tratatu duen 
aztertu, eta honako ondorioetara helduko da: «Eta garaitu nuela esaten nuen 
nik neure eroegian. Bai, ordea, nire harrokeriak ni garaitu. Ni, ni, ni. Honatx 
korapiloa: neu nintzen kontutan eduki behar zen bakarra» (133. or.). Hortaz, 
berekoia izan dela ohartuko da, eta nobelaren hasieran bakardadearen behar 
hori, nork bere buruarekin bakarrik egoteko behar hori aldarrikatzen badu, 
nobelaren bukaeran beste jarrera bati lotuko zaio, besteengan pentsatzeko 
beharra aldarrikatuko du. Leturiak gainera, emakumeak hartuko ditu besteen-
ganako pentsatze horren eredu:

«Maitetasunezkoa da haren elea (begira egiegun emakumeei), eta maita-
tzean aurkitzen ditu atsegin bizien eta osoenak: maitatzekoa eta sortzekoa.

Eta zer da maitasuna? Nork bere burua eman, nork bere buruaz ahaztu, 
nor bere burutik ateratzea. Beste batek gu aukeratzen uztea.

Gu zeru-lurreko erdian jarrita aukeratu nahi banu adimenduak, geure 
burua eskaini nahi du berriz sentimenduak. Guztiz diferente dira bada bien 
jokaerak.

Bainan ustekabeak eta zoriak gidatu banaute orain arte, zein zaio gizo-
nari bietan egokiena? Jainkotzat hartzen bide gaitu lehenengoak; sorkaritzat, 
ordea, bigarrenak. Hau dago, horretaz, besteak baino sustraizko egiatik 
bertago» (134. or.).

Erabatekoa da, bada, Leturiaren aldaketa. Zerubiden bakarrik eta bere 
buruari emana agertzen bazaigu, nobelaren bukaeran zerbitzari modura agertu 
nahi du bere burua, besteei emana, bere buruari egiten dion baieztapen hone-
tan ikusi bezala: «Zein da nire Zerbitzaria» ez-bainan «zeinen Zerbitzaria naiz 
ni» galdetu behar dut. Honatx salbabidea» (135. or.).

Zerbitzari behar duela izan aitortu ondoren, bere buruari noren zerbitzari 
behar duen galdetzen dio, munduan behar duen lekua topatzeko asmoz:
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«Horretaz, behar nauenaren zerbitzari naiz ni. Nolatan behar nauen ez du 
axolik; dena dela, gaur eta hemen, ni behar banau, zorretan nago harekiko, eta 
neure laguntza eskaini behar diot.

Zerbitzari naiz jaiotzez. Ez naiz gainera zerbitzari abstraktua, ondo konk-
retua baizik; neureen zerbitzaria bainaiz. Eta, nortzu dira «nire» horiek? Jainko-
ak neure ondoan jarri zizkidanak.[…] Miren’ek behar nau; nire aberriak behar 
nau; nireek behar naute. Berena naiz, eta berak gabe ezer ez naiz» (136. or.).

2.4. Miren ohean gaixorik: damua

Leturiak bizi duen aldaketa hau, jakina, Mirenen harremanean ere badu 
eraginik, ondoren adierazi bezala: «Bizi zaitez, Miren. Prest nago zure alde neure 
bizitza eskaintzeko. Zure zerbitzari osoa naiz. Zinez esaten dizut» (140. or.).

Senarrak aldaketa hau bizi duenerako Miren jada oso-oso gaixorik dago 
ohean. Leturiarengan damua nagusituko da, damua eta sakrifiziorako deia. 
Leturia Parisetik bueltatuko da Mireni behar duen maitasuna eta laguntza es-
kaintzeko asmoz, baina horren gaixorik ikusita, aztoratu eta mendi aldera doa. 
Hor zehar dabilela amildegitik behera doa.

3. LETURIAREN IRAKURKETA FEMINISTA

Aurreko bi ataletan ikusi dugun bezala, Leturiaren ispiluak oso bestela-
koak dira ezkondu aurretik eta ezkondu ondoren. Azterketa horretan garbi 
ikusi da, hasieran esan dugun bezala, Leturiaren barne-gatazka ulertzeko ez-
kontza giltzarri dela, eta are gehiago, jendarte tradizionalean erroturiko ezkon-
tzaren ideia hertsi hori da giltzarri dena. Ispiluen eskema honi begiratu baino 
ez dugu Leturiaren bilakaera horren aldeaz ohartzeko:

1. Leturiaren ispiluak ezkontzaren aurretik
   – Iturria (natura, parketasuna)
   – Jendetasuna (bakardadea, kezkak, bere burua ezagutzea)
   – Etxea (gauzatasuna)
   – Ezkonberriak (aukera, bidea, bakea)- EZKONTZA
    •  MIRENen irudia (lorea, deskribapen fisikoa)
    •  Mirenen laguna (aukera egina, jabetu nahia)
    •  Gutuna (uko egin, desoreka)
    •  MIRENekiko harreman fisikoa (jabetza)
    •  a) musua –zeharkakoa, zerutiarra–
    •  b) zaplastekoa
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2. Leturiaren ispiluak ezkontzaren ondoren
   – Ezkonberriak eta bikoteak (aukeraezin, lotura, nazka-iturri)
    •  Leturiaren lagunak (harrokeria)
    •  MIRENekiko harreman fisikoa: Mirenen gorputza (nazka)
    •  Gutuna (oreka topatu)
   – Jendetasuna (eromena; Jainko-egarria; harrokeria)
   – Zerbitzaria (neureak: emaztea, aberria, familiaren zerbitzari)
   –  Miren ohean (heriotza, gaixotasuna, damua, bekatua, otoitza, sakri-

fizioa)

Eskema honetan ikusten dugun bezala, Leturiaren bidea naturan bakarrik 
abiatzen da, eta bakarrik dagoela bere buruari buruz gogoeta egiten du, baina 
Mirenekin harremanetan jartzeak eraldatuko du. Ezkondu ondoren, ezkonbe-
rriekiko bestelako sentimenduak izan ezik, jendetasuna ulertzeko modua bes-
telakoa izango da, eta garrantzitsuena dena, bakardadeaz gozatu beharrean, 
besteen zerbitzari izateaz gozatuko du. Lehen ispilua iturria da, uraren joanak 
denboraren joana ere irudikatzen duelarik, eta azken ispilua Miren da, ohean 
gaixorik dagoela, heriotzaren irudia. Hasierako eremu aske horretatik, parke-
tasun horretatik, ohearen eremu hertsi eta itogarrira egiten du bidea. Hortaz, 
ispiluetan argi irudikaturik dago Leturiaren ibilbidea.

Behin eta berriro aipatu bezala, ibilbide honen nondik norakoek lotura 
handia dute genero-gatazkarekin, nire ustez. Leturiaren egunkari ezkutua 
irakurri izan denean, aipatu bezala, existentzialismoaren korronteez hitz egin 
da. Baina, ez korronte guztiez. Ez da Simone de Beauvoir aipatu, eta are 
gutxiago, ez da egin Leturiaren gunkari ezkutua-ren irakurketarik Le Deu-
xième Sexe (1949) liburuan esandakoak kontuan hartuz. Egia da, Simone de 
Beauvoir-en lan honek Frantzian ere 60ko hamarkadan izan zuela oihartzu-
nik handiena, eta ziur asko, Txillardegik nobela hau idatzi zuen garaian ez 
zela oihartzun handirik helduko Hego Euskal Herrira. Baina, interesgarria 
da oso liburu horren arrastoan irakurtzea nobela honetako ideia asko eta 
asko, Simone de Beauvoir-ek garai hartako existentzialismoari eta bestelako 
korronte filosofikoei eginiko kritika hori ere nobela honetara lerra dezake-
gulako. Simone de Beauvoir-ek (1962) lan mardul hau abian jartzeko, bai-
eztatzen du emakumea historikoki gizonak Beste absolutu bihurtu duela, eta 
Bigarren sexuan hori aztertzera doa. Eta azken batean, behin eta berriro 
aipatu bezala, horixe da Leturiak nobela honetan Mirenekin egiten duena, 
bere buruaren Beste absolutu hori bilakatzen du. Are gehiago, hasieran 
harreman pertsonala zirudiena, Leturia eta Mirenen artekoa, nobelak aurre-
ra egin ahala, gizonen eta emakumeen arteko harreman orokor modura 
irudikatuz doa, jauzi semantiko hori eginez, eta emakume guztiei omen 
dagozkien ezaugarri batzuk baieztatuz (maitasunari buruz esandakoetan, 
kasu). Simone de Beauvoir-ek argi adierazten du zeinen zaila den emaku-
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meentzat indibiduo izatea mundu patriarkalean, eta emakumeengan generi-
koak zama ikaragarria duela adierazten du. Horixe da Mirenen irudian 
ikusten duguna. Ez dago haren indibiduotasunaren ezaugarririk, eta Mireni 
buruz zer edo zer esaten zaigunean, bere generoaren ordezkaritzat aurkezten 
zaigu, emakumeek egin ohi dituztenen eredu, ez indibiduo baten nortasuna-
ren jarrera modura.

Hona hemen Simone de Beauvoir-en hitzak, Mirenen irudiaz hitz egiteko 
ezin aproposagoak:

Todo sujeto se plantea concretamente, a través de proyectos, como una 
transcendencia (…). Cada vez que la transcendencia vuelve a caer en la inma-
nencia hay una degradación de la existencia en un «en sí», de la libertad en 
artificiosidad; esa caída es una falta moral si es consentida por el sujeto; si le 
es infligida, toma la figura de una frustración y de una opresión: en los dos 
casos es un mal absoluto. Ahora bien, lo que define de una manera singular la 
situación de la mujer es que, siendo una libertad autónoma, como todo ser hu-
mano, se descubre y se elige en un mundo donde los hombres le imponen que se 
asuma como el Otro; pretenden fijarla como objeto y consagrarla a la inmanen-
cia (…). El drama de la mujer es ese conflicto entre la reivindicación fundamen-
tal de todo sujeto, que se plantea siempre como lo esencial, y las exigencias de 
una situación que la constituye como inesencial. ¿Cómo puede cumplirse un ser 
humano en la condición femenina? (…) ¿Cómo encontrar la independencia en la 
dependencia? (Beauvoir 1962: 24-25).

Pasarte honetan Leturiaren egunkari ezkutua-n aurkezten diren egoera 
zenbait erretrataturik ikusten dira. Batetik, Leturia da proiektuak dituena eta 
askatasuna duena, eta bere burua transzendentzia modura irudikatzen duena 
une oro. Bigarrenik, Leturiak hasieran transzendentziatzat hartu badu Miren 
(bere buruaren isla modura), ezkondu ondoren inmanentziatzat hartuko du 
(sorkari mugatu, dio berak), eta nazka hartuko. Hirugarrenik, Leturiak bortxa-
ren bidez adierazten dio Mireni Beste absolutu hori dela, bortxazko harrema-
nak agerrarazten du generoen arteko botere-harremana, subjektuen arteko 
harremanean dagoen desoreka.

Dena den, nobela hau ere bada kontzientzia hartze baten kontaketa, Le-
turiak bere botere jarrera horren kontzientzia hartuko baitu nobelan zehar, 
jendarteratze mota konkretua kontatuz, ezkontzarena alegia. Ondorioz, Leturi-
aren barne-bidaia honek ezaugarri hauek agerrarazten ditu, besteak beste:

a)  Giza existentziaren inguruko kezkez hitz egiten duela esan baino, 
orokorrean giza existentziaren ingurukoak direnez, zehaztu eta konk-
retatu daitekeelakoan nago: gizonaren kezkez ari da, zehatzago esanda, 
klase ertaineko gizon mendebaldarraren kezkez. Askatasuna eta auke-
ratzeko gaitasuna ezkontzarekin baino ez ditu lotzen, hitzarmen sozial 
oso konkretuarekin, pertsonaia jendarte mota konkretu batean kokatuz 
bere burua, jendarte tradizional eta kristau batean.
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b)  Leturiaren existentziak aurrera egiteko, bere idealizazio eta ametsak 
burutzeko Miren nola tratatu duen aztertzea komeni da: azken batean, 
bere existentziak aurrera egiteko, bere xedea lortzeko Miren objektu 
modura tratatu du Leturiak, baina, are gehiago, nobelak aurrera egin 
ahala, haren kontra bortxa erabili duela ere aitortuko du, eta horrek 
erreko dio bihotza. Erotismotik (desiratik) bortxara (nazkara) doan 
bidea da nobela honetan kontatzen dena, pertsonaiaren heriotza ere 
ekartzeraino. Azken batean, hasierako elementu guzti-guztiek, emaku-
mea lore kontsideratzea, parke busti batean topatzeak, iturria... erotis-
moaren elementuak irakurtzera garamatza, esan daiteke, hasierako 
pasarteetan badagoela inplizituki agerturiko erotismo kutsurik, baina 
Mirenengana hurbildu ahala erotismoa itzali egiten da, gorputzari ere 
nazka hartzeraino, Miren hiltzeko gogoa izateraino. Leturiaren desira 
hori aurka etorri zaio.

c)  Aipatzekoa da Mirenek emakume abandonatuaren irudia osatzen badu 
ere, Leturiak berak aitortu egiten duela nobelan bere jarrera ez dela 
izan egokia, eta bere jarrera salatzen duela, bizitzerik merezi ez duela 
iradokitzeraino. Hortaz, badago kontzientzia-hartze garbia, eta botere-
harreman horren salaketa ere.

Ondorioz, Leturiaren egunkari ezkutua nobelak badu ezaugarri berezi 
hori, Mirenen inguruko datu gutxi ematen bazaizkigu ere, haren ikuspuntutik 
eginiko irakurketa ere ahalbidetzen duela, isilduriko pertsonaia horren irudia 
sortzeko aukera zabalik uzten duela.

Bestalde, euskal nobelagintzari erreparatuz gero, nobela honek ere bada-
kar hausturarik generoaren ikuspuntutik, ordura arteko euskal literaturan ge-
neroen rolak oso-oso markaturik baitzeuden (emakumea ahula –maitalea– edo 
sendoa –emaztea eta ama–), eta gizonaren ahotsa zen epaile. Kasu honetan, 
gizonaren ahotsak hitz egiten digu, baina ez epaile modura, zalantzati hitz 
egiten du, kontraesanez beteriko galderez osatzen du diskurtsoa, eta diskurtso 
horren ahotan irudikatzen den emakumearen irudia oraindik ere genero rol 
berberen araberakoa izan arren, gutxien-gutxienik generoen inguruko diskurtso 
kontraesankor horretan, eta bortxazkoan, agerian geratzen da generoen artean 
ezarritako botere hori, bortxa hori.
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TXILLARDEGI ETA (KRISTAU?) ERLIJIOA

Sebastian Gartzia Trujillo

SARRERA

Egun on. Gaurko mintzaldi honetan honako tesi hauek aurkeztu nahi 
dizkizuet (I. DIAPOSITIBA)�:

LETURIA-REN EGUNKARI EZKUTUA ETA ERLIJIOA

�ª. Jose Luis Alvarez Enparantza, Txillardegi, idazle erlijiosoa?
2ª. Leturiaren erlijiotasunaren urratsak
3ª. M. Unamuno Leturiarengan eragile?2

4ª. Existentzialismo razionalista ala kristau existentzialismoa?

Lau tesi horiek tesi irekiak dira. Eztabaidagarriak, beraz (hortixe galdera 
markak). Nik tesi horien aldeko arrazoiak ematen saiatuko naiz; badakit, ha-
atik, beste iritziak ere defendagarriak direna. Gaur biltzen garen foro «infor-
mal» honetan, giroa aproposa da behin-behineko tesiei buruz iritziak emateko, 
elkarren osagarriak batzuen batzuk, elkarren kontrakoak besteren batzuk. 
Horixe da udako ikasturte hauek dakarkiguten abantaila... eta nondik mugitu-
ko garen argitu eta gero, goazen harira: Txillardegi eta erlijioa.

Galdetuko banizue zein den Leturia-ren egunkaria ezkutuaren gai edo 
eduki nagusia, zer erantzungo zenidakete?

–  Maitasunezko historio erromatiko-tragiko bat?
–  Leturiaren edota edozein gizakiren existentzia kezka zein goragaleari 

buruz barne-elkarrizketa bat?
–  Gizakiaren eta Jainkoaren arteko erlazio arazotsuari buruz hausnarketa 

erlijioso bat?

� Ikus Eranskina.
2 TXILLARDEGI, Hitza hitz. Txillardegiren solasean, Elkar, �996, 54. or.: «Nire Unamu-

nozaletasuna erakusten duen beste artikulu bat eman nuen argitara segidan (59, �957. urtean), 
“Unamuno eragille” izenburuaz».
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Bada hirurotatik bat aukeratu beharrean, nik arazo erlijioa aukeratuko 
nuke Leturia-ren eduki nagusitzat, eta, Txillardegi literaturgile bezala (ez 
hizkuntzalari bezala, noski), idazle erlijiosoen artean sartuko nuke. Ez naiz 
bakarra. Irakurtzen baduzue Elkar argitaletxeko kritikariek Txillardegiren 
ezaugarri nagusiaren gisa azpimarratu dutena, hauxe topatuko duzue: «Sines-
menaren –diote– edo geroko bizitzaren arazoak nahiko kezkatzen du Txillar-
degi». Kokatze horretan Txillardegi bera ados legokeela uste dut, Leturia ere 
bai. Hona hemen frogak (II. DIAPOSITIBA):

LEHEN ZATIA

JOSE LUIS ALVAREZ ENPARANTZA, 
Txillardegi, idazle erlijiosoa

«Txillardegi idazle erlijiosoa» baieztapenari buruz, Leturiak

–  Egunkari-azpigeneroa zergatik aukeratu duen justifikatzerakoan, zera 
diosku: «Munduan erlijiozko fedea galdu-ala kezkak eta zalantzak aun-
ditu zaizkio egungo gizonari, ta aiekin batera, geroz eta gehiago ugaritu 
dira barne-egunkariak, benetako literatura-moda biurtu arte» (74)3.

–  Literatura korronteaz (existentzialismoaz, alegia) zera dakigu: «La fi-
losofia existencial (es) producto (reacción) de la inhibición religiosa 
(del racionalismo decimonónico)» (ZAMBRANO, M.)4.

–  Maitasunezko historia aukeratu dutenei Leturiak hauxe argitzen die: 
«Maitemintzen geranean... ez du ameskia andregaiak sortzen, gure 
Jainko-egarriak baizik» (��7).

–  Arazo erlijiosoa aukeratu dugunoi, ostera, Leturiak zera aitortzen digu: 
«Argi ikusi dut gaur, eta bihotz-utsunearen sustraiari igarri diot: Jainko-
aren egarria da gizonaren zorion-miña (��7). «Jainkoaren bearra da gizo-
naren sustraia bera: gizona ukatu gabe, ezin diteke au uka» (�2�).

Beste literatura lanetan ere, arazo edo gai erlijiosoaz, behin eta berriz, 
espresuki eta bereziki aritzen da Txillardegi (III. DIAPOSITIBA):

–  Peru Leartzakoan esaterako (�960), non, Txillardegik berak aitortzen 
digunez, gaurko agnostiko askori gogoko izaten zaien Jainkorik gabeko 
erlijioa den «budismoaren presentzia nabaria baita»5.

3 Horrelaxe, kako artean, alegia, Leturia-ren egunkari ezkutua lehen argitalpenetik ekarri-
tako aipuak. Ikus 75. or. ere: «Orregatik, tristerik edo irrikitan gaudenean idatzi ohi dugu 
(egunkariak): emakume maitatuaren baietza entzuteraño, Jainkoaren bidea aurkitu arte, egiteko 
gaizki dijoazkiguño, eta abar... ta auxe ikusten da garbiro Leturia’ren Egunkarian».

4 ZAMBRANO, M., Unamuno, Debate, Barcelona, 2003, 8�.-90. or. 
5 TXILLARDEGI, Hitza hitz, o. cit., 55. or. eta �36. or.. «Budismoaren tentaldia sumatzen 

du, baina bide erdian geratzen da eta etsipen osoan».



TXILLARDEGI ETA (KRISTAU?) ERLIJIOA - Sebastian Gartzia Trujillo 693

–  Elsa Scheleeni buruz (�965) Mari Jose Olaziregik zera esaten digu: «Se 
nos presentan reflexiones referentes a la religión y la secularización (el 
problema de la secularización se ve reflejada en las dudas religiosas que 
presenta Munier tras haber conocido a Elsa)», eta Txillardegik berak 
hauxe nabarmentzen du: «Meunier apaiz-ohiak bere buruan nortzen duen 
eliz-krisaldia, esate baterako, bizi-bizian zen Euskal Herrian �967-ko 
urtean; baina, lehenago gertaturik, ez maila berean Europan edo Belgi-
kan. Gogoan har, esate baterako, esaten dudanaren adierazgarri gisa, 
Rikardo Arregi-ren artikulu-andanak; edo-ta Mikel Urkola-ren “Sekula-
rrak apaiztu” liburua. Gogoan har, ere berean, fede zaharra galdu eta 
berriak sendoturik, ezker abertzalearen multzo isiletara igaro zen “defro-
qué” mordo gaitza, eta mamitu zuen apostolutza harrigarria».

Horrez gain, Txillardegi behin eta askotan gai-erlijiosora itzultzen da 
idatzi dituen artikulu ugarietan:

–  «Kierkegaarden hazia, Unamumoren lore (�955)» Txillardegiren exis-
tentzialismoari buruzko artilukua, esaterako, eta Budari buruzko 
«Mendeurren oargarri bat» (�956), eta «Fulton Sheen: Religión sin 
dios», Egan, 5-6 (�956), �55.-�57. or. eta «Unamuno eragille» (Egan, 
3-4, (�957), �70.-�77. or., eta «Betikoaz agian», Egan, �-2, �958, 43.-
47. or., eta «Sinistu ezinean iges egin behar», Jakin, 27-28 (�967), 
�6.-22. or., eta «Sartre: Lekuko eta gidaria» (�983)... eta prestatzen ari 
den saiakeren artean, «Erlijioaz eta Antropozentrismoaz» arituko dela 
aurreratu digu in «Egunen harian», 05.�0.26.

–  Zilegi bekit excursus labur bat: Askotan esana da erlijio edo Jainkorik ez 
dagoela gaurko euskal literaturan. Ene ustez, ez da iritzi zuzena: Iratzeder, 
Xalbador, Lekuona, Gandiaga, Manex Erdozaintzi, X. Lete, JA Artze... 
gaur-gaurkoak ditugu eta, beste arlo batzuk landu badituzte ere, idazle er-
lijiosoak dira, eta Txillardegi bera, nire iritziz, eta idazle horietariko batzu-
ek oso mezu jatorrak zein originalak azaldu eta adierazten dizkigute. 
Jainkoa edo erlijioarekiko kezka gutxitu da, bai, ia desagertzeraino ere, 
euskal literaturan 60ko hamarkadaren inguruan eta geroan jaiotako idazle-
engan: Atxaga, Sarrionandia, Saizarbitoria, Arrieta..., baina aipatu dizkizu-
edan lehendabiziko horiek gaurkoak ditugu, ez nolanahikoak gainera, eta 
arlo erlijiosoa landu dute, eduki interesgarrian eta forma ederrean.

Lehendabiziko ondoriok (IV. DIAPOSITIVA)

Txillardegiren literatura lanak, beraz:

�.a, Literatura erlijiosoan sar daitezke (non egokiago?).

2.a, Sartzekoak dira, esaterako, Charles Moeller-en Literatura del siglo 
XX y cristianismo moduko bilduma batean, hortxe agertu baitziren Txillarde-
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gik «berrogeitamarreko hamarkadan gehien estimatu zituen idazleak»: Gabriel 
Marcel, Miguel Unamuno, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Ca-
mus, Carles Peguy6...

3.a, J. P. Sartre: «Badaude existentzialista talde bi: lehenak, kristauak dire-
nak: talde honetan Jaspers eta Gabriel Marcel sartuko nituzke7; bigarrenak, 
jainkogabekoak: Heidegger, Frantziako existentzialistak eta ni neu (Sartre)»8.

Txillardegiren erlijiotasunari buruzko lehen atal hau Txillardegiren bera-
ren aipu adierazgarri batekin bukatu nahi nuke: «Leturia idatzi nuenean, nere 
burua kristau existentzialistatzat jotzen nuen». Beraz, gaika antolaturiko euskal 
literaturaren argitalpen batean, Txillardegi inon kokatzeko, literatura erlijioso-
aren barruan kokatu ahal izango genuke (behar nonbait), zer eta Txillardegi 
agnostikoa izanik, are eta ateoa nonbait. Baina azaleko kontraesan horrek 
idazle erlijiosoa zer den aztertzera garamatza zuzen-zuzen.

Zer da (idazle) erlijiosoa izatea? (V. DIAPOSITIBA)

Espezialista guztiek onartzen dute erlijioa zer den zehaztea ez dela erraza. 
Erlijiosoa, ez da strictu sensu berdintzen euskal literaturan horren ohikoak izan 
ditugun otoizgile edota sermogileekin. Otoizgileak eta sermogileak erlijiosoak 
izaten dira, noski, baina beroriek ez dute erlijio esparrua agortzen, ezta sines-
tunek ere. Nire ustez, erlijioaren paradigma ondoen betetzen dutenak; «zela-
tariak” dira..., talaiariak, alegia: «Begirale, ze gaualdi dugu?» (Is 2� ��)9.

Erlijiosoak, Diogenesen antzera, argiontzia eskuan, Jainkoaren: «Nun 
daude Zu? (�23) edota gizakiaren misterioaz: «Nor naiz ni, bada?» (�34) 
galdezka ibiltzen dira, harat-honat, gora ta behera: «Zerbait Absolutu bear 
nuen biotzak. Artan atsedena eta atsegiña edateko. Betetasun bear nuen, oso-
tasuna, gelditasun osoa, pake egiazkoa, egia utsa, denetik dena» (��7)�0.

 6 �950 urtearen inguruan, Txillardegik honako idazle existentzialista hauek irakurri zituen: 
«Unamuno, Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Sartre, Camus eta Marcel; Marcel batez ere... 
Existentzialismoaren garaiak ziren eta gu garai hartako seme. Nolabait gure burua definitu izan 
behar banu, existentzialista abertzaleak ginela edo intelektual konprometituak izan nahi genuela 
esango nuke, Sartreren eraginagatik edo», in Hitza hitz, o. cit, 52. or.

 7 Baita Kierkegaard, Chestov, Berdiaeff, Maine de Biran, Karl Barth, Blondel, Scheler, 
Charles Peguy…

 8 Heidegger jainkogabeko existentzialisten artean sartzen du Sartrek, arrazoiz, Heidegge-
rrek ateotzat jotzen baitu bere burua, eta, hala ere, O. PÖGGELER-ek El camino del pensar de 
Martín Heidegger, Madrid, �986, 282. orrialdean, zera diosku: «El problema de Dios está desde 
el inicio en el camino del pensar de Heidegger».

 9 Eginak (San Paulok), �7, 27-28: «Arek (Jainkoak) gizon bakar batengandik gizadi guztia 
egin dau… guztiak Jainkoaren billa ibilli daitezen eta itsumustuan izanda be aurkitu dagien, gu-
tariko bakotxagandik urrun ez dago-ta». Mistikoak «vigías del abismo» (J. OTON), «exploradores 
del infinito» (UNDERHILL, E.) eta abar; ikus in MARTIN VELASCO, J., Mística y humanismo 
PPC, Madrid, 2007, 247. or. (9) Ikus, nahi izanez gero, «Ohar osagarriak».

�0 Ibidem, 97. or.: «La presencia del Misterio, centro del fenómeno religioso». 
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Zenbatu duzue zuetariko inork zenbat galdera agertzen dira Leturiaren 
egunkari eskutuan?��: «Zein da gizonarentzat bere etorkizunarena baño buru-
auste larriagorik? (�23). Edozein fedek balio al du besteak aña?... Nork gara-
matzizke, ortaz, egiazko gure elburura? (�25). Baiña, zein fede? Edozein? Zein 
bide? Zein absolutu? (�28). Zertarako ainbeste lan eta neke? (�29). Nori 
deituko? (�3�). Eta zer da maitasuna? (�36). Nere onetan egoteagatik, ezetsi 
al nazake ausaz Jainkoak?» (�38).

Eta zer galdera mota egiten dute (idazle) erlijiosoek? Bada, gehien-gehie-
netan, muga-galdera deritzonak�2:

–  Martin Heidegger: Zergatik izakia eta ez ezereza?
–  Ignacio Ellakuria: Zergatik ezereza: txirotasuna, zapalkuntza, herio-

tza... eta ez izakia = izatea? (galdera horretatik etikaren beharra sor 
dakiguke) �3.

–  Leturia: Non daude mugagabeko bide ezkutuak? (�02) Nor naiz, ni, 
bada? Nola jaio nintzan? (�34)...

Izan ere erlijiosoek bizitzaren (heriotza barne) zentzuaz edota norabideaz 
galdetzen dute, behin eta berriz... eta berriz ere, erantzun osorik ez baitute inoiz 
aurkitzen�4: «Guztiz egokia deritzat onengatik erlijioari, bestegatik ez ba litz ere. 
Gizonaren elburua Zeruan(?) jarriz, bide utsa bihurtzen du biziera, ta itxarope-
nak eta lillurak gordetzeko aukera bakarra ematen dio gizonari» (�20).

Galdera edo kezka (VI. DIAPOSITIBA)

... eta Nori galdetu?: Sakratua, lilugarria (beldurgarria ere, zenbait kultu-
ra eta agerpenetan) izan litekeen gutaz «beste» norbaiti: «Erlijiozkoa da berez 
gizonaren utsunea, ta ez dauka mundu onetakoaz asetzerik» (��7).

�� RODRÍGUEZ PANIZO, P, «Dios Misterio», Sal Terrae, 93, (2005) 24�.-25�. or.: 
«George Steiner ha llamado al ser humano un “imperativo de interrogación”, y Karl Rahner 
afirma que el hombre no tiene una pregunta, sino que él mismo es esa pregunta (Cf. Grund-
kurs, 23)».

�2 STEINER, G, Presencias reales, Barcelona, Destino, �99�: «Lo queramos o no, estas 
abrumadoras y tópicas inexplicabilidades y el imperativo de interrogación que está en el núcleo 
del hombre nos convierten en vecinos cercanos de lo trascendente. La poesía, el arte y la música 
son el medio de esa vecindad». GONZALEZ FAUS, J. I., El rostro humano de Dios, Sal Terrae, 
Santander, 2007, 5. or.: «Nuestras preguntas últimas o esa pregunta que nos constituye».

�3 ELLACURIA, I,, «Función liberadora de la filosofía», Estudios Centroamericanos 435-436 
(�985), 50. or.: «Quizás en vez de preguntarse por qué hay más bien entre que nada, debería haber-
se preguntado por qué hay nada –no ser, no realidad, no verdad, etc.– en vez de ente». DERRIDA, 
J., La religión, PPC, Madrid, �966, 43-46. or. «La religión es respuesta, es respuesta como respon-
sabilidad».

�4 TILLIC, P.: «Ser religioso significa plantearse apasionadamente el sentido de nuestra vida 
y estar abierto a las respuestas que incluso pueden llenarnos de estremecimiento». WITTGEN-
STEIN, L., «Podemos llamar Dios al sentido de la vida, esto es el sentido del mundo». (�4)
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Beste metaforaz ere balia gaitezke erlijioa zer den hurbiltzeko: Radarraz, ale-
gia. Erantzunik ote? distirarik nonbait?�5. Bizitzaren zentzuaz tentsio edo ernetasu-
nari eustea horixe dagokio erlijioari: «Non dago-ta nere irten-bidea?» (8�).

«Erlijio» hitza latinetik datorkigu: re-ligio < religo = (ber)lotu. «Erlijioa 
erligazioa da, zehazkiago esanda, erligazioaren irudikatzea» (X. Zubiri). Erli-
gazio horrek honako hiru ñabardura ditu:

–  Bizitza-zentzumenaren antsia hori, zeini (zeri) lotu?
–  Polo edo mutur bi behar dira: Gizakia eta...
–  ... gizakiaz beste polo edo muturra, gizakia ez izateagatik, nabari ez 

zaiguna.
Polo edo mutur bi horiek ez dira, berez, maila edo status berberakoak 

izan behar: Prometeo edo Unamuno? edota gizaki modernoa ere (batzuen 
batzuk, behinik behin?) vs. Jainkoa�6, esaterako. Areago ere. Gizakiok beste 
muturrari eskatzen diogun erantzun zein betetasunagatik, mutur edo polo bi 
horien artean, desproportzio�7 halako bat dago(kee)la kontuan hartzekoa da: 
hortixe ez zaigu gazakioi beste polo edo mutur hori guztiz ulertu zein hartze-
korik, hortixe betiko bilatze edo galdetzea, hortixe hurbiltze hutsa («Erantzi 
oinetakoak»�8): «Nere bidea... Arkituko al dut!» (��3).

Areago ere bai, nonbait. Bilatze horretan, kontrakoa iruditu arren, erlijio 
(sinesmen?) iniziatiba beste mutur horri omen dagokio, eta ez gizakiari: «Quid 
eligimus, nisi primus eligamur?» (San Agustin, Hitzaldiak, 34 2.5). Baina, 
baliteke, dagoeneko, sinesmen mugan bertan ibiltzea.

–  Sinesmena, erlijioaren ildoan sortzen bada ere, guztiz diferentea da. 
Sinesmenak muga-galderari aurpegia ematen dio. Sinesmenaren bidez, 
pathoz bereziz hornituriko «pertsona» baten irudipena agertzen zaigu 
(metafora, sinbolo edota analogia tarte): Jesusen Aita, esaterako, edo 
Ala; biak Jainkotzat onartuak, biak ezberdinak�9.

«Jainkoaren begiratzea maitatzea da» azaltzen digu sinesmenaren esperi-
entziaz Gurutzeko Joan doneak. Ikuspuntu hori hurbilago dago existentzialis-
motik, Aristoteles-en ontologiatik baino: «Ante la “causa sui” (uno) no puede 
caer... de rodillas, así como tampoco puede tocar instrumentos ni bailar ante 
este Dios (ontológico)»20.

�5 ... edota «ahotsa». GONZALEZ FAUS, J. I., El rostro..., o. cit., 57. or.. «Una caracterís-
tica del Dios bíblico (es) que no revela como “objeto”, sino como “voz”. El objeto es dominable 
y manejable. La voz llama, anuncia o interpela, pero no puede ser poseída».

�6 Gogoratu Jakoben eta Jaikoaren (aingeruaren) arteko burruka (Has 32, 5 eta j.).
�7 Honetara, Pascal: Pensees, II, 72, Heidegger: Identidad y diferencia, Pfullingen, �957, 

62-63. or. (�7) 
�8 Has 3 5.
�9 GONZÁLEZ FAUS, J. I., El rostro humano de Dios, o. cit., 2007, atzeko azalean: 

«Llamar a Jesús simplemente “Dios” se presta a infinitos malentendidos que impiden conocer la 
revelación de Dios y evaporan la humanidad real de Jesús. El rostro es la mejor revelación de 
cualquier intimidad personal, y esto puede aplicarse también a la relación entre Jesús y Dios». 

20 HEIDEGGER, M., Identidad y diferencia, Anthropos, Barcelona, �988, �53. or. PÖGGE-
DER, O., El camino del pensar de Martin Heidegger, Madrid, �986: «Para Heideggger no es Dios 
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Simesmenak, haatik, ez du galderarik ezabatzen: «La tarea fundamental 
de una teología (fe) dispuesta a hacer frente a los desafíos que el mundo 
globalizado plantea al cristianismo (a toda creencia)... no consiste tanto en 
responder a estas preguntas como en impedir su olvido»2�.

Gurutzeko Joan donearen esaldian, sinesmenaren hiru ezaugarri azpima-
rratzen zaizkigu:

a)  Sinesmenaren helburu edo muturra «Jainko Pertsonala» dela,

b)  Sinesmen prozesuaren ekimen edo iniziatiba gizakiaz «Bestearena» 
omen dela: «Beste batek gu aukeratzen uztea» (�36),

c)  Sinesmen prozesua ez dela arrazoimen hutsekoa, askoz konplexuago 
baizik: Maitatuak sentitzea ere sartu behar baitugu erlijio dinamika 
horretan: «Ni aukeratu ez-baña ni aukeratzea gertatu zaidalako» (�37).

«Zein da, ortaz, fedearena baño egintza bidezkoago ta gizonezkoagorik?» 
(�27).

Jakite ezberdinak (VII. DIAPOSITIBA)

Zientzia, filosofia eta erlijio jakiteak jakite ezberdinak dira. Bereizketa 
hori ez egiteagatik, behin baino gehiagotan, arazoak korapilatzen zaizkigu 
erlijioaz aritzen garenean (bai guri, bai Unamunori, baita Leturiari ere)22:

Jakitearen subjektuaren eta objektuaren artekoegokitasuna23.

–  Zientziak arrazoian oinarritzen du eta errealitate fisikoak edo banan-
banakoak aztertzen ditu24.

–  Filosofia ere, arrazoian oinarrituz, errealitate orokor eta abstraktuez 
aritzen da.

mismo quien está muerto, sino el Dios experimentado en la historia acontecida occidental, deter-
minada por la metafísica» (teologiaz ere, zeren, Heideggeren iritziz: «Toda la teología (occidental) 
es metafísica y toda la metafísica es teológica».

2� METZ, J. M., Memoria passionis, Sal Terrae, Santander, 2007, ��. or.
22 Ikus horretaz, GONZÁLEZ FAUS, J. I., «Carta a José Antonio Marina», in El rostro 

humano de Dios, o. cit., ��-�8. or. (22) 
23 Definizio klasikoaren arabera, «egia» adaecuatio intellectus et rei da. GONZÁLEZ FAUS, 

J. I., Ibidem. 28. or.: «Esa definición clásica de la verdad ha sido varias veces criticada (aunque no 
sé si superada) en la filosofía moderna: por ejemplo, en el opúsculo de Heidegger sobre la esencia 
de la verdad. Lo cual tampoco significa que esa concepción no tenga su dosis de validez... Esa 
validez podría ser recuperada si definiéramos la verdad como correspondencia (no adecuación) 
entre la razón y la realidad. La correspondencia es más modesta que la identificación: llega a la 
realidad, pero respetando su alteridad, no tragándosela. Y en ese respeto de la alteridad vuelve a 
aparecer la presencia del sujeto en el conocimiento y la relación entre ética y conocimiento».

24 Gero eta gutxiago, omen. Ikus ESTRADA, J. A., La pregunta por Dios, Desclée de 
Brouwer, 384. or.: «Si la comprensión de un universo dinámico, con espacio y tiempo relativos, 
ha planteado problemas metafísicos, algo parecido ha ocurrido con la mecánica cuántica». (24) 
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–  Erlijioa, haatik, giza bizitzaren zentzuaz alde edo dimentsio askodun 
jakite konplexua omen da25: a) «Emozio eta arrazoi osagaien arteko 
elkarketa, desira eta hausnarketa (Estrada), “intuizioa” eta sentimendu-
ak (Leturia), “convicciones, certezas, creencias” diote teologoek, maite- 
edo herri-mina bezalatsukoa, munduaren eta gizakiaren dimentsio 
enigmatikoa eta misteriotsua errespetatzen duena»: «Es cierto que las 
creencias determina nuestros sentimientos, pero también lo es que nu-
estros sentimientos determinan nuestras creencias. Es esa interacción 
enrevesada, circular de los afectos y los conocimientos, lo que quería 
resaltar. Somos afectividades conscientes y pensantes. Separar el campo 
del afecto del campo de los conocimientos falsea la realidad»26.

Heideggerrek jakiteen arteko bereizketa bera egiten du, subjektuen aldetik:
–  «El pensador (el científico, el filósofo) dice el ser. El poeta (SG, el 

religioso) nombra lo sagrado. Es el poeta quien descubre la verdad 
última de este diálogo que es el hombre» (HEIDEGGER)27;

baita Leturiak ere:
–  «Noiztanik da gizona pentsakorra? (�00) Bañan ulermena, argizagi 

itzalkorra da. (�38). Buruari uko egiñez, bidean abiatzen naiz azkenik. 
Gora biotza!» (�39).

Erlijioaren eta sinesmenaren arteko erlazioak (VIII.DIAPOSITIBA)

Hori guzti hori dela eta, erlijioa eta sinesmena erlazionatuta izaten dira:
–  Guztiz arrazoizkoak ez dira:
  •  Batetik, erlijio-objektuaren arrazoiarekiko desegokitasunagaitik: 

«Beti onartzen dira aurre-absolutuak. Ezin irten diteke utsetik. Gero 
piskanaka ta etendurarik gabe eraikitzen joate arren. Jauzi egin bear 
da beti asieran: “intuizioa” dela, edo nai dugun eran deitu dezakegun 
lenengo oinkada. Izenak ez du ajolik» (�30); eta

  •  Bestetik: Objektuaren (Jainkoaren) ezin besarka-ezintasunagaitik: 
«Un Dios que tiene que hacer demostrar su existencia es en definiti-
va un Dios muy poco Dios y la demostración de su existencia a lo 
más que puede llegar es a una blasfemia» (NIETSZCHE).

25 Ezagutza, maitasun, emozio eta sentimendu elkarren arteko eraginatik sortzen omen da 
giza ezaguera edo adimena (Pentsamendu sistemikoa). «A partir de un breve repertorio de 
habilidades afectivas, perceptivas y motoras edifica (el niño/niña) su propia inteligencia y el 
mundo». (25) 

26 Ikus ESTRADA, J. A., Las imágenes de Dios, o. cit., 2�.-53. or.: «El lenguaje sobre Dios».
27 «En la búsqueda de lo absoluto, ya lo señaló también Rafael Alberti, Juan Ramón (Jimé-

nez) identificaba poesía y religión», in URKIZU, P., «Poesía y pensamiento poético», Serta, 9 
UNED, 2006-2007, 372. or.
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–  Arrazoizkoak ez (guztiz edota bakarrik, behinik behin), «arrazoigarriak» 
(barka bekit neologismoa), ostera, bai: «Egon beti prest zeuen itxarope-
naren arrazoia eskatzen dizuenari erantzuna emateko» (� P., 3, �5).

Arrazoimen-arrazoigarritasun dinamika horretan, ez erlijioak, ezta sines-
menak ere, ezin dute arrazoimenaren kontrako ezer onartu, ezta defenditu ere, 
baina, erlijioaren edota sinesmenaren edukiaz... arrazoiak («sinesgarritasunaren 
zioak»? (erdaraz, «motibos de credibilidad») eman behar28.

Eta horrekin lehen tesia bukatutzat jotzen dut, eta bigarrenera igarotzen 
naiz: Leturiaren erlijiotasunaren arrazoiak ematera, alegia.

Dena dela, horretan sartu aurretik, utz iezadazue gehigarritxo bat eransten.

Erantzuteko formak (IX. DIAPOSITIBA)

Erlijioak planteatzen digun galderei, era edo jarrera ezberdinez erantzun 
diezaiekegu:

–  Erantzunik ez daukana Ë agnostikoa ei da. Agnostikoa
  •  ... hertsia izan daiteke edo eszeptikoa. Ezin dela aurrera joan uste 

duena: «Oinarri nahikorik gabeko aukeratu beharra edota angustia» 
(dio SARTREk existentzialistei buruz)29; edota

  •  irekia izan daiteke: Galderari eusten diona edota adi adi irauten due-
na: «Bai... bai... Egia... Baña, Jainkoa?» (��9).

–  Galderari ezetz esaten dionari Ë ateo deitzen diogu; eta

–  Galderarik ez daukanari Ë indiferente30.

Ildo horretan, Leturia erlijiosoa dela esan dezakegu, baina sinestuna ote 
den ez dago hain garbi (X. DIAPOSITIVA):

28 ESTRADA, J. A., «La crisis de la fe en Dios», Selecciones de Teología, 2007, Vol. 46, �82, 
�33. or.: «En un famoso debate entre el cardenal Ratzinger y el filósofo J. Habermas (Academia 
Católica, Baviera, 2004), el primero reconocía “que hay patologías de la religión que son altamen-
te peligrosas y que hacen necesario considerar la luz divina que representa la razón como un órga-
no de control, desde el que y por el que la religión ha de dejarse purificar y ordenar una y otra 
vez”. Por el contrario, “hay que amonestar también a la razón a reducirse a sus límites y a aprender 
y a disponerse a prestar oídos a las grandes tradiciones religiosas de la humanidad”». 

29 LYOTARD, J. F., Moralidades posmodernas, Tecnos, Madrid, �996: «El sufrimiento por 
la ausencia de finalidad es el estado posmoderno del pensamiento, esto es, lo que hoy se suele 
llamar su crisis, su malestar, su melancolía».

30 MARTÍN VELASCO, J., Mistica y humanismo, o. cit., 30. or.: «En relación con la indi-
ferencia conviene anotar que, en primer lugar, no constituye, como pensábamos en otros tiempos, 
una situación intermedia entre fe e increencia, sino que es la más radical forma de alejamiento 
de la fe. Porque mientras el ateo sigue preocupado por el problema de Dios, aunque sea para 
negarlo, el indiferente ha dejado de ocuparse de Dios». (30) 
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–  Leturia:
  •  Nun daude oñarri sendoak, aietan nik atsedena ar dezadan? Nun dago 

beren Iturria? Nun zaude Zu? (��9).
  •  Fedearen bearra ta bidetasuna onela azaltzen ditut gaur; ez gizonaren 

aurkakoa bezela, gizonaren izanari lotutako bearra bezela baizik. 
Baña, zein fede? Edozein? Zein bide? Zein absolutu? (�28).

  •  Ez zaitut nik zu beñere ukatu. (�42).
  •  Bildur naiz. Otoitz egin naiko nuke. Nori, ordea, fedegabe gogor 

honek? (�42).

–  Txillardegi:

   «Ni neu agnostikoa naiz. Egia da frankismoaren garaiko seme naizela, 
heziketa katolikoa jaso duena, baina ni ez naiz inoiz militante katolikoa 
izan, ez naiz Acción Católicoa eta horrelakoetan ibili»3�.

Eta subjektuaren jarrerak finkatu eta gero, orain, bai, goazen, Leturiaren 
erlijiotasunaren arrazoiak aztertzera.

BIGARREN ZATIA

LETURIAREN ERLIJIOTASUNAREN URRATSAK: 
«APORTAZIOAK» eta «GABETASUNAK (?)» 

(XI. DIAPOSITIBA)

Leturiaren ustez,

�.  Gizakia, batetik, mugatua da eta, bestetik, osotasunaren bila dabil, 
hastamuka: Bakarrik (eta) «Zerubide»n (2�): «Zoriontasun-pitsak nere 
erraiteko erraiak berak sakon alaitu orduko, zoritxarreko aragiak lotu-
rik edo, lur bustiaren gañera etorri bear nuen berriz» (3�):

Antinomia horiek nahastu egiten zaizkigu gizakiarengan: antsia bete 
ezina32 eta muga jasan ezina:

–  batetik: Contingentia (Aristoteles, IV. mendean) ÁË Heriotzarako 
gizakia (Heidegger33, XX. mendean): «No serás jamás otra cosa que lo 
que no eres, y la tristeza de ser lo que eres» (E. M. CIORAN), eta

–  bestetik (une berean, haatik). «Zorion egarri sakona» (24, �00-�0�); 
«Zorion miña... Baztergabe-kutsua» (��6).

3� TXILLARDEGI, Hitza hitz..., o. cit., �3�. or.
32 MALHER, G., «La única trascendencia que queda es la del anhelo», in CASALS, J., 

Afinidades vienesas, Amagrama, Barcelona, 2003, 369. or.
33 Ser y tiempo (�927). SARTRE, J. P.: El Ser y la nada (�943)
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LETURIA (76) MITXELENA (�4)

«Gizon eria artzen omen da gaur litera-
turan gizonaren eredutzat; eta joera onek 
iduri gezurrezkoa sortu duela diote sasi-
baikor askok. Arrazoi pitin bat dutela 
ukatu ez arren, au esaten diegu oriei: 
zergatik ez ditu lau osto irustak?».

Nolanai ere, eta aspaldidanik naiz iritzi 
ortakoa, Paradisu galduaren miña dauka-
gu ezur-muiñetaraiño sartua eta beldur 
naiz ez ote geran beti ibilliko gaur-bia-
rretako munduan tanquam aduenae et 
peregrini, errimiñak uzkurturik dauzkan 
arrotz eta kanpotarren gisan.

Hazkuntza salda horretan sortzen da erlijioa? Baliteke. Dena dela, erlijioa 
sor dadin, une edota baldintzak oso konplexuak direla onartzen dute ikerlaririk 
gehienek. Gai eztabaidatsua, beraz, zeinetan gu ez baikara sartuko, une honetan. 
Txillardegi, zentzu onez, irekirik uzten du puntu hori: Zeru-bidean omen gaude, 
baina Ibarluzean, beldurrez edota goregalez; zori(zeru)ibidean.

Batzuen iritziz: Marx, Freud, Nietsche... beldurra, babesaren beharra, 
dependentzia... dira erlijiora garamatzaten ohiko (gezurrezko) joerak. Besteren 
ustez, haatik, erlijioa gora (Santura edo autotranszendentziara) garamatzan 
antsia dugu eta gizakiengandik geure alderik onenak ateratzen dizkigu. Giza-
kiak guztiz osaturik sentituko balitz (ezinezkoa zaiguna), inoiz ez, auzaz, ha-
siko luke erlijio xendra edo prozesua. Arazoa ondo planteatuta dago Leturiaren 
egunkarian. Irteerarik, ostera, ez zaigu ageri34.

2.  Leturia gizaki modernoa da eta, hori dela eta, arrazoizko absolutua 
behar du35 (XII. DIAPOSITIBA):

   – « Neure burua aurkitu nai dut, nere gaitzerako ba da ere, naizena 
sakon aztertu ta miatzeko» (23).

   –  «Zertarako dut ulermena? Nire bidea billatzeko» (��3).

   –  «Absolutuak zuzendu bear du nere bizitza; zer balio izan dezake bestela 
onek? Zertarako genduke adimendua? Zertarako poz-yorana?» (�23).

3.  Gizakiok, haatik, ez dugu, inoiz, erantzun (osorik) eskuratzen eta 
galderari (bideari, misterioari) eustsi behar diogu Ë existentzia mina? 
Kontrako badirudi ere, ez omen zaigu gizakioi gauza txarra misterio-
ari eustea (eutsi beharra): «Misteriorik gabe bizitza arnastezina izango 

34 GONZALEZ FAUS, J. I., El rostro humano de Dios, o. cit., �3.-�5. or.: «Como ejemplo de 
una verdad privada (convicción) la seguridad de que tu mujer te quiere (San Agustín: “con los ojos 
del cuerpo ves el rostro de tu amigo/a, con los ojos del alma ves tu propia fidelidad, pero la fidelidad 
del amigo/a no puedes amarla (SG, percibirla, experimentarla) si no tienes también la fe que te 
incline a creer lo que no ves” in De fide rerum quae non videntur I � eta 2). Semejante convicción 
no tiene menos nivel de verdad que el que la sal es cloruro sódico (SG, baina ezbestelakoa da)». 

35 Descartes: Metodoaren diskurtsoa (�637) Ideas claras y distintas. I. Kant: Arrazoimen 
hutsaren kritika (�78�), Arrazoimen praktikoaren kritica (�788). Blaise Pascal: Pentsamenduak 
(�669).
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litzaigu» (GABRIEL MARCEL, frantziar existentzialista) eta «Boron-
datea edo aukeramena daukagunok misterio bat dugu geure baitan 
(Nietzsche)36.

   Leturiak honelaxe darama bizitzaren misterioa:

   –  Nork bizitu du alaitasun osoa? Inork ez (75).

   –  Etorkizunaren bildur naiz. Nun dago-ta nere irten bidea? (8�).

   –  Ondoan bide-dugu beti gure zorion-egarri sakona itzaliko duena (�00).

   –  Oso erlatibuak dira absolutuak (�26)

   –  Goragaleak ditut. Nazkatuta nago (�0�, �03).

4.  Leturiaren ustez (XIII. DIAPOSITIBA), gizakiaren muga-galderei 
erantzuna gizakiari dagokio, lehenik eta behin, baita nagusiki ere, 
bakarrik ez bada. Erlijioa gizakiaren iniziatiba da. Prometeoren an-
tzerakoa, jainkoen kontra definitzen dena: «Nun daude oñarri sendo-
ak, aitean nik atsedena ar dezadan? Zutaz maitemindu nai dut. (�23). 
Nori deituko? (�3�). «Au guzia egiteko nigan pentsatu dut bakarrik» 
(��3). Modernitateak gizakiengana bildu zituen filosofíaren arazoak. 
Arrazoimena zein etika gizakien esfortzuan oinarritu behar dira: 
«Zertarako dut ulermena? Nere bidea billatzeko. Arkituko al dut!» 
(��3). Eta Jainkoaren erantzunaren bila aritzerakoan, Leturiak «do 
ut des» moduko bat aurkezten edo exijitzen dio Jainkoari edo erli-
jioari:

    «Jainkoa etzaitut nik zu beñere ukatu. Lagun zaizkit nere larrialdi onetan 
Miren biziko balitz Ë Maitasunaz jautuko ditut nere pekatuak» (�42).

5.  Ildo horretan, Leturiari erlijioa funtzional bihurtzen zaio Ë Erlijiosoa 
bazara, hobeto biziko zara:

   –  Argi ikusi dut gaur, eta biotz-utsunearen sustraiari igarri diot. Jain-
koaren egarria da gizonaren zorion-miña. Zerbait Absolutu bear nuen 
nere biotzak, Artan atsedena ta atsegiña edateko. Nola bete nintzake 
emakume gajo batek? (��7).

   –  Erlijioari eskerrak, bizitzatik kanpora joan da gure lorkizuna (�20).

   –  Bizitza obakunde bat (proiektu) bat bezela jotzean, zer-egiña biur-
tzen da biziera, ots, bide bat, eta beste arrakasta aundi bat du au ere 
(�2�). Guztiz egokia deritzat onengatik erlijioari, bestegatik ez ba 
litz ere (�20).

36 La ciencia gaya (3, 546).
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6.  Hala ere, Leturiak, erlijioaren arloan, arrazoimenaren mugak, esperi-
mentatu ez ezik, onartu ere egiten ditu (XIV. DIAPOSITIBA):

   –  «Egiak ez du gizonagan agintzen, baloreak baizik. Eta balore auek 
ez dira adimentuz aukeratzen, joera, azikuntza, gizaroa, biotza, ta 
beste amaila eragiñen bidez baizik» (�25).

   –  «Biotza zegok buruaz gañera» (99).

7.  Arrazoizko datu ziurrik gabe, gizakiak, galdera-mugak nahaspilatu 
egiten zaizkionean, aukeratu behar du, aurrera ibili, ez aukeratze bera, 
aukeratzea baita37:

   –  Aldatzeak eta mugitzeak egiten dituzte zoriona eta atsekabea (��9).

   –  Ibiltzeak ez darama absolutorik bere sustraietan (�22).

   –  Ibilli egin bear da, ibiltzeak berak beteko ez gaituela jakinda ere; eta 
itsuka ibilli bear da, artutako bidea «a posteriori» baietsi ditekelako 
konsolabide bakarrean. Ikusi ez arren, siñistu egin bear da; ta fede 
orri bizitza osoa lotu. (�27)

8.  Hautaketa horretan (XV. DIAPOSITIBA), gizakia sentimenduez 
edota, Pascalen esanetan, «bihotzaren arrazoiez» baliatu behar du «y 
es que- Unamunok esan zuen bezala, al Dios vivo, al Dios humano 
no se llega por el camino de la razón, sino por el camino de amor 
y sufrimiento. La razón nos aparta más bien de él. No es posible 
conocerle para luego amarle; hay que empezar por amarle, por an-
helarle, por tener hambre de Él, antes de conocerle» («Del sentimi-
ento trágico de la vida»): arrazionalismorik gorrienetik Ë arrazio-
nalismo gorrienera.

   –  Makurtu egin bear burua: ez daukagu egiara iristerik, jauzi baten 
bidez abiaturik baizik. Eta gu geu ez gera gauza bearrezko jauzia 
emateko (�3�).

   –  Biziagoa da zorion-egarria egia-miña baño (�3�).

   –  Iñora ez darama adimenduak, bere eziña adiraztera baizik (�36).

   –  Sentimenduak ez du aditzen, eskatzen baizik (�36).

   –  Zoriona iristeko maitetasuna eskatzen digu... Eta zer da maitasuna?

37 SARTRE, J. P., El existencialismo es un humanismo: «Tengo que saber que, si no 
elijo, también elijo. Esto permite comprender lo que se oculta bajo palabras un tanto gradielo-
cuentes como angustia, desamparo, desesperación. El primer paso del existencialismo es poner 
a todo el hombre en posesión de lo que es, y asentar sobre él la responsabilidad total de su 
existencia». 
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   –  Gu zeru-lurreko erdian jarrita aukeratu nai ba du adimenduak, 
geure burua eskeñi nai du berriz sentimentuak, besteentzat gu la-
guntza biurtuz... Nik aukeratu ez-baña ni aukeratzea gertatu zaida-
lako (�37).

Ondorioak (XVI. DIAPOSITIBA)

–  Leturiaren erlijioarekiko jarrera modernoa da. Credo quia absurdum 
(Tertuliano, II-III. m.) vs. Sinesmenaren oinarria: arrazoia (Kant, Des-
cartes, Leturia, ...): «Neure burua arkitu nai dut, nere gaitzerako ba da 
ere, naizena sakon aztertu ta miatzeko» (23).

–  Bilatze horretan, haatik, Leturia ez da oso zehatza38:

  a)  Ez du ondo bereizten erlijioa eta sinesmena, erlijio naturala eta 
kristautasuna. Horregatik Txillardegi existentzialismo arracionalistaz 
aritzen denean, kristau existentzialismoaz aritzen dela uste du; oker 
aritzen ere, nire iritziz.

  b)  Guztiz kontrajartzen ditu arrazoia vs. sentimendua: «Zorionetik 
(bizitzatik) kanpora igitzen da adimendua... Ulermena atzeman de-
zakean egia... zorionarekin zer-ikusirik ez du. Zertarako dut, hortaz, 
gidaritzat, adimendu aul au? Zergatik nere almen nagusitzat, neure 
aurka ba dago» (�3�). Gaur egunean, ostera, zientzilariak eta filoso-
foak jakite sistemikoan aritzen dira, gertakizunen faktoreaskodun 
azterketan, alegia: Gizakiaren ezagutza ahalmen askoren sema/alaba 
da: ez buruarena ala bihotzarena, buru-bihotza eta beste alhalmen 
askorena baizik.39

  c)  Leturiak, ez du gainditzen, erlijiosook Platonengandik narrasean 
daramagun mundu bien arteko etendura (zeruaren eta lurraren arte-
koa, alegia): «Erlijioari eskerrak, bizitzatik kanpora joan da gure 
lorkizuna» (�20)40.

  d)  Leturiak hipotesi asko planteatzen ditu: arrazoimenaren eta senti-
menduen arteko oposizioa edo osagarritasuna, besteen (Miren...) 

38 Ez genuke horretan oso zorrotzak izan behar. Kontuan izan behar dugu, berroigeita hamar 
urte direla, gauzak ez zeudela gaur bezain argi. Txillardegik egindako kritikei erantzuteko, azke-
nengo berrogeita hamar urteetan, burututako azterkertez balaitazen ari gerela. Gaur egun, datu 
gehiago ditugu guk geuk orain, berrogeita hamar urte direlako pentsalariek izan zituztenak baino 
Uniquique suum. 

39 Ikus MARINA, J. A., Aprender a vivir, o. cit., 25.-40. or.
40 Alderantziz, ESTRADA, J. A., «Las crisis de la fe en Dios», o. cit., �36. or.. «La “eternidad” 

no viene después de la vida terrena, sino que se anticipa en la temporalidad histórica».
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zerua edo infernua4�, giza-antsien iturria..., baina ez ditu tesi hori-
ek ondo lantzen, ez ditu sakontzen. Sakontasunik ez horrek kalte 
egiten dio a) bai filosofia planteamenduari (garrantzi handikoa 
dena Leturiaren testuan) b) bai narrazioaren bilakaerari ere. Una-
munok ez zuen horrelako putzura inoiz jausi: San Manuel Bueno, 
martir eleberrian, esaterako, narrazioa ondo lotzen zaio filosofia 
edo erlijio plateamenduari.

Eta horretan gaudela, goazen aztertzera, denboraren premiagaberik korri-
ka bada ere, Unamunoren eta Leturiaren arteko eragina (bide nabar, gogora 
dezagun Txillardegik, �957an, Egan aldizkarian, «Unamuno eragille» izenbu-
ruaz, idatzi zuela artikulua).

HIRUGARREN ZATIA 
M. UNAMUNOREN LETUARIARENGAN ERAGILE? 

(XVII. DIAPOSITIBA)

Sartrek eta Unamunok: zeinek eragin zion gehien Leturiari? zeinek Txi-
llardegiri?: «Nik bi izen eman behar banitu, ene bizia markatu duten bi gida-
riren izenak alegia, segundo batez ere zalantzarik egin gabe hauek emango 
nituzke: B. Rusell eta J. P. Sartre»42.

–  Txillardegirengan Unamunoren eragina azpimarratu zuten bai Mitxele-
nak: «Egunkari... iturburuen billa asi ezkero, arkituko genduke noski 
nor aipa. Euskaldun baten izena beiñipen, Unamuno’rena, aise etorriko 
litzaiguke gogora» (�0), bai Txillardegik berak ere: «Hasierako eragin 
nagusia Unamuno izan zen. Jean-Paul Sartrek gero izan zuen eragin 
handiagoa nigan, Frantzian bizi izan nintzen garaian»43.

–  Txillardegirengan Sartreren eragina Frantziara joan aurretikoa omen da. 
Txillardegik �956-7an idatzi zuen Leturiaren egunkari ezkutua; Fran-
tziara �96�ean joan zen ihesi, eta Sartreren eragina nabarmena da Le-
turiarengan: a) hautatu behar eta ezina: «Ibilkizuna bearrezkoa da; ta 
itsuka ibiltzekoa balitz gure betebearra» (Leturia, �23): «No podemos 
decir a priori lo que hay que hacer (elegir)» (Sartre); b) bizitzarekiko 
ilusiorik eza: «Nere bizitza betetezen zuen utsunea lekutu da. Badaukat 
bear nuena. Ta, zer?» (Leturia, 80): «Esto no quiere decir que yo no 
deba obrar, pero sí que no tendré ilusión» (Sartre); eta hala ere, c) 
ibili edo aukeratu beharra: «Ibilli egin bear da, bai; ez dago beste so-

4� Sartre «Infernua besteak dira». G. Marcel: . «Benetako metafisika besteak dira» (G. 
Marcel).

42 TXILLARDEGI, «Sartre: Lekuko eta gidaria», in Pareteren kontra (Mikel Lasak euska-
ratua), Kriselu, �983.

43 Berria, 07.�0.06
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luziorik... bañan ibiltzea ez da elburua» (Leturia, �20, �22): «Sólo hay 
realidad en la acción» (Sartre); d) gizakia bertan behera utzirik senti-
tzea: «Ibiltzeak ez darama absolutorik bere sustraietan» (Leturia, �22): 
«El hombre está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera de 
sí una posibilidad de aferrarse» (Sartre); e) gizakiaren larrimina: «Gi-
zonaren izanak eskatzen ditu nere ustez bidegabekeria ta larrimiña» 
(�2�): «El hombre es angustia» (Sartre) eta goragalea: «Goralaleak 
ditut! Nazkatuta nago» (Leturia, �0�, �03...): «La Nausée»; f) askatua 
izatearen kondenazioa: «Illunpe batetik illunpe batera dijoan bidazti 
itsua naiz» (Leturia, �32): «El hombre está condenado a ser libre» 
(Sartre): «Bilbon nengoen ni orduan (�950, �95�az ari naiz), eta gero 
“Ekin” taldea sortuko genuenok, “existentzialismo” madarikatu (omen!) 
hura ikasteko erabakia hartu genuen. Eta Sartre-rekin egin genuen topo 
horretara; eta haren “en-soi” eta “pour-soi” delakoen laberintoan barre-
na abiatu ginen. Horra hor haseran ezagutu genuen Sartre»44.

–  Nire ustez, bereizi behar ditugu Sartreren Txillardegirengan izandako 
eragin filosofikoa edota erlijiosoa eta eragin politikoa. Eragin politikoa 
Frankoren kontrako Burgosko Auziaren atarikoan gauzatu zen (�965-
70)45; eragin filosofiko edota erlijiosoa, haatik, lehenagokoa da, �950. 
urtearen ingurukoa. Txillardegik, Iñaki Gaintzarainen eraginez, Unamu-
no, Kierkegaard, Sartre... idazle existentzialistak irakurri zituenean: 
«Intelektuak konprometituak izan nahi genuen... Sartreren eraginagatik 
edo» 46.

–  Eraginak eragin, Leturiaren egunkariari begira, Txillardegi bera Una-
munoren eraginaren aldera makurtzen ei da nabariago Sartreren eragi-
nari baino: Leturiaren... eleberrian «existentzialismoaren kezkak eta 
problematika nagusia agertzen dira. Sinbolotan gauzaturik, aukeratu 
beharrari lotutako ezinegonak azaltzen ditu, eta aukeratu ondoko egoe-
ra ezin aldatuari datxekion larridura berriak bigarren partean. Kierkega-
ard eta Unamunoren eragina bistakoa da»47.

–  Bistakoa bai, eragin horrek, haatik, ez du kentzen:

  a)  Leturiarengan Sartreren eragina nabaria izaterik, ezta

  b)  Leturiaren (Txillardegiren?) eta Unamunoren arteko aldeak nabar-
menak izaterik ere.

44 TXILLARDEGI, «Sartre: Lekuko eta gidaria», o. cit.
45 Ibidem: «Sartre ez da sekula “la voz de su amo” izan. Eta inork baino hobeki dakigu 

abertzaleok: ETA krisi betean zegoelarik, eta Burgos-ko Auzi famatua PCEk bere alde manipula-
tzeko dena prest eduki uste zuenean, Gisele Halimi-ren libururentzako bete Hitzaurre bikaina 
idatziz, social-inperialismoaren jokoa agerian utzi zuen. Burgos.ko arazo historiko hura ezuntasun 
ia osoan bizi izan genuen abertzalekok betirako izango gatzaikio Sartre-ri zordun».

46 TXILLARDEGI, Hitza hitz, o. cit., 52. or.
47 Ibidem, 54.-55. or.
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M. UNAMUNO J. L. ALVAREZ EMPARANTZA
 �. Heziketa katolikoa: militantea; mistikoa48.
 2. Prometeo: Jainkoaren kontra aritzea49.

 3. Arrazoian oinarrituriko fede ezina.
 4. Sinistu nahia: Creer es crear.
    a) Sentimenduak50.
    b) Ebangelioan agertzen den Jesus5�.
    c) Otoitza52.
 5. Agnostiko irekia: Sinestuna? Fedegabea?
 6. Prozesu luzea eta sostengatua53.
 7. Nitasuna54.
 8. Heriotzaren ondorengo biziraupena.
 9. Lirikoa55.
�0. Agonia.

 �. Heziketa katolikoa: ez militantea.
 2.  Prometeo ÁË Tantalo: «Jainkoaren ega-

rria, egiara iristerik ez daukagula» (�42).
 3. Arrazoian oinarrituriko fede ezina.
 4. Sinistu nahia
    a) Sentimenduak56.
    b) Ez dago Jesusi buruzko aipamenik57.
    c) Ia ez dago otoitzik: narrazioa58.
 5. Agnostikoa? Sinestuna? Fedegabea?59.
 6. Prozesu laburra eta bat batean bukatua.
 7. Nitasuna60.
 8. Absolutuaren beharra6�.
 9. Intelektuala.
�0. Asperdura.

4849505�52535455565758

48 UNAMUNO, M. de, Recuerdos de..., o. cit:: «Fui de chico devoto en el más alto grado, 
con devoción que picaba en lo que suelen llamar... misticismo... ¿Quien no ha soñado, al menos 
una vez con ser un santo?». (48)

49 UNAMUNO, M.: «Este buitre voraz de ceño torvo / que me devora las entrañas fiero / 
y es mi único constante compañero / labra mis penas con su pico corvo».

50 MOELLER, Ch., o. cit., �30. or.: «La fe unamuniana (bizitzaren bigarren zatian) se in-
cribe en la línea de la confianza, de la entrega a la persona de Jesús, aspecto un tanto descuida-
do en la teología corriente de la época. Ente elemento se repite en la parte valedora de la defini-
ción de Nicodemo el Fariseo: “La fe no es una mera adhesión del intelecto a un principio 
abstracto, a una fórmula sin contenido ya acaso; no la afirmación de principios metafísicos o 
teológicos; no, sino un acto ded abandono y de entrega cordial de la voluntad, una serena confi-
anza”. La insistencia (de Unamuno) sobre la plegaria y la oración como medios de alcanzar la fe 
sitúa la búsqueda en la órbita de la reacción contra la inflación apologética y especulativa».

5� El Cristo de Velázquez, San Manuel Bueno, martir...
52 UNAMUNO, M.: «¿Por qué te escondes? ¿Dónde estás, mi Señor? ¿Acaso existes? Di 

el por qué del por qué, Dios del silencio.» Diario: «Dame, Jesús mío, que te vea nacer en mí, y 
me olvidaré de tanta angustia... Sencillez, Jesús mío, sencillez».

53 Ikus MOELLER, Ch., Literatura del siglo XX y cristianismo, Gredos, Madrid, IV, 
«Miguel de Unamuno y la esperanza desesperada», I. El misticismo infantil, II. La voracidad 
intelectual. Cap. II. La razón atea. I. Racionalizar la fe. III. Dios inaccesible.

54 Ez Unamunok ez Leturiak ez dituzte, G. Marcel-ek egin zuen bezala, ‘besteak giza 
arazoan integratu. G. Marcel: «La metafísica son los otros». Sartre: «El infierno son los otros». 
Eta hala ere, SARTRE, El existencialismo es un humanismo: «Debo comprometerme... no es 
necesario tener esperanzas para obrar. Esto no quiere decir que yo no deba pertenecer a un par-
tido, pero sí que no tendré ilusión y que haré lo que pueda».

55 UNAMUNO, M.: «Sufro yo a tu costa, / Dios no existente, pues si tu existieras / Exis-
tiría yo también de veras».

56 LETURIA (�3�, �36...): «Bihotzean dauka bere katadera, ta ark kilikatzen gaitu zorion-
miñaren bidez, gure eragille biurtuz. Zorionaz eta atsekabeaz ukertzen du bakarrik; eta baloreak 
mallatzeko uste dugun baño gehiago laguntzen du neurri bakar orretaz baliaturik».

57 Aipu bakarra eleberri osoan. Leturiaren..., �42, or: «Nork itzegiten zuen bati maitasunaz? 
Aitortzeko bildur nais: Cristo! Zu al zera egiaz “Egia ta Bizitza”? Ez nuen uste, baña zure ondo-
ondoan nintzan».

58 Azken azkenengo orrialdean: «Aspaldidanik sentitzen ez nuen gogoak ikutu nau gaur: 
otoitz egitekoak».
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–  Unamunok erlijio esperientzia sakona bizi izan zuen. Erlijio erregistro 
guztiak dardaratu zitzaizkion Miguel ume eta gaztetxoari62. Sinesmena 
galdu zuenean (joan zitzaionean?), Unamuno «dardara» horren «nostal-
gian» bizi izan zen: «Señor si puedes recuerda / que un día de los que 
pasan / –no por Tí, sino que quedan– / con mano de luz me hiciste / y 
en esa tu pobre tierra / me dejaste al albedrío / del ángel y de la bestia./ 
Desde entonces busco loco / tu mano de luz que espera / y que ante mí 
como sombro / tiende la esperanza cierta. / Señor, que te arrepentiste / 
de habernos hecho, recuerda / que en un rinconcito oscuro / me dejas-
te, tu poema» (�6, de marzo, 63 urte zituela)63. Leturiak? (Txillardegik?) 
ez omen zuen horrelako esperientziarik bizi. Hori dela eta, erlijio-kezka 
artifizialago eta laburrago antzematen diot Leturiari (Txilladegiri), 
Unamunori baino.

–  Erlijioarekiko inplikazio handiago horrek erreakzio bortzitzagoa sorraraz-
ten dio Unamuno sinesgabekoari Leturiari (Txillardegiri) baino. Galduta-
koaren balioa ondo dazagunari erdiragarriago agertzen zaio galera hori 
(olerkietan, «nivoletan», saiakeretan, eskutitzetan...), gutxiago dazagunari 
baino. Txillardegik ez dio tonu bortitzari eusten Unamunok bezain uga-
ritan, luze eta zoli. Hori dela eta, askoz sarriagotan agertzen dira Unamu-
norengan inprekazioak edota «Jainkoarekiko elkarrizketak, erreguak, 
otoitzak eta abar: «Padre nuestro que estás, ¿cómo eres? / No tu estado, 
tu ser es mi vida; / haz que quiera, Señor, lo que quieres; /dame al fin, 
si es que quieres, salida... Ay, pero siempre lo que queda y dura / será en 
nuestra agua la sal de la amargura»64, Leturiarengan baino.

–  Jesusen edo Aitaren agerpenak (Jainkoaren irudi maitagarria, alegia) askoz 
ugariagoak dira Unamunorengan, Leturiarengan baino. Tratamendu diferen-

59 Leturia, �42. or.: «Jainkoa: etzaitut nik zuk beñere ukatu. Otoiz egin naiko nuke. Nori, 
ordea, fedegabe gogor onek?».

60 Leturia, ��3. or.: «Gaistoa naiz badakit; au guzia egteko nigan pentsatu dut bakarrik. 
Baña burubideak ala eskatzen zidan. Zertarako ulermena. Nire bidea billatzeko. Arkituko al dut!». 
TXILLARDEGI, «Sartre: Lekuko eta gidaria», o. cit.: «Sartre, José Azurmendik ongi seinalatu 
izan duenez. Nitasunaren aztertzailea da, subjetktuaren silosofoa; eta honetan Marxengandik 
urrum egon da beti».

6� JAUREGIZAR, A., «Joseba Leturia, Boluetatik Parisera Bilbo zapaldu barik». (6�)
62 Hamasei urte bete berriak zituela joan zen Unamuno Madrilera joan zen: (Durante el prmer 

año de su carrera) «iba a misa todos los días y comulgaba mensualmente». SCHÖKEL, L. A, 
Mensajes de los profetas, Sal Terrae, Santander, �99�, 89. or.: «Unamuno conoce bien los mitos 
clásicos grecolatinos y la Biblia, y ambos le proporcionan material para crear sus símbolos». 

63 UNAMUNO, M. de, Poemas y canciones de Hendaya I (1928), 4�. Eta beste olerki 
askoren artean, CXI. Soneto: «En la caverna de la vida oscura / me hiere gota a gota la sustancia 
/ que me hace hueso al alma y es ganancia / del peso del pensar que me tortura. / Clepsidra es 
de la fe que me depura; / me cuenta eternidad a la distancia, / y en el último vaso se me escan-
cia / licor del sueño que soñando dura. / Crezco, hueso desnudo, estalagmita, / con el goteo que 
mi otro posa / en su busca, celeste estalactita; y con mi angel, de la nebulosa, / al juntarme co-
lumna, resucita / sin fin linaje que hace de Dios cosa». 

64 UMANUMO, M. de., Cancionero espiritual en la frontera del destierro, �4 de abril, �928. 
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te horrek sintonia ezberdinetan kokatzen du Unamunoren eta Leturiaren 
Jainkoarekiko diskurtsoa. Unamunoren dikurtsoa kristaua (izandako?) ba-
tena da65. Ikus, esaterako, Unamunoren Salmos I-III, Libértate, Señor, La 
hora de Dios, En el desierto... «Méteme, Padre eterno, en tu pecho, / 
misterioso hogar, / dormiré allí, pues vengo desecho / del duto bregar». 
Leturiaren diskurtsoa, ostera, erlijio filosofo (zientzilari) batena da: «Nik 
beti aitortu izan dut Heidegger-en El ser y el tiempo edo Sartreren El ser 
y la nada irakurri bai, baina ez ditudala tutik ulertu. Nahiago izan ditut 
fisika edo, oro har, zientziei buruzko gaiak»66. Sintonia horretan, Leturia 
hurbilago dago Sarterengandik. Unamunorengandik baino.

–  Bai Leturiak eta bai Unamunok (beronek, batez ere) berdin(tsu)en arteko 
lehia planteatzen dute Jainkoarekiko; jo eta ke ahaleginean dihardute biek 
ala biek, etsita bukatu arte. Sartrek, bere aldetik: «no es ateo en el sentido 
de que se extenúe en demostrar que Dios no existe; tamoco es que crea 
que Dios existe, sino que piensa que el problema no es el de su existencia; 
es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo y se convenza de que 
nada puede salvarlo de sí mismo»67. Jainkoarekiko ez-axola horrek ez du 
adierazten Sartreren moduko existentzialisten (ateoen?) bizitza lasaiagoa 
denik, Unamunoren moduko existentzialistena baino: «El existencialista 
[sartreano] piensa que es muy incómodo que Dios no exista, porque con 
él desaparece toda posibilidad de encontrar valores en un cielo intelegi-
ble»68. Baina bizitzaren urratua ez zaio Sartreri Jainkoarekiko lehiaren 
ondorioa izaten, Unamunoren eta Leturiaren kasuan bezala, munduan bere 
burua abandonaturik sentitzearena baizik.

–  Unamunoren kezka nagusia biziraupena izan zen: «Quién me librará de 
ese fantasma de muerte, de ese yo con que me ha cargado el mundo?» 
(Diario). Leturia, ostera, kezkatiago dago bizitzaren oinarri absolutua-
ren topaketan. Arrazoi hutsaren bitartez askaezinak zaizkigun bi kezka 
horiek kutsu ezberdina ematen diote bizitzari: Unamuno agonian bizi 
den bitartean69, Leturiak edota Sartrek bizi-asperdura eraman behar dute 
(deserosotasuna, babesgabetasuna, larritasuna70).

65 MOELLER, Ch., o. cit., 74. or. «Unamuno se proclamará “cristiano” en todo y contra 
todo; pero éste término iba a cobrar más tarde, bajo su pluma, un sentido bastante analógico».

66 TXILLARDEGI, Hitza hitz, o. cit., 55. or. 
67 SARTRE, J. P., El existencialismo es un humanismo. Testu jatorrean, bigarren esaldian 

pluralean dago. SCHELLENBERGER, B., «Hablar de lo inefable: ¿Cómo se puede hablar hoy 
de Dios?, Geist und Leben, 79 (2006) 8�-88. Itzulpena in Selecciones de teología, 2007, Vol. 46, 
�82. zk., ��9-�24. or.: (Esto nos) «lleva inevitablemente a la conclusión de si Occidente acaso no 
ha ido demasiado lejos cuando pretendía saber sobre Dios». 

68 SARTRE, J. P. Ibidem.
69 UNAMUNO, M. de: «Señor, no me desprecies y conmigo / lucha; que sienta al quebran-

tar tu mano / la mía, que me tratas como a un hermano, / Padre, pues beligerancia consigo / de 
tu parte; esa lucha es la testigo / del origen divino de lo humano. / Luchando así comprendo que 
el arcano / de tu poder es de mi fe el abrigo. / 

70 SARTRE, El existencialismo es un humanismo.
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–  Egunkaria idatzi zuten Txillardegik: Leturia-ren egunkari ezkutua, 
Unamunok: Barneko Egunkaria, Sartrek: Goragalea, Kierkegaardek: 
Seduzitzaile baten egunkaria, Barneko Egunkaria... Leturiaren egunka-
ria hurbilagoa dago Sartreren edo Kierkegaarden egunkarietatik Una-
munoren egunkaritik baino. Sartrek (Antoine Roquentin), Kierkegaard-
ek (Johannes) eta Txillardegik (Joseba Leturia) izenordez baliatzen dira 
(beren?) bizi-esperientziaz eleberri bat idazteko. Unamunoren Barneko 
Egunkarian, ostera, protagonista idazlea bera da (izenez eta izatez) eta 
ez da eleberri bat idazten, egunkari hutsa baino.

–  Unamuno? Sartre? Zeinengandik hurbilago Leturia? Bada:
   •  Unamuno eta Leturia agnostikoak dira (sinestunak ote? noizbait be-

hinik behin) eta Sartre ateoa7�.
   •  Unamuno eta Leturia, dudaz eta galderaz josita daude. Sartre, ostera, 

nahiko seguru dago bere ezetzean. Bestetara esanda, Unamuno eta 
Leturia burrukan daude Jainkoarekiko, Sartre, ostera, ez dio Jainkoa-
ri chancerik ematen: «El existencialismo (sartreano) no es de este 
modo un ateísmo en el sentido de que se extrenuaría en demostrar 
que Dios no existe. Más bien declara: aunque Dios existiera, esto no 
cambiaría»72.

   •  Arrazoiren sinesmenarekiko mugak urratzeko, Unamuno eta Leturia 
sentimenduen laguntzaz baliatzen dira. Sartreren iritziz, haatik, arra-
zoiaren alboko errekurtsoek (oro har, «sentimenduak» deituek) ez 
dute baliorik: «Gide ha dicho muy bien que un sentimiento que se 
representa y un sentimiento que se vide son dos cosas casi indiscer-
nibles: decidir que amo a mi madre quedándome junto a ella o repre-
sentar una comedia que hará que yo permanezca con mi madre, es 
casi la misma cosa»73 (SG, benetan?).

   •  Txillardegik behin baino gehiagotan azpimarratzen du Sartreren era-
gina, baina, kasurik gehienetan, eragin hori «politika» arloan gauza-
tzen omen zen gehiago erlijio arloan baino, eta Leturiarengan ez da, 
nondik inora, politika dimentsio edota ardurarik agertzen.

Ez da erraza, beraz, bereiztea zeinek (Unamunok) baino zeinek (Sartrek) 
markatu zion nabarmenkiago Leturiari (Txillardegiri). Biak daude Leturiaren-
gan. Dena dela, azpimarratu nahi dut, nik neuk bederen, Unamunoren eragina 
guztiz diluiturik nabarizten dudala Txillardegiren idazkietan, urrutik, oso 
urrutik datorkidan noizbehinkako oihartzun bailitzan bezala... eta izatekoan 
ere, ez du Txillardegiren ardurak Unamunorenak dituen alde poliedrikorik, 
ezta sakontasunik adierazten.

7� Ibidem: «El existencialismo ateo que yo represento». 
72 Ibidem.
73 Ibidem.
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–  Txillardegik, azkenean, Leturia kristau existentzalismoaren barruan 
kokatzen du. Horretan, nik uste, Txillardegi oker dago, argi eta 
garbi. Leturiarengan ez dago kristau existentzialismoaren zantzurik. 
Unamunorengan, ostera, bai. Jainko, Aita bezala agertzen zaio 
Unamunori. Unamunok Jainkoari otoiz egiten dio behin eta berriz, 
grinaz behin baino gehiagotan. Leturia, haatik, askoz hotzagoa da, 
Sartrerengandik hurbilagoa edo. Ikus dezagun azken puntu hau bu-
katu baino lehen.

LAUGARREN ZATIA 
EXISTENTZIALISMO RAZIONALISTA ALA KRISTAU 

EXISTENTZIALISMOA?

Txilladegik Leturiaren... kristau existentzialismoaren barruan sartzen du: 
«Leturia idatzi nuenean oraindik kristau existentzialistatzat nuen neure burua... 
eta segidan, ezari-ezarian, agnostizismora jo nuen» (Txillardegi). Zer esan 
baieztapen horretaz?

–  Lehenik, existentzialismoa erlijiotik oso hurbil dagoela, existentzia-
listen kezkarik gehienak erlijioarekikoak baitira: Kant, Hegel, Ni-
etzsche, Heidegger, Sartre74: filosofia Ë erlijioa: «Los ataques a la 
metafísica y a la filosofía (positivismo, materialismo y pragmatismo) 
llevaban oculto, como siempre, un ataque a la religión, al sedimiento 
religioso oculto en ellas como ya Nietzsche con su habitual perspica-
cia, anotara... La filosofía en el idealismo alemán o pretendía ser re-
ligión, o se confundía con ella, sin que declarara este empeño» 
(ZAMBRANO, M.)75.

–  Bigarrenik, egiaztatze horretatik ezin dezakegu atera existentzialismo 
guztiak kristauak direnik, erlijio guztiak kristau erlijioa ez diren modu-
an. Existentzialismo mota bat baino gehiago daude. Zer da kristau 
existentzialismoa? Horretaz aritzeko, hona hemen erlijioarekiko erlazio-
ei buruzko gure tarteko filosofia eskola ezberdinen laburpen bat 
(XVIII eta XIX. DIAPOSITIBA):

74 Ibidem: «Si Dios no existe... el hombre está abandonado, porque no encuentra en sí ni 
fuera de sí una posibilidad de aferrarse». 

75 «El conflicto: filosofía y religión», in Unamuno, o. cit. 8�-90. or.
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Esentzialismo erlijiosoa Existentzialismo agnostikoa Kristau existentzialismoa
Esentzia edo definizioa76 Existentzia edo historia77 Existentzia edo sinestun(ar)en 

«historiak» edo esperientziak78.
Fisika Ë METAFISIKA Fisikoa Ë GIZAKIA Jainkoaren Erreinua edo 

Proiektua. Creatio continua: in 
fieri edo prozesuan. 

Logika edo eskolastika Fenomenologia ÁË Arrazoi 
Hutsaren Kritika 

Esperientziak Ë LILURA79

Razionalismoa Arrazoi nahikorik gabeko 
aukeratu beharra

Kristoren / lehen kristauen 
esperientzia

Jainkoarenganako arrazoizko 
«viak»

Nahia eta ezina a) Bihotzaren arrazoiak80

b)  Jainkoa = Jesukristoren aita 
hautatu(a) izanaren arrazoiak 
ematea. 

Kontzeptuak Sinboloak (Heidegger: Poesia) Sinboloak + Jarraitzea (Leturia, 
Sartre: Ibiltzea)8�

Kontzeptuaren eta errealitatearen 
korrespondentzia

Desproportzioa edo Muga 
(meta)fisikoa Ë Arrazoirik ez 
edo Misterio82.

•  Misterio edo gau beltza83: Ene 
Jainko, ene Jainko, zergatik 
utzi nauzu? gehi

•  Konfiantza: Aita, zure eskuetan 
jartzen dut bizia84.

76 Aristoteles: Homo: Animal rationale, animal religiosum.
77 Heidegger: Gizakia: Heriotzarako izakia. Sartre: Gizakia: Alferrikako grina..
78 SCHELLENBERGER, B., o. cit.: «No se puede hablar correctamente de Dios, sólo se 

puede narrar cómo actúa en los seres humanos y los bienes que comunica. No se puede hablar 
(SG, sólo?) académicamente y abstractamente de él, sino sólo de manera existencial, histórica y 
biográfica. Por eso en todos los libros del AT y del NT se narran historias o se cantan canciones 
para el camino».

79 Ibidem: «Es mucho más correcto (SG, aproximado?) cantar al Absoluto, danzar y jugar, 
alabarlo y celebrarlo, que hablar de Él. Por eso los místicos expresan con poemas, cantos, imá-
genes, historias y paradojas de lo que le ha pasado» (79).

80 Kristau existentzialisten aurrelaria izan zen Pascalek «llevaba un fragmento de papel 
cosido en el forro de su chaqueta: FUEGO. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no de los fi-
lósofos y de los sabios. Certeza, certeza, sentimiento. Alegría, paz, Dios de Jesucristo. Alegría, 
alegría, alegría, lágrimas de alegría». (80)

8� Heidegger, M: «Ser poeta en una época de penuria significa: reparar cantando en las 
huellas de los dioses huidos». Jakite espekulatibo (eskolastikaren «unibertsalak») edo abstratuaren 
aurretik, existentzialistek jakite dinamikoa edo «in fieri» gurago dute. SARTRE, in el El existen-
cialismo es un humanismo: «El hombre no es otra cosa que lo que él se hace». (8�)

82 MARCEL, G.: «Sin el misterio la vida sería irrespirable». RAHNER, K.: «Al final sólo 
queda el misterio. Pero es el misterio de Jesús».

83 San Joan Gurutzekoaren «gau iluna» edota San Teresa Lisieuxkoren zerurainoko «horma 
gaindiezina» (C Eskuizkribua), noiz sinesmena «sinetsi nahi» formapean agertzen zaigun.

84 Zein izan zen Jesusen fedearen (Jainkoarekiko erlazioaren) azalpen edota esperientzia 
nabarmenena: egia (ikusten ez duguna sinestea), itxaropena, maitasuna, kupida, etika? 
GONZÁLEZ FAUS, J. I., El rostro humano de Dios, o. cit., 54. or.: «La verdad bíblica (SG, 
hebrea) tiene mucho más que ver con el modo de mirar al objeto que con el desvelamiento 
del mismo». (84)
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Esentzialismo erlijiosoa Existentzialismo agnostikoa Kristau existentzialismoa
Jainko: Izate (ens) hutsa, Egia, 
Lehen Motorra edo Lehen Kausa, 
Azken Kausa85

Jainko helezina (Unamuno) 
Jainko baliorik gabeko hipotesia 
(Sartre)

Jainko eskainia, «jeitsia», 
«Errebelatua?», «ezereztua», 
«hustua» (Fil 2, 6-��)86.

Gizakia: animal rationale Heriotzako izakia (Heidegger) Materia biziaren 
autotranszendentzia

Heriotza: Arimaren betiko 
biziraupena.

Biziraupena nahia tea ezina Jainkoaren esker ona eta 
dohainikoa.

8586

Ondorioa:

Item horiei guztioi begira, Leturia askoz hurbilago omen dago existentzi-
alismo agnostikotik edo filosofia erlijiotik (erlijio filosofiatik?), kristau exis-
tentzialismotik baino.

–  Lehenik, Leturiaren egunkari ezkutuan Jesusen aipu edo Jesusekiko 
erreferentzia gutxi agertzen zaizkigu; hiru edo: Jauna (�27), Kristo! 
(�42), Egia ta Bizitza (�42)... Zelan kristaua izan Jesukristorik gabe? 
Ex parcitate cordis os non loquitur. Unamunoren kasuan, ostera, Bibli-
ako edota Jesusekiko erreferentziak ugariago eta nabariagoak dira (eta 
ez naiz soilik El Cristo de Velázquez liburuaz ari87). Leturia filosofo da, 
Absolutuaren bila dabilena. Kristau existentzialistak ostera, Aita baten 
bila dabiltza.

–   Hori dela eta, Jainkoarekiko erlazioetan (erlazio zailetan ere) Jesusek 
eta Bibliako pertson(ai)ek filosofia galde gutxi egiten dituzte. Kristau 
existentzialistaren esatea otoitza da gehiago barne bakarrizketa baino, 
arnegua, oihua, erregua edo protesta. Horrek ez dio arrazoibideari le-
kurik kentzen. Baina arrazoibidearen eta otoitzaren arteko oreka ez da 
Biblian edota kristau existentzialismoaren testuetan Leturiarenean be-
zalakoa (ezta Unamunoren testuetan ere88). Inondik inora.

85 HEIDEGGER, M., Identität und Differenz (1956-1957), �53: «A este Dios, el hombre no 
puede ni rezarle ni hacerle sacrificios. Ante la causa sui no puede caer temeroso de rodillas, así 
como tampoco puede tocar instrumentos ni bailar ante este Dios».

86 «Kristo Jesusek, Jainko izaerako izanik, ez zion gogor eutsi nahi izan jainkozko bere 
mailari; bestela baizik, hustu egin zen bere handi-izateaz eta esklabu-izaera hartu zuen, gizakien 
antzeko eginez. Gizaki huts bezala agertuz, apaldi egin zuen bere burua, heriotzaraino menpeko 
eginez, gurutzean hiltzeraino».

87 UNAMUNO, M. de, Poemas y canciones de Hendaya I, 7, �4, �5, �6, �9, 25, 29, 32, 
39, 44... Cancionero espiritual en la frontera del destierro. Poemas y Canciones de Hendaya II, 
San Manuel Bueno, mártir... De nuevo en España...

88 Sinesmenaren krisi hasieran, Unamunok ere, arrazoi-bideak arakatu zituen, gehienik. Ikus 
MOELLER; CH., o. cit. 78. or.. «Como muchos espíritus juveniles, que desean certezas matemá-
ticas incluso en el dominio de la fe, Unamuno persiguió sin duda una especie de evidencia raci-
onal del hecho de la revelación». 
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–  Izan ere, kristau sinesmena (itxaropena, existentzia...), esentzialismo 
platonikoak (Plotino-k) eta gnostikoak (Marcion-ek) kutsatuta geratu 
aurretik89, existentzia erro-errotiko honako galdera bi hauek markatua 
zegoen: �.a Zelan elkartu sufrimendua, errugabeena batik bat, eta ona 
eta ahalguztiduna omen (sinesten dudan) den Jainkoa?; eta 2.a: salba-
mena eta historia erlazionatzen dituena: Zergatik ez dator? Baliteke 
galdera bi horien oihartzuna Leturiarengan aurkitzea. Baina, Biblia eta 
kristau tradizioan, galdera bi horien ardura, haatik, ez da, nagusiki be-
deren, indibidualista izaten, besteengana irekia baizik: «Metafisika 
besteak dira» (G. Marcel). Leturiaren eta Unamunoren kezka, ostera, 
oso indibidualista izaten da; ez dira biak ala biak besteengana irekitzen, 
eta hori kristau existentzialismoan ezinbestekoa (izan behar) da.

AZKENA 
EXISTENTZIALISMOAREN EKARPENEN BATZUK 

GAURKO KRISTAUTASUNERAKO 
(XX. DIAPOSITIVA)

Existentzialismoa eliza katolikoak «kondenatua» (baztertua, hobe?) izan 
bazen ere90, oro har, positiboa (eskertzekoa) izan da bai Elizarentzat eta bai 
sinestunentzat ere.

�.  Existentzialismoari esker, Bibliatik datozkigun sinesmenaren jatorriz-
ko markaren batzuk (adierazgarrienak?) berreskuratu ditugu; hots: 
auhen, oihu, itxarote ez lasaituaren formapeko sinesmena vs. Atenasen 
Eskolako filosofoek erakutsitako ataraxian dirauen Jainko justu eta 
ahalguztidunaren irudipena: pertsonaiak, animaliak eta izadi fenome-
noak kontrolatzen dituena, ulertzen ez dugun (onartu behar, haatik) 
forma txundigarri baten arabera9�.

2.  Existentzialistei (Nietzsche, Heiddeger: Ser y tiempo) esker, sinestu-
nok existentzia zehatz eta mugatuari: gizaki historikoari, alegia, balioa 
ematen ikasi dugu92: «Lo distintivo de la idea bíblica (SG, y existen-
cialista) de Dios (es) la intución de que la salvación no tiene una 
esencia intemporal, sino más bien temporal» (hinc et nunc, alegia).

89 METZ, J. B., Memoria passionis, o. cit., 25. or., eta 23�.-238. or. (89)
90 Arrazoi guztiz bitxiakatik. Pio XII.aren Humani Generis entzikikak (50.08.�2) existentzi-

alismoa ezin dela dogma katolikoarekin egokitu aldarrikatzen du «tanto si (el existencialismo) 
defiende el ateísmo como si al menos impugna el valor del raciocinio metafísico (porque) recha-
za las esencias inmutables de la cosas y no se preocupa más que de la existencia de cada una 
de ellas» (eskolastika hutsa).

9� SCHELLENBERGER, D, o. cit: «Entonces la divinidad ya no es responsable de nada, 
porque ella lo soporta todo». (9�) 

92 Ibidem, �54. or.: «Heidegger cuestionó las premisas de una metafísica (SG, de una teo-
logía, religión, fe...) intemporal». 



TXILLARDEGI ETA (KRISTAU?) ERLIJIOA - Sebastian Gartzia Trujillo 7�5

3.  Gizakien existentzia historikoa errekuperatzearen ildoan, existentzia-
listek (lehen) sinestunen historien garrantzia ohartarazi digute93: Teo-
logia narratiboa edo esperientzia teologia vs. teologia espekulatiboa 
edo eskolastika: «Aquí hemos de hablar otra vez de la transición del 
lenguaje imposible sobre Dios al lenguaje posible sobre los efectos de 
Dios en el ser humano»94.

4.  Existentzialismoak bultzaturiko gizaki historikoa errekuperatzeak95 
Jesus historikoa (existentzialista?: duda-mudak, tentaldiak, heriotzaren 
beldurra, «utzia» izanaren (absurdoaren) sentzazioa...) errekuperatzea 
ekarri du «uno de los logros más decisivos de la cristología de estas 
últimas décadas»96.

5.  Ezur aragizko gizakien existentzia errekuperatzeak denbora edota 
historia errekuperatzea dakar: «Todos los enunciados bíblicos son 
portadores de un índice temporal, de una nota postrimera»97. «¿Noiz 
arte hori, Jauna» (Is 6, ��9). «¿Se acabará el combate, Señor, con la 
victoria? (Unamuno)». Zatoz, Jesus Jauna! (Ap, 22, 20)

6.  Hilemorfismo planteamendu esentzialista gainditu eta gero, sinestunok 
biziraupenean sinesmenaren «arrazoi existentzialistak» topatu behar 
ditugu. Heriotza ez omen dagokigu gizakioi: geurez, izaki hilkorrak 
baikara. Heriotzaren ondorengo biziraupena, izatekotan, dohain hutsa 
izango zaigu: existitzen diren (g)izaki guztien mesederako egindakoa-
rengatik Jainko Aitaren esker ona98.

*  *  *

Badago beste eragin positivo asko erlijio zein sinesmenerako existentzi-
alismotik sortu zaiguna, baina, gaurkoz, ez dugu gehiagorako astirik eta bu-
katu behar dut. Zuen arreta eta pazientziagatik, eskerrik asko.

93 Ikus SCHILLEBEECKX, E., Jesus. La Historia de un Viviente, Ediciones Cristiandad, 
Madrid, �98� eta TORRES QUEIRUGA, A., Repensar la cristología, EVD, Estella (Navarra), 
�996, 6�.-�56, batez ere, 74. or.: «El interés fundamental de Schillebeeckx radica en reformular 
hoy la experiencia cristiana original». Planetamendu hori hurbilago dago existentzialisteen espe-
rientzatik, eskolastikoen tesietatik baino. 

94 SCHELLENBERGER, D, o. cit. 
95 SARTRE, J. P.: «El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es 

porque empieza por no ser nada. Sólo será después, y será tal como se haya hecho»·.
96 LOIS, J., «Balance de los logros de la reflexión cristológica en los últimos 25 años», 25 

años de teología: balance y prespectivas, PPC-Fundación Santa María, Madrid, 2006, �28. or. 
JEREMIAS, J., Abba. El mensaje central del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca, �98�, 2�2. 
or.: «El esfuerzo por llegar al Jesús histórico es la tarea central de la investigación acerca del 
Nuevo Testamento». (96) 

97 METZ, J. B., Memoria passionis, o. cit., �32. or.
98 TORRES QUIERUGA, A., ¿Qué queremos decir cuando decimos «infierno»?, Alcance, 

Sal Terrae, Santander, �995, 9�. or.
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Ohar osagarriak

(9) NIETZSCHE, F., Honela mintzo zen Zaratustra, IV. zatia, «Kanta hordia»: 
«Oi gizona» Hago adi! Gauerdi sakonak zer ziok». Entzun ere, MAHLER, G., III. 
Sinfonia, 4. mogimendua.

(�2) DUCH, Ll., Un extraño en nuestra casa, Herder, Barcelona, 2007, 22-23. 
or.: «Según nuestro parecer, más que las respuestas, lo que constituye el meollo de la 
cuestión de Dios (SG, de la religión) es la pregunta. Una pregunta insistente, inscrita, 
a menudo, dramáticamente, en las profundidades de ese ser finito con apetencias de 
infinito que es el hombre, cuyas respuestas, positivas o negativas, siempre se hallarán 
afectadas por la provisionalidad que lo caracteriza. Porque este extraño ser que, según 
feliz expresión de Rainer Maria Rilke, siempre se encuentra despidiéndose, nunca 
podrá dejar de interrogarse sobre de dónde viene y a dónde se encamina: ¿hay alguien 
que nos espera en la otra orilla del río? (Unamumo), ¿se reduce el conjunto de la 
existencia humana al azar?, el ser humano, ¿está completamente abandonado a su 
suerte? En un tiempo de banalización creciente de lo humano, la persistencia, la tozu-
dez de los interrogantes fundacionales del ser humano, al margen del contenido de las 
respuestas, también muestra la seriedad con que se ha de plantear la existencia huma-
na más allá de los tópicos y las modas de nuestro tiempo».

 (�4) Ikus TORNOS, A., «La filosofía del cristianismo y de la religión en Witt-
genstein», in Pensamiento, 46 (�980), �8�. or: «Para comprender el significado de 
tales expresiones conviene añadir que lo que atribuye Wittgenstein a los que creen en 
Dios no es comprender el sentido de la vida, sino la comprensión de la pregunta por 
el sentido de la vida, y que tales afirmaciones remiten al orden de lo místico (SG, 
religioso), un orden del que es «preciso callar». Ikus in MARTIN VELASCO, o. cit., 
223. or.

(�7) TORRES QUEIRUGA, A., El problema de Dios en la modernidad, EVD, 
Estella (Navarra), �998, 24. or.: «Al no tener suficientemente en cuenta la diferencia 
ontológica, Dios aparecería reducido a ser la causa primera: en difinitiva, el ens infi-
nitum al lado o por encima del ens finitum, una realidad (todo lo grande que se quie-
ra junto a las otras realidades. Será Heidegger quien denuncie con insistencia este 
hecho, pero en su efectividad histórica ha estado acompañando decisivamente todo el 
proceso del penszamiento moderno (Kant eta Nietzsche barne)».

(22) Fausek «conocimientos» eta «convicciones» bereizten ditu («verdades inter-
subjetivas o públicas» eta «verdades privadas», J. A, Marinaren esanetan; ikus Por qué 
soy cristiano, Anagrama. Barcelona, 2005). «Conocimientos» axioma nabarmen, lo-
giko, matematikoetan edota esperimentu fisikoetan oinarritzen dira; «convicciones», 
ostera, barruko esperientzia, intuizio edota zantzuen elartze edo bat egitean «que son 
menos transmisibles y menos formulables, por válidas que puedan ser».

(24) Ibidem: «La mecánica cuántica ha supuesto un duro golpe a la concepción 
tradicional de la naturaleza, es decir, a la idea de una física con leyes naturales, uni-
versales, regulares y constantes, que permitían la inteligibilidad del mundo y hacían 
posible una epistemología realista. El principio de incertidumbre o indetermianción de 
Hesienberg y los distintos experimentos de la escuela de Copenhague, obligan a unma 
revisión radical de nuestra concepción de la física y de la ontología y epsitemología 
clásicas. En lugar de la perspectiva objetica y estable, se pone en primer plano el ca-
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rácter dinámico y potencial de la realidad, que revaloriza la posibilidad respecto de la 
facticidad, que sólo podemos constatar a posteriori».

(25) Ikus MADINA, J.A., Aprender a vivir, Ariel, Barcelona, 2005, «La aventu-
ra de crecer», 25-40. or. Ikus Eibl-Eibesfeldt, I., Biología del comportamiento humano. 
Manual de Etiología humana, Alianza, Madrid, �993, Shaffer, D. R., Psicología del 
desarrollo. Infancia y adolescencia, International Thomson Ed., México, 2000, 405. 
or.; Santrock, J. W., Psicología del desarrollo de la infancia, McGraw-Hill Interame-
rica de España, Madrid, 2003: Después, sobre todo en la cultura racionalista occiden-
tal, es la razón la que, aparentemente, al menos, asume casi el protagonismo exclusivo 
del conocimiento. Sin embargo en las formas más básicas del conocer (enamoramien-
to, amor filial y/o maternal, amor a nuestro pueblo, etc.) aflora la raíz «sapiencial» 
(sapere, saborear) o sistémica (interacción de diversos sistemas, fuentes o formas de 
conocer) del conocimiento humano. También en el conocimiento religioso. ESTRADA, 
J. A., la pregunta por Dios, Desclée De Brouwer, Bilbao, 2005, 44. or.: «De ahí su 
enorme potencial motivador, inspirador y generador de conducta, ya que saca lo mejor 
y lo peor del hombre. En esto supera a la filosofía, que se basa en la racionalidad y 
valora lo abstractivo y reflexivo, sin atender ni valorar la importancia de las necesida-
des emocionales, expresivas y existenciales, que son las que la religión, juntamente 
con el arte, canaliza y asume».

(30) MARTÍN VELASCO, J., Mistica y humanismo, o. cit., 30. or.: «El indife-
rente sería, en imagen muy precisa de Simone Weil, quien, teniendo hambre, logra 
convencerse de que no la tiene, con lo que está condenado por necesidad a morir de 
inanición». Habermasek bere burua indifentetzazt jotzen du «sin oído musical para la 
religión».

(48) MOELLER, Ch., Literatura del siglo XX y cristianismo, Gredos, Ma-
drid,�960, 65. eta 7�. or.: «El libro de actas, con fecha 2� de diciembre de �879, re-
gistra el nombre de Unamuno como secretario; él mismo cuenta cómo esas elecciones 
provocaban cada vez intrigas y «cabildeos», en que se mezclaban incluso, por parte de 
los «paganos de fuera», acusaciones de carlismo («un niño me dijera que todos los 
congregantes éramos unos carlistones»). La elección de Unamuno fue discutida, pero 
ejerció su secretariado hasta abril de �880; el �º. de octubre de �880 se dirigió a Ma-
drid, y su firma ya no aparece en los registros. Durante su adolescencia, Unamuno iba 
a misa todos los días y comulgaba una vez al mes».

(6�) «Eleberri guztian zehar, pertsonaia nagusiak (Leturiak) lau bilaketa nagusi 
egiten ditu: lehenengoa, udalenean hasten du Zerubiden, bertako bakardadea bide, 
absolutua eskura dezakeela uste duelako. Bigarrenean, udan, Mirenganako maitasuna-
ren bitartez absolutuaren jabe egingo dela pentsatzen du eta hirugarrenean, udazkenean, 
Parisen adimendua lagun duela bere helburua lor dezakeela uste du. Alabaina, usteak 
erdia ustel izan ohi duenez, Leturiak egiten dituen lehenengo hiru saiakeretan huts 
egiten du, ez haatik etsi. Laugarren saiakeran, neguan, Mirenen laguntza-deiari erantzun 
eta horrela ere absolutua aurkitzen ez duenez, laugarrenez kale egitea da Joseba Letu-
ria behin betiko etsitzera eramaten duena. Azkenean, bere buruaz beste egiten du».

(79) Gauza bera gertatzen zaigu «maiteminduen arteko erlazioaz» dihardugunean. 
Horretarako, askoz adierazgarriagoa da hizkuntza poetikoa edota dantza... ezen ez 
psikologia edo anatomia traktatuak baino. MARTÍN, C., La alegría del evangelio, 89. 
or.: «Podemos interrogar a los Doce: ¿qué significó para ti aquel paso? Creo que in-



7�8 EUSKERA – LII, 2007, 2

sistirían en la experiencia de salir de sí. y lo explicarían como un enamoramiento, como 
un sentirse irresistiblemente atraído por alguien». METZ, J. M., Memoria passionis, o. 
cit., 2�. or.: «Quien, por ejemplo, formula el discurso sobre el Dios de Abraham , Isaac 
y Jacob de tal manera que resulta inaudible el lamento de Job –su queja (SG, existen-
cialista): «¿cuánto durará esto todavía?», ése no hace teología, sino mitología».

(80) METZ, J. B., Memoria passionis, o. cit., 57. or.: «No se trata de incitar a la 
teología a que interprete esta famosa distinción del Memorial de Pascal –“el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob, no el dios de filósofos y eruditos”– como si el dios 
bíblico fuera un Dios de las negaciones espirituales e intelectuales, el Dios de la es-
tricta antimetafísica».

(84) Ildo bertsutik? SOBRINO, J., Jesucristo liberado. Lectura histórico-teológi-
ca de Jesús de Nazaret, San Salvador, �99�, pp. �03 ss, y Madrid 200�: «Fuera del 
seguimiento no se tiene la suficiente afinidad con el objeto de la fe para saber de qué 
se está hablando». Fuera de los pobres no hay salvación, Trotta. Madrid, 2007, �26. 
or.: «El seguimiento asegura que en ella están presenten los dos elementos fundamen-
tales del misterio de Dios: “ser Padre” y “seguir siendo Dios”. Mantener dialéctica-
mente ambas cosas hace que la experiencia sea, y tiene que ser, proceso, como lo fue 
para Jesús. Es el “caminar” con Dios en justicia, amor y ternura, y es el caminar hacia 
Dios sin llegar a estar en posesión de él». Ildo beretik, Javier Garrido teologoaren 
«Vivir en proceso. Un modo de plantearse la vida» liburua, in Frontera-Hegian, ITVR-
EBTI, Gasteiz, 2006.

(85) Fedea, itxaropena eta karitatea dira Jainkoarekiko birtuteak (virtudes teolo-
gales). Hiru birtute horien mixing-a edo agerpena, neurri batean, kulturala edota siko-
logikoa omen da. Ez omen dira berdinak europar (greziar edo erromatar) kulturan, eta 
ekialdeko (juduen) kulturan. Jesusen unerik sakonetan ba dirudi Jainkoarekiko espe-
rientzarik nabarmenena ez zitzaiola arrazoiaren bidez gauzatu (arrazoia kontuan hartzen 
bazuen ere), adorazioaren bidez baizik (Gure Aita, zeruetan zarana, Santu izan bedi 
zure izena...), gizaki txikitasun esperientzaren bidez (Emoiguzu gaur..., parkatu gure 
zorrak... eta ez gu tentaldira eroan...), (ez)itxaropen bidez (Aita, zure eskuetan jartzen 
dut bizia), (ez)maitasun bidez (zergatik utzi nauzu?), galileo bati zegozkion esperient-
zarik nabarmenenak omen: «El discurso sobre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 
que también es el Dios de Jesús, no es expresión de un monetismo cualquiera, “fuerte”, 
abstracto y ahistórico, sino de un monetismo “débil”, vulnerable, caracterizado por la 
empatía (SG, existentzialista?). Se trata, en esencia, de un discurso sobre un Dios 
sensible al sufrimiento», ikus METZ, J. B., Memoria passionis, o. cit. �63. or.

(89) DUCH. Ll., o. Cit., 34. or.: «Con frecuencia, se ha supuesto que las «raíces 
cristianas» de nuestro país (SG, continente) eran un punto fijo que nada ni nadie po-
drían desvirtuar o anular. Nos parece indiscutible que nuestra historia y nuestra cultu-
ra resultan totalmente incomprensibles si, para bien y para mal, no se tiene en cuenta 
la presencia y la acción en ellas del mensaje cristiano y de sus diferentes formas de 
institucionalización a lo largo de los siglos, pero también nos parece cada día más 
indudable que la fijación de esas raíces cristianas en el corazón de los habitantes de 
este país no ha sido tan firme ni tan profunda como se había supuesto».

 (9�) Olibondoko ortuan, Jesus askoz existentzialistago agertzen zaigu Sokrates 
(hau ere gezurrez kondenatu eta zigortua), Atenaseko espetxean, astaperrexila hartu 
zuenean baino. METZ, J. B., Memoria passionis, o. cit., �53. or.: «El neoplatónico 
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Plotino, cuya influencia, que en la filosofía cristiana de la religión se extiende por lo 
menos hasta Hegel (SG, hasta el nacimiento del existencialismo), sometió repetidamen-
te a la teología al yugo de un estricto pensamiento de la identidad... el axioma gno-
seológico de que “sólo lo semejante conoce a lo semejante” inició su anónimo imperio 
en la teología cristiana. Pero este axioma representa el más alto escalón reflexivo de 
la intemporal autorreflexión del Absoluto: en sí mismo, el tiempo (SG, la vida histó-
rica, el yo reivindicado por el existencialismo) no tiene la más mínima autorreflexión 
del Absoluto. El originario axioma gnoseológico de la idea bíblica de Dios debería 
rezar, por el contrario, como sigue: “Sólo lo que es diferente entre sí puede conocerse 
mutuamente desde el reconocimiento”. Admiración, expectativa, curiosidad (SG, la-
mento, canto...); todo ello pertenece a la estructura cognitiva de una teología compro-
metida con la idea bíblica de Dios».

(96) GUIJARRO OPORTO, S., «Jesús, el hombre: investigación histórica», in 
Jesús de Nazaret. Perspetivas, PPC-Fundación Santa María, 2003, 5-6. or.: «Se trata, 
efectivamente, de un tema central para una disciplina –la exégesis y, en última instan-
cia, la teología– que quiere dialogar con la cultura en la que vive».
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LETURIAREN UDA EZKUTUA
«Uda» atalari buruzko iruzkinak

Karlos Otegi, 
EHU/UPV

0. ATARIKOAK

Leturiaren egunkari ezkutua 1957an argitaratu zen lehenengo aldiz. Ha-
rrezkero berrinprimatze ugari izan ditu. Hemen 1983koa erabiliko dugu, Elkar 
argitaletxeak egindakoa.

«Uda» kapituluari buruz arituko gara: atalak, laburra izanik ere, iruzki-
nerako gai aski eskaintzen baitu.

Lan honi jarri diogun izenburuak, «Leturiaren uda ezkutua», kapitulu 
honetan eta eleberriaren tituluan du oinarri edo aitzakia. Nola edo halako uz-
tarketa edo hitz jokoa egin dugu: Leturiaren egunkaria «ezkutua» da eta uda 
partea ere ezkutua. Biak, nahita, gordeak. Egunkaria, azken finean, ezaguna, 
argitaratua, edonork irakurgarria. Uda sasoikoa ez; udak ezkuturik dirau.

Gure asmoa, hala ere, ez da ezkutuki hori argitzea. Ez gara eleberrigile, 
ez eta asmatzaile, eta eleberri hau, bere testua, burutua da aspaldi. Autoreak 
berak ez badu argitu guk, behintzat, ez dugu egingo.

Kapitulu hau berezia da eleberrian: teorikoa neurri handi batean. Leturiak 
ez du ezer idatzi aldi honetan, baina atalaren taxuketak eta edukiak puntu 
giltzarri zenbait lantzeko, osatzeko eta eztabaidatzeko bide edo laguntza es-
kaintzen dute. Testu akuilagarria da.

Testuari hurbiltzeko aukerak ugariak badira ere, oraingoan bizpahiru ar-
datz besterik ez dugu jorratuko. Banaketa ohikoa –berez artifiziala baina 
metodologikoki baliagarria, eta barkagarria– erabiliz:

1.  NOLA: adierazpen edo formaren harian. Testuak, «Uda»k, nobelaren 
konfigurazioa, hau da, «nola» dagoen antolatuta ulertzeko argibideak 
ematen ditu.

1. 1.1.  Egunkari egitura: «Uda» atalean eleberria egunkari bat dela be-
rresten da.

1. 1.2.  Biltzailea: «biltzaile» figura txertatzen da, obran josten diren 
instantzien, ahotsen, joko edo eskema osatuz.
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1.  Bi osagai hauek, egunkari eta biltzailearena, kontalari-pertsonaiarena-
rekin –azken hau jadanik maiz aztertua beste zenbait toki eta alditan– 
originalak dira euskal nobelaren sisteman, eleberri honetan esperimen-
tatzen dira aurreneko aldiz.

2.  ZER: edukiaren harian. Testuak dioena eta, bereziki, idazte ekintzaz 
biltzen diren azalpenak, arrazoiak.

1.  NOLA. ADIERAZPENAREN HARIAN: EGUNKARI EGITURA 
ETA BILTZAILEA

1.0. Sarrera

Badakigu: Txillardegi autoreari ez zaio interesatzen, bere nobelagintzan, 
helburu nagusi gisa, forma, teknika, gertakari edo istorioen kontaketa. Berezi-
ki axola zaiona da edukia, mezua, ideiak, gogoetak, errealitatearen inguruko 
arazo existentzialak, historikoak, linguistikoak, politikoak, eta abar. Txillarde-
giren nobelak, hein handi batean, kontaketa ideologikoak dira, tesi nobelak, 
ideiez mamituriko kontakizunak.

Maiz azpimarratu izan du idazleak berak joera hau egin izan zaizkion 
elkarrizketa eta holakoetan. Hona hemen bizpahiru adibide:

–  Leturiaren egunkari ezkutua eta Peru Leartzako nobelekin helburua 
«nobela filosofiko bat egitea» zen. (Berria, 2004-7-29a)

–  «Nik bat egiten dut ikuspegi honekin [existentzialismoaz ari da], eta 
nobelaren bidez hori adierazten saiatu nintzen, ez dakit zer arrakastare-
kin… Baina ez zen izan “Madame la Marquise est sortie à cinq heures” 
estiloan idatzitako nobela, besterik gabe gauzak kontatzen dituen nobe-
la bat, pasadizoen kontaketa hutsa.» (Berria, 2006-10-29a)

–  «Gure aportazioa gaiaren aldetikoa izan zen; ez teknika aldetik. Alde 
horretatik nik Unamunoren eragina izan dut. Hark esaten zuen: «Txan-
pon batean garrantzitsua ez da txanponaren balioa, baizik eta nire es-
kuak ematen dion berotasuna.» Nik ere hori egia dela pentsatzen dut. 
Formari ematen zaion balioari ez diot garrantzirik ematen. Nire asmoa 
nobela ideiaz jostea da.» (Euskaldunon Egunkaria, 1999-1-3a)

Hain zuzen ere, egiatan, 1957an, Leturiaren egunkari ezkutua agertu 
zenean, nobelak sorrarazi edo eragin zuen ustekabea, harridura, miresmena edo 
arbuioa, tematikaren aldetikoa izan zen batik bat, hots: arazo existentzial, er-
lijioso, ideologiko, filosofikoaren azaltze larri, gartsu, zirraragarria.

Horrela, topiko bihurtu zen esatea, eta oraindik ere ez da arraroa entzutea, 
Txillardegik euskal eleberrigintza gaiaren, tematikaren, aldetik berritu zuela, 
eta beste batzuek, aldiz, formaren, espresioaren, aldetik.
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Bereizketa artifizial hau gorabehera, eta Txillardegik egiten duen aitorpen 
«kontenidista»z gain, forma, teknika edo istorioaren nagusitasunaren aurrean 
azaltzen duen errezeloz gain, esan behar da gure autoreak teknika, forma, ere 
landu, landu egiten duela. Eta hori, bereziki, Leturiaren egunkari ezkutua 
nobela honetan. Adierazi nahi duen edukiaren araberako espresio moldea, 
generoa, hautatzen du eta jorratu. Egia da, nobelan, kontaketa bera urri sama-
rra dela, baina adierazte mailan, landu egiten du nobelaren egitura, ikuspuntu 
edo fokalizazioa, lexikoa, esaldi moldea, tonua, pertsonaiaren eraikitzea, eta 
abar. Ez da ideien kontua soilik.

1.1. Egunkari egitura

1.1.0.  Planteamendua

Leturiaren egunkari ezkutua nobelari hurbiltzen gatzaizkionean, kontura-
tzen gara egunkari bat izateko asmoz, egunkari moldean hartua izateko intentzi-
oz, konfiguratua izan dela, aurren-aurrena, izenburuagatik beragatik: Leturiaren 
egunkari ezkutua. Titulu honek eraginik, nobela egunkari gisa irakurtzera pres-
tatzen gara (egunkari baten izaerari buruzko aurretiko ezagutza oinarrizkoak 
baldin baditugu, noski).

Irakurtzeari ekin eta, hasieran jadanik, ohartzen gara nobelak ez duela 
egunkari ohiko, prototipo, baten itxurarik. Hasiera edozein kontakizunena izan 
daiteke; ez derrigorrez egunkari batena.

Baina bizpahiru orri pasa eta pertsonaia-kontalariak, Leturiak, honela 
mintzo zaigu:

Eta inork ezagutu eta ulertzen ez nauenez gero, «Eguneroko» honetan ipi-
niko ditut neure aurkikunde guztiak, gaur bezala, geroan neure animak nekez 
goldatutako ildoari jarraitu ahal izateko. Egunkari hau izango da, bada nire kezka 
guztien kutxa (27. orr.).

Eta hurrengo orrialdeetan:

Hemendik aurrera hona etorriko naiz, eta honetaratzen naizenetan ez ditut 
koartillak ahaztuko. Hauek izango ditut gaurgero, neure bihotzaren adiskide min 
eta leialak. Haiei kontatuko dizkiet neure penak oro (28-30. orr.).

Azalpen edo asmo hauek irakurri eta, aurrerantzean, irakurleak elebe-
rria egunkari gisa ulertzeari, jasotzeari, konfiantza edo sineste handiagoz 
ekingo dio.

Hala ere, zilegi zaigu galdetzea: oinarrizko eraketari, molde orokorrari, 
begira, Leturiaren egunkari ezkutua benetako egunkaria ote da? Izatekotan, 
zein neurritan, zein zentzutan?
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Galdera hauei erantzun taxuzkoa bilatzeko, aurretik egunkariaren teoria 
orokorra landu, egunkari motak bereizi eta egunkariak sorrarazten dituen 
zenbait arazo korapilatsu argitu beharko genituzke. Baina teoria honek guztiak 
urrutira eramango gintuzke. Ez da hori lan honen helburua. Dena den, ohar 
labur batzuk.

1.1.1.  Egunkariaz ohar batzuk

Egunkaria Niaren idazkien multzo zabaleko praktika bat da. Egunkaria-
rekin batera, Niaren diskurtsoaren konfigurazioak dira, adibidez: autobiografi-
ak, memoriak, aitorpenak, gutun bildumak, dietarioak, blogak, eleberri eta 
poema autobiografikoak, eta abar. Gaurkotasun handiko diskurtso mota da, bai 
erabilera ugarikoa delako, bai, azken aldi honetan, arretaz eta oparoki aztertzen 
ari den korpusa osatzen duelako.

Ezaugarri oinarrizko zenbait kontuan hartuz, hona hemen «egunkaria»ren 
definizio edo deskripzio generiko bat: egunkaria idazki bat da, non egunean 
egunean gertaerak eta bizipenak, sentsazioak eta barne egoerak jasotzen diren, 
beti idazten ari denaren ikuspuntutik bilduak.

Lan honetan, ezaugarri horietako bakar batzuk besterik ez ditugu ikusiko, 
aztertuz ea zein neurritan eta nola betetzen dituen Leturiaren egunkari ezku-
tuak egunkari estandarraren alde komunak eta zertan bereizten den alde komun 
horiekiko.

Bestalde, argigarri gisa, egunkari moten artean axola zaizkigun bi bereizketa:

a)  Bereizi ohi da, batetik, egunkari erreala, erreferentziala, eta, bestetik, 
egunkari fikziozkoa.

a)  Ez da erabateko banaketa, muga ez baita zehatza. Ez dago soil-soilik 
erreal den egunkaririk, ez eta soil-soilik fikziozkoa denik. Errealak 
badu fikziotik, eta baita fikziozkoak errealitatetik ere. Horregatik, 
bereizketa zuzenago formulatuz: batetik, fikzioz baino gehiago errea-
litatez osatuak dauden egunkariak, errealagoak direnak alegia, F. 
Kafka (1910-1923) edo A. Gide-ren (1889-1945) egunkariak esatera-
ko; eta, bestetik, nagusiki fikziozkoak direnak, B. Stoker-en Drakula 
(1897), J.-P. Sartre-ren Goragalea (1938), edo P. Highsmith-en Edith-
en egunkaria (1977) lanekoak, esaterako.

b)  Bereizi ohi da, bestalde, egunkari intimoa, barnekoa, eta egunkari 
agerikoa, kanpokoa. Lehenengoan, barne gogoeta, sentimendu, bizipen 
eta balioespen pertsonalak, barru-barrukoak, jasotzen dira, batez ere: 
H.-F. Amiel-ena (1839-1881), adibidez. Bigarrena, agerian ikus dai-
tezkeen esperientziei lotuagoa, dietario modukoak, besteak beste.
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Bien arteko muga, hemen ere, ez da zehatza. Leturiaren egunkari ezkutua 
errealagoa baino fikziozkoagoa den egunkaria da; agerikoa baino intimoagoa 
izan nahi duena.

1.1.2.  «Leturiaren egunkari ezkutua» egunkari gisa

1) Subjektua

Egunkariaren ereduan, prototipoan, Ni adierazle, enuntziatzaile, batek 
enuntziatu, testu, dokumentu, idazki bat sortzen du, lehenengo pertsonan.

Egunkariak, oro har, ez du apenas elkarrizketarik izaten; bakarrizketa 
moduan garatzen da, barne bakarrizketan –adiera klasikoan ulertua, hau da, 
diskurtso jarraitu, logiko, nahasketarik gabekoa, eta ez kontzientzia korronte 
(«stream of consciousness») zentzuan.

Ezaugarri hau zeharo betetzen da Leturiaren egunkari ezkutua eleberrian. 
Fikziozko Ni batek, Leturiak, fikzioz testu bat sortzen du, lehenengo pertso-
nan. Kontalariak lehenengo pertsonan hitz egiten du.

2) Objektua

Ni adierazleak nagusiki, beste ezeren gainetik, bere buruaz idazten du, 
bere ikuspuntu edo barne fokalizaziotik.

Nia, subjektu enuntziatzailea izateaz gain, enuntziatuaren objektua da, 
objektua zeini buruz bere berbaldi propioak diharduen. Subjektua bera da, 
bakarra, bi instantziatan jokatzen duena: Ni enuntziatzaile gisa (kontalaria) eta 
Ni enuntziatu gisa (pertsonaia).

Honela gertatzen da, baita ere, gure egunkari-nobelan. Leturiak bere bi-
ziera propioa kontatzen du, lehenengo pertsonan. Bera da diskurtsoaren objek-
tua: bere historia pertsonalaren kontalari bihurtzen da. Egunkaria Leturiak bere 
buruarekin duen erlazioaren adierazpidea da.

Ezaugarri honekin harremana duen beste arazo bat, oso eztabaidatua 
egunkari errealetan, ez horrenbeste, begi bistako arrazoiengatik, fikziozkoetan, 
honako hau da: egunkarian irudikatutako, jasotako, Ni objektu hori, zein 
neurritaraino etortzen den bat benetan Ni erreal existentearekin, errealki 
egunkaria idatzi duen autore enpirikoarekin. Egunkariaren egiazkotasunaren 
eta zintzotasun edo sintzeritatearen auzia da hau.

Egunkarian, Niaren destolestea, bitan banatzea, gertatzen dela nabarmen-
du ohi da. Are gehiago: Niaren destoleste plurala, bitan baino gehiagoko ba-
naketa. Abiapuntuan jada, Ni erreala, edozein pertsona, egunkari bat idatzi edo 
ez, Ni ugariz dago osatua; Ni anitz eta desberdinez eratutako subjektua da. 
Jarraian, subjektu poliedriko hori, idatziz azaldu edo jarri nahi izatean, ez da 
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iristen benetako Ni guzti horiek jasotzera. Ametsa, ilusioa da uste izatea gure 
idazki pertsonaletan –berdin bestek gutaz idatzitakoetan– gure Nia, gure Ni 
askotarikoa jasotzen dugula. Autofikzioa, lilurakeria da. Eta areago: ondoren, 
egunkarian, gorago aipatu den beste destolestea gehitzen zaie aurreko biei: Ni 
adierazlearen eta Ni adieraziaren, kontalariaren eta pertsonaiaren arteko bana-
keta. Subjektuaren eszisio, zatiketa, biderkatua, beraz.

Egunkaria destoleste pluralaren ondorioa izanik, zaila da, ia-ia ezinezkoa, 
egunkariari erabateko egiazkotasuna aitortzea. Nahiz eta Ni idazlea saiatu 
benetakoa izaten, zintzotasuna arduraz zaintzen.

Leturiaren egunkari ezkutua fikziozkoa den neurrian –ez gezurra, ez 
irreala, hori beste arazo bat baita– ezin da zehazki Niaren, Leturiaren egiaz-
kotasunaren edo zintzotasunaren irizpidea aplikatu. Ezin da kontrastatu. Au-
kerakoa da, librea.

Kontu desberdina litzateke alderatzea, Leturiaren egunkari ezkutua erre-
ala den neurrian, Ni horren (Leturiaren) eta eleberrigilearen Niaren (Txillar-
degiren) artean dagoen korrespondentzia, egiazkotasun harremana. Badira 
hurbilpen hau garatzeko euskarriak.

Batetik, J.L. Zabalak Berrian (2006-10-27, 28 eta 29a), Txilardegik 
2006an El Ferroli egindako bisita jasoz, argitaratutako elkarrizketa edo kronika 
luzea. Txillardegik, 1956an, 27 urte zituelarik, El Ferrolen egin zuen soldadus-
ka. Elkarrizketa horretan Leturiaren egunkari ezkutua nobelaren iturburua, 
eragina edo hasiera eszenikoa osa dezaketen xehetasun «errealak» ageri dira.

Bestetik, Txillardegik Leturia «nire anaia bikia» deitu izan du. Ez da 
zaila ahaidetasunak aurkitzea Leturiak garaturiko ideologia edo gogoeta filo-
sofikoaren eta Txillardegiren pentsaeraren artean.

Eta abar. Beraz, badago, historia fikziozkoa izan arren, Leturiaren eta 
Txillardegiren arteko lotura arakatzeko oinarririk.

3) Edukia

Egunkarian, Niak bere buruaz idatzi ohi du, edo, bestela esanik, bere 
esperientzia pertsonalaz, bere eguneroko bizimoduaz. Egunkariak egun bakoi-
tzeko gertakariak jaso ohi ditu: tankera pertsonalekoak, familiartekoak, lanto-
kikoak, harremanetakoak, eta abar, ikuspuntu pertsonalez fokatuak. Horixe da 
egunkari estandar baten eduki oinarrizkoa.

Zertxobait gehiago zehaztuz: egunkariaren prototipoan, motarik ohikoe-
nean, «intimo» adjektiboz ezagutzen den egunkarian –«egunkari intimoa»– 
Niak, bereziki, bere bizitza barrukoaz, gordeaz, idatzi ohi du, barne gorabehe-
rez. Egunkari prototipoak, besteak beste, eduki intimoak bildu ohi ditu, hau 
da, besteek ikusi ezin dituzten Niaren desira, sentipen, gogaldi, bizipen, goga-
pen, asmo, proiektu, fantasia, amets,… barnekoak, intrapertsonalak.
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Leturiaren egunkari ezkutuaren edukiak, apenas du zerikusirik eguneroko 
bizimoduarekin, egunerokotasunaren gertakariekin: film edo abestiren bat, 
dantzatokiren bat, amona gajo bat, agure konkor bat, ezkontza jai bat, Mont-
martreko giroa, eta askoz gehiagorik ez. Apur bat «Udalehen» atalean, eta 
hortik aurrera gero eta gutxiago; gero eta murgilduagoa barne arazoetan.

Gure egunkari hau, nagusiki, Leturiaren bizitzaren pare bat hari giltzarri-
etara murrizten da. Krisialdi existentzial batean polarizatutako egunkaria da. 
Dena den, azaldutako arazoak intimoak dira. Alde honetatik, Leturiaren 
egunkari intimoz hitz egin genezake. Mitxelenak berak, hitzaurrean: «ez dugu 
sekula egin, hitz batean esateko, Leturiarena bezalako ibilaldirik gogo-bideetan 
barrena» (11. orr.).

Bestalde, Leturiaren egunkaria «ezkututzat» aurkezten bada ere, ezkutu 
izate horrek ez du, berez, «intimo» esan nahi. Ezkutuak irakurria ez izateare-
kin, gordea izatearekin, aurkitu gabe edo galdua izatearekin, du zerikusirik. 
Isilpekoa, ezkutua, ez da, berez, eduki intimoa. Isilpeko egunkaria norberaren-
tzat bakarrik idatzia, ez argitaratzeko asmoz egina, da.

4) Kontaketaren denbora

Egunkarian, Niak bere eguneroko bizimodua, bere eguneroko gertakariak, 
denborazko berehalakotasunetik jasotzen ditu, hots, aldi berean edo, gutxienez, 
denborazko hurbiltasun estutik. Niak orainaldian eta orainalditik idazten du, 
edo, bederen, gertakarietatik oso hurbil dagoen geroalditik, idazketa unetik oso 
hurbil dagoen iraganaldiaz.

Hortaz, esperientzia edo gertakariaren unearen eta idazketa denboraren 
artean, kontatuaren eta kontaketa egintzaren artean, ez dago denborazko dis-
tantziarik, edo, baldin badago, txikia da. Bi ekintzak batera edo ia-ia batera 
gertatzen dira. Idazketa kasik gertakaria bizi den une berean ematen da. Aldi-
bereko kontaketa, edo geroagokoa izatekotan hurbila, da.

Aldiberekotasun hori, besteak beste, aditz formetan adierazten da. Irakur-
leak aditz forma horien bidez antzematen du aldiberekotasuna. Leturiaren 
egunkari ezkutuan, eta oro har egunkari batean, erabiltzen diren aditz forma 
nagusiak dira:

a)  Orainaldi burutugabe puntukaria: bereziki egunkariaren hasieran, 
«Udalehen» kapituluan, eta Pariserako bidean, Leturia trenean doala. 
Horrela: «Bakarrik nago Zerubiden» (25. orr.), «neure etxeko leihoan 
nago» (49. orr.), «orain irribera dago goiza» (48. orr.), «Lur hezea 
usnatzen ari naiz» (65. orr.), «Ibarluzeko komentura noa» (138. orr.), 
eta abar.

b)  Orainaldi burutua: forma burutuan, baina orain dela gutxi, idazteko 
momentutik oso iragan hurbilean, gertatutakoa adieraziz. Esaterako: 



738 EUSKERA – LII, 2007, 2

«nahita etorri naiz» (25. orr.), «Keparekin egon naiz» (56. orr.), 
«Nekez ahaztuko zait gaurko eguna» (62. orr.), «Barkapena eskatu 
diot behin eta berriz» (68. orr.), «Astiro aztertu dut neure egoera» 
(104. orr.), eta abar.

Bestelako aditz formak ere badira: «nentorren» (36. orr.), «Pentsatu izan 
banu» (44. orr.), «agertu izan banintzaio» (44. orr.), «Eztitsu zitzaidan haren 
doinua» (45. orr.), «etsita nengoen» (46. orr.), … Kopuruz, ordea, askoz gu-
txiago.

Beraz, berehalakotasuna adierazten duten aditz formak.

Gertakariak, esperientziak, ia-ia aldi berean, burutzen ari diren une bere-
an edo berehala kontatuz, tartea arras gutxituz, egiantzekotasuna, «egia» tan-
kera bilatu nahi da. Ni kontalaria eta ni jardulea aldikideak dira. Ematen du 
ez dagoela distantziarik gertakariaren eta testuaren artean. Irakurleak bertatik 
jasotzen du gertatua.

Kontaketaren denboran, beraz, Leturiaren egunkari ezkutua ohiko molde 
estandarrekoa da.

5) Maiztasuna

Niak maiztasun handiz idatzi ohi du egunkarian, eta hurrenkera kronolo-
gikoan. Oro har, egunero idatzi ohi da, eguneroko maiztasunez. Inoiz, gainera, 
egunean behin baino gehiagotan. Eta egunero ez bada ere, ia-ia egunero, sa-
rritasun handi eta erregularrez. Izaten dira, noski, aldaerak, etenaldiak, hutsu-
neak, baina egunean egunekoa idaztera jotzen da.

Gure egunkariaren kasuan zaila da zehaztea nolako maiztasunez dagoen 
idatzia, nola dagoen antolatua denbora kronologikoan. Ez dakigu zehazki 
nolako tartea dagoen idaztaldi batetik bestera. Egunkarietan, maiz, datak, 
egunen datak, jarri ohi dira. Leturiarenean ez dago datarik.

Leturiaren egunkarian denborazko markak eskasak, orokorrak, lausoak dira. 
Zehaztasunik gabeko erreferentzia kronologikoak: «Bihar» (36. orr.), «Beste 
egun bat joan zait» (41. orr.), «Bart» (43. orr.), «Atzokoa izan da» (46. orr.), 
«Gaur arratsaldean» (51. orr.), «Denbora luzea da lerrorik batere zirrimarratzen 
ez dudala» (79. orr.), «Orain aste batzuk» (80. orr.),… Lau kapituluetako izen-
buruak, lau urtaroetakoak, ez dagozkio denbora kronologikoari, barne bilakae-
raren denbora psikologiko edo sinbolikoari baizik. Tartekatzen diren datu apu-
rrez, suma daiteke istorioak bi urte eta lau bat hilabete edo irauten duela, gutxi 
gorabehera: maiatzetik handik bi urteko iraila arte, Leturiak egunkarian idazten 
duen azken eguna –1956ko irailaren 30a– arte.

Hau da, Leturiaren egunkari ezkutua maiztasunaren aldetik, ez dirudi 
egunkari ohikoa, ez dirudi maiztasun handiz idatzita dagoenik. Ez du ematen 
egunkari bat bete nahi denik, barne krisi baten, garapen ideologiko baten 
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historia azaldu nahi dela baizik. Eta historia hori mailatan antolatu, zatitan 
destolestu, arotan banatu, egunkari moldez janzteko. Barne gorabeheren 
azalpen librea da, krisiaren araberakoa. Ez egunkari estandar bat.

Barne denbora psikologikoan, edo sinbolikoan, jokatzen denez, datu 
kronologikoak eta lau kapituluen izenburuak, urtaroak, ez datoz bat. Fikzioa 
da. Bilakaera sinbolikoa. Ez zaio kronologia zehatzik axola. Ez da hori bere 
helburua.

6) Hedadura

Egunkari baten egileak bere egunkaria bizitzaren aldi luze batez manten-
du ohi du; denbora tarte zabal batez eutsi ohi dio bere egunkariari. Inoiz, 
egunkari errealetan bereziki (Amiel-en kasuan esaterako), ia-ia bizitza osoan. 
Sarriago, bai errealetan, bai fikziozkoetan, bizitzaren aldi giltzarri batean zehar 
(nerabezaroa, bidaia bat, krisialdi bat, esperientzia zirraragarri bat, eta abar).

Leturiaren egunkariak ez du oso aro luze bat besarkatzen. Barne krisialdi 
bati dagokion tartea bakarrik. Alde honetatik mugatua da. Ez dakigu ezer 
haren familiaz, lanbideaz, haurtzaroaz, ikasketaz,… Soil-soilik krisialdia. Hori 
da xedea.

7) Egitura zehaztugabea

Egunkari estandar bat, oro har, aurretik zehaztutako, erabakitako, egitu-
rarik gabe garatu ohi da. Noski, egunkarietan lantze handiago edo gutxiagoko 
mailak daude. Fikziozkoetan, eskuarki, lantze hori zainduagoa da. Dena den, 
berez, egunkariari ez dagokio erabateko egiturarik. Egunean egunean birplan-
teatzen, berrasten den idazketa da. Gainera, egunkari moldea irekia da. Idazki 
mota oro beregana, irents dezake. Edozein testu bihur daiteke egunkari baten 
eduki. Ororen ontzi hartzailea da.

Horregatik, egunkaria, bere horretan, ez da jarraitua edo zuzena, etena 
edo zatikakoa baizik; txatalez edo mikrokontakizunez osatua, «collage» baten 
moduan. Hortik, orobat, egunkarian nabari ohi diren errepikatzeak eta, maiz, 
hauek eransten dioten monotonia kutsua. Egun bakoitza beste baten antza izan 
ohi du, sarritan.

Leturiaren egunkari ezkutua fikziozkoa denez eta –nahiz eta fikzioan 
ez– jatorriz argitaratua izateko idatzia denez, landua da espresioz. Egia da 
zatiz, txatalez, kontakizun laburrez eraikia dela eta, nolabait, ez jarraitua. 
Baina aurretik hausnartutako, erabakitako planteamendua, lotura, progresioa 
nabari zaio. Benetako ohiko egunkarian eremu ezezagunerantz egiten da au-
rrera, kontrolatu ezin den esparruan. Hemen, egitura garbia antzematen da: 
krisi baten areagotzea aurreikusitako, bilatutako amaiera logiko baterantz. (Ik. 
Lejeune: 2007)
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8) Idazketa moldeak

Egunkariak baditu zenbait mekanismo edo idazketa molde tipiko.

a)  Egun edo idaztaldi bakoitzeko testu zatien luzera aldatu egiten da egun 
batetik bestera, idazle batetik bestera, gertakarien ugaritasunaren eta 
garrantziaren, edo subjektuaren barne tenorearen arabera. Badira oso 
luzeak, oparoak, baina baita labur-laburrak, minimoak ere. F. Kafkak, 
adibidez: «Ezer ez» (1922-5-1a); «Triste» (1922-5-17a). Edo W. 
Gombrowicz-ek bere egunkariaren (1953-1969) hasieran: «Astelehena: 
Ni. Asteartea: Ni. Asteazkena: Ni. Osteguna: Ni.»

a)  Leturiaren egunkaria luzeran aldakorra da, baina horren barruan nahiko 
homogeneoa, ez gorabehera handikoa.

b)  Oro har, kontaera uneak, pasadizoak, barrurako diskurtsoa baino 
urriagoak izaten dira. Maiz ez da ezer berezirik gertatzen.

b)  Leturiarenean ere halaxe da: barne gogoetak, introspekziozko tarteak, 
dira nagusi.

c)  Egunkarian, mintzaira lagunartekoa, kolokial antzekoa, erabili ohi da: 
errepikak, elisioak, esaldi laburrak, esaldi hautsiak (marratxoak, paren-
tesiak, hiru puntuak,..), ohartxo laburrak, zirriborroak edo inpresio 
azkarrak, estilo nominala,…

c)  Honetan, Leturiaren egunkari ezkutua ez da estandarra. Egunkari 
landua, kalkulatua, zaindua da. Ez da, espresio bakanen bat salbu, 
egunkari espontaneoa, naturala. Ez da egunkari arrunta, soltea.

d)  Egunkarian, sarritan, idazkera kriptikoa erabili ohi da: klabe edo ez-
kutuko kodeak, siglak, inizialak, eta abar. Honez gain, inplizituak 
garrantzia handia hartzen du.

d)  Leturiarenean arazo sakonak ukitzen dira baina edukia gehienbat es-
plizitua da. Ez dago argitu beharreko koderik, klaberik, «opakotasu-
nik», ez bada bukaeran, protagonistaren heriotzaren inguruan, non 
anbiguotasunak agintzen duen.

e)  Egunkarietan, detaileen, xehetasunen presentzia nabarmena da. Xehe-
tasun gratuitoak, funsgabeak, sarritan, egunerokotasun arruntari lotu-
takoak.

e)  Leturiaren egunkarian apenas ematen da ezaugarri hau. Eguneroko-
tasun arrunteko zantzuak, naturaren aldetikoak ez badira, urriak dira. 
Bakar batzuk «Udalehen» atalean; hortik aurrera, gorago esandakoa 
errepikatuz, gero eta gutxiago. Leturiarena barne krisialdiaren, bizi-
pen existentzialaren urrats nagusiak erakustera dago bideratua, na-
gusiki.
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Beraz, laburbilduz, ondorioz:

–  Leturiaren egunkari ezkutuak ez ditu egunkariaren benetako prototipoa 
den egunkari erreal, anonimo, ohiko, espontaneoaren oinarrizko ezau-
garri tipiko guztiak.

–  Egunkari fikziozkoa da, literarioa, aukera ireki eta askekoa. Jomuga 
jakin baterantz zuzendua, behar ideologiko eta introspekziorako antola-
tua, egunkari generotik jasotako zenbait ezaugarri edo baliabide oina-
rrizko hartu eta erabili egiten ditu, bere helburuetarako moldatuz.

–  Leturiaren egunkari ezkutua, hortaz, nola edo halako egunkaria da, 
forma hibridoa, saiakera eta egunkariaren nahastea, gurutzaketa; ezkutu 
edo sekretu gisa aurkeztua, baina, sorreran, argitaratzera bideratua.

–  Egunkari honek txertatzen dituen aldakien edo berezitasunen artean, 
bat, «Uda» atalean sarrarazia: «biltzaile» instantzia. Honetaz hurrengo 
puntuan.

1.2. Biltzailea

1.2.0.  Eleberriaren  instantziak

Narratologiaren sail batek kontakizunean partaide izan daitezkeen subjek-
tuak, instantziak eta ahotsak aztertzen ditu.

Instantzien eskema aplikatuz, Leturiaren egunkari ezkutuan honako 
hauek agertzen dira:

a)  Autore enpirikoa: Txillardegi. Bere ahotsa jasota dago liburuan; ageri 
da, bai, baina, berez, lanetik kanpo: «Euskaltzale guztiei eragin nahian, 
bihotzez Egileak» (5. orr.).

b)  Autore inplizitua: Txillardegi literatura-lanean, nobelan, adierazten 
edo manifestatzen den moduan; bere proiekzio literarioa, alegia.

c)  Pertsonaia-kontalaria: Joxeba Leturia, kontalari instantzia gisa. Bere 
ahotsa ia-ia etengabe hedatzen da nobelan zehar.

Kontalari hau, historian duen parte-hartze edo kokatzearen ikuspuntutik 
begiratuta, kontalari homodiegetikoa da, kontatzen den historian jokatu, 
parte hartu, egiten baitu; zehazkiago, kontalari autodiegetikoa, ez baitu parte 
hartzen gertakarien lekuko soil gisa, edo bigarren mailako pertsonaia baten 
moduan, pertsonaia nagusi, protagonista bakar gisa baizik. Kokatzen den 
narrazio-mailaren ikuspuntutik begiratuz, berriz, kontalari estradiegetikoa da, 
bere historia maila estradiegetikotik, lehen graduko kontakizunetik kanpotik 
kontatzen baitu.
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Fokalizazioaren aldetik, barne folkalizaziozko kontaketa da, gertakariak 
Leturiaren barnetik ikusiak eta epaituak baitaude. Horrela, kontalaria –funtse-
an– berdinjakilea da: ez du Leturia pertsonaiak dakiena baino gehiago adie-
razten. Honek ez du esan nahi kontalariak Leturiak dakien guztia esaten due-
nik, ez eta Leturiak bere burua erabat ezagutzen duenik. Berdinjakilea da, 
baina modu neurtuan.

d)  Kontalari-pertsonaia: Joxeba Leturia, protagonista nagusia, pertsonaia 
instantzia gisa.

e)  Irakurle inplizitua: Leturiaren egunkari ezkutua eleberriak eskatzen 
duen irakurle ideala, egokia; nobela ahalik eta osokien jaso eta inter-
pretatzeko gai den irakurle teorikoa.

f)  Irakurle enpirikoa: nobela hau egiatan irakurri edo irakurriko duen 
edonor.

Instantzia hauek guztiak –eta euren beste zenbait xehetasun osagarri– ira-
kurleak nobelaren irakurketan murgiltzen den unetik ezagutzen edo jakintzat 
ematen ditu. Baina «Uda» atalera iristean, datu berriekin egiten du topo.

Batetik, irakurle inplizituari buruzko lehenengo erreferentzia zuzenak, 
testualak, agertzen zaizkio: irakurle inplizitua –orain arte testuan zuzen edo 
zeharka adierazi gabea– une honetan kodetuta ageri da, testual bihurtzen da, 
izen komun funtzional batez, hots, «irakurle» izenaz: «Badakigu, eta irakurlea 
bera konturatuko da honetaz berehala!» (73. orr.); «Hamaika dira hau proba-
tzeko aipa genitzazkeenak; eta, agiritzat, irakurleak ezagutzen dituen bi gogo-
raziko dizkiogu: Kafka eta Amiel» (74. orr.); «Pentsa beza irakurleak gogoko 
duena» (75. orr.).

Bestetik, eta hauxe da orain gehien axola zaiguna, instantzia berri bat 
agertzen da: «biltzailea». Autorearen eta obraren, egunkariaren argitaratzearen, 
arteko figura bitartekaria.

1.2.1.   «Biltzaile»  instantzia

«Biltzaile» instantzia ez da kontakizunerako ezinbesteko kategoria. Au-
kerakoa da. Autore sortzaileak erabakiko du haren txertatzea eta erabilera, 
obrarako duen funtzionaltasun edo pertinentziaren arabera.

Biltzailea autorearen eta testuaren argitaratzearen artean tarteka daitekeen 
figura bitartekarietariko bat da. Figura horietako batzuk dira: paperen aurki-
tzaile, bilatzaile soila; paperen aurkitzaile eta biltzailea; transkribatzailea; an-
tolatzaile edo moldatzailea; erredaktorea; editorea; eta abar.

Figura bitartekarien txertatzea testuan, espresuki kodetuak, ez da baliabi-
de oso erabilia. Kontagintzan, usuena da autoreak ez sarraraztea horrelako 
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figurarik. Ohikoena ez da egotea bilatzailea bezalako instantziarik, paperak 
aurkitu, bildu eta argitaratzeari ematen dion autorearen eta edizioaren arteko 
figurarik.

Egunkari errealetan, idazlea bera izan ohi da bere paperak, nahita edo 
norbaiten eskariz, argitaratzerako ematen dituena. Egia da beste zenbait bitar-
tekari ere ager daitekeela: paperen gordetzailea, moldatzailea, zuzentzailea, 
itzultzailea, editorea,… Hauek, ordea, ez dira testuan txertatutako instantziak 
izaten; obratik kanpokoak baizik. Fikziozko egunkarietan ere, ohikoena bil-
tzaile edo bitartekari bat ez erabiltzea da. Horrela, adibidez, G. Bernanos-en 
«Landa-apaiz baten Egunkaria» (1936).

Baina, inoiz edo behin, Leturiaren egunkari ezkutuaren kasuan bezala, 
tarteko figura hau teknika narratibo gisa erabili ohi da, fikziozko baliabide 
testual moduan.

Literatura unibertsalean ez dira adibideak falta. Egunkari errealen arloan, 
formalki testuan kodetu gabe, esaterako: A. Frank-en Egunkariaren (1942-
1944) moldatzaileak, edo Kafkaren Egunkariaken biltzaile eta moldatzaileak. 
Egunkari fikziozkoetan berriz, jadanik testuan zeinu formalez kodetuak, adi-
bidez: B. Stoker-en Drakula edo J.-P. Sartre-ren Goragalea egunkari-nobele-
tan, hasierako ohar paratestual batean, euren eginkizuna zein izan den adie-
razten duten editoreak.

Egunkariak ez diren kontakizun fikziozkoetan ere (gutun bildumak, tan-
kera desberdinetako eskuizkribuak,…), txertatu ohi da inoiz mota honetako 
figura bitartekariren bat: editore bat, J. W. Goethe-ren Werther gaztearen zo-
rigaitzaken (1774); aurkitzaile, itzultzaile eta transkribatzaile eginkizunak 
betetzen dituzten bi figura, J. Potocki-ren Zaragozan aurkitutako eskuizkribu-
an (1797); aurkitzailea, N. Hawthorne-ren Hizki eskarlatan (1850); gordetzai-
le bat, eta transkribatzaile-moldatzaile bat C.J. Cela-ren Paskual Duarteren 
sendian (1942); eta abar.

Euskal kontagintzan, Leturiaren egunkari ezkutua eleberriaren ondoren, 
erabili izan dira inoiz figura bitartekari hauetariko zenbait. Hiru, adibide 
moduan. P. Urkizuren Etsipenez. Jon Chahoren memorioizunak (1984) elebe-
rrian, Robert Lassalt-ek Jon Chaho protagonistaren kaier batzuk jaso eta bida-
li egiten dizkio editore bihurtu den bati, argitara eman ditzan. J.L. Zabalaren 
Zigarrokin ziztrin baten azken keak (1985) nobelan, Marc Outryve-k bulegari 
anodino baten eskutitz anonimo batzuk jasotzen ditu eta argitaratzea erabaki-
tzen du. B. Atxagaren «Camilo Lizardi erretore jaunaren etxean aurkitutako 
gutunaren azalpena» (1988) ipuinean, ni kontalari batek erretore jaunaren 
etxean topatutako fikziozko gutun baten transkribatzaile, eta moldatzaile, gisa 
jokatzen du.
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1.2.2.  «Leturiaren egunkari ezkutua»ko biltzailea

1) Ezaugarriak

Bestelako bitartekari testualak alde batera utziz eta soilik «biltzailea» 
kontuan hartuz, hauek dira figura honen berezitasunak gure nobela honetan: 
fikziozko instantzia da, obran txertatua, kodifikatua, ez zati paratestual edo 
puntual batean, baizik nolabaiteko luzera duen testuan; bete-betean dago txerta-
tua obran, historia jadanik aurreratua dagoela, historia nagusiaren zati zabal bat 
garatu eta gero; izen arrunt funtzional batez, ez bereziz, «biltzailea», aurkeztu-
takoa, nor eta nolakoa den zehazki ez dakigula. Instantzia honen bidez ezagu-
tarazten zaigu –fikzio mailan– Leturiaren egunkaria figura horrek aurkitutako 
paperen artean dagoela: «Leturiaren paperak bilatzen asko ahalegindu arren, ez 
dugu aztarnarik ere aurkitu «uda»ko bere sasoi honi buruz» (73. orr.). Bera da, 
azkenean, Leturiaren paperak, egunkaria, ediren eta argitararaziko dituena.

Kontalariari dagokion terminologia estrapolatu eta erabiliz gero, ikuspuntu 
batetik, biltzailea, pertsonaia-kontalariaren antzera, instantzia, ahots, estradiegeti-
koa da, ez baitu kontatzen edo informatzen historiatik beretik, lehen graduko 
kontakizunetik, Leturiaren kontakizunetik, kanpotik baizik. Hala ere, beste 
ikuspuntu batetik hartuta, eta, oraingoan, pertsonaia-kontalaria ez bezala, biltzai-
lea instantzia ez homodiegetikoa baizik heterodiegetikoa da, ez baitago presente, 
ez baitu parte hartzen, eragile gisa, kontatzen den historian, Leturiaren historian. 
Kanpotiko harremana du soilik, kokatzailea, esplikatiboa. Bizpahiru gertakariren 
inguruko informazioa eskaintzen du, gertakarien lekuko izatera iritsi gabe. Buka-
eran bakarrik, dena amaitu eta gero, tartekatzen da historian zeharka, eranskin 
moduan, gertakarien eszenatokia ezagutzera hunkituta hurbiltzen denean.

Beraz, ahots hau ez da autore errealarena, ez eta kontalariarena, baizik 
eta biltzaile instantzia fikziozkoarena, nobela-munduaren barruan kokatua.

2) Esku-hartze maila

Zein neurritaraino hartzen du esku biltzaileak egunkarian? Noraino iristen 
da? Historia baldintzatu eta interpretatzeraino? Ala esku-hartze neurritsukoa, 
apalekoa da?

Berez, erabiltzen bada, autorearen eta argitaratzearen arteko fikziozko 
instantzia bitartekari testualak –ez bakarrik «biltzailea»k– lortutako paperen 
gainean esku-hartze gutxi-asko erasokorrez joka dezake, leun-leuna izatetik 
oso bortitza izateraino:

a)  Paperen aurkitzaile, jasotzaile edo gordetzaile soila, bere lana argita-
ratzeari ematean mugatzen dena, besterik gabe, testuan eskua ezerta-
rako sartu gabe. Kasu honetan, transmititzaile hutsa da. Halaxe, adi-
bidez, Cela-ren Paskual Duarteren sendian, Joaquín Barrera López 
Jauna, paperen gordetzailea.
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b)  Aurkitzaile eta gainera biltzaile aktiboa, paperen biltzailea, alegia. 
Hemen, bitartekariaren parte-hartzea paperak batzean, jostean, datza. 
Baina testua ukitu gabe. Horrelakoa da gure «biltzailea».

c)  Transkribatzaile soila, hots, aurkitutako edo jasotako paperen kopia-
tzaile leiala. Inoiz, hondatutako testua garbira pasatzen edo beste 
norbaiten diktaketaz kopiatzen duena. Honela Potocki-ren Zaragozan 
aurkitutako eskuizkribuako paperen transkribatzailea.

d)  Editore leiala. Horrelakoak dira, esaterako, Sartre-ren Goragaleako 
editoreak. Halaber, Urkizuren Etsipenezean, editore bihurtu den lagu-
na, eta Zabalaren Zigarrokin ziztrin baten azken keaken Marc Outryve, 
berak aitortzen baitu «Aurkezpen hitzaurrea»n: «Argitarapen honetan, 
beraz, nik jasotako gutunen testuak biltzen dira, hitzez hitz eta inola-
ko aldaketarik gabe emanak.»

Beste maila batean, testuan esku hartuz, jadanik:

a)  Testuan ukituak edo zenbait aldaketa egiten, testua apur bat orrazten 
duen transkribatzailea. Hala Paskual Duarteren sendiako transkriba-
tzailea, edo Atxagaren «Camilo Lizardi erretore jaunaren etxean aur-
kitutako gutunaren azalpena» eta Pio Barojaren Itsas zabaleko pilotu-
ak (1929) lanetakoak.

b)  Itzultzailea, hots, paperetako jatorrizko testua hartu eta beste hizkuntza 
batean jartzen duena, derrigorrez moldaketak eginez. Honela, adibi-
dez, Zaragozan aurkitutako eskuizkribuan, dokumentua frantsesetik 
itzultzen duena.

c)  Moldatzaile orokorra, esku-hartze handikoa, jadanik testuak ordenatu, 
egokitu, berregokitu, zenbait pasarte berridatzi edo interpretaziorako 
oharrak ere ematen dituena. Egunkari errealen arloan, Kafkaren 
egunkarian, Max Brod-en moldaketak, bere edizioan zatiak kenduz, 
izen bereziak ezkutatuz, eta abar.

d)  Erredaktorea. B. Atxagaren Soinujolearen semeakoak (2003) badu 
honen zantzurik. Josebak Davidek idatzitako memoriala eskuratu eta 
honela dio nobelaren hasiera aldean: «liburu bat egin nahi nuen 
«Soinujolearen semea» aintzat harturik. Beste modu batera esanda: 
Davidek idatzitako memoriak berridatzi eta zabaldu nahi nituen».

Leturiaren egunkari ezkutua eleberrian, bitartekariaren, biltzailearen, 
esku-hartzea neurtua, ez gehiegizkoa edo erasokorra, dela deritzogu. Testua 
bere horretan argitaratu duela dirudi, aldaketa edo zuzenketarik egin gabe. Ez 
du historiari buruzko azalpen ugari eta erabakiorrik ematen. Bi unetan besterik 
ez du parte hartzen eleberrian. Bi agerraldi egiten ditu.

Lehenengoa «Uda»n, funtsean esateko, soilki egiaztatzeko, ez duela uda 
aldiko eskuizkriburik aurkitu, eta, jarraian, gertakari edo egiaztatze horren 
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interpretazioa: luze samarra baina gertakari puntual horri buruzkoa bakarrik. 
Agerraldi honetan «gu» batez mintzo da, pluralean, berez subjektu bakar bati 
dagokion pluralean. Pluraltasun fikziozkoa da, begiratua, diskretua, neurri 
batean bere hitzen erantzukizuna urtzea, bere tonua apaltzea, bilatzen duena.

Bigarren agerraldi edo esku-hartzea, goraxeago aipatua, nobelaren buka-
eran gertatzen da. Egunkaria amaitua, etena, delarik, «Biltzailearen oharra» 
izenburuaz, adierazi egiten zaigu, besteak beste, «Altzuraingo Deia» kazetak 
berri hau ekarri zuela: gizon bat aurkitua zutela Imiriozko leizean; Leturiaren 
gorpuzkinak «nonbait» (141. orr.). Hemen, biltzailea ez da «gu» forma plura-
lez ari, singularreko «ni» izenordainez baizik, modu aktiboago, pertsonalago, 
hurbilago batez, gertakarien eszenatokiaren lekuko bihurtzen baita.

Eta besterik ez. Hauxe da biltzailearen esku-hartzea. Ez da egunkarian 
sartzen, ez du egunkaria gidatzen edo interpretatzen, irakurlea eskutik erama-
nez. Ez du ezer moldatzen edo zuzentzen; ez eta Leturiaren heriotzan ere. 
Bildu eta kito.

Heriotza gogora ekarri dugunez, bide batez, galdera bat: Leturiarena buru-
hiltzea izan ote zen? Bere buruaz beste egin ote zuen Leturiak?

Nobela hau aztertu izan denean, ohikoa izan da Leturiaren heriotza buru-
hiltze moduan interpretatzea. Iruzkinlariek, oro har, historiaren bukaeran Le-
turiak bere burua hiltzen duela irakurri dute. Ikus, esaterako: J. Amenabar 
(1982: 79), N. Arrizabalaga (1999:53) edo M.J. Olaziregi (2002: 77-78).

Baina, benetan bere burua hil ote zuen Leturiak? Bide ematen al du 
testuak interpretazio hori egiteko?

Testuaren irakurketa arretatsuak, aurreiritzi saihesturik gabekoak, neurri 
batean, interpretazio anbiguoa, bikoitza, onartzen du. Baina interpretazio ho-
rietako bat aukeratzekotan, testuak modu nahiko argiz Leturia istripuz, zori-
txarreko istripuz hil zeneko hipotesiaren alde egiten du. Xehetasunen batek 
edo buru-hiltzearen susmoa indar dezake, baina istripuaren hipotesia sendoa-
goa da.

Buru-hiltzearen alde: jarrera etsia, «Hain nago etsita, edozein astakeria 
egiteko prest nagoela» (138. orr.), eta agurra, «Agur!» (139. orr.), «Agur Al-
tzurain bihotzekoa» (140. orr.). Baina agur hori, ez tragikoa, eleberriaren 
beste zenbait unetan ere ematen da: «Agur, Altzurain! Agur, denoi!» (106. 
orr.), Paris aldera ateratzean, edo «Agur, hiri zoragarria! Agur!» (137. orr.), 
Paristik abiatzean. «Agur» hau, gainera, ohikoa da Txillardegiren beste elebe-
rrietan ere; eta ez da nahita bilatutako heriotzan amaitzen.

Istripuaren alde, berriz: testuak berak dioenaren irakurketa arretatsua, 
besterik gabe. Leturiak, azkenean, bere bizitzari bidea, zentzua, ematen dion 
ideia aurkitu du: «Nork bere burua eman, nork bere buruaz ahaztu» (134. orr.), 
besteen zerbitzari bihurtu. Mirenen eta aberriaren zerbitzari (136. orr.). Ez da 
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logikoa, koherentea, une honetan, hain zuzen, nahita bere burua hiltzea. Ab-
surdua litzateke, ilogikoa, ez egiantzekoa, ez beharrezkoa.

Leturiak, orduan, Miren salbatzen saiatzen da, eta testuan hauxe dio: 
«Ibarluzeko komentura noa. Urruti dago, bai; bainan ni geldieraz nazakeen 
eragozpenik ez dago gaur. Oraintxe noa, arratsa ilundu aurretik ahal bada. Aita 
Damaso bisitatzera noa: sendaketa harrigarriak egin omen ditu belarren bidez, 
eta saiatzea behintzat ez zait faltako. Ia Imiriozko menditarte malkarretik 
egunez igaro ahal nintekeen» (138-139. orr.). Hitz hauek irakurriz, ez dirudi 
Leturiak bere burua hiltzeko asmoa duenik. Proiektuak baditu. Otoitz egiten 
du: «Senda zazu Miren, eta hil nazazu ni» (140. orr.). Hurrengo egunerako ere 
asmoak ditu: «Bihar argituko dut hau behar bada, Ibarluzetik itzultzean…» 
(140. orr.).

Beraz, istripuaren antza du. Testua, bere horretan, azalpen horren aldekoa 
dela dirudi. Biltzaileak jasotzen duen kazeta oharra ere istripuaren hipotesia 
sendotzen du: «Gizon baten gorpuzkina aurkitu da Imiriozko leizean. Amilde-
gitik erori bide zen» (141. orr.).

Dena den, biltzailearekin batera, utz dezagun soluzioa, gutxienez, airean: 
«Hemen bukatzen da Leturia zorigaiztokoaren egunkari hunkigarria. Zer ger-
tatu ote zitzaion gero? Beharbada hau ez da sekula jakingo» (141. orr.). Geldi 
dadila zintzilik. Testuarekin leiala ez dena da esatea, besterik gabe, ziurtzat 
joaz: «Leturiak bere buruaz beste egiten du». Testuan oinarririk gutxien duen 
hipotesia baita.

Ikusten denez, auzi honetan ere, biltzailearen esku-hartzea leuna da. In-
terpretazioa erabaki gabe uzten du. Bukaera anbiguoa, irekia, eskainiz.

3) Funtzioa

Atal honekin bukatzeko: zein da biltzaile instantziaren funtzioa?

Berez, biltzaileak, testu barruan, autorearen ordezko gisa, autorearen fi-
gura txertatzeko bitarteko konbentzional moduan, jokatzen du. Biltzailea au-
tore inplizituari, edo honen aldaki edo bertsio bati dagokio, hau da autore 
inplizitu errepresentatua, testuan adierazia, kodetua. Biltzailearen gibelean 
autorea dago. Alde batetik, autorea urruntzea, ezkutatzea, bilatzen da; bestetik, 
trebeki, abileziaz, disimuluan bezala, sarraraztea.

Biltzailearen funtzioa izan daiteke, orobat, historiari, egunkari formulari, 
egiantzekotasuna ematea, benetakotasun itxura eranstea. Biltzailearen ahotsa 
entzunez, paper aurkituak eta arakatuak direla, eta historia amaiturik gertaka-
rien eszenatokian bertaratu dela ziurtatuz, benetakotasun inpresioa indartzen 
da, fikzio izaera murriztuz.

Irakurleak, noski, badaki istorioa fikzioa dela. Hala ere, fikzio itun bati 
esker, nahita eta tarte baterako, zintzilik, parentesi artean, jartzen du, eten 
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egiten du, bere sinesgabetasuna, onartezintasuna. Konfiantza handiagoz sartzen 
da fikziozko jokoan, eta amore ematen du: onartu egiten ditu biltzailearen 
hitzak, historia gertagarritzat jotzen, eta egunkaria, paperak, benetakoak balira 
ikusten. Irakurleak badaki fikzioa dela, errealitate itxuran, errealitate moldean, 
gauzatua. Errealitatea eta fikzioa, fikzioa eta errealitatea, batera.

2.  ZER. EDUKIAREN HARIAN: EGUNKARIA IDAZTEKO ETA 
ETETEKO GOGALDIAZ

NOLA harian, espresio eta egitura mailan, osagai nagusi bi landu ondo-
ren, segidan, edukiaren aldetiko puntu batzuk. Zer esaten du biltzaileak «Uda» 
atal honetan, Leturiaren uda ezkutu horren inguruan?

2.1. «Uda» atalaren edukia

Aurrena, testua bera. 1983ko edizioan 71-76. orrietan aurkitzen da. Lerroz 
zenbatuz gero, testuak 92 lerro ditu.

Hiru gune nagusitan desglosa edo bana daiteke (zenbakiak lerroei dagozkie):

A)  Biltzailea, hasteko [2-7], datu bat emanez, egiaztapen batetik, abia-
tzen da: ez du ezer aurkitu «uda» aldiari buruz Leturiaren paperen 
artean; egunkarian hutsune bat nabari da, ezkontzaldiari dagokiona.

B)  Ondoren, [8-72, 76-80], bigarren gune batean, luzeena, biltzaileak datu, 
gertakari, konstatazio horren azalpena, zergatia, ematen saiatzen da:

 1) Lehendabizi (8-17) (eta 70-72, 76-80), hutsune horren zergatia.

 1) a)  Hipotesi moduan: ez da ezer topatu Leturiak ezer idatzi ez 
zuelako (12-14).

 1) b)  Ez zuen idatzi idazteko tankeran, tenorean, ez zegoelako (15- 
-17) (eta 9-11, 70-72, 76-80).

 2) Jarraian, (18-69), zergati honen azalpena, justifikazio teorikoa.

C)  Azken gunean [73-75, 89-92], bukaera aldera, iradokizun bat eta ohar 
zenbait.

Banaketa gunez gune, urratsez urrats osatuz:

A) urratsean, biltzaileak ematen duen datua onartzea, informazioa zuzen-
tzat hartzea, besterik ez zaigu gelditzen.

B1)a) urratsean, biltzailearen hipotesia, alegia, ez duela ezer aurkitu Le-
turiak ezer idatzi ez zuelako, onargarria, bidezkoa dirudi, Leturiaren beraren 
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hitzek ere hipotesia berresten baitute. «Uda» ondoren, «Udazken» hasieran, 
egunkaria baztertuta eduki eta gero, berriro ekiten diola adierazten du: «Ahaz-
tu egin zait idazten. Denbora luzea da lerrorik batere zirrimarratzen ez dudala; 
eta gaur, ohitura galdurik (…)» (79. orr.).

Baina interesgarriena, aberatsena, hemendik aurreragokoa: hipotesiaren 
justifikazioa, azalpena.

Azken finean, zergatik ez du Leturiak idatzi «Uda» sasoian? Zein edo 
zeintzuk dira egunkaria eteteko zergatiak, eta, aldi berean edo bidenabar, 
egunkaria idazteko zergatiak, idatzi edo idatziko duenean?

B)1)b) eta B)2) urratsetan, biltzaileak gaur egun «Literaturaren Teoria» 
izenez ezagutzen dena praktikatzen du. Teoriaren alderdi bat lantzen du: 
idaztearen zergatien teoria, idazlearen egoera animikoari, gogo aldarteari bu-
ruzko hausnarketa.

Biltzaileak, urrats hauetan, «metaliteratura» egiten du, hots, sortze litera-
rioaz, gertakari literarioaren alderen bati buruz diharduen diskurtso literarioa; 
literatur testu batean gertakari literarioari beraren gainean osatutako gogoeta. 
Biltzaileak, hemen, Literaturaren Teoria egiten du, teorizatu, idaztearen zerga-
tiei buruz, edo, zehazkiago nahi bada, idazteko gogo aldarte egokiari buruz. 
Noiz, zergatik, zein barne egoeratan idazten den eta, orobat edo zeharka, ez 
den idazten. Ez da teoria arauemailea, egiaztatzekoa bilatzen duena baizik. 
Aurrerago ikusiko denez, partziala, ez osoa.

2.2. Hiru teorizatze maila

Bada, ordea, biltzailearen jardun hau jarraitzeko eta ulertzeko, egitea ko-
meni den beste bereizketa bat. Biltzaileak bere teorizatzea hiru maila edo heda-
dura gradutan garatzen du, fokatzearen irekidura gero eta gehiago irekiz:

1) Maila mugatuan, Leturia pertsonaiaren mailan.

Biltzailea, B)1)b) urratsean, esaten digu zergatik ez duen Leturiak idatzi, 
zein gogaldi zela eta idazteari utzi zion: ez zegoen idazteko tankeran, tenore-
an, zoriontsu baitzen. Eta, zeharka, zergatik, bai, idatzi edo idatziko duen.

2) Maila generikoan, egunkari generoaren mailan.

Biltzaileak, B)2) (18-39) urratsean, hedatu egiten du teorizatze eremua 
eta zergatik, zein gogo aldartetan, bai, idatzi ohi den egunkari bat –ez Leturi-
arena soilik– azaltzen du. Eta, zeharka, baita ere, zein barne egoeratan ez den 
egunkari bat idazten.
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3) Maila zabalean, literatura maila orokorrean.

Areago oraindik, biltzailea, B)2) (40-69) urratsean, noiz, zein gogaldi, 
barne tenore, jasatean ez den literatura –poesia, zehazkiago– idazten esatera 
iristen, ausartzen da. Eta, orobat, noiz, bai, idazten den, zein den gogo aldar-
terik aproposena poesia idazteko.

Noski, hiru mailok loturik daude era koherentean, batak besteari elkarri 
eutsiz. Gure testuan hirurak txirikordaturik daude, nahasian. Teorizatzea da 
baina ez artikulu tekniko, tratatu teorikoa, nobela bat baizik. Hala ere, hiru 
maila horiek bereiztea ez da zaila.

Guretzat zenbat eta maila orokorragoan jardun, orduan eta interesgarria-
goa biltzailearen teoria.

Ikus ditzagun, beraz, idaztearen azalpenaren, justifikazioaren, hiru mailok 
gertuagotik.

2.2.1.  Leturia pertsonaiaren mailan

Zergatik ez zuen Leturiak uda aldian idatzi? Zein izan zen egunkaria 
eteteko haren gogo aldartea, egunkariaz ahaztea esplikatzen zuen barne 
egoera?

Biltzailearen aburuz, Leturiak ez zuen idatzi uda partean sasoi horretan 
zoriontsu zelako. Zoriontsu zen eta ez zegoen idazteko tenorean. Horixe da 
arrazoia.

Ez idazteko arrazoi honek bat egiten du, ongi josten da, Leturiak berak 
egunkara idazteko adierazten duen motibazioarekin: «Eta inork ezagutu eta 
ulertzen ez nauenez gero, “Eguneroko” honetan ipiniko ditut neure aurkikun-
de guztiak, gaur bezala, geroan neure animak nekez goldatutako ildoan jarrai-
tu ahal izateko. Egunkari hau izango da, bada nire kezka guztien kutxa» (27. 
orr.). Udan, nonbait, kezkarik ez, beraz, egunkaririk ez.

Eta aurrerago: «Hemendik aurrera hona etorriko naiz, eta honetaratzen 
naizenetan ez ditut koartillak ahaztuko. Hauek izango ditut gaurgero neure 
bihotzaren adiskide min eta leialak. Haiei kondatuko dizkiet neure penak oro» 
(28-30. orr. ). Udan, dirudienez, penarik ez, hortaz, egunkaririk ez.

Ulertzekoa, orduan, Leturiak, zoriontsu izanik, ez idaztea uda aldian. Ez 
zuen egunkariaren beharrik; ez zegoen egunkarirako gairik. Biltzailearen azalpe-
na, funtsean, onargarritzat jo daiteke, lehenengo maila honetan. Biltzaileak ongi 
justifikatzen du zergatik Leturiak eteten duen, aldi baterako, bere egunkaria.

Dena den, maila konkretu honetan, guztia ez dago argi eta ñabardurak 
erantsi behar dira.
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a)  Leturiaren udako zoriontasunaz, esaterako. Biltzailea ez da ziur prota-
gonistaren zoriontasun honetaz.

Batean baiezkoan da: «Zoriontsu izan al zen Leturia aro honetan? Baiez-
koan gaude» (9-10). Baina ez ziur. Ezta ere balizko zoriontasun honen mailaz: 
«Ez dakigu zehatz pozez beterik, ala alai samar bakarrik bizitu ote zen bera» 
(10-11).

Aurrerago, ustea da: «Horretaz, zoriontsu izan zen Leturia ezkondu eta gero 
hilabete batzutan, hori adierazten du bere isilaldiak, gure ustez» (70-72).

Eta, azkenik, ustezko zoriontasun honen berririk ez: «Badirudi hobeto 
ezagutzen dugula Leturia tristea, Leturia zoriontsua baino. Bainan, izan al zen 
azken hau? bestea izan zena eskierki dakigu; alabainan, zoriontsuaren berririk 
ez» (76-79).

Beraz, zalantza, ustea, baieztatze ziurrik ez. Eta biltzailea zoriontasun 
honetaz ez bada ziur, ezin zoriontasun hori egunkaria ez idaztearen justifikazio 
erabatekotzat aurkeztu. Kontraesan zantzuak nabari dira.

Areago, korapilatsuago, Leturiak, geroxeago, egunkariari berriz ekitean 
hau dioenean: «Tarteka izan naiz zoriontsu» (79. orr.). «Ozta-ozta hitz 
egiten dugu elkarrekin. Nork esan zezakeen hau gure eztaialdi irribera 
hartan?» (98. orr.).

Anbiguotasun, hipotesi, uste edo aieruen esparruan jokatzen du biltzaileak.

b)  Beste ñabardura bat. Jo dezagun Leturia zoriontsu izan zela udan. 
Egunkaria penak, kezkak jasotzeko zenez, ez dirudi egunkarirako 
aukerarik zegoenik. Baina, bestalde, Leturiak bere egunkaria aurkez-
tean hauxe zioen: «“Eguneroko” honetan ipiniko ditut neure aurkikun-
de guztiak» (27. orr.).

Ez al zuen Leturiak «aurkikunderik» egin uda aldian? Aurkikunde ideolo-
gikoez gain, irudimenezkoak, afektiboak, harremanezkoak,… ere izaten dira.

Bide batez, hasieran, «Atarikoak» atalean, esandakoari berriro helduz, lan 
honen izenburua irakurri, «Leturiaren uda ezkutua», eta, agian, irakurleari 
burura etorri zaio orrialde hauen gaia Leturiak uda aldian egin zuena azaltzea 
izango dela. Tituluak, alde batetik, horixe iradokitzen baitu.

Ariketa interesgarria izan daitekeen arren, ez gara horretan murgilduko. 
Hala ere, garatzen ari garen puntu hau, Leturiaren idazketaren etetea udan, 
aproposa da horretaz zertxobait bederen esateko. Lan honen izenburuaren alde 
anbiguo hori nolabait zuritzeko behintzat.

Zer egin zuen bada Leturiak udan? Zer sentitu, zer pentsatu zuen? Ez al 
zuen aurkikunderik izan?
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Ez nobelagileak, ez biltzaileak, ez digute ezer konkreturik argitzen. Esan 
dugu: gu ez gara eleberrigile; bai, ordea, irakurle. Eta irakurlearen eginkizun, 
aukera, eskubide edo joeretariko bat da, historian, obran, ageri diren hutsune-
ak, gune zehaztugabeak, bere ahalmen, irudi, esperientzia eta abar pertsonalez 
baliatuz, betetzea, garatzea.

Gainera, biltzaileak bere oharraren bukaera aldean horixe bera egitera 
gonbidatzen du irakurlea: «Zer egin ote zuen denbora honetan guztian [Letu-
riak]? Ez dakigu; agian, hau ez da behin ere jakingo. Pentsa beza irakurleak 
gogoko duena» (73-75).

Argi dago. Behin ere ez da jakingo. Testua, artefaktua, itxita dago jadanik. 
Baina bakoitzak, bere erara, testuko argibideak jarraituz –testua eta irakurlea 
batera–, testu hori interpreta dezake. Beraz, ariketa horretara bultzatuz, uda 
ezkutu hori osatzeko ohar batzuk, iradokizun, galdera soil moduan.

Nolakoa izan zen ezkontzaren prestaketa? Ezkontza eguna, epaitegiko 
ekitaldia, elizakoa, ezteietako bazkaria, nola gertatu ziren? Ohiko ezkontza, 
tradizionala, ala ezberdina, lagunarte girokoa, izan ote zen? Nolakoa eztei 
bidaia, egin bazuten? Nolakoak izan ziren bikotearen elkar bizitzaren lehenen-
go egunak? Zer aurkitu, sentitu, zuen Leturiak lehenengo sexu harremanetan? 
[«Udazken»ean zera aitortuko du: «Orain aste batzuk, irrikaz beterik itxaroten 
nuen gauaren etorrera; bainan ez nintzen ni zai zegoena, nire gorputza baizik.» 
(80. orr.).] Nola eta zertan hasi ziren harremanak okertzen? Nola eta zertan 
hasi zen Leturia espero zuena ez zela gertatzen sentitzen, hutsunea berriro 
nabaritzen? Prozesu honetan guztian, zein izan zen Leturiaren gogo aldartea? 
«Udazken» atalean, tarteka zoriontsu izan zela eta ezteialdi irribera, aipatzen 
du. Baina bere barne sakonean nola aurkitzen zen? Eta abar.

Iradokizunak, besterik ez. Agian, horietako batzuk ez pertinenteak, barne 
krisialdi bat adieraztea helburutzat duen nobela bati ez dagozkionak.

Harira itzuliz. Kontraesanak kontraesan, zalantzak zalantza, biltzaileak 
Leturiaren ez idaztea, kasu konkretu hau, azaltzeko ematen duen argudioa 
balekotzat har genezake. Leturia zoriontsu izan zen eta ez zuen egunkariaren 
beharrik izan.

Beste kontu bat da, biltzailea beste bi mailetara, teorizatze orokorragora, 
pasatzen denean. Leturiarekiko argudioa hobeto oinarritzeko, egunkari bat, eta 
areago, literatura, poesia, zein gogo aldartetan idatzi ohi den esplikatzen sai-
atzen da. Alor eztabaidagarrian sartzen da.

2.2.2.  Egunkari generoaren mailan

Leturia pertsonaiaren mailan, biltzaileak Leturiak zergatik ez duen idazten 
azaldu du, bereziki. Hemen, beste ikuspuntutik: zergatik edo noiz, bai, idazten 
den. Noiz idatzi ohi da egunkaria, egunkari bat? Zein egoera animikotan?
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Biltzailea bi egoerez mintzo da, funtsean, tankera bertsukoak. Egunkari 
bat idatzi ohi da:

a)  Barne arazo gogorrak izatean (21-22): barnekoiek, neurotikoek, para-
noikoek idatzi ohi dituzte egunkariak. Eta froga gisa, bi. Bata: mun-
duan fede edo ideologia kezka, krisia, ugaritu ahala, hedatu egin da 
egunkarien praktika. Bestea: Literatura bera, Literaturaren historia, 
idazle ospetsuen adibidea (27-32), Kafka eta Amiel-ena, esaterako.

b)  Egunkari bat idatzi ohi da baita ere, belzturak, ilunaldiak, arima goi-
beltasunez betetzen duenean (34-39). Eta froga gisa: esperientzia, 
denok izan baitugu inoiz egunkariaren aroa, denok igaro baitugu aro 
ilunen bat, krisialdiren bat.

Bigarren maila honetan, biltzaileak ematen dituen azalpenak, argudioak, zu-
zenak dira: egunkaria idazteko arrazoi, egoera animiko benetakoak aipatzen ditu.

Gizarte krisiari gagozkiola, 1957an, Leturiaren egunkari ezkutuaren age-
rraldian, fede, ideologia eta abarri buruzko kezka areagotzen ari zen. Egunkari-
en ugaltzea ez zen harritzekoa. Asko dira orduko adibideak. Gaur egun ere 
kezka, larritasuna, zalantza, nahasmena –ñabardura desberdinekoa– ez da apala-
goa behintzat. Egunkariak sortu eta lantzeko lur ongarritua. Hor dago, esaterako, 
blogen fenomenoa: euskaraz ia 5.000 sortu omen dira. Ph. Lejeune-k (1997:373) 
kultur praktiken inguruan Frantzian egindako bi inkesta ofizial aipatzen ditu: 
bata 1988koa, non biztanleriaren %7ak egunkaria idazten zuen; 1995koa bestea, 
non %3ak. Murriztu beharreko ehunekoa izanda ere, Frantziako biztanleria 
kontuan izanik, ez da kopuru makala. Bai, gizarte giro nahasia, krisialdi kolek-
tiboa, egunkarien, Niaren idaztearen eragile da.

Zer esan adibide adierazgarri gisa aurkeztutako Kafka eta Amiel idazleei 
buruz? Oro har, hemen ere, biltzaileak arrazoi duela.

Henri-Frédéric Amiel-en egunkaria (1839-1881) ezagutzen den egunkari 
intimorik luzeena omen da: 16.867 orrialde, 100 orrialdeko 174 koadernoetan 
banatuak. Amiel neurotiko, izaera depresibokoa kontsideratua izan da. Obse-
siboa, hipersentibera, kezkek eta erantzukizunek abaildua; zalantzatia, eraba-
kiak gerorako uzteko joerakoa, ezkontza gaietan, esaterako. Bere egunkarian, 
bai: irakurketak, behaketak, gizartearekiko kritikekin batera, inpresio larriak, 
saminaldiak, herrak, eta horrelakoak adierazten dira sarritan.

Desberdintasunak desberdintasun, tonu edo erregistro literario zorrotzago 
eta sendoagoz, gogaldi paretsukoak Kafkak. Bere egunkarietan, Pragan bizi-
tutako gertaera edo ekintza kulturalak komentatzen ditu, egindako irakurketak 
aipatu, sortutako literatur zati zenbait bildu, eta abar. Baina barne jarrera na-
gusia ezkorra da, deprimigarria. Kafkaren gogo aldartea iluna da. Bere burua, 
behin eta berriro, honela ikusten du: zoritxarreko, zalantzati, ezgauza, triste, 
bere baitan itxia, jendearekin elkarrekin bizitzeko ezgai,… Bizi duen barne 
egoera honelako terminoz adierazten du: nekea, gainbehera, ahulezia, bizitza-
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rekiko nazka, apatia edo gogorik eza, urduritasuna, ziurtasunik eza, asegabe-
tasuna,… Hitz batean, ezkortasun existentziala, bizitza jasateko ezintasuna.

Hala ere, salbuespenak besterik ez badira ere, une zoriontsurik ez da 
falta. Behin edo behin aipatzen ditu lagunekin, maite duen norbaitekin, edo 
Marienbaden izandako egun zoriontsuak. Gehienbat, ordea, gogaldi goibela 
Kafkarena. Batzutan, egunkarian idazten ez duenean, ordea, ez da izaten zo-
riontsu delako, baizik nagikeriaz, nekatuta edo beste zenbait lan neketsutan 
murgilduta dagoelako.

Dena den, Amiel eta Kafka ez dira egunkari egile bakarrak. Bi dira, 
adierazgarriak, bai, baina ukitzen ari garen arazoari begira, nahiko muturreko-
ak. Badira, ugari, horienak bezalakoak, baina baita egunkari argitsuak baiko-
rrak, ere: bidaia egunkariak, kronika egunkariak, egunkari mistiko intimoak, 
zoriontasunez eta proiektuz betetako egunkariak, egunkari ironiko burlazkoak 
(J. Genet-en Lapurraren egunkaria, 1949), egunkari intimo amodiozkoak (J. 
Swift-en Stellarentzako Egunkaria, 1710-1713), egunkari liriko estetikoak 
(R.M. Rilke-ren Egunkari Florentziarra, 1898), eta abar.

Gogaldi ilunez bakarrik ez, aldarte argitsuz ere idatzi ohi dira egunkariak, 
zirraragarrienak lehenengoak badira ere. Ez dugu esaten biltzaileak azaldutako 
gogaldia nagusienetarikoa ez denik, egunkari askoren –agian, gehientsuenen– 
sorrera unean ez dagoenik, baina ez da arrazoi, egoera animiko, bakarra. 
Azalpena ez da osoa; partziala, murriztailea, baizik.

Zeren eta egunkari bat –erreala edo fikziozkoa– idazteko zergatiak, gogo 
aldarteak, bat baino gehiago izan daitezke. Bat, bai, neurosia edo goibeltasuna. 
Egunkaria txira moduan, kezka edo saminen adierazpide gisa erabili ohi da. 
Orduan, egunkaria babesleku bihurtzen da; bakardadean, barne oinazearen, 
frustrazioen aurkako euskarri, sostengu. Terapia funtzioa betetzen du: hustu-
keta, lasaigarri, lagun min edo konfidente papera jokatuz.

Baina zergati, funtzio, gogaldi honekin batera, beste batzuk ere izan 
daitezke egunkari baten abiarazle. Esaterako:

a)  Denbora joateari eustea: denbora menderatu, denboraren errota man-
tsotu nahi izatea; bizitza finkatzea, bizitutakoa erabat desager ez dadin. 
Argazki bat ateratzean, bisitatutako lekuen postala edo argazki liburu-
ak erostean, etxeko bideo bat filmatzean bezala. Hauetan une goibelak 
baino gehiago une zoriontsuak jaso, erregistratu ohi dira.

b)  Oroitzapena: gertakariak, bizipenak, egunkarian jaso, gero oroitu, bi-
ziberritu ahal izateko. Idazleak bere iragana gogora ekar dezan, bizi-
tzaren haria berrar dezan.

c)  Testigutza: egunkaria besteei esperientzia, bizitza baten lekukotasuna, 
uzteko ere idatzi ohi da; adiskideei, etxekoei, gizarteari, idatzizko 
arrastoa lagatzeko. Esperientzia pertsonal, profesional, zientifiko eta 
abarren testigutza uzteko.
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d)  Ezagutza eta gida: norbere burua behatu, argitu eta hobeto ezagutzea. 
Egunen eta aldien balantzea egin, bizitzarako ordena edo gida bat 
aurkitu edo ezartzea. Leturiak berak ere zergati eta gogaldi hau irado-
kitzen du: «“Eguneroko” honetan ipiniko ditut neure aurkikunde 
guztiak, gaur bezala, geroan neure animak nekez goldatutako ildoari 
jarraitu ahal izateko» (27. orr.).

e)  Plazer bilaketa: egunkaria idazteko barne egoera gozamen bilaketa ere 
izan daiteke. Hausnartzean, bakardadean edo bizipenak eta gertakariak 
jasotzean lortzen den plazera. Eta idaztean iristen den plazera. Maiz 
egunkaria idazketa lantegi edo tailerra izan ohi da, idazketa ariketa. 
Bertan testuak, askotarikoak, zirriborratuz, esperimentatuz, garatuz, 
zuzenduz, landuz,…

Eta abar. Zergati edo gogo aldarte ugari. Ez bakarrik tristurazkoak. 
Egoera pozgarriak, lorpenak, barruko kontu afektibo atseginak, pozbide eta 
satisfakzioak, eta horrelakoak ere egunkari eragile, egunkari bat idazteko 
barne tenore izan daitezke. Bai egunkari errealen, bai fikziozkoen eragile.

2.2.3.  Literatura maila orokorrean

Leturiaren egunkari konkretuaz eta egunkaria bera genero gisaz aritu 
ondoren, hirugarren maila batean, beste urrats bat emanez, biltzailea literatura 
maila orokorrean kokatzen da. Oraingoan (40-69), literatura, poesia, idazteko 
eta ez idazteko gogo aldarte, gai egokienari buruz mintzo zaigu. Literaturaren 
Teoriaren aldetik parterik mamitsuena.

Bertan ezartzen den printzipio nagusia, bi aurpegikoa:

Iluna de poesia. Alaia ez da poesigarri (40).

Jarraian, azalpena, parafrasia. Nekez azal daiteke munduko alaitasuna: 
osoa ez delako, noski, ez gaitu sakon hunkitzen (41-42). Alaitasuna antzu eta 
urri da burutapenetan. Aldiz, tristura bihotzeraino sartzen zaigu (43). Tristura 
aberats eta oparoa da burutapenetan, gogoetetan.

Azkenik, ondorioa. Horregatik: tristerik eta irrika gaudenean idatzi ohi 
dugu (61-62). Askoz ere gehiago eta ederkiago izkiriatu du olerkariak tristu-
rari buruz, betetasunari buruz baino (56-58).

Teoria honen osagarri, euskarri, gisa, egiaztapen bat: bizitza honetan ez 
dago zoriontasun, alaitasun osorik; puskaka soilik. Tristura, ase ezina, denok 
ezagutu dugu, osotoro maiz.

Guri, orain, literaturari buruzko erreferentzia zuzen hori axola zaigu, 
iruzkin bat edo beste egiteko.
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Badugu, hemen ere, kontraesan zantzu bat. Biltzaileak esaten du tristura, 
larriunea, bete ezina, denok ezagutu dugula, hain osoki ezagutu gainera ezen 
haietaz mintzatu ere nahi ez dugula (51-53). Nahi ez bada tristura eta horre-
lako gogaldirik aipatu, nolaz idatzi da horrenbeste tristurari buruz, goibelaldi-
ak eraginik (56-57)? Nolaz idatzi du Leturiak bere egunkaria, larri dagoela eta 
bere larritasunaz?

Testuak berak bere burua desegiten, deseraikitzen duela dirudi. Testu 
honek, testuak berak, hankaz gora jartzen duela bere burua esango genuke, 
gune finkorik gabe utziz.

Dena den, biltzailearentzat, berriro, tristura, gogo aldarte goibela, kezka, 
larritasuna, irrika eta horrelakoak dira egoera animiko aproposenak literatura 
idazteko. Ez zoriontasuna, poza eta antzekoak.

Aurreko mailan, generikoan bezala, oraingoan ere, ez dugu ukatuko tristu-
ra, irrika, ase ezina, poesiaren eragile, gogaldi aproposak, beteak izaten direnik. 
Erantsi nahi duguna da: alaitasuna, poztasuna, betetasunak ere, osoa ez bada ere 
–tristura osoa izaten al da bada, beti triste ote gaude?– poesia ederra sorrarazi 
duela. Ezin duguna onartu, honela formulatuta behintzat, da: «Iluna da poesia. 
Alaia ez da poesigarri» (40) printzipioa. Honen absolutuki bederen ez.

Noski, irrikak, desirak, ez zaizkigu inoiz asetzen. Baina noizbait, maila 
batean, asetzen zaizkigu. Eta une horiek ere poesigarri bihur daitezke. Pozik, 
aseta, posible den neurrian, ez al da idazten? Gainera, pertsona, idazle bakoi-
tzaren esperientzia berezia da.

Betetasunetik, gogaldi argitsu eta bozkariotsutik, baikorretik, sorturiko 
poesiaren adibideak ez dira gutxi. Besteak gehiago direla, ederkiago izkiriatu-
rik daudela? Behar bada. Baina distiratik, poztasunetik, sortuak ez dira falta. 
Bakar batzuk aipatuko ditugu.

–  Kantarik Ederrenatiko zenbait pasarte, esaterako:

Nola sagarrondoa basazuhaitz artean, / hala ene maitea mutilen artean. / 
Zein atsegin haren itzalean esertzea, / Zein gozo haren fruituak jatea!

–  Omar Jayyam-en Rubayatak bildumatik zenbait. Adibidez:

Bai egun pozgarria: ez berorik ez hotzik! / Hodeia lorategiaren aurpegia 
ari da garbitzen / Urretxindorra gartsuki txorrotxio bat eskaintzen ari zaio / 
Arrosa horiari. Kanta eta edan dezagun ardoa!

–  Haiku ugari. Bat, adibidez:

Oreinkumeak / gainetik tximeleta bat kendu / eta lo jarraitzen du.

–  Garcilaso de la Vegaren «Eglogak».

–  San Juan de la Cruz-en Maitasunezko gar biziako abesti zenbait.
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–  Walt Whitman-en Belar hostoak.

–  Emily Dickinson zenbait poema. Adibidez, 1472.a:
Udako zerua ikustea / poesia da, hori liburu batean inoiz ez badago 

ere– / egiazko poemak ihesi doaz.

–  Lizardiren «Bultzi-leiotik», «Sagar-lore», «Baso itzal», «Eusko– bidaz-
tiarena», «Izotz-ondoko iguzki», eta abar.

–  Paul Eluard-en poema ugari, askatasunaz eta amodioaz, esaterako.

–  Saint-John Perse-ren Laudorioak:
Poza! Oi poza, zeru gorenetan askatua!

  esaldian, adibidez.

–  Pablo Nerudaren soneto eta oda ugari.

–  Pere Gimferrer edo Jorge Riechmann-en amodiozko poemak.

–  Bitoriano Gandiagaren Elorritiko zenbait poema: «Zoriontsu nazan, 
itaundu deustazu» bertso-lerroz hasten dena, adibidez.

–  Juan Ramon Madariagaren Argia sortzen den izartegia poemarioa.

–  Eta abar.

Beraz, errepikatuz: bai, tristura, irrika, ase ezina edo oinazea literatura 
iturri oparo dira, baina baita alaitasuna, poza, betetasuna ere. Hauek ere badi-
ra poesiarako sorburu.

Aipagarria biltzaileak psikoanalisiaz egiten duen erreferentzia (66-69). 
Bere ikuspuntu sendotzeko psikoanalisiaren planteamendua gogorarazten du.

Bai, psikoanalisira jo gabe ere, barne esperientzia psikologikoari errepa-
ratuz gero, tristurak, frustrazioak, larriuneak, paperean idatzita jartzeak lagun-
du egiten du baretasuna, lasaitasuna lortzen, barne tentsioa apaltzen. Biltzai-
learen azalpenak bat egiten du, puntu honetan behintzat, psikoanalisi 
freudiarraren ikuspegiarekin.

Psikoanalisi freudiarraren arabera, arte sortzaileak, idazleak ere bai, bere 
desira ez gauzatuak sorkuntza artistikoan, fantasiaren laguntzaz bideratzen 
ditu; bere amets betegabeei sortze lanean ematen die irteera. Asegabetasuna 
da sorketa artistikoaren iturburua. Freudek «Poeta eta fantasia» lan teoriko 
giltzarrian, honela dio: «Baiezta daiteke pertsona zoriontsua ez dela inoiz 
fantasian aritzen; bai asegabea, eta hau bakarrik, hain zuzen.» Asegabeko 
instintuak dira fantasien –egun argiko ametsen– eragileak, eta fantasiak desiren 
asetze bat. Beraz, irrika, asegabetasuna, dago poesiaren, sortze literarioaren eta 
batez ere –Freudentzat– tragedia klasikoaren erroetan. Idaztea, sortzea lasaibi-
dea da, desirak nolabait gauzatu egiten baitira.
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Hortaz, psikoanalisia biltzailearen azalpenaren aldekoa: asegabetasun 
gogaldian idatzi ohi da gehienbat. Gai interesgarria, ñabartzea, eztabaidatzea, 
iruzkin zabalagoa mereziko lukeena.

Laburbilduz: Leturiak barne goibeltasunetik idazten du, baina egunkari 
bat, literatura, poesia, gogaldi mota ugaritan sortzen da, ez bakarrik ilunean, 
aproposenetarikoa hauxe bada ere.

*  *  *

Leturiaren egunkari ezkutuak, gaur egun ere, merezi du irakurtzea eta 
aztertzea. Ez bakarrik euskal nobelagintzaren, euskal literaturaren historian 
mugarri bat delako, baita ere, berez, oraindik ere, pasarte irakurgarriak eskain-
tzen dituelako: hasiera, adibidez, eta, bereziki, «Udazken» atala, lortuena, gure 
ustez.

Bestalde, pentsamendu ahuleko garaiotan, galdera sakon askotarako 
akuilu izan daiteke. Hausnarketarako ariketa lagungarria, eragingarria.
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NEREKIN YAIO NUN. TXILLARDEGIRI OMENALDIA
LIBURUAREN AURKEZPENEAN

Donostian, Dr. Camino Aretoan, 2005eko irailaren 20an

Henrike Knörr

Hona non omenaldi-liburua, Txillardegiri eskainia, haren 75. urtemugan ate-
rea. Azkenean hemen da, mamitsua, interesgarria, dotorea, 31 ikertzailek ondua.

Liburua eskuan dugularik, burutapen hau izan dut: omenduak erabili di-
tuen gaietatik oso gauza gutxi gelditzen dira kanpoan. Zeren gramatikaz zabal 
idatzi baitu Txillardegik. Dialektologiaz ere bai. Ahoskeraz eta fonetikaz 

Ezkerretatik eskuinera: Ludger Mees (Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreordea), 
Txillardegi, Andres Urrutia (euskaltzainburua), Henrike Knörr (Euskaltzaindiaren Ikersail-
burua), André Breton (Paris 8 Unibertsitateko irakasle emeritua).
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berdin. Soziolinguistikaz zer esanik ez. Dialektologiaz orobat., eta historiaz, 
eta literaturaz (literaturagile izateaz gain)… Irakasle, pentsalari, saiakeragile, 
hegada handiko eta alor anitzetako idazlea dugu Txillardegi.  Haren bibliogra-
fia guztiz ugariari so egitea aski da haren kezken ibai oparoaz jabetzeko.



NEREKIN YAIO NUN. TXILLARDEGIRI OMENALDIA - Henrike Knörr 763

Langile porrokatua, izan ere, Txillardegi, langile argi nekaezina, euskararen 
mina eta grina gazte-gaztetik zekarrena. Euskararik gabe, gure Herria hondamen-
dira joango zela garbi zekusana. Baina beste kezka asko izan ditu Txillardegik: 
gizakia bera, gizakiaren duintasuna, eta gizartea gizakiro moldatu beharra. 

Bide luze horretan Txillardegi ez da sekula izan moden jopu ez morroi. 
Aitzitik: bere-bere iritziak zituen, eta horiexek defendatu ditu beti, kosta 
ahala kosta.

Eta bide luze horretan, ehunka, milaka euskaldun, izan gara eta gara 
Txillardegiren irakurle. 

Pilartxo Etxeberriak eta biok gidatu dugu liburua, Euskaltzaindiaren eta 
Euskal Herriko Unibertsitatearen babesarekin. Eta gure esker ona agertu behar 
dugu, zin-zinez, bi erakundeen aldetik izan dugun laguntzagatik, lehenik, eta 
liburuan parte hartu dutenei gero. Eta gure esker ona ere, modu berezian, Eus-
kaltzaindiaren Azkue Bibliotekari. Liburua ontzen eskuzabal jarduteaz landa, 
Txillardegiren idazlan zerrenda ederki bildu du. Zerrenda hori iaztik dago, osoa 
(edo), Euskaltzaindiaren web-gunean. Orain, paperean, liburu honetan, biblio-
grafia akademikoa ageri da, bai eta bestelako idazlanak, itzulpenak batetik, eta 
omenduak hautatu beste zerbait, bere bizitzan agian mugarri esanguratsuenak.

Goresmenak, bada, Txillardegiri.



TXILLARDEGIRI OMENALDI-LIBURUA

Pilartxo Etxeberria

Donostian, Txillardegiren omenaldi-liburuan ezin izanez, hiru alderdi 
nahi nituzke gure adiskidearen lanean nabarmendu:

a)  Gerra ondoko belaunaldi berriko gaztea izanik, garaiz asko jabetu zen 
desagertzeko zorian zegoen herri eta gain behera egiten zihoan hiz-
kuntza bateko semea zela. Hizkuntzaren eta aberriaren egoera maku-
rrak sorrarazten zion kezkak eraman zuten aberriaren aldeko lanera. 
Euskara ardatz eta zimentarri harturik, bizitza osoan jardun du eta 
dihardu euskararen alde: ezagutza hobetzen, lantzen, sakontzen eta 
atze-aurreak arakatzen.

b)  Euskararen Batasuna. XIX. mende bukaeran koka badaitezke ere 
euskara batasun bidean jartzeko saio aipagarriak, ezin aipatu gabe utzi 

Ezkerretik eskuinera: Txillardegi, Andres Urrutia, Henrike Knörr, André Breton.
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alor honetan Txillardegik egindako lana. Autore klasikoak arakatuz, 
izkribu zaharrak aztertuz, euskalki bizien ezagutza areagotuz, ... eta 
lan teorikoetan oinarrituta proposamen zehatzak egin zituztenen artean 
garrantzizkoak dira 1958tik aurrera Txillardegiren ekarpenak.

c)  Euskal fonetika, fonologia eta prosodia gaitzat harturik egiten dituen 
arakatze-lanak aurreko lanen osagarri eta Ahoskera Batuaren euskarri 
izango dira. Beste zenbaiten artean Txillardegi dugu ahoz eta idatziz 
behin eta berriz aldarrikatuko duena Ahoskera batuaren beharra. 
Ugari dira Euskara Batuaren Ahoskerari eta prosodiari buruz azaltzen 
dituen irizpideak eta argitaratzen dituen lanak. Ezagunenei so eginez, 
aipa daitezke: 1978an «Fonetika baturantz»; 1979an «Euskara norma-
lizatuaren ahoskatzeaz»; 1980an Euskal Fonologia; 1984an Euskal 
Azentuaz ...

Horra, bada, gogoan nituenak nolabait zirriborratuak. Aipatzen ditudan 
puntuak ezagunak dira oso eta erruz zabal daitezkeenak. Bestalde, aspergarri 
deritzot bibliografian xehetasun osoz agertzen diren artikulu-liburuen izenak 
berriz aipatzea nahiz eta gai jakinei lotutakoak izan. Halaber, edukietan sakon-
tzea. Azken buruan, bere bizitzan zimentarri sendo izan diren euskararen eta 
aberriaren aldeko lana goraipatzea litzateke nire asmoa.



À MON AMI TXILLARDEGI

André Breton, 
Professeur émérite à l’université de Paris 8 (Vincennes-St Denis)

Monsieur le Président, Messieurs les Académiciens, Chers Collègues, 
Chers auditeurs.

Laissez-moi vous dire combien je ma sens honoré d’avoir été prié de pré-
senter mes hommages à J. L. Txillardegi, mon ami depuis dix ans, le jour où 
lui est remis le volume iker-17 destiné à le célébrer. Ce sera pour moi l’occasion 
de souligner combien nos vies, similaires par leurs voies de l’exil et de l’ensei-
gnement, nous ont menés à une convergence spirituelle allant de l’étude des 
langues à celle de la relation entre toute langue et sa communauté ethnique; ce 
qui mène les esprits libres à cette lutte, permanente et universelle, pour la dé-
fense des unes et des autres, que j’ai baptisée l’«ethnopolitique».

Je n’ai certes pas une expérience de l’exil comparable, en durée, en 
changements et en insécurité, à celle de Txillardegi. Mais, néanmoins, j’ai dû, 
très jeune, quitter illégalement ma patrie qui prétendait me faire participer à 
la guerre qu’elle menait contre l’indépendance de l’Algérie. Ce qui m’a mené 
en Inde, le pays qui avait inauguré la «décolonisation» à l’issue d’une longue 
lutte fondée sur la pratique de la non-violence. Pour, ensuite, choisir de passer 
la plus grande partie de ma vie d’enseignant en différents pays d’Europe, 
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique. 

Et, aujourd’hui, devant vous, c’est précisément certaines leçons à tirer de 
l’exemple de l’Inde que je vais m’efforcer de développer. L’Inde est, sur le 
plan de l’histoire comme de la préhistoire, très proche de notre univers lin-
guistique et culturel. Car vous savez que la majorité des langues d’Europe est 
apparentée à celles qui couvrent la plus grande parie du sous-continent indien 
et qu’ensemble elles constituent la grande famille indo-européenne. À part le 
basque, qui appartient à cette autre couche de langues, précisément «pré-indo-
européennes», dont on retrouve aussi un reste en Inde, avec le burushaski, 
dans le haut Himalaya. 

Je ne m’étendrai pas ici sur les liens si flagrants unissant le sanskrit, le 
grec classique ou le latin, ni sur les parentés de civilisation si touchantes entre 
mes ancêtres celtes et les traditions aryennes des Indiens. Je m’en tiendrai aux 
enseignements que l’Inde du XXIe siècle peut fournir à nous autres Européens. 
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Ce que je vois principalement sur deux plans; celui du traitement du paysage 
linguistique et celui des méthodes politiques de lutte. 

Sur le plan de la politique des langues, l’Inde est pour l’Europe un mo-
dèle. Face au milliard d’habitants de l’Union Indienne, les 450 millions de 
ressortissants de l’Union Européenne constituent un bloc comparable par son 
ampleur : après le milliard trois cents millions de Chinois, ils sont le deuxiè-
me et le troisième ensemble humains de la planète, bien avant le quatrième, 
celui des 300 millions de citoyens des États-Unis. Mais, surtout, l’Inde et 
l’Europe sont analogues par leur diversité linguistique. Alors que si la Chine 
a bien une cinquantaine de langues vivantes, seule l’une d’elles, le chinois, 
maternel pour plus de 90% des habitants, est langue officielle, comme seul 
l’anglais l’est aux États-Unis.

À l’opposé, le régime fédéral de l’Union Indienne édicte dans sa Consti-
tution de 1950 que toute langue autochtone a droit au développement, et, s’il 
spécifie que parmi elles, l’une, le hindi, est officiel au niveau de l’Union, devant 
l’anglais, langue officielle seconde, il précise que vingt-deux autres langues ont, 
jusqu’à nos jours, été inscrites comme langues «constitutionnelles» et sont 
officielles au niveau des États et Territoires de l’Union, qui, eux-mêmes ont été 
en général dessinés à partir des principales aires linguistiques. Tandis que la 
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Breton.
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centaine d’autres langues autochtones peuvent être enseignées aux citoyens qui 
le demandent. 

Cette acceptation par l’Inde sa diversité linguistique traduit la disposition 
pluri-millénaire de sa civilisation à reconnaître et protéger la variété de l’hu-
manité, de ses cultures et de ses pensées de tout ordre, y compris religieuses; 
comme de célébrer la richesse de toute vie manifestée dans la nature. De même 
que l’hindouisme esquisse une multiplicité de figures divines laissées au choix 
de la vénération de chacun, il a toujours toléré les autres cultes comme les 
pensées non religieuses. Jusqu’à ce que l’impérialisme anglais, en dressant 
musulmans et hindous les uns contre les autres, leur ait enseigné, à la veille 
de l’Indépendance, à s’entre-tuer et à s’expulser en masses. Mais, depuis, tout 
monopole de la pensée comme de l’expression est redevenu difficilement 
concevable dans l’Union Indienne, État expressément laïc. 

Ce qui explique parfaitement que plusieurs décennies avant que l’Union 
Européenne adopte sa devise «Unie dans la diversité», l’Union Indienne 
l’avait la déjà choisie : «United in Diversity». Sur le plan des langues, l’Eu-
rope peut-elle suivre le modèle indien ? À partir d’une diversité comparable 
–une cinquantaine de langues autochtones pour un demi milliard d’habi-
tants– elle a commencé à s’acheminer vers une similitude de statut. 

l’U.E. actuelle reconnaît les vingt et une langues officielles de ses vingt-
cinq États. Avec les sept derniers États des Balkans aspirant à accéder à l’U.E. 
et les trois États ayant préféré se contenter de participer à l’Association Euro-
péenne de Libre-Échange, on aboutit à une Europe à trente-cinq États ayant 
vingt-sept langues officielles pour cinq cents trente millions d’habitants. Plus 
la vingtaine de langues autochtones des «peuples sans État» ou «sans territoi-
re», qui ne sont nulle part officielles, mais que l’U.E. comprend parmi les 
langues «régionales et minoritaires» qui, selon la Charte les protégeant doivent 
recevoir l’aide dévolue aux langues «moins répandues». 

On aboutirait ainsi à une cinquantaine de langues reconnues dans un 
ensemble d’un demi-millard de personnes, nombre analogue à la centaine de 
langues du milliard d’Indiens. Resterait aux Européens à faire s’accomplir 
cette promotion des langues minoritaires, que tant d’États avaient, jusqu’il y 
a peu, refusée, en s’attachant, au contraire, à les rabaisser, voire, même, à les 
éradiquer. Pratique visant à réduire la diversité culturelle que j’ai bien parti-
culièrement connue en France ; mais que j’ai pu analyser aussi aux États-Unis, 
où grâce à deux bourses Fulbright, j’ai vu, par exemple, le demi-million de 
francophones de Louisiane se voir interdire le français à l’école et s’y faire 
punir pour y prononcer des mots de leur langue maternelle. 

Mais l’Inde offre, aussi, à l’Europe une autre grande leçon morale, cette 
fois dans la lutte politique : celle de la non-violence. Grâce à l’enseignement 
de Gandhi, la plus grande figure du XXe siècle, les Indiens ont prouvé que 
l’on pouvait gagner un combat pour la liberté en refusant, délibérément, toute 
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lutte armée. Il leur a fallu, certes, plusieurs décennies pour que leurs masses 
triomphent du plus puissant impérialisme de la planète, mais ils ont ainsi 
montré au monde leur supériorité morale face à l’oppression militaire. Et ont 
donné, dés 1947, la preuve que l’ère de la colonisation était révolue et que 
tous les peuples pouvaient s’affranchir de la tutelle que d’autres leur imposent. 
Mais il est vrai que les méthodes de la lutte non-violente ont mis longtemps 
à se généraliser dans toutes communautés opprimées et que beaucoup de 
mouvements de lutte ont eu du mal à suivre l’exemple indien et à sortir des 
pratiques d’une humanité encore trop marquée par toutes les pratiques de la 
force. Que malheureusement les Européens ont fort bien illustrées en passant 
des siècles à s’entre-tuer et finir par déclencher les deux guerres mondiales. 

C’est pour cela que la voie non-violente choisie par notre ami Txillardegi, 
comme par une majorité de Basques, Irlandais, Bretons, etc., retient notre admi-
ration et accroît notre espoir de voir se constituer un monde vraiment meilleur, 
où chaque communauté pourra obtenir pacifiquement sa reconnaissance par tou-
tes les autres. Mais ce combat n’est jamais achevé et, à notre âge où l’éméritat 
nous a été conféré, nous savons que notre enseignement par la parole et l’écrit 
doit continuer bien au-delà des universités, afin que les nouvelles générations 
poursuivent mieux cette recherche d’une humanité pacifique et généreuse, que 
notre vie au XXe siècle a été loin de nous faire connaître et savourer. 

Et c’est sur ce message d’espoir que je clos cette évocation de notre vie 
commune de lutte parmi les lieux, les hommes et leurs pensées. 



II

IKERKETA-ARTIKULUAK
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Patxi Salaberri Muñoa

Petulantzia-punttua barkatzen bazait, harrotasunez aitortuko dut bat nato-
rrela Larramendi beltzak E. Materre frantziskotarrak darabilen hizkuntzari 
buruz dioenarekin, hots, zuzena bezain ederra, egokia eta estimagarria dela 
haren Dotrina Christianan utzi zigun euskara (1). Antzeko balorazioa azalera-
tu zuten Julien Vinsonen hitzek ere XVII. mendearen hasierako euskaldun 
berri haren idazlanaz mintzatzean:

parmi les vieux livres basques les plus intéressants, mais les plus rares et 
les moins connus, il faut faire une place à part à l’ouvrage d’un Cordelier, le P. 
Étienne Materre (Vinson 1905, 218).

Baina tratamendu linguistikoaz gainera, betidanik iruditu zait baduela 
frantziskotarrak plus berezi bat, hau da, gainerako idazlan kontrarreformis-
tek eskaintzen ez duten informazio ohargarria, hala literatura kontuez (Sa-
laberri 2002, 79-81) nola garaiko pentsamendu eta gizartearenez (Salaberri 
2005). Eta –zergatik ez aitortu?– betidanik gustatu izan zait zazpi «bekatu 
mortal buruzagi» omen direnen atalean erremedioak emateko erakusten den 
freskotasuna, besteak beste, Axularren obraren akuilu gisakoa ikusi nahi 
izaten dudalako nagitasunaren bekatuaren ezabaketa tipografiko nabarmen 
hori (2).

Agian arrazoi horiexengatik guztiengatik jotzen dut gehiagotan haren li-
burura garaiko beste katixima idorretara baino. Betiere, esan dezadan, ene 
fedea gehiegi ez kutsatzeko zuhurtasunak uzten didan heinean.

 (1) Egia esan, kalifikatiboetan –ezen ez estimazioan– zertxobait murritzago izan zen ando-
aindarra: «Volumen en 12 que contiene la Doctrina Christiana, muchas Oraciones, y uno, como 
Directorio de Marineros en Bascuence hermoso, qual es el de Sara en Labort, y tanto mas esti-
mable, quanto su Autor, no siendo Bascongado, aprendió la Lengua con toda perfeccion» (Larra-
mendi 1745, xxxv. or.).

 (2) Nahasketa-ezabaketa hura («Hasserretassunaren contra, Diligencia, erne eta iratçarri 
içaitea» –28. or.– delakoaren barnean ematen dena, alegia) tipografoen akats larria izan arren (eta 
hala gertatu zela dirudi), inor ez bide zen ohartu edizioa geldiarazi eta zegokion zuzenketa egite-
ko. Arimen zainketa baino gauza biziki arruntagoez arduratzen garenon kontsolamendurako, 
edonola ere.
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Nolanahi ere den, frekuentazio neurtu hori eta Vinsonek bere Bibliogra-
phie delakoan ezarritako oharño bat izan dira, azken batean, honako lerro 
hauek idaztera ekarri nautenak.

1. Gauza onartua da autoreek berek kontrolatutako edizioak ohi direla 
–literarioki, behinik behin– interesgarrienak, eta ez bestek geroago apailatuak, 
berauek ere, bestelako arrazoiak medio, aintzat hartzekoak badira ere.

Guk dakigularik, Materreren Dotrina Christiana lanaren lehen argitalpen 
«kontrolatua» 1617koa izan zen. Alabaina, patu gaiztoaren eraginez nonbait, 
galdu egin bide ziren edizio hartako ale guztiak.

Zorionez, autoreak «kontrolatutako» bigarren argitalpen bat ere ezagutu 
zuen haren Dotrinak 1623an, eta hartatik bai, hartatik ale bat iritsi zaigu, 
bakarra, egun Oxford-eko Bodleian Library delakoan (3) gordetzen dena.

Guk, ale bakan horren mikrofitxetatik aspaldi ateratako kopia inork 
oharreztaturikoen fotokopiez (4) baliatzeko aukera izan dugu lerro hauek 
erredaktatzeko. Eta horrexegatik hain zuzen nahiago izan dugu ibilaldi erraza-
goa ahalbidetzen duten liburuaren egituraketa eta edukietatik gainerakoetan ez 
murgiltzea, alboratu alor horietako hainbat alderdik ere argi nahikoa ekar le-
zaketen arren lehen eta bigarren edizioen inguruko eztabaidara.

2. Adierazi bezala, Materreren obraren bakantasun horrek eta hain aur-
kitzeko eta erabiltzeko arraro eta zail izateak literatur arloko jendearentzat ere 
ezezagun samar mantentzera kondenatu izan du luzaroan (5). Eta, jakina, inor 
gutxi dendatu ahal izan da Vinsonek, mende pasatxo duela, luzatu zuen hipo-
tesia egiaztatzera, garatzera edo, kasurik txarrenean, gezurtatzera. Gaiari be-
rrikiago heldu zion Bozas-Urrutiak ere gaztelaniara itzuli –eta, agi denez, 
onartu– besterik ez zuen egin Vinsonek idatzita utzi zuena (ikus Bozas-Urrutia 
1968, 194).

Parada egokia gurea, hortaz, ikertzaile paristarrak XIX. mendearen 
amaieran zioena berriro irakurtzeko.

 (3) Hari zegokion signatura ere utzi zigun Vinsonek idatzita: «Cote 8º M.30» (1891-1898: 
1984, 52).

 (4) Gurean erabili izan den kopia akastuna dela eta, iritzi hedatua da euskaltzaleen artean 
258, 259, 260 eta 261 orrialdeak falta zaizkiola Bodleian Libraryko aleari (ikus, esaterako, www.
armiarma.com edota Oihartzabal 1996, 62: 7. oharra). Vinsonek, ordea, besterik idatzi zuen liburu 
honetaz: «il est complet et en assez bon état, sauf qu’il est très rogné et que les coins d’un certain 
nombre de feuillets on été déchirés» (1891-1898: 1984, 52; gurea da letrakera etzana). Geronek 
egiaztatu ahal izan dugunez, arrazoi zuen paristarrak, Oxfordeko aleak orrialde guztiak baititu 
(aurki faksimil «osatua» in http://klasikoak.armiarma.com/faksimileak/17/MaterreDotrina.pdf).

 (5) Bost argitalpen izan arren (ik. Bozas-Urrutia 1968), Materreren obra doi-doi iritsi ahal 
izan da ikerlarien eskuetara. Egun, halere, bigarren edizioaren bertsio informatiko eguneratua 
kontsulta daiteke www.armiarma.com webgunean.
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Hona Vinsonek luzatu hipotesia edo, nahiago bada, iradokizuna:

La p. 176 n’a que six lignes imprimées et tout le reste y est blanc. Un an-
cien propriétaire a écrit son nom dans cet espace blanc de la manière suivante: 
«Francis de Esparbem guataluna de Murguy. 1617». Cette date de 1617 est 
singulière, puisque le livre est de 1623. Serait-ce 1637? ou 1757 (akatsa dirudi, 
«1657» esan nahi zuela ematen baitu)? ou avons-nous à faire un exemplaire 
formé de deux autres dont l’un serait de la première édition? Si la date de 1617, 
pour cet ex-libris, est exacte et authentique, elle peut aussi s’expliquer d’une 
autre façon: elle prouverait en effet que l’édition de 1623 n’est pas à proprement 
parler un nouvelle édition, une réimpression de celle de 1617, mais que pour la 
faire on aurait repris les exemplaires restants de la première dont on autait refait 
le titre et auxquels on aurait ajouté les p. 177 et suivants (Vinson 1891-1898: 
1984, 52).

Galdera-baieztapenotan gehiegi ez korapilatzeko, hel diezaiogun atalka 
ahapaldiaren hari nagusiek diotenari.

Lehenik eta behin, eta Dotrinaren 176. orrialdean eskuz idatzitakoaz 
Vinsonek burutu zuen irakurketa zuzentzeko asmorik gabe bada ere (eta balu-
ke zer zuzendurik, ziurrenez (6)), onartu behar dugu gure kopian nekez ikusten 
dela dataren ezkerraldeko bi zenbakiak besterik: 16. Beraz, ez litzateke arazo 
handiegia izango bertan agertzen den oharra 1637koa zein 1657koa dela 
onartzea. Are gehiago, okerrenean, neke larregirik gabe onar liteke 1617ko 
data bera ere, urte horrek horrela, bestelakorik gabe eta huts-hutsean hartu-
rik (7), ez bailuke, gure ustez, ezer funtsezkorik aldatuko.

Alabaina, onargaitzago dirudite frantses ikertzailearen bigarren galdera-
aieruak («avons-nous à faire un exemplaire formé de deux autres dont l’un 
serait de la première édition?») eta, nola ez, hurrengo iradokizunak ere («Si 
la date de 1617, pour cet ex-libris, est exacte et authentique, elle peut aussi 
s’expliquer d’une autre façon: elle prouverait en effet que l’édition de 1623 
n’est pas à proprement parler un nouvelle édition, une réimpression de celle 
de 1617, mais que pour la faire on aurait repris les exemplaires restants de la 
première dont on aurait refait le titre et auxquels on aurait ajouté les p. 177 
et suivants»), eta ez, hain zuzen, XVII. mendeko inprimatzaileen artean ho-
rrela jokatzeko aukera, premia edo ohiturarik ez zelako, ez (8).

Ezin uka bide daiteke hipotesi gisako horiek planteatzeko oinarririk, izan 
ere, argitaratzean bakoitzak 16 orrialdexka emango dituzten pleguak trinko 

 (6) Nola jakin liteke Vinsonen «un ancien propriétaire a écrit son nom» hura egia den ala 
ez? Ez litzateke lehen aldia izango non liburu-jabeak berea ez den izen bat idazten duen oroiga-
rri-edo gisa. 

 (7) Zail samarra da ex libris dirudienaren atzean dauden motibazioen berri izatea. Besterik 
litzateke, esate baterako, liburuaren jabe izan zela egiaztatzeaz gainera, idatzitakoaren egilea 1637. 
urtea baino lehen hil zela deskubrituko balitz.

 (8) Distantziak distantzia, aurretik inprimaturik zegoen materiala aprobetxatzeko jokamolde 
horren lekukoa genuke Axularren Gero liburuaren ale ezagun bat (ik. Salaberri 2007).
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eta ezin hobeto neurtuta agertzen baitira liburua atontzeko unean: hamaika 
plegu oso (hamar gehi bat, alegia), «A» letratik «L» letraraino, eta guztiak 
beterik, orrialde zuririk gabe, testu gutxien duena (Vinsonek dioen legez, sei 
lerro baino ez) bigarren partearen azken orrialdea («176» zenbakia daramana) 
delarik.

Baina Materreren liburuaren kasuan garbi baino garbiago dago liburuaren 
lehen 176 orrialde zenbatuak ezin direla 1617ko ediziotik (edo plantxetatik, 
nahi bada) ateratakoak izan.

Gehienik ere, zenbatu gabeko hasiera-hasierako orrialde edo atal gutxi 
batzuk besterik ez luke liburu horrek lehendabiziko ediziotik zuzenean jaso-
ak (9). Zehatzago ikus dezagun!

3. Zeintzuk ezin dira 1617ko ediziotik hartutako atalak izan?

3.1. Bistan da liburu hasierako orriaren alde biak (zenbatu gabeko I eta 
II or.) 1623ko edizioari dagozkiola, lehen orriaren aurreko aldean idazlanaren 
izenburua baitugu («bigarren impressionea» dela adieraziz eta argitaratze data 
berria ezarriz) eta ifrentzuan edizio berriari buruzko informazio argiga-
rria) (10):

LIBURU HUNEC hirur parte ditu.

Lehenbicicoan ibenitcen da Guiristinoac iaquin behar duen Doctrina decla-
racino gabe. Bigarrenean Doctrina haren declaracinoa galdeguitez eta ihardetsiz 
eguina. Hirurgarrenean eçarten dira debocinozco othoitz eta Oracino batçuc bere 
demboretan eguin eta erran behar direnac» (zenbatu gabeko II or.).

Gauza bera esan beharko litzateke zenbatu gabeko xxv. orrialdetik xxvi-
ii.era dagoen «Iracurçailleari» zuzendutako atarikoaz: 1617. urtea baino beran-
duagokoa da eta, aurrerago zehaztuko diren inprenta kontuak direla medio, 
liburuaren lehen partea baino lehenago erantsi ziren aparteko lau orrialdetan 
inprimatua dago, hain zuzen ere lehen ediziokoak (horiek bai!) izan zitezkeen 
zortzi orrialderen ondoan.

Halaber, azalpen-jauzi bat eginez, aurreratu behar da argi dagoela «Hi-
rurgarren partea. Debocinozco othoitz eta oracino batçuc bere demboretan 
eguin eta erran behar direnac», hots, «M» letra daraman plegutik aurrerako 
guztia ere (177. orrialdetik 384. orrialde bitartekora gehi «Thaula» izeneko 
aurkibidea, alegia) edizio berrirako osatua eta taxutua izan zela. Zeharo be-
rria, beraz.

  (9) Lehen edizioaren plantxetan erreinprimatuak (?) edo saldu gabeko aleetatik jasoak izan 
zitezkeenak, alegia.

 (10) Aurrerantzean, Materreren hitzak aipatzean, zuzendurik emango dira akats tipografiko 
nabarmen direnak, hala nola, «ibenucen», «igaadetsiz», «iracurcailleari», «circla», «hrl», «renoni» 
eta beste («ibenitcen», «ihardetsiz», «iracurçailleari», «cirela», «hei», «neroni»...).
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Hori bera jakinarazi zion Materrek «Iracurçailleari» 1623an zuzendu zion 
hitzaurrean:

eta ceren añhitz baita Euskalherrian iracurtcen daquienic, baiña ez Euscara 
baicen bertce hitzcunçaric aditcen, halatan eguin ditut halacoençat Euscaraz de-
bocinozco othoitz eta Oracino batçuc, goicetan, arratsetan, eta bertce aũhitz 
demboratan eta ocasinotan eguin eta errã ahal ditezqueyenac (11), ceinetçaz 
eguiten baitut hirurgarren partea (zenbatu gabeko xxvii. orria).

Argitalpen zaharraren aprobetxamenduaren auzia, bada, lehendabiziko bi 
parteetara mugatuko litzateke, 177. orrialdean amaitzen diren horietara.

Materreren liburuaren irakurketak, halere, besterik erakusten du, hots, ez 
dela horretan Vinsonek iradoki bezalako aprobetxamendurik, ezin argiago 
azaltzen baita lehen parte bien erredakzioa berria edo, gutxienez, aski egokitua 
izan zela eta, ondorioz, aurrerago ikusiko den atal ñimiñoren bat izan ezik, 
nekez balia zezaketela lehen edizioan inprimatutako materialik bigarrenerako.

1623ko Dotrina Christianaren orrialdeak lekuko, jakina.

Alde batetik, Materreren hitz ezagunak ditugu lehen parteen taxuketa 
berria dela jakiteko bidea. Honela mintzo da liburuak izandako harreraz eta 
ingurukoen aldetik jaso zituen aholkuez:

[...] beha egotu naiz ea cer erraiten çuten iendec nic cenbait urthute duela 
esquiribatu nuen Guiristinoaren Dotrinaz, eta ediren dut ecen batçuen artean 
hartçaz cebilan solhasa, eta erraiten cena cela Dotrina eta Dotrinaren declaratinoa 
ez elkarrequin, baiña beregainqui eta bereciqui bi partetan ibeni behar cirela 
(zenbatu gabeko xxv-xxvi or.).

Ondoren etorri zen liburuari emango zion egituraketa berriaren erabakia:

bada halaco hei atseguin eguiteagatic, eta neroni ere eztela gaizquiago 
idurituric bereci ditut elkarganic, eta eguin bi parte (zenbatu gabeko xxvi or.; 
gurea da letrakera etzana).

Hortaz, ezinbestez egokitu beharko zuen egileak liburua, zeren eta, hark 
zioena aintzat hartuz gero, pentsatzekoa baita otoitzak eta formulak (dotrina, 
alegia) hurrengo argitalpenean «declaratinoa» bihurtuko zenarekin nahasiak 
zeudela lehen edizioan (12).

 (11) Zenbatu gabeko 2. orrialdean eta hirugarren partearen izenburuan (177. or.) ez bezala 
(atal horietan «eguin eta erran behar direnac» idazten baita), «Iracurçailleari» luzatutako gutun 
honetan «eguin eta erran ahal ditezqueyenac» (xxvii. or.) idazten da.

 (12) Lapurteraren esparrutik atera gabe, planteamendu «nahasi» horretako alea genuke, 
esate baterako, Argaignaratzek 1665.ean argitaratu Devoten Breviarioa delakoaren amaieran 
erantsi zuen Dotrina christiana. Bertan ikus daitekeen bezala, «dotrina» eta «dotrinaren decla-
racinoa» elkarrekin edo, nahi bada, nahasirik eskaintzen dira, hots, otoitzak eta formulak gal-
dera-erantzunen gorputzaren barnean tartekaturik, Materrek lehen edizioa taxutu omen zuen 
gisan.
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Beti argumenta liteke, noski, gauza bat dela hitzaurrean esaten dena eta 
beste bat, batzuetan guztiz desberdina, gero liburuan barrena jartzen dena eta, 
nola ez, azkenean argitaratzen dena (13).

Kontrargumentazioa, edozelan ere, testuak berak eskaintzen digu ezin era 
argiagoan.

Lehen orrialde zenbatuan bertan («1» or.) ekiten zaio 1617ko Dotrinak 
ez bide zuen lehen partearen taxuketari: «Guiristonac iaquin behar duen 
doctrina declaracino gabe». Halaber, 36. orrian aurkituko du irakurleak «Bi-
garren partea», azpi-izenburu gisa honako azalpen hau daramana: «Guiristino-
ac iaquin behar duen Doctrinaren declaracinoa, galdeguinez eta ihardetsiz 
eguinea».

1617ko argitalpenarekiko lehen egitura-doikuntza burutua agertzen da, 
hortaz, bai testuan eta bai, suposatzekoa den bezala, orrialdeen ondozkapenean.

Are gehiago, bada testuan bertan etengabe tartekaturiko ohar gisako al-
biste zenbait, non atzera ere egokitzapenaren berri ematen baita. Eta bitxia 
irudi badakiguke ere, normalean ihardespena burutuko duen giristino ikaslea-
ren ezpainetarako –eta ez galdegitearen eginkizuna duen eta liburu-egilearen 
tokia hartzen duen apaizarenetarako– uzten du Materrek testu-egokitzapenaren 
albistea emateko ardura.

Honela dio, esaterako, Kredo delakoari dagokion hasierako pasarte batek:
Ihar. [...] Bada oray errepartimendu haur hunela ikussiric ditçagun declara 

Credo, Pater noster, Aue Maria, Salue Regina, Manamenduac, Sagaramenduac, 
eta bertce gaiñeraco lehenbicico partean declaratu gabe utci ditugun gauçac (48-
49 or.).

Hurbil da hurrengo pasartea ere:
Galde. Non daude sinhetsi behar ditugun gauçac?

Ihar. Credoan laburzqui bilduric, (lehenbicico partean eçarria den beçala): 
Ceren hartan edireiten dira articulu fedezcoac (51 or.).

Eta irakurlea gal zedin beldur balego bezala, hurrengo orrialdean ostera 
azpimarratzen du liburuaren banaketarena:

Galde. Norc eguin du Credoa?

Ihar. Hamabi Apostoluec eguin çuten, eta den beçala ordenatu, eta halatan 
da hamabi articuluetã errepartitua. Eta hamabi hautan sartcen da cenbait bertce 
ponturic ere, lehenbicico partean erran den beçala (52 or.).

Berdintsu jokatuko du Materrek aurrerantzean ere. «PATER NOSTEraren 
declaracinoa»-ri eskainitako kapituluan, adibidez, honela mintzo da:

 (13) Zama horrekin bizi izan da luzaroan Axularren Gero liburua ere.
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Galde. Cer dira behar ditugun gauça hec?

Ihar. Pater nosterean dauçanac, liburu hunen lehẽbicico partean eçarria den 
beçala: Eta oracino hartan edireiten dira gauça hec guztiac laburzqui (76 or.).

«AVE MARIAREN, eta Salue Reginaren declaracinoa» delakoari dago-
kionez, honako hau aurkituko du irakurleak:

Galdeguitea. Cer oracino erraiten ohi duçu Pater nosteraren ondoan?

Ihardestea. Andra dana Mariaren salutacinoa, cein deitcen baita, Aue Maria: 
Eta guero bertce oracino bat ere bai, cein baita, Salue Regina, liburu hunen le-
henbicico partean diren beçala (91-92 or.).

«ELIZACO SAGAramenduen declaracinoa» denaz bezainbatean, hona 
Materrek lehendabiziko parteari buruz eskaintzen duen erreferentzia:

Galde. Erran baita lehenbicico parteã ecen Bathayoa dela lehen Sagaramen-
dua: Cer erran nahi du Bathayoa hitz hunec? (116-117 or.).

Ildo beretik segitzen du frantziskotarrak «PERFECIONECO conseilluen 
declaracinoa» izeneko atalean:

Galdeguitea. Erran da lehenbicico partean ecen perfet içaiteco conseiluac 
direla hirur [...] (146 or.).

Eta berdin «ESPIRITU SAINduaren dohaiñen declaracinoa» delakoan ere:

Galdeguitea. Certaco dira Espiritu sainduarẽ çazpi dohaiñac lehenbicico 
partean eçarriac direnac? (152 or.).

Eta orobat aurrerago, «ESPIRITU SAINduaren contraco becatuen decla-
racinoa»-n:

Galde. Nola aditu behar dira hitz hauc?

Ihar. Becatu hetaric batçuec (lehenbicico partean eçarriac baitira guztiac) 
eztirela barcatcẽ, eta bertceac nequez barcatcen direla (174 or.).

Eta, zalantzarik egon ez dadin, honela amaitzen du Materrek bigarren 
partea:

bertce gaiñeraco lehen partean diren gauçec eztute declaracinoric behar. Ha-
latan hemen akabatcen da Doctrina Christianaren bigarren partea (175-176 or.).

Lekukotasun hauetatik guztietatik atera daitekeen ondoriorik nabarmene-
na, beraz, ezin hau besterik izan: Materrek 1617ko testu osoa birmoldatu behar 
izan zuela 1623ko edizioa kaleratu ahal izateko.

3.2. Jakina, gizakiak lana ekonomizatzeko duen joera dela eta, zilegizkoa 
litzateke pentsatzea birmoldaketa, handia zein txikia izan arren, lehen partea 
osatuko zuten otoitz eta formulek utzitako hutsuneetan eta haien inguruan 
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burutuko zela nagusiki. Baina bada aztarnarik testuaren erredakzioan ere 
ukitu zenbait jazo zirela pentsatzeko (14).

Izatez, arras berria zen hirugarren partearen erredakzioak lehenengo bie-
tara hainbat aldaketa ekarri zituela atzematen uste da bertan.

Azal dezagun laburkiro.

Hirugarren parte horretan Materrek «Debocinozco othoitz eta oracino 
batçuc bere demboretan eguin eta erran behar direnac» eskaini zizkion giris-
tinoari.

Otoitz edo formula horietako batzuetan, ezaguna da, latinezko hitz 
bat(zu)en bitartez eman ohi zen amaiera, baita otoitzak euskaraz zein beste 
hizkuntzetan emanak zirenean ere. Aski da garaiko katixima gehienak ikustea.

Beherago erakutsiko den bezala, pentsatzekoa da antzera jokatuko zuela 
Materrek ere lehen edizioan, euskarazko otoitzen amaieran latinezko «Amen» 
delakoa erantsiz.

Bigarren argitalpenean, berriz, aldatu egin zuen jokamoldea. Eta ausartu-
ko ginateke esaten hirugarren partearen erredakzioaren eraginez erabaki zuela 
lehen parteko otoitzen amaierak ere egokitzea eta euskarazko amaiera-loture-
kin eskaintzea. Izan ere, latinaren presentzia aurreko parteetan ez bezalakoa 
da hirugarrenean (anekdotiko samarra izatetik –otoitzen izenburuak, gehienik 
ere–, berrogei bat orrialde betetzeraino iritsi baitzen azken partean, orrialdeen 
%20 inguru), eta hizkuntza desberdinen erabileraren «kontzientzia» hori izan 
zen, ustez, gure autorea hizkuntza bakoitzean idatzitakoari tratamendu desber-
dina ematera bulkatu zuena.

Lehen adibidea «Eta guero othoitz hau latinez» (210 or.) idatzi ondoren 
agertzen zaigu. Logikoa-edo zen bezala, latinezko leloarekin bukatu zuen la-
tinezko otoitz luzea: «In saecula saeculorum. Amen» (211 or.).

Nonbait orduan otu zitzaion justu ondoren euskaraz jarri zuen otoitz luzea 
euskarazko hitzekin amaitu behar zela, eta ez, luzaroan ohiko izango zen be-
zala, latinezkoekin. Eta hala eman zuen, 212. orrialdean hasita, hamaika (ha-
mar gehi bat, alegia) orrialdez luzatzen den otoitzaren amaiera euskaraz: «Biz 
hala» (222 or.).

Zinez erantsi genezake kontzientzia berberarekin amaitu zituela, orobat, 
hurrengo otoitz guztiak ere: euskarazko hitzekin euskaraz erredaktatuak eta 
latinezkoekin latinezkoak.

 (14) Badirudi eliz etsaminatzaileek baimendua zen lehenengo edizioan ez zegoen akatsik 
ere burutu zela gero bigarren argitalpenean. Lan honetako bigarren oharrean agertutakoa, esate-
rako, nekez igaro zitekeen lehenengo ediziotik bigarrenera, larri samarra baitzen bekatu-nahaske-
ta hura 1617aren ondoko sei urteetan oharkabean geratzeko. Edonola ere, inprimatzaileen akatsa 
izan bazen, ostera ere edizio berri batez mintzatzen ari garela esan nahiko luke horrek.
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Pare bat lerro gorago aipatutakoaz gainera, hona euskarazko beste otoi-
tzak oro, guztien amaiera, esan bezala, «Biz hala» delakoarekin lotuak:

COFESSATU Ondoan eguiteco Othoitça ere (ik. 246 or.), «GORPUTZ 
SAINdua errecibitu baiño lehen eguiteco Othoitça» (ik. 257 or.) eta ondoko 
guztietan (ik. 268 or., 274 or., 280 or., 286 or., 292 or., 298 or., 306 or., 317 
or., 322 or., 323 or., 332 or., 337 or., 344 or., 353 or. eta 362 or.).

Kopuruz gutxiago dira latinezko otoitzak; denak, ordea, «Amen» delako-
arekin bukatuta (ik. 340 or., 341 or., 352 or., 357 or., 373 or. eta 384 or.).

Itzul gaitezen orain lehendabiziko eta bigarren parteetara, gorago iragarri 
ditugun ustezko erredakzio-aldaketarako zantzuak zertan dautzan azaltzeko.

Lehen parteko deklarazio gabeko dotrinari dagokionez, bertan agertzen 
diren otoitz eta formulen amaiera «Biz hala Salbatçaillea» (ik. 2 or., 3 or.) eta 
«Hala da salbatçaillea» (5 or.) eta «Biz hala» (35 or.) moldeen bidez burutzen 
da. Edo beste modu batez adieraziz, «Amen» bat bera ere ez dago lehen 
parte guztian zehar.

Bigarren partean, berriz, bada «amen»-ik. Lehendabizikoa «Guiristinoa-
ren seiñaleaz» diharduen atalean dugu. Baina testua euskaraz badago ere, 
«seiñalea» egin bitartean esan behar omen dena latinez ematen da, betiere 
latinezko atal bakoitzaren ondoren zeinua egiteko azalpenak euskaraz eskain-
tzen direlarik: «In nomine Patris [...], Et Filii [...], Et Spiritus Sancti [...], Amen 
Iesus» (42 or.).

Hurrengo «amen» delakoa, halere, «CREDOAN dauden articulu fedezco-
en declaracinoa» dela-eta agertzen zaigu, eta, zalantzarik gabe, lehen partearen 
barnean dagoen «CREDO IN DEUM» delakoa erreferentzia harturik eta haren 
«declaracinoa» burutzeko xedearekin.

Edo beste hitz batzuekin adieraztearren, argi esan daiteke bigarren parte-
ko «declaracinoa»-k lehen partean argitaratutako kredoa hitzez hitz desglosa-
tzen duela (15) eta hartan dauden hamabi artikuluak ezin modu zorrotzagoan 
zehazten dituela. Deklarazioa delakoa bukatzeko, baina, bada aipatu kredoan 
agertzen ez den hitz bati buruzko galdera:

Galde. Cer erran nahi du AMEN hitz hunec? (73 or.).

 (15) Azalpen hauetan, harrigarriro, hamaikagarren artikuluaren «declaracinoa» falta da, 
«haraguiaren piztea»-ri legokiokeena eta 73. orrialdean egon beharko lukeena. Liburu guzti-
an barrena duen erreferentzia bakarra lehen partean dago, «Articulu fedezcoac» izeneko 
ataleko amaierako zatian, Bertan «Hamalaur articulu hauquen gaiñera eman ahal ditezque 
oraiño bortz gehiago Credotic atheraric» (15. or.) esanez, honela jarduten du aipatu gaiaz: 
«Laurgarrena, munduaren azquen finean guztioc piztu beharco dugula» (16. or.). Nolanahi ere 
den, oker ez bagabiltza, Axularren liburua ere Materreren eskolakoa da teologi arazo larri 
honi dagokionez, behin ere ez baitu aipatzen katolikoentzat fedezko artikulua den gizakien 
berpiztearen kontua.



MATERREREN 1623KO DOTRINA CHRISTIANA - Patxi Salaberri Muñoa 783

Egia esan, gorago adierazi legez, erreferentziatzat hartutako euskarazko 
kredoaren amaieran «hala da salbatçaillea» baino ez da azaltzen. Beraz, «hitz 
hunec» tokiz kanpo dagoen zerbait da, hots, testu berriaren harira ez datorren 
zerbait.

Galderari ematen zaion erantzunak ere hori bera iradokitzen du:

Ihar. Leku hunetan hãbat nola, hala da eguiazqui. Edo, hala sinhesten dut 
nola erraiten baitut (73-74 or.).

«Leku hunetan», hau da, 5. orrialdean dagoen otoitzean ez da «AMEN» 
bezalako hitzik. Dagoena, esan bezala, euskarazko ordaina da.

Konklusiorik atera baino lehenago, ikus dezagun beste adibide bat, hots, 
lehen partearen hasiera-hasieran dagoen «Pater noster» (16) delakoari buruzko 
azalpena edo «declaracinoa».

Aurrekoan bezalatsu, bigarren partean ere hitzez hitz desglosatzen da 
hasierako «aitagure» guztia. Hitzez hitz eta, zati bakoitza, dagokion galderari 
erantsirik: «cergatic erraiten da oracino hunen hastean, gure Aita cerüetan 
çaudena?» (76-77 or.), «cer errã nahi du lehenbicico othoitçac, erraiten deneã: 
Erabil bedi sainduqui çure icena?» (78-79 or.), «cer erran nahi du, ethor bedi 
çure erresuma?» (79-80 or.), «cer erran nahi du, Eguin bedi çure borondatea 
cerüan beçala lurrean ere?» (80 or.), «cer erran nahi du, Iguçu egun gure 
eguneco oguia?» (81 or.), «cer erran nahi du, Barka diatçaguçu gueure çorrac, 
guc gure gana çordun direnei barkatcen derauztegũ beçala?» (82-83 or.), «cer 
erran nahi du, ez caitçaçula utz tentamendutã erortcera?» (84 or.) eta, azkenik, 
«cer erran nahi du, Aitcitic beguira gaitçaçu gaitcetic?» (85 or.).

Arazoa, «kredoa»-ren amaieran bezalaxe, «aitagurea»-ren bukaeran aur-
kezten da, era berdinean planteatzen baitira edizio berrian harira ez datozen 
galdera eta erantzuna:

Galde. AMEN hitz hunec cer erran nahi du Euscaraz?

Ihar. Leku hunetan hãbat nola, hala biz. Edo, hala guertha daquidala nola 
othoitz eguiten baitut (85-86 or.).

Begi-bistakoa da –hala deritzogu guk, behinik behin– azken bi «amen» 
horiek lehenengo edizioko otoitzetako amaiera-hitz izan zituela Materrek.

Bestelako katiximetan bezala ziurrenik, erantsi beharko genuke, errazagoa 
baitzen ohiko formula fosilduak aplikatzea, alde guztietatik arraro samar 

 (16) Hona hemen «Pater noster» delakoa Materreren bertsioan: «Gure Aita cerüetan çau-
dena, erabil bedi sainduqui çure icena; ethor bedi çure erresuma: eguin bedi çure borondatea, 
cerüã beçala lurrean ere: iguçu egun gure eguneco oguia: eta barka diatçaguçu gueure çorrac, guc 
gure gana çordun direnei barkacen derauztegun beçala: eta ez-caitçaçula utz tentamendutan 
errortcera: aitcitic beguira gaitçaçu gaitcetic. Biz hala Salbatçaillea» (1-2. or.).
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gertatuko ziren formulazio berrietan ahalegintzea baino (17). Alabaina, biga-
rren edizioa prestatzen ari zelarik, Materrek hirugarren parteko euskarazko 
otoitzak eta latinezkoak libururatu behar izan zituenean, bakoitza zegokion 
hizkuntzan kaleratu nahi izan bide zuen. Horrek lehen edizioko otoitzak eta 
formulak egokitzera bultzatuko zuen frantziskotarra, edizio berrian lehen 
partea osatuko zuten otoitz eta formulen bukaerak hain zuzen.

Horrela, hasieran dotrinaren azalpenekin nahasirik zeuden otoitz eta for-
mula egokituok parte batean jarriz eta benetako «declaracinoa» bigarrenean, 
Materreri azken parte honetako testua orraztea baino ez zitzaion geratzen. Eta 
halaxe egin gogo zuen nonbait, baina ez zuen guztia orrazterik lortu, ukitzeke 
–oharkabean, seguru asko– igaro baitzitzaizkion deklarazio-testuetan zehar ez 
harentzat ez orduko inorentzat arraroak ez ziren otoitz-amaiera latinezkoak, 
lehen parteko euskarazko formula berriztatuetan tokiz kanpo geratuak zirenak, 
hain preseski.

4. Zeintzuk izan litezke 1617ko ediziotik hartutako atalak?

Deskartaturik hirugarren, bigarren eta lehen parteak eta azken honen 
aurre-aurrean ezarri zitzaion «Iracurçailleari» izeneko hitzaurre berria, oso 
murrizturik geratzen da 1617ko ediziotik bigarrenerako har zitezkeen atalen 
kopurua.

Atzekoz aurrera eginez gero, «Examinaçaleen Approbacinoa» delakoa 
genuke lehendabiziko ediziotik (edo sobratutako aleetatik) hartzeko moduko 
atal bat. Bigarren edizioari dagokion informazio berririk ez dakar eta, aurreko 
orrialdearen azpian agertzen den «EXA» hitz zatiak adierazten duenagatik (18), 
atal hori plegu desberdin batean inprimatua izan zela esan liteke (zenbatu 
gabeko xvii-xxiv or.).

Horren aurretik dauden lehendabiziko zortzi orriek plegu batetik, beretik, 
atera ohi den kopurua osatzen dute (hamasei orrialdeko koadernotxoa, alegia). 
Lehendabiziko orrialde biak kenduta (zenbatu gabeko I. eta II.a), lehen edizi-
okoa bide den testu parea eskaintzen zaigu bertan. Salbuespena, esan bezala, 
lehendabiziko orria da, baina horrek konponketa erraza zuen lehendabiziko 
edizioko materiala erabili nahi bazen bigarrena apailatzeko: lehen orri hori 

 (17) «Amen»-zale dira, esaterako, Betolaza (1596), Zannetto editoreak Symbolum Aposto-
lurum delakoan argitaratu kredoa (1614; ik. Salaberri 2006a), Kapanaga (1656) eta N. Zubia 
(1691; ik. (Mitxelena 1964, 162). Egokitzapenaren aldeko, berriz, Beriain (1626) eta Argaignaratz 
(1665). Carlos Labaien inprimatzaileak 1614.an argitaratutako liburu baten azalean erantsirik 
agertu dotrina zatietan «amen» zein «ala dela» agertzen dira (ik. Salaberri 2006a); Isastik jasota-
ko «Salve Regina», berriz, «Amen, ala biz» esanez amaitzen da (Mitxelena 1964, 164-165). 
Honetaz guztiaz, gure «Intertestualitatean barrena. Kontrarreformako kateketika» (2006b).

 (18) Gogora bedi plegu bakoitzetik ateratako orri-multzoak edo koadernotxoak elkarren 
artean egokitzeko eta ondozkatzeko erabiltzen zela bide hori, hau da, koadernotxoaren azken le-
rroaren azpian hurrengo koadernotxoaren lehen hitzaren lehen silaba edo silabak idatzi ohi ziren, 
orri berrian zegokien letra motarekin (etzanak, bertsalak, etab.).
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hautsi eta berri bat erantsi. Eta baliteke horrela jokatu izana… baldin saldu 
gabekorik geratu bazitzaien inprimategian.

Edo beste modu batez adieraziz, liburuaren lehen koadernotxoa (aipatu 
lehen orriaren salbuespenarekin) berdin-berdin mantendu izan zezaketen biga-
rren ediziorako (iii-xvi or.). Gauza bera esan liteke xvii-xxiv. orrialdeez, baina, 
oraingoan, argi utzi beharko litzateke bigarren koadernotxoaren erdia baino ez 
dutela osatzen.

Handik aurrerako guztia –guzti-guztia, alegia– 1623ko argitalpenerako 
bereziki moldatua edota prestatua izan zen.

Ondorioztatu beharrekoak, bada, nekez abia daitezke Vinsonek iradokita-
koetatik zehar, edizio berria prestatzerakoan inprimatzaileei ezinezko gertatu 
baitzitzaien aurreko argitaraldiaren plantxarik erabiltzea (19) edota gorago 
aipatu atal bakanez gainerakorik aprobetxatzea.

Eta hori guztia hemen jorratu ez den hipotesian sartu gabe, izan ere, lehen 
liburu kontrarreformista sendoa –formalki zein kontzeptualki– izanik eta, 
nonbait, lehen edizioaren tirada bostehun aletik gora igaroko ez zela oharturik, 
nekez pentsa baitaiteke honelako materialaren «egarria» zuen gizartean ale bat 
bera ere sobratuko zitzaienik sei bat urte beranduago han-hemenka baliatua 
izateko eta edizio berriko aleak osatzen aritzeko. Hipotesi hori, dena den, 
beste baterako utz daiteke. Hala biz!
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SPRACHPOLITIK UND GESELLSCHAFTLICHE 
ALPHABETISIERUNG, 

Jakin-iturri eta bide-erakusle

Mikel Zalbide

Hizkuntza-soziologiaz han-hemen argitaratzen diren lanak irakurri eta 
iruzkinak egitea ez da eginkizun erraza. Aztergai konkretuaz dugun ezagutza, 
hasteko, aski mugatua izaten da askotan. Eguneroko lan-jardunak, bestalde, ez 
digu sarri hartarako astirik ematen. Mugak muga eta nekeak neke, horretan 
saiatu nahi nuke ordea, aldian behin, Euskera honetan. Jagon Saila ez ezik 
Iker Saila ere gogoan dut, bide horri heltzerakoan. Teorian eta teoriazko 
ikerketan daukagu hutsunerik nabarmenena, izan ere, soziolinguistikaren alo-
rrean dihardugunok. «egin eta egin» daramagu berrogei bat urte, egiten dugun 
horren noranzkoaz eta irismenaz, bere muga-ahalmenez eta orain arteko 
emaitza enpirikoez, gogoeta teoriko handirik egin gabe, azken mende-laurden 
honetan (1). Akademiaren esparruan sartzen da gogoeta-lan hori, bete-betean 
sartu ere, eta hartarako akuilu izan nahi luke nire ekarpen xumeak. Besteren 
esan-eginak arakatu eta baloratzen saiatzea ez dugu, berez, gogoeta-saio ho-
rretarako lanabesik okerrena. Hona gaurkoan aipagai hartu dudan ikerlana, 
doktore-tesi izan ondoan egileak liburu moduan argitara emana:

Izenburua:  Sprachpolitik und gesellschaftliche Alphabetisierung. Zur Entwicklung der 
Schreibkompetenz in Katalonien seit 1975.

Egilea: Christian H. Münch.

Argitalpena: 2006. Frankfurt am Main. Peter Lang argitaldaria. ISBN 3-631-53763-8

Liburu berria atera da helduen alfabetatze-lanaz. Ez dago horretan 
nobedade partikularrik: argitalpen askotxo dira, aldez edo moldez, langin-
tza hori aztergai dutenak. Kataluniako helduen alfabetatzeaz, Alemanian 
eta alemanez, liburu osoa argitaratzea ez da ordea hain eguneroko kon-

 (1) Badira noski salbuespenak: norbanako jakinen (Txepetxen eta haren aurreko zein ondo-
ko norbanakoen) hainbat ekarpen erakargarri, unibertsitate alorreko zenbait azterketa, tesi-tesina 
eta argitalpen, herri-aginteetatik bultzaturiko zenbait jardunaldi eta ikerlan, han-hemengo ikastaro 
espezializatuak eta BAT aldizkaria ditugu, besteak beste, saio horien lekuko. Ez dira, inola ere, 
gutxiesteko ekarpenak. Joera nagusiari dagokionean ez dut uste, ordea, hain oker nabilenik.
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tua (2). Salbuespen miragarria ere ez, halere. Euskalaritzak ez bezalako 
indarra eta hedadura du katalanistikak mundu zabalean, Europan eta Euro-
patik kanpora. Osagarrizko datua erantsi behar zaio horri, kasu honetan eta 
beste zenbaitetan: hizkuntza eta kultura katalanak bilgune bizia eta ager-
toki zabala dute Frankfurt-eko Goethe unibertsitatean, Tilbert D. Stegmann 
irakaslearen eta bere Biblioteca Catalana famatuaren eskutik. Frankfurt-
eko giro horretan ernetako hazia da, hain zuzen, aipagai dugun lan hau. 
Giro horretan jasoa du Christian Münch-ek bere formazio unibertsitarioa-
ren zati handia: han jasotzen hasia du eta, hangoa inoiz eskutik utzi gabe, 
Bartzelonan garatua (3). Bere doktore-tesiaren laburpen eguneratua da 
oraingoan aipagai dugun liburua (4).

Izenburuak argi azaltzen duenez, helduen alfabetatzeaz dihardu azterketa 
honek. Ez nolanahiko alfabetatzeaz ordea: hizkuntza-normalkuntzaren inguru-
an garaturiko alfabetatze-saioa aukeratu du berak aztergai. Hori da bere lana-
ren berezitasun argia (5). Ezinbestekoa gertatu zaio, horregatik, hizkuntza-
normalkuntzaz hitz bi esatea: hitz bi kontzeptuaz eta, nola ez, Katalunian 
izandako garapenaz. Erabiliaren erabiliaz aski etxeratua badaukagu ere kata-

 (2) Linguista alemanak ez dira atzean gelditu izan inoiz, soziolinguistika lantzeko orduan. 
Hogei urte bete berri dira alemanezko soziolinguistikak bere aldizkari ezaguna paratu zuenetik: 
Soziolinguistik. Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft 
Ulrich Ammon, Norbert Dittmar eta Klaus Mattheier (arg.) (1987). Geroztik badakigu bertako 
beste hainbat argitalpenetan ere bere lekua duela enfoke soziolinguistikoak.

 (3) Münch-ek berak argi azaltzen duenez Alemaniako DAAD eta Kataluniako Institut 
d’Estudis Catalans batetik, eta Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica 
(CIRIT) bestetik, izanak ditu Bartzelonan urte biz egindako ikerlan horretarako beka-emaile.

 (4) Ikasle-garaian, hasteko, Bartzelonako Unibertsitatean egin zuen urtebete, 1991-92an. 
Handik zenbait urtera Katalunian bertan egindako ikerketa-lanean oinarritua dago bere doktore-
tesia, orain liburu moduan kaleratu duena. Kataluniako Generalitat-en Consorci per a la Normali-
tzació Lingüística (CPNL) izan du Münch-ek, neurri zabalean, bere azterlan enpirikoaren aplikazio-
gune nagusi. Generalitatek sortutako Institut de Sociolingüística Catalanarekin batean jardundakoa 
da, bestalde, lan hori egiteko orduan. Instantzia ofizial horiezaz gainera Universitat Overta de 
Catalunya (Miquel Strubell irakaslea), Universitat de Barcelona (Emili Boix, Albert Bastardas eta 
Joan Solà irakasleak) eta Universitat Pompeu Fabra (Daniel Cassany irakaslea) bide-erakusle 
izanak ditu. Junta Permanent de Català (Carme Bover, Toni Soler eta Lluís Ràfols Ràfols) oso 
bertatik ezagutua du orobat. Esan dezagun, bidenabar, euskaldunokin ere izana duela Christian 
Münch-ek harremanik, lana amaitu aurreko fasean. Katalunian eta hemen (IRALEn, HABEn, 
IVAPen) zer neurritan bide beretik genbiltzan, eta zer neurritan bestelako jokamoldez geniharduen, 
berariaz aztertu nahi izan zuen Münch-ek. Gogoan dut elkarrekin izandako lan-bilera eta harreman-
segida. IVAPeko Jesus Eizagirrerekin eta HABEko Pello Esnalekin izandako harremanak ere bai. 
Ez dugu beraz ezezaguna gure artean, ikasbideari dagokionez. Neskalagun (honez gero emazte?) 
euskalduna izateak sendotu baizik ez ditu egin, jakina, harreman-lotura horiek.

 (5) Aparteko gertakaritzat har liteke, hainbatean, Münch-en ikerlan hau. Aparteko gertaka-
ria da, lehenik eta behin, Kataluniako hizkuntza-politika instituzionalaren ebaluazio-saioa egiten 
saiatzen delako, ekimen horren argi-itzalak kanpotik eta barrutik begiratuz aldi berean. Horrela-
korik gutxi ikusten da oro har, gure aldeotan; are gutxiago, doktore-tesietan. Aparteko gertakaria 
da bere azterketa, bestalde, helduen katalanezko alfabetatze-lana acquisition-planning eta status-
planning aldetik arakatzen saiatzen delako aldi berean. Aldi-berekotasun hori Münch-en lanaren 
aldeko ezaugarritzat har liteke orobat.
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lan-euskaldun-galegook, hitz berria da berez hizkuntza-normalkuntza. Aracil 
valentziarrak orain dela berrogei urte inguru sortua eta Franco hil ondoan, 
1980tik hona bereziki, Espainiako herrialde beregain askotan (gaztelaniaz 
aparteko hizkuntza propioa dugunetan) lege-aitormenez zurkaiztua. Berria 
izateaz gainera, hizkuntza-normalkuntza hori definizioz eta irismenez zehaz-
teak lana eman ohi du (6). Ez da hain gauza erraza, hizkuntza-normalkuntza 
zer den (edota zer izan behar lukeen) definitzen. Hori baino lan delikatuagoa 
da, ordea, orain arte aplikatu den hizkuntza-normalkuntza konkretua zer 
emaitza modu eskaintzen ari den zehaztu, argitu eta baloratzea. Zer ari gara 
lortzen, eta zertan ari gara huts egiten, hizkuntza-normalkuntzaren bidez? 
Sarritan galdetu ohi diogu horrelakorik geure buruari, lanbidez horretan ari 
garenok bederen. Gutxitan argitara ohi ditugu, ordea, galdera horiek geure 
baitan eragiten dituzten usteak eta nola-halako neurketa-emaitzak. Guk baino 
ondotxoz tradizio sendoagoa dute, gogoeta-lan horretan, katalanek (7). Ondo 
trebaturiko buru-langileak dituzte, hasteko, bertako unibertsitateetan eta ins-
tantzia instituzional espezializatuetan. Handik kanpora ere eztabaida-gune eta 
agertoki ederrik ez zaie falta, gainera. Etxe barruko galderagile zorrotzei 
kanpoko adituak erantsi dizkiote, bestalde, azken hamarkadotan. Guregana 
baino ondotxoz sarriago hurbildu dira katalanezko hiztun-elkartera, galdera 
horiei zientzi arauzko erantzuna bilatu nahi lieketen espezialista jakitunak (8). 
Bai galdera osoaren erantzun betearen bila ari direnak eta bai, kasu honetan 
bezala, galdera osoaren alor batean zentratu nahi izan dutenak (9).

Galdera-alor argia hautatu du Münch-ek, bere ikerlanaren oinarri: zer 
fruitu eman du Katalunian mende-laurdeneko Hizkuntza Normalkuntzak, ber-
tako helduen idazmena landu eta garatzeari dagokionez? Noraino dira bertako 
herritarrak katalanez (katalan jasoan zein arruntean) erraz, jori eta zuzen 
idazteko gai? Zer albo-ondorio ekarri du, halakorik ekarri baldin badu, kata-
lanezko alfabetatze-lan horrek? Galdera-alor hori hartu du aztergaiaren muin, 
eta saiatu ere galdera-muin horri erantzuten saiatu da ikertzaile alemana. Jakin-
tza-alor batetik baino gehiagotatik edan behar izan du horretarako. Hizkuntza-
soziologiari leku zabala eskaini dio bere ikerketan; linguistika tradizionala, 
hizkuntzaren historia soziala, hizkuntzen ontogenesia eta hizkuntzalaritzaren 

 (6) Inon baino saio ausartagoak egin izan dira Katalan-herrietan, hasieratik beretik, kon-
tzeptua mugarriztatze aldera. Albert Branchadell-en 1987ko «Normalització Lingüística: el con-
cepte» ez da, inola ere, diogunaren adibiderik hutsalena.

 (7) Ikus, esate baterako, Münch-ek beraraiz aipatzen dituen aditu katalanok: Joan Argenter 
(1991), Albert Branchadell (1987 eta 1996), Francesc Vallverdú (1995), Bernat Joan i Marí (1996) 
eta Miquel Strubell (1999).

 (8) Georg Kremnitz baten jarduera, ez bakarra izanik eta ez, agian, lehena, paradigmatikoa 
da nolanahi ere.

 (9) Ez dugu euskaldunok halako kanpo-adituen barne-lan sendo eta jarrai handirik, hizkun-
tza-soziologiaren sailean bereziki. Aldian behingo erdal kazetari oro-jakileen sinplekeriak maiza-
go entzun edo jasan behar izaten ditugu, kontzeptu teorikoz eta jakite enpirikoz ondo landutako 
aztertzaile kanpotarren emaitza kritiko sakonak baino. Azken era horretakoa da, katalanen onera-
ko eta gure inbidiatarako, aztergai dugun ikerlana.
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egungo zenbait ildo berri ere aski kontuan izan ditu. Hizkuntza-soziologiaren 
aldetiko ekarpenak hartu nahi nituzke gogoan, iruzkin honetan.

Gorago esan denez, hizkuntza-normalkuntzaren alor konkretu bati heldu 
dio ikertzaile alemanak, ez hizkuntza-normalkuntzari bere osoan. Hizkuntza-
normalkuntzaren kontzeptuaz eta bere gorabeherez inon baino gogoeta sakona-
gorik egin den herrialdean heldu dio langintza horri, eta horren eragina nabar-
men antzematen da bere ikerbidean. Katalanaren historia sozialak eta 
katalanaren acquisition planning delakoak aski leku zabala dute bere jardunean. 
Hori guztia horrela izanik ere, Kataluniako gaur eguneko mintzajardunaren 
gizarte-moldaera du Münch-ek aztergai. Mintzajardun horren idaz-langintza, 
bereziki: nola doa helduen katalanezko alfabetatzea, Katalunian? Zergatik sai-
atu da hainbat katalan heldu, zahar eta berri, katalanez alfabetatzen, lehendik 
gaztelaniaz irakurtzen eta idazten ongi baldin badaki? Zer leku izan dute jar-
duera horretan ikasketari helduon motibazio integratiboak eta instrumentalak, 
intrintsekoak eta estrintsekoak? Nola uler litezke motibazio horiek, 1975etik 
honako hizkuntza-politikaren eta kontestu ideologiko berriaren argitan? Zertan 
egin da aurrera gizarte-bidezko alfabetatze-lanean, eta zerk huts egin du?

Gai-multzo zabal horri heltzean, ikertzaile alemana ez da vacuum batean 
lanean ari izan. Euskaldunok gehiegi enteratu ez bagara ere eztabaida teoriko 
sakona, oinarriak astin-astin egiterainokoa, jasana du Katalunian Hizkuntza 
Normalkuntza osoak, 1980ko eta 90eko hamarkadetan (10). Astinaldi horrek 
aieka bat baino gehiago izan du. Hizkuntzaren barne-egitura eta kanpo-erabi-
lera lotzeko saioa izan da horietariko bat. Processos de normalització lingüís-
tica: l’extensió d’ús i la normativització eman zuten argitara 1991n, ikuspegi 
hori tartean zuela, Joan Martí i Castell-ek eta beste zenbaitek. Normalkuntz 
eta normatibizazioa. Hizkuntzaren erabilera zabaldu nahi du lehenengoak 
(normalizazioak): hiztun-kopuruz, jardun-gunez edo bietara zabaldu. Hizkun-
tza zuzen-egokiaren eredua sortu, ezagutarazi eta zabaldu nahi du bigarrenak 
(normatibizazioak). Batak besteari mesede egiten al diote, edo traba? Noiz bata 
(mesede) eta noiz bestea (traba)? Bata bestearen kaltean ari direnean, zeinek 
behar du lehentasuna, ahuldutako hizkuntza indarberritzea baldin badugu 
helburu? Hobe al da katalan light-ez egitea, erdaraz egitea baino, eta beraz 
bultzatu egin behar al da horrelako hizkera moldea? Hizkuntzaren herio-aurre-
ko ataria al da hori, eta beraz alde batera utzi beharrekoa, nahiz eta ordainetan 
«hainbat hiztun» galdu? Horretara ere zabaldua du katalan-munduak bere 
kezka-esparrua (11). Haientzat ez ezezik, guretzat ere erakargarri dira galdera 
horiek: «pixka bat ez mucho» leloa kaleratu berri den honetan ezin esango 
dugu, noski, urruneko kontuak direnik.

 (10) Ez da harritzekoa, horregatik, Euskaltzaindiaren pareko-edo den Institut d’Estudis 
Catalans-ek ere osoko bilkuran aztertu izana hizkuntza-normalkuntzaren gaia (1990eko apirilaren 
18ko batzarrean egin zen hori, oker ez banago).

 (11) Ikus, esate baterako, Joan Martí i Castell (arg.) (1991) eta Joan Solà (1985). L’ame-
naça del català light delakoaz ikus, adibidez, Maria-Lluïsa Pazos i Noguera (1990).
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Aski zuzenean eragiten digu euskaldunoi, bistan denez, Christian Münch 
irakaslearen aztergaiak. Alfabetatze-euskalduntze lanaz, batez ere helduen al-
fabetatze-euskalduntzeaz, arduratzen garenok aski kontuan hartzekoa dugu 
azterlan hori. Idatzita dagoen hizkuntza (alemana) eragozpen larria da gure 
artean, badakit. Larria izanik ere ez luke erabateko eragozpen izan behar: 
irakurtzeko gaitasuna mintzamen-idazmenak baino ondotxoz hedatuago egon 
ohi da gure artean. Ikusi besterik ez dago, ingelesezko bibliografia teknikoa-
rekin zer gertatzen den. Espero dezagun, hortaz, gure arteko hainbat profesi-
onal gai izango dela lanaren muinera iristeko. Hartarako zailtasuna lukeena-
rentzat, lagungarri izan nahi luke iruzkin xume honek. Ez ditut liburuaren 
zoko-moko guztiak arakatuko: ondotxoz orrialde gehiago behar genituzke 
horretarako. Funtsezkoak iruditu zaizkidan puntuetan zentratuko naiz, hortaz.

I. LIBURUAREN ZENBAIT EKARPEN

Badago Christian Münch-en liburuan, euskaldunontzat ere, zer aztertua 
eta zer ikasia franko. Honako motibo hauengatik diot hori, besteak beste: gi-
zarte bidezko alfabetatze-lana bere ingurumen soziopolitikoan kokatzen du lan 



794 EUSKERA – LII, 2007, 2

horrek, hasteko; eskolakoa gutxietsi gabe helduaroko alfabetatze-bidean zen-
tratzen du, bestetik; azkenik, konstruktu teoriko erakargarriaz hornitu du 
ikerlanaren dokumentazio-atala. Banan bana azalduko dira, gaingiroki bada 
ere, hiru puntu horiek.

I.1.  Gizarte bidezko alfabetatze-lana, hizkuntza-normalkuntza asmo 
izanik

Hona Münch-ek alfabetatze-lana nola deskribatzen duen. Gaztetan esku-
ratzen da, normalean, irakurtzeko eta idazteko gaitasuna. Gaitasun hori ez da, 
hala uste izan ohi bada ere sarri, trebetasun grafomotorrera eta zeinu-sistema 
semiotikoa eskueran izatera mugatzen. Hizkuntza-norma bat eskuratzea ere 
bada, izan, alfabetatze-lanaren helburu. Horrek, berriz, bere jira-bueltako or-
tografia-arauak, baliabide lexikalak eta gramatikalak bezala, erraz eta eroso 
erabiltzen ikastea esan nahi du. Eskola-garaian eskuratzen da gaur egun, oro 
har, trebetasun- eta ezagutza-multzo hori (horren parterik handiena). Alfabeta-
tze-lana ez da ordea eskola-garai horretan amaitzen: hiztunaren lanbide-giroak 
eta bizitza pribatuak zeresan handia dute trebetasun horien garapenean edo 
atzeranzko galbidean.

Aparteko lekua du, alde horretatik, helduen alfabetatze-lanak. Lanbidezko 
hizkuntza-eskakizunek berariazko eragina izaten dute horretan. Trebetasun 
horien guztien sorrera, garapena eta kontsolidazio-finkapena prozesu sozial 
konplexu baten atal dira, hainbatean. Oinarri instituzionala izan ohi du proze-
su horrek, partez. Giza arteko interakzio sozialaren fruitu ere bada, ordea. 
Alfabetatze instituzionalak eta gizarte bidezkoak uztardura konplexua dute, 
hori guztia dela medio. Gizarte bidezko alfabetatze-lana hartzen du Christian 
Münch-ek aztergai nagusi, bide instituzionala tartean sartuz. Hizkuntza bat 
baino gehiago aurrez aurre dauden gizarteetan, hizkuntza bakoitzak bere espa-
rru fisiko eta soziofuntzionala izan ohi du maizenik. Hori dela-eta, idatzizko 
jarduna hizkuntza baten (gehienetan, estatuko hizkuntza nagusiaren) atributu 
izaten da maiz. Salbuespen dira, alde horretatik, konpartimentazio soziofun-
tzional hori kolpean eten eta ordura arte idatzizko esparrutik baztertua zegoen 
hizkuntzari (funtsean, bere hiztunei) hartarako ateak zabaltzen zaizkion kasu-
ak. Horren adibide aparta da gizarte katalana, azken mende-laurdenean, eta 
horretan zentratu da ikertzaile alemana.

Hizkuntza-politika eta gizarte bidezko alfabetatze-lana uztarri berean lo-
tzen ditu ikertzaile alemanak: bien arteko lotura moldea du liburuak aztergai. 
Izenburuaren bigarren zatia bereziki argigarria da, xede-helburuei dagokienez: 
«Zur Entwicklung der Schreibkompetenz in Katalonien seit 1975». Hots, ka-
talanez idazteko gaitasunak 1975etik hona gizarte-bizitzan izan duen bilakae-
ra. Katalanezko alfabetatzeak mende-laurden honetan izan duen bilakaera 
soziala, eta saio horrekin lortu diren idazmen-emaitzen argi-ilunak: kontu 
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horiek arakatzen dira lan honetan. Ikerlanak ez du, soil-soilik, ikasketari jaki-
nen alfabetatze-moldea eta horri buruz beraiek ageri duten jarrera aztertzen. 
Gizarte-prozedura horrek eskueran izan dituen lagungarriak eta han-hemen 
agertzen ari zaizkion eragozpen-traba orokorrak analizatu nahi izan ditu, aitzi-
tik. Hala jardun du Münch irakasleak, linguistikaren esparrutik abiatuz baina 
soziolinguistikaren alorrean sartuz bete-betean. Aparteko garrantzia du luze-
zabaleko alfabetatzearen gai horrek, Europako eta XXI. mendeko hiztun-herri 
txikiontzat. Hitzezko jarduna da orain ere nagusi, han eta hemen, hiztun-talde 
gehienon batez besteko jardunean. Gero eta beharragoa dugu ordea, zenbaite-
tan, idatzizko jarduna. „Idatzizkoa« diogunean, jakina, bere esanahi soziolin-
guistikoa hartu behar da gogoan: irakurketa eta idazketa biltzen dituen trans-
misio-bide zabala, soziokulturalki landua.

I.2. Alfabetatze-bideak: eskolakoa eta helduarokoa

Argibide artezak eskaintzen ditu Münch irakasleak, alfabetatze-bide na-
gusiez. Oso deigarria gertatzen da, alde horretatik, eskola-bide formalaren 
ondoan instituzionalki babesturiko alfabetatzeak liburu honetan ageri duen 
leku zabala. Gure arteko HABE eta gainerako euskaltegien jardun-sarea: hori 
(sare horren Kataluniako uztarkidea) hartzen du berak ikergune nagusi (12). 
Badago horretan zer ikasia franko. Kataluniako egoeratik arras urrun gaude 
euskaldunok demolinguistikaz, tradizio literarioaren zabalaz eta, nola ez, 
hango eta hemengo hizkuntzen Ausbau/Abstand izaera kasik antagonikoaz. 
Aldeak hain handiak izanik ere uhin berean gabiltza, ordea, maiz. Eskola bi-
dezkoa ez bezala, lanbide-esparruko irakurketa «markatu»an (kasik ezinbeste-
koan) elikatzen da gizarte bidezko alfabetatze instituzionala. Administrazioko 
hizkuntza-eskakizunak bultzatua da hein batean, han eta hemen. Ikasketarien 
motibazio instrumentala oso agerian dago ikerlaneko galdekizunari iksketariek 
emandako erantzun askotan. Administrazioaren jardun-esparru gehienetako 
formulario eta dokumentu ofizialen hizkuntza-moldera oso pegatua egon ohi 
da sarri, bestalde, beraien idazmen-lanketa.

Bigarren mailakoa da zenbaitentzat, eskolan lortzen den oinarrizko 
alfabetatzearekin konparatuta, euskaltegi edo irakastegi bidez lortzen dena. 
Ez da horrela: «lanbidearen beharretan zentratutako» alfabetatze hori fun-
tsezkoa da, han eta hemen, geure hizkuntzan erraz irakurtzeko eta lasai 
idazteko gaitasun funtzional-aktiboa eskuratuko badugu. Ez da egia, nola-
nahi ere, eskola bidezko alfabetatzea euskaltegi edo irakastegi bidezkoa 
baino nabarmenki sendoagoa denik. Eskola-maisu euskaldun gehienek ongi 
asko dakite, egia hori zein den garratz eta gordin: etxetik euskaldun diren 
haurrek 14 edo 16 urte D ereduko ikastetxean eginik ere, «hainbateko» 

 (12) IRALEren baliokide zuzenik ez dago han, eta ez du beraz halakorik aztertu. Atera 
dituen ondorioak esparru horretarako ere baliagarriak dira ordea.
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alfabetatzea lortzen dute sarri: osin handia egon ohi da askotan, euskaraz 
«hainbatean» idazteko gai izate hutsaren eta hartan jarduteko gaitasun 
funtzional-aktibo osoaren (inoiz «beregaintasuna« deitu izan diogun horren) 
artean. Euskaraz «hainbatean» idazten jakitetik «osorik» jakitera zenbateko 
tartea dagoen ez dugu, ene ustez, azken mende-laurden honetan behar be-
zain serio aztertu eta baloratu. Münch-en liburuak duen merezimenduetako 
bat horixe da hain zuzen: «hainbatean» alfabetatua egotetik euskaraz erraz 
irakurtzeko eta zalu-zorrotz-zuzen idazteko gai izatera dagoen tarte handiaz 
ohartzen lagun diezaguke. Ez da mesede kaxkarra etxeko zapi zikinak, 
arrotzen aurrean astintzea komeni ez delako aitzakiaz, hain isilpean gorde-
tzen ohiturik gaudenontzat.

1.3. Lanaren konstruktu teorikoa

Katalanez alfabetatzen ari diren ehunka ikasketari aztertu ditu Christian 
Münch-ek. Galdeketa estandarizatua egin die horretarako, besteak beste. Noiz 
eta non jaioak diren, etxean umetan eta orain katalanez edo gaztelaniaz egiten 
duten, formazio akademikoz zer diren, zertan lan egiten duten, zer mailatako 
alfabetatze-ikastaroa egiten ari diren, eta abar. Horrelako galderak egin eta 
emandako erantzunak jaso ditu, batetik. Bestetik, berriz, kommunikative Pro-
file edo komunikazio-moldeak sortu ditu eta ikasketarien hainbat erantzun 
bertara irauli. Badute aparteko interesik, lan horretarako prestatu dituen 
kommunikative Profil horiek. Oinarri teoriko ohargarriz eraikitako konstruktu-
ak dira Profil horiek, hainbat bereizkuntza (normalean, ez beti) dikotomikotan 
oinarrituz sortuak. Ikus dezagun nola:

a)  Ohiturik gaude, betidanik, ahozko eta idatzizko jarduna bereizten. 
Aho batez onartzen dugu, era berean, batak (ahozko jardunak) eta 
besteak (idatzizkoak) bereizgarri nabarmenak dituztela. Medioa esa-
ten zaio horri soziolinguistikan, eta hala ageri da ikerlan honetan ere. 
Medio bakoitzaren bereizgarriak zein diren zehazterakoan sortzen 
dira nekeak eta, inoiz, kontraesanak. Eragozpen horiek gainditu na-
hirik, atal biko partiketaren ordez lau ataleko zati-banaketa proposa-
turik dute Peter Koch eta Wulf Oesterreicher irakasleek (Koch eta 
Oesterreicher 1985, 1990). Ohiko kategoriari, medioari alegia, beste 
kategoria bat (kontzepzio deitzen dutena) erantsi diote. Kategoria bi 
(medioa eta kontzepzioa) hartzen dituzte hortaz ikertzaileok oinarri, 
eta kategoria bakoitzean bi atal bereizten. Medioan, ohiko dikotomia 
mantentzen dute: ahozkotasuna batetik, eta idatzizko jarduna bestetik. 
Kontzepzioan, berriz, hurbil/urrun dikotomia aplikatzen dute. Lau 
ataleko sare-koadroa ateratzen zaie horrela. Münch-en beraren hitze-
tan esateko, lau Bereiche-ko modeloa da bere ikerlanaren jatorrizko 
matrizea:



SPRACHPOLITIK UND GESELLSCHAFTLICHE... - Mikel Zalbide 797

A: ahozko jarduera hurbila
B: ahozko jarduera urruna
C: idatzizko jarduera hurbila
D: idatzizko jarduera urruna

C D
A B

Labur bilduz, hurbil/urrun dikotomia erantsi diote Peter Koch-ek eta 
Wulf Oesterreicher-ek ohikoari: Nähebereich eta Distanzsprache arteko be-
reizketa egin dute, bai ahozko jardunean eta bai idatzizkoan. Hori da eredu 
honen bereizgarri handi bat (13): bai aho-hizkuntzan dago mintzamolde 
urruna (ohiko mintzamolde hurbilaz gainera), eta bai hizkuntza idatzian dago 
idazmolde hurbila (ohiko urrunaz gainera). Lau ataleko zatiketa honek ez du, 
bistan denez, Fishman-en elebitasun/diglosia banaketa laukoitz famatuarekin 
zerikusirik. Gizarte edo hiztun-talde osoen karakterizaziorako konstruktua da 
hura. Hizkera-molde batean edo bestean alfabetatzen ari den gizabanakoaren 
mintzamen-idazmenak deskribatzeko formulazioa da hau.

Une bateko egoera deskribatzea ez da aski. Gaitasun-bilakaera nondik 
nora doan argitu beharra dago, alfabetatze-lana zer fruitu ematen ari den az-
tertu nahi bada. Denbora-ardatzaren kategoria dinamikoa sartu da horrela, bere 
elementu dikotomikoak lehen/orain izanik. Lau ataleko sare-taula zortzi ele-
mentuko matrizea bihurtu du zehaztapen horrek. Azkenik, ele biko hiztunez 
ari garenez bikoiztu beharra ikusi da zortzi atal horiek, batean katalanerako 
eta bestean gaztelaniarako ezaugarriak txertatuz. Hizkuntza kategoriak egiten 
du bikoiztapen hori, zortzi ataleko taula 16 atalekora eramanez. Hiztunak bere 
mintza- eta idatz-jardunean bizi dituen Wandelprozesse edo bilakaera moduak 
zehazteko konstruktua da, horrela, hamasei ataleko sare-koadro hori.

C4 C2 D2 D4

C3 C1 D1 D3

A3 A1 B1 B3

A4 A2 B2 B4

Ez gara hemen atal bakoitzaren esplikazio zehatzetan sartuko, luzeegi 
joko bailiguke eta gaurko iruzkinaren asmoa besterik baita. Diogun, halere, 16 
ataleko konstruktu horretan oinarritu duela Christian Münch-ek bere ikerlana, 
Kataluniako alfabetatze-bidearen analisi partikularrak modu uniformean egitu-
ratu eta azken ondorioak kontzeptualki sostengatzeko. Konstruktu teoriko 

 (13) Gauzak xeheago analizatze aldera Nähesprachliche Praxis edo Gesprochene Nähes-
prache aipatzen da batetik, eta Distanzsprachliche Praxis edo Geschriebene Distanzsprache bes-
tetik. Dikotomia ez da, esan bezala, ahozko/idatzizko adierazpideen artekoa.
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horren argitan deskribatu ditu hainbat kasu partikular, eta kasu horietatik 
abiatuz gizarte mailako ondorioak ateratzen saiatu da.

I.4. Neurketa-lanaren zenbait ondorio

Zer ondoriotara iritsi da ikertzailea, Kataluniako Generalitat-en Consorci 
per a la Normalització Lingüística (CPNL) direlakoetan katalanez alfabetatzen 
ari ziren hainbat ikasketariri betearaziz bere galdetegia? Honako ondorio 
hauetara, besteak beste:

a)  Mintzajardunaren bestelakotze edo eraldatze-bideak aski ugariak eta dife-
renteak dira, egungo Katalunian, idazmen-garapen horren ildotik. Idaz-
men-lanketak badu, hiztun horien mintzamoldean ere atzera-eraginik. Ja-
kin beti jakin izan dugu hori: alfabetatu ahala gure «betiko mintzamoldea» 
bestelakotu egiten dela. Bestelakotze hori nolakoa, nongoa eta zenbatekoa 
den zehazten laguntzen du ordea konstruktu honek: hori du bere abantai-
la. Orain xehe-xehe eman ezin ditugun (baina, gauza bera izan gabe ere, 
language maintenance, spread, shift eta loss kategoria soziolinguistiko 
zentraletatik hain urrun ez dauden) Kontinuität, Einrücken, Ausrücken eta 
Wechsel elementu dinamikoek esplikatzen dute, konstruktu horren arabe-
ra, alfabetaturiko hiztunen bestelakotze hori (14).

b)  Bestelakotze horren ondorio nagusietako bat zera da: hizkuntza hotz- 
-urruna espazio intimo-barrenkoietara zabaldu da, alfabetatze-lan hori 
delarik tarteko. Hori dio Münch-ek, zenbait adibide konkretu hartuz 
oinarri, sintesi moduko azken azalpenean: «Mit dem Einrücken in die 
distanzsprachliche Praxis im Katalanischen ist grundsätzlich auch der 
Weg frei für einen wachsenden Einfluß der Distanzsprache auf die 
nähesprachliche Praxis (Münch, 2006: 223). Kontua ez omen da be-
rria, ez eta Kataluniakoa soilik. Hala gertatu izan omen da lehenago, 
Europako beste hainbat hizkuntzatan ere: idazmolde hotz-urrunak bere 
eragina izan omen du eguneroko mintzamolde hurbilean, bertako 
hiztun-talde xeheak (ordura arte idatzizko harreman-sareetatik aski 
deskonektaturik bizi ohi zirenak) luze-zabal alfabetatu ahala (15).

 (14) Orain arte ikusitakoaren arabera, language maintenance eta Kontinuität, language 
spread eta Einrücken, language shift eta Ausrücken eta, azkenik, language loss eta Wechsel dira 
kasuan kasuko uztarkideak. Berriro diogu, ordea: formalki antzekoak (oso antzekoak) izan arren, 
alde handia dago kategoria-multzo batetik (gizartekotik) bestera (norbanakora). Multzo biak na-
hasteak erabat desitxuratuko luke konstruktu osoa, eta ateratako ondorioek ez lukete behar beza-
lako oinarri enpirikorik.

 (15) Bere hitzetan esanik, «So führte die allgemeine gesellschaftliche Alphabetisierung 
schon in vielen Sprachen Europas zu einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Reorganisation 
des Nähebereichs im Sinne einer stärkeren Orientierung an der Distanzsprache, auch in den, ei-
gentlich, der gesprochenen Nähesprache zuzuordnenden kommunikativen Bereichen.»
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c)  Lehendik gaztelaniaz irakurtzen eta idazten ikasiak izaki orain 
(1990eko hamarkadan) katalanez alfabetatzen saiatu diren gehienak, 
uste izatekoa zen baino eragozpen gehiago topatu omen dute horretan 
saiatu diren milaka katalan helduek. Alfabetatze-lan horrek izan dituen 
eragozpen horien iturri bila hasita, elementu ideologikoak aurkitu ditu 
batetik Münch-ek: askok diotenez, Kataluniako herri-aginteek behartu 
egiten dituzte katalanez idazten ikasi eta hizkuntzazko gaitasun-agiri 
bat (16) ateratzera. Hori dute motibo bakarra, edo nagusia, alfabetatze- 
-ikastarora joan eta azterketara aurkezteko. Ez da hori, ordea, aurkitu 
uste izan duen eragozpen bakarra. Beste arazo-iturrietako bat zera 
omen da: hizkuntza katalan idatzi egokiaren norma estandarra «gora-
egi» jarria dagoela. Orain arte nagusiki ahoz erabili izan den hizkun-
tzari ezarri zaion urrun-kontzepzio preskriptiboak markatuegi omen 
dago azterketen ongi/gaizki muga, eta kontzepzio horren nagusitasun 
gehiegizkoak ekartzen omen dizkio Kataluniako alfabetatze-bideari 
(bestelakoak aski izan ez eta) emendiozko zailtasun-nekeak. Etxetik 
katalan diren eta eguneroko mintzajardunean katalanez diharduten 
hiztun gehienek beren ahozko mintzamolde hurbilean duten gaitasun 
horri ez omen zaio behar lukeen zukua ateratzen horrela, eta erdi-bi-
dean zintzilik gelditzen omen dira katalan-hiztun asko, bestela erraz 
jauzi egingo luketenak ahozko jardunetik idatzizkora. Hizkuntza ida-
tziarentzat emandako zuzentasun-arauak, hori dela bide, lagungarri 
ordez enbarazo gertatzen ari omen dira Kataluniako alfabetatze-lane-
rako. Katalan heavy/light eztabaida osoa arazo horrekin loturik omen 
dago, horrekin bakarrik ez bada ere.

d)  Mintzamolde urrun-hotz horrek ez omen du, bestalde, jatortasun- 
-marka gotorrik egungo eguneko katalan-hiztunengan. Ez omen dira 
katalan idatzi urrun horrekin behar adina identifikatzen. Ahozko 
mintzamolde hurbila omen da, funtsean, benetan berea sentitzen dute-
na. Beste hitzetan esanik, katalan urrun hori eskuratzeak ez omen die 
gainerako hiztunok bezala hain beharrezkoa duten jatortasun-oinarria 
nabarmenki indartzen.

II.  HANGO ETA HEMENGO GERTAKARIEN KONPARAZIO-SAIOA

Zer esan dezakegu horretaz guztiaz, Euskal herritik begira? Ba ote dago 
Münch-en aurkikuntza horietan, guretzat ere argigarri den konturik? Antzera 
ote dira hemen ere kontuak, edota ba ote dago motiborik gurea «beste zerbait» 
dela uste izateko eta, beraz, ondorio horiei kasu handirik ez egiteko? Goazen 
pausoz pauso. Horrela,

 (16) Bereziki Nivell C delakoa, oker ez banago Europako Erreferentzia Markoan ageri 
denarekin bat ez datorrena.
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II.1. Aldeak

Bistan da, hasteko, hango eta hemengo egoera ezin direla erabat kon-
paratu. Ez gizarte-egoerari dagokionean eta ez, bereziki, language acquisi-
tion delakoaren ikuspegi intralinguistikotik. Kataluniako alfabetatze-saio 
horietan behin eta berriz agertu diren ortografia zuzen erabiltzen ikasteko 
zailtasun-eragozpenak ez dira, hemen, urrundik ere maila berekoak. Aitzitik, 
sintaxiari ez zaio han aparteko garrantzirik ematen, Münch-en arabera: 
gaztelaniatik katalanera dagoen jauzia hain txikia izanik alor horretan, 
ulertzekoa ere da hori. Euskaraz idazten ikasi behar duenak, aldiz, bai 
etxetik euskaldun (nola-halako euskaldun) denak eta bai, bereziki, euskal-
dun berriak esfortzu handia egin behar du euskaraz (bai idatz-hizkera 
urrunean eta bai, agian nabarmenago, hurbilean) erraz eta zalu jarduten 
ikasteko. Alde horretatik, eta beste zenbaitetatik, oso kontuz ibili behar 
genuke hango emaitzak gure artera estrapolatzeko orduan. Zer gertatzen da, 
ordea, kontsiderazio intralinguistiko konbentzionaletatik ikusmolde sozio-
linguistikoago horretara (Münch-ek bere analisiaren ardatz aukeratu duen 
horretara) hegaldatzen garenean?

II.2. Adierazmolde urruna mintza- eta idaz-molde hurbila jaten ari?

Egia ote da hemen ere, Katalunian bezala, eguneroko mintzamolde 
hurbila «hotz-urrun» bihurtzen ari zaigula? Egia ote da hizkuntza idatzia-
ren zuzentasun-arauak gatz-piperrik gabeko hizkera-moldea indartzen ari 
direla? Ez nuke ezetz esango. Ez, behintzat, osorik eta erabat. Beldur naiz, 
guri ere ez ote zaigun beste horrenbeste gertatzen ari. Euskara hotz, urrun, 
inon-inoizkoa ez den bat eraiki dugu hainbat hamarkadaz, hobe beharrez. 
Hori eraiki dugu eta eguneroko mintzajardun arruntaren gozoa eta sotila, 
bizia eta malgua galdu dugu bidean. Ez da halako adibiderik bilatzea ne-
kez. Ez da hori, ene ustez, gure arteko alfabetatze-lanaren berariazko 
ekarpena: ez da bere erru espezifikoa, inola ere. Alfabetatze-bideak ere, 
eragotzi ordez, indartu eta zabaldu egin du ordea joera hori. Milaka ikas-
leren (zehazkiago esanik, EGA edo HE2 aurrez eskuratua duten milaka 
irakasle euskaldunen) irizpen asmozko idazlantxoak irakurria naiz urteetan, 
oharrak ere jasoak eta idatziz emanak ditut hainbatean, eta ez dut uste 
ametsetan nabilenik. Münch-ek Katalunian antzeman duen fenomenoa ez 
da gure artean arrotz.

a)  Ondorio horretara iristeko ez daukagu, gainera, azterlan enpiriko sako-
netara jo beharrik ezinbestean. Bilakaera horren oinarrizko zertzeladez 
jabetzeko, bederen, ez dago hain sistematikoki begiratu beharrik: egu-
neroko esperientzia pertsonaletik eta eguneroko harreman-sareetan bizi 
dugun interakzio modutik hastea aski da, hainbatean. Garo-usainetik 
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urrundu beharrak (17) (eta inor gutxik ukatzen du euskarak, hainbatean, 
usain-gabetze horren beharra zuenik) beste punta-muturrera eraman 
gaitu sarri: idatzizko jardun inpertsonal espositiboak bereak dituen 
esaldi modu eta joskerak ahozko jardunean txertatzera. «Egunero 
erosten duzun egunkariaz zer esango zenidake» xumetik salto ederra 
egin dugu, alajainkoa, iaz irakurritako inkesta hartara, oker ez banago 
«egunerokotasuneko aldizkari-erosketarekiko zure irizpena» eskatzen 
zuen hartara. Eguneroko mintzamoldetik hurbil behar luke luze-zaba-
leko inkestak, benetako euskaldun-jendeak entenditu eta itxuraz eran-
tzungo badu. Badirudi, ordea, errazegi «gainditu» dugula argi-erraz- 
-ulergarriaren koska hori. Ugari sortzen dugu esamolde bihurririk, hori 
dela-eta, behar denean eta ez denean. Etxerako ere aski gogoan hartze-
koak dira, Münch irakasleak auzorako esandakoak. Zuzena da beraz, 
hainbatean, ikertzaile alemanaren diagnostiko hori (18): distantziazko 
jaso-formalean irabazi duguna eguneroko mintzamolde hurbilaren gazi-
gozoan galtzen ari gara hainbatean.

b)  Zuzena izanik ere diagnostikoa, baliteke egiaren erdia baizik ez izatea 
diagnostiko hori. Gure artean zabaltzen ari den hizkera (eta idazkera) 
distante-hotz-katramilatuak badu, izan ere, bigarren iturbururik: erda-
ratiko interferentzia. Adibide xume bati helduko diot berriro ere, bu-
ruan dudana hitz bitan azaltzeko (19). Aurtengo sagardo-garaia orain 
hasten dela-eta, hor egin du Euskadi irratiko esatariak bisita Astiga-
rraga aldera. Bertara joan eta sagardogile bati egin dio elkarrizketa: 
aurtengo sagardoa «gorputz onekoa, aromatikoa eta gardena» izango 
den itxaropenik ba omen du honek; sagardo-edatera datorren «lagunen 
gehiengoa» gustura uzteko modukoa izango den esperantza omen du. 
«Aromatiko» kontua oraingoz alde batera utzita, bistan da sagardo 
«gardena» eskolak eman diola Astigarragako sagardogileari, ez gura-
soetatik jaso duen hitz-altxorrak eta bere adineko herritarren harre-
man-sare arruntean nagusi dabilen euskara-moduak. «Eskola» dioda-

 (17) Gogoratu K. Mitxelenaren esaldi famatua, euskararen batasuna zela-eta Arantzazuko 
biltzarrerako prestatu zuen txostenaren sarrerakoan iltzatua.

 (18) Horrek guztiak, azken ondorio gisa, guretzat ere kontuan hartzekoa iruditzen zaidan 
gogoeta-bidera ekarri du liburu-idazlea: «So wird auch heute von Schreibern des Katalanischen, 
trotz der, durch die Sprachpolitik herbeigeführten Repositionierung des Katalanischen in der 
Gesellschaft, und trotz ihrer eigenen Fortschritte im Bereich der graphischen Distanz des Katala-
nischen, die gesprochene Nähesprache von vielen als Inbegriff katalanischer Sprache, Kultur und 
Lebensart empfunden, die es auch wie vor sowohl gegenüber der Dominanz des Spanischen als 
auch gegenüber der katalanischen Distanzsprache zu bewahren gilt». Hots, katalan idatziak ez 
omen du, katalan alfabetatuen artean ere, katalanezko mintzoaren pareko balio-indarrik hizkun-
tzaren bidez katalan kultura eta bizimodu berariazkoa (hots, katalanezko jatortasun etnokulturala) 
aditzera eman eta sentiera biziz jasotzeko orduan.

 (19) Atzo ilunabarrean Euskadi irratian entzundakoa da kasu hau. Atzoko kontua izanik, 
entzundako hitzartea osorik jaso dudala esango nuke. Aurrekoa ez bezala irratiko dokumentazio-
gunean konprobatzerik balegoke, seguruenik.
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nean, irratiz hor nonbait antzeman zaion adin-buelta kontuan izanik 
«alfabetatze-lana» esan nahi dut bereziki: euskaltegiak, egunero (edo 
aldian behin) irakurtzen duen euskal egunkariak edo batak zein bes-
teak eskuratu dioten alfabetatzea. Münch-en karriletik genbiltzake, 
beraz, horraino: bere gurasoek nekez entzundako eta (sagardo kontu-
rako behintzat) inoiz erabili gabeko «garden» erantsia lioke, euskara 
idatzi jaso-urrunaz eskuratu duen ezagutza lagun, Astigarragako sagar-
dogile horrek bere mintzamolde hurbilari. Zertara dator ordea, eta 
zergatik, horren ondoren ezpainetaratu duen «lagunen gehiengo» hori? 
Hori ere euskara idatzi hotz-urrunaren irrupzioa ote da? Hiztun garbia 
izanik gizaseme hori (20), eta hainbatean alfabetatua, zergatik ez du 
besterik gabe «lagun gehienak» esan? Ez dakit Euskal herri osoan 
gauzak nola diren. Astigarragan bai: erdarazko «la mayoría de X» 
euskaraz adierazteko, «X gehienak» esatearekin aski izan da orain arte 
testu-inguru horretan. Hots, «la mayoria de los marineros se ha que-
dado en tierra» adierazteko aski izan da orain arte «marinel gehienak 
lehorrean gelditu dira» esatearekin (21). Orain sortu zaigu joera, Asti-
garragan eta nonahi, «marinelen gehiengoa» gora eta «marinelen ge-
hiengoa» behera jardutekoa.

c)  Zergatik? Seguru al gaude joera horren iturburua zein den? Egia ote 
da, Münch-ek esandakoaren ildotik, euskal «geschriebene Dis-
tanzsprache» dagoela joera horren iturrian, eta urrundik urrunerako 
idatz-hizkuntza hori ari zaiola ohiko (orain gutxira arte, kasik eraba-
teko) euskal «gesprochene Nähesprache» delakoari (aurrez aurreko 
mintzoera arruntari) gaina hartzen? Ez ote genuke horrelakoetan, 
euskararen beraren barneko berrantolaketaz baino gehiago, erdaratiko 
interferentziaren eragin biziaz hitz egin behar? Ez ote dugu gaztelania 
(urruna zein, bereziki, hurbila), ez euskara jasoa (nola-halako aldaera 
jasoa), gure mintzamolde arrunta erasaten ari zaiguna, lehenik eta 
behin (22)?

c)  Nik baietz esango nuke, goiko kasu horretan eta horrelako beste 
hainbatetan. Hala esango nuke, eta ez nintzateke batere harrituko ka-
talanarekin ere lautatik bitan halakorik gertatzen ari izatea. Katalan 
hiztunen elkarrizketak (liburuak ugari biltzen ditu halakoak) berriro 
irakurri ahala ondorio horretara iritsi naiz. Eztabaidagai da hori, jaki-

 (20) «Hiztun garbi»aren egungo eguneko langa orain dela ehun urtekoaren parekoa ez dela 
jakinik noski, aski euskaldun garbia iruditu zitzaidan Astigarragako gizasemea. Euskaldun zahar 
alfabetatua, nolabait esan.

 (21) Ez naiz hemen euskalki batzuetan gehien hitzak (izana) duen hedadura semantikoaren 
kontuaz ari, hegoaldeko eta oraingo euskaldun gehienon mintzamolde arruntean hitz horrek duen 
esanguraz baizik.

 (22) Ez dakit noiz konturatzen hasi behar dugun, euskarari leku gehien jaten diona ez dela 
gaztelania jaso-idatzia, hurbil-ahozkoa eta, beste maila batean, hurbil-idatzia baizik. Kontu horrek 
Umgangssprache delakoarekin duen harremanaz ikus, esate baterako, Holtus eta Radtke (1984).
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na: ez naiz ikertzailearen ondorioa alderik alde dudatan jartzen ari, 
hainbat kasutan fenomeno bat baino gehiago lanean ari izan litezkee-
la iradokitzen baizik. Litekeena da, A ala B fenomenoa gertatzen ari 
izan ordez A eta B fenomenoak gertatzen ari izatea aldi berean. Inter-
ferentziak euskara urrunean eragin al du lehenik eta gero, Münch-ek 
dioen bidetik, interferentziaren ondorio hori mintzamolde hurbilera 
zabaltzen ari al da? Edota alderantziz? Denbora-pasa merkea irudituko 
zaio gogoeta moduko hori bati baino gehiagori. Ez naiz ni iritzi ho-
rretakoa: uste baino garrantzi handiagoa du mintzamolde arruntaren 
gesaltze-bidea nondik norakoa den jakiteak.

Mintzamolde urrun-hotz horrek berekin duen lotura afektiboa, eta pizten 
duen nortasun-jarrera, baliteke Katalunian bezala diferentziala izatea hemen 
ere. Jatortasun-marka, egungo egunean ere, baliteke ahozko euskara hurbilean 
kokaturik egotea eta hura izatea, funtsean, euskaldun-jendeak etnokulturalki 
«bere» sentitzen duen aldaera nagusia. Garrantzizko ondorioa da hori, guretzat 
ere, egia izatera. Bertsolaritzak gure artean (bi mende luzez bederen) izan duen 
eta egungo egunean ere euskaldun (batez ere euskaldun zahar) askoren artean 
duen arrakastaren iturburuetako bat hor legoke. Euskaldun-jende arrunta, ez 
ezinbestean elite intelektuala edo eskola-munduko profesional multzo jakina, 
liburuak baino gehiago erakartzen du orain ere kantuak, bertsoak eta mintzoak. 
Azken mende-laurden honetan alfabetaturiko euskaldun-jendeak ere lehenta-
sun-molde hori duela uste dut nik, funtsaren funtsean. Hitzaren xarma hori ez 
da, Münch irakaslea mintzo, euskararen berezitasun huts. Guk baino tradizio 
literario zahar-aberatsagoa, eta guk baino alfabetatze-ohitura zabalduagoa, 
izandako Katalunian ere halako arrasto zabala aurkitu uste du berak. Ez geni-
oke, hortaz, ondorio horri ere muzin egin behar.

Labur bilduz: on genuke guztiok, Christian Münch-en hipotesi horiek 
kontuan hartuz, mintzamoldearen eta idazmenaren berritze- edo bestelakotze-
kontuok zertxobait zorrozten, eta aldaera bakoitzaren argi-ilunak zehazten, 
saiatuko bagina. Arazo bat konpondu nahi denean, izan ere, diagnostiko zuze-
na egitea funtsezko aurrelana da.

III. MÜNCH-EN ZENBAIT BALIOESPEN SOZIOLINGUISTIKO

Katalan zahar eta berrien idazmena izan bada ere ikertzaile alemanaren 
aztergai nagusi, liburuak ez ditu alfabetatze-saio instituzionalaren emaitza lin-
guistikoak (acquisition planning alorrekoak eta sortuz doan hizkera/idazkera 
molde urrunaren ezaugarriak) bakarrik analizatu. Hortik aurrera ere jo du berak, 
gorago aipatu dudanez, eta soziolinguistika katalanari errepasoa ere eman nahi 
izan dio. Aski errepaso kritikoa, egia esango badugu. Horrelakoetan maiz 
gertatu ohi denez konforme nago bertan esaten duen hainbat gauzarekin, eta 
dudatan utzi nau edo ez nau asebete beste zenbaitetan. Aldeko eta kontrako 
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iritzi-ohar soilak eskaini nahi ditut hemen, kontuok zertxobait argitzen haste 
aldera. Konforme nago, oro har, Christian Münch-en balioespen biokin:

III.1.  Aho-hizkuntza izandakoa idatz-langintzarako estandarizatzea 
(oro har, corpus-plangintza osoa) zeregin estralinguistikoa da aski 
neurri zabalean

Estandarizatze-lanaren eta corpus-plangintza osoaren atal estralinguisti-
koa berariaz azpimarratzen du liburugile alemanak. Horretan oinarriturik gogor 
kritikatzen ditu, une batez, Katalunian (eta, handik bueltan, hemen) indar 
berezia izandako ikuspegi teoriko batzuk. Hala dio 33. orrialdean: «die Ta-
tsache, daß jede Norm nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie durch ihre 
Sprecher angenommen ist und allgemeine Verwendung findet». Arrazoi osoa 
du horretan, nire iritziz: hizkuntza baten arau ortografiko, lexiko, foniko edo 
morfosintaktikoen arrakasta ez du arau horien «ontasun» intralinguistikoak 
(bakarrik, edo nagusiki) determinatzen, bere gizarte-onarpenak baizik. Arauak 
arrakasta izango badu, onartu egin behar dute hiztunek. Araua ikasi egin behar 
dute, eta luze-zabal erabili: minoria soil baten jarduna ez da horretarako aski. 
Horrek, jakina, zehaztapen intralinguistikoez gainera kontsiderazio soziolin-
guistikoak eta glotopolitikoak aintzakotzat hartzea eskatzen du.

Status-plangintzatik aparte garaturiko corpus-plangintza orok berekin 
duen arriskua erabatekoa da: paperean, paper hura idatzi duenaren lotsagarri, 
iltzaturik gelditzeko arriskua, hiztun gehienen ezpain-lumetan txertatu gabe. 
Ninyoles-en 1971ko aipamen famatu batean oinarrituz, Fishman-en aspaldida-
niko argudio nagusietarikoa zurkaizten du Münch-ek: alferrik da «hizkuntza 
ederrak honelakoa, horrelakoa edo halakoa» izan behar lukeela esatea eta 
«hizkuntza eder» horren eredu teorikoa eskaintzea, eredu horretaz baliatu behar 
lukeen hiztun-elkarteak (horren beharrik handiena duen elkarte horretako 
zenbait harreman-sarek eta hiztun-idazle multzok bereziki) eredu hori gogoko 
ez badu, zuzen erabiltzen ikasten ez badu eta, bereziki, eguneroko jardun 
arruntean halaxe egiten ez badu. Joera handia dugu euskaldunok, are hizkun-
tza-soziologiaren alorrean dihardugunok, egia zorrotz hori alde batera utzi eta 
araugintzaren kontua, langintza horren parte zentrala eta ia bakarra, hiztegiak, 
gramatikak eta estilo-liburuak egin eta argitara ematea dela uste izateko. Ga-
rrantzitsua hori dela eta hortik aurrerakoa gauza xumea dela uste izan ohi dugu 
sarri. Xumea eta, beraz, adituon interesa eskatzen ere ez duena.

Ederra litzateke kontua, jakina, gauzak horrela balira: dagokionak (Eus-
kaltzaindiak, azken finean) erabaki bitza erabaki beharrekoak (ortografia, hitz-
altxor orokor eta espezializatua, gramatika eta ahoskera) eta euskaldunok, 
zintzo eta fite, hark erabakitakoak bete ditzagun bururik buru. Horra hor 
arazo guztiak konpondu. Ederra litzateke. Kontuak ez dira horrela, ordea, ez 
gure artean eta ez mundu zabalean. Münch-en irakatsiak lagundu egiten digu 
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egia horretaz jabetzen. Lehendik jakiteko motibo sendorik bagenuen ere, ezi-
kusia egiten diogun egia latz hori begien bistaratzen digu berak, katalan-hiz-
kuntza eta hango alfabetatze-saioa hizpide harturik. Hizkuntza baten normati-
bizazioa ez da arauak eman eta argitaratzea soilik. Hori baino mila aldiz 
konplexuagoko fenomeno soziokultural eta politiko-instituzionala da, gehiegi-
tan ahazten badugu ere, hizkuntzaren barne-normaltze hori.

III.2.  Normalització lingüística-ren mugak eta flakeziak

Katalanek sortua da, gorago esan denez, Normalització lingüística dela-
koa: bai hitza eta bai, bereziki, kontzeptua. Haien zordun gara gu, bete-betean, 
hizkuntza-normalkuntzaz dihardugunean. Erreferentziazko kontzeptu zentrala 
izan da normalització lingüística hori, Katalan-herrietan eta gure artean. Egia 
da Georg Kremnitz batek aspaldi aztertu zuela kontzeptua, eta bere zenbait 
muga agerian jarri. Azken urteotan ugaritu egin dira ordea, aleman-hizkuntza-
ko mundu akademikoan, gaiari aurrez aurre heldu eta balioespen kritikoak 
erantsi dizkioten adituak. Horietarikoa dugu, bete-betean, Christian Münch.

a)  definizioaren lausoa: Katalanistikaren esparruan hizkuntza-normalkun-
tzak izandako zenbait formulazio ahul definiturik dago, bere ustean. 
Definizioaren ahulaz edo, zehazkiago, lausoaz kexatzen da bera. Ni-
nyoles hartzen du berriro aipagai, soziolinguista valentziarraren esaldi 
honen lausotasun kontzeptuala azpimarratuz: «la normalització com-
porta sempre la consciència d’aquella distància que cal recórrer, d’un 
camí que (..) ens porta d’»allò que som» a «allò que deuriem es-
ser» (23). Zer da ordea, praktikan, «allò que deuriem esser»? Nora 
eramango gaituen ez dakigun trena hartzea noraino da zuhur? Ez zaio 
arrazoirik falta, hainbatean: hizkuntza-politikaren bizkarrezur osoa 
hizkuntza-normalkuntzan oinarritzen baldin bada, han (Katalunian) eta 
hemen, eta ekimen horren helburua zehaztu gabe baldin badago 
apropos, zertarako balio digu bizkarrezur horrek? Badago hor koska 
bat, errazegi gainditu uste ohi duguna baina eguneroko praktikan, 
besterentzat bezainbat guretzat, behaztopa-harri sakon gertatu ohi 
dena. Inportantea da, zinez, hizkuntza-normalkuntzaren hainbat defi-
nizioren izaera lauso horretaz jabetzea eta definizio horietan «self-
fulfilling prophecy» direlakoek duten lekuaz jabetzea, zertan ari garen, 
zergatik eta zertarako, begien bistatik galduko ez badugu. Arrazoi 
ematen diot horretan.

a)  Nik ez dut uste halere, eta baliteke horretan Münch-ekin bat ez etor-
tzea, lausotasun hori ahuldadea denik ezinbestean. Ez beti, behintzat. 
Konstruktu teoriko horrek gizarte-giroa du oinarri, ezinbestean. Gizar-

 (23) Ikus Ninyoles 1976, 76. or., in Münch, 2006: 34.
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te-giro hori ez da inoiz uniformea, batetik. Gizarte horretan eragiten 
duen Zeitgeist delakoa ere aldatuz joan ohi da, bestetik: hizkuntza-
normalkuntzari buruzko iritzi-jarrerak eta jokamolde nagusiak ere al-
datuz joan ohi dira, hori guztia dela medio. Gizarte-giroa aldatzen den 
neurrian, irismena eta orientazioa ere gutxi-asko aldatu beharra du 
lekuan lekuko hizkuntza-normalkuntzak, bide-bazterrean galdurik 
geldituko ez bada. Aldatuko bada, berriz, lagungarri ordez enbarazo 
ditu azken helburuen definizio zurrun-zehatzak. Ahuldade-arriskua 
bezainbat malgutasun-iturri ere bada, hortaz, lausotasun hori. Malgu-
tasun-iturri da eta ez da, besterik gabe, gutxiestea komeni.

b)  Konfliktu-burrukaren formulazioak ahuldu egin ditu gainerako azter-
bideak. Hizkuntza-normalkuntzak bezala, aparteko lekua izan du 
language conflict kontzeptuak Katalunian oro har, eta bertako sozio-
linguistikan bereziki. Oso erakargarriak dira, alde horretatik, Jordi 
Bañeres-en eta Joan Maria Romaní-ren testu jakinak aipatuz Münch-
ek (2006: 35) esaten dituenak. Funtsezkoa iruditzen zait bereziki, bere 
ikuspuntuaren abiaburu delako, Argenter-ek 1991n, Institut d’Estudis 
Catalans-en osoko bilkuran, azaldutako hura: «Fins i tot el desplega-
ment d’una disciplina com la sociolingüística catalana s’ha centrat 
obsessivament en l’anàlisi del conflicte català/castellà o català/francès 
i de categories que en deriven; poc ha contribuit en canvi a fornir-nos 
un coneixement científic de les diverses varietats del nostre repertori 
verbal i de l’estratificació sociolingüística de la nostra comunitat» 
(Argenter, 1991: 15).

Ez du Argenter-en esaldi horrek, nire ustez, language conflict kontzep-
tuaren garrantzia eta izaera ezabatzen. Bai, ordea, aztertu beharreko gauzak 
asko direla gogorazten, eta azterbide osoa puntu batean zentratzea kaltegarri 
izan litekeela azaltzen. Arazoen aniztasunaz jabetu beharra, eta horretarako 
ikuspegi zabalaz jokatu nahia, oso da arrazoizko. Hala da oro har, hizkuntza- 
-politika aztertzerakoan. Halaxe da esparru konkretuagoak ikertzerakoan ere: 
helduen alfabetatze-lanaren zergatikoak, zertarakoak, nolakoak eta noraino-
koak oso dira berariaz landu beharreko gaiak. Gure alorreko alfabetatze-
esparrura etorriz, adibidez, ikasketarien eta agiridunen kopuru-kontuen 
analisia ezinbestekoa da, langintza osoaren gizarte-dimentsioa begien bista-
tik galduko ez bada. Analisi kuantitatibo hori hankamotz gelditzen da, ordea, 
lortzen ari diren emaitza kuantitatibo horiei balorazio kualitatiboa eransten 
ez bazaie. Balorazio kualitatibo horretan zentratzen da, hain zuzen, Münch-
en lana. Zer-nolako katalan alfabetatuak ari gara sortzen? Zertarako gai dira 
katalanez, eta zertarako gaztelaniaz, beren idatzizko jardunean? Zer-nolako 
katalana sortzen ari da horien lumatik? Zer eragin du katalan idatzi «berri» 
horrek katalan-jendearen ohiko mintzajardunean? Zer-nola eragiten dio ho-
rrek, azkenik, alfabetatu berri horien katalan-hizkuntzarekiko atxikimendu-
moldeari?
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IV. ASEBETE EZ NAUEN ZENBAIT PUNTU

Normala ere denez, liburua irakurtzerakoan ez naiz beti-beti konforme 
sentitu egileak bertan dioenarekin. Iritzi diferenteren bat azaldu dut dagoeneko, 
puntu jakinen batean edo bestean. Bada ordea liburuan, ohar xume horiezaz 
gainera, printzipiozko desadostasunik eragin didan konturen bat edo beste. 
Horren berri eman zahi nuke hemen, iruzkinari amaiera eman aurretik.

IV.1.  Soziolinguistika ez omen da hizkuntza idatziaz ezer asko 
arduratzen

Bere hitzetan esanik, «Schreiben und Schriftlichkeit sind keine traditio-
nellen Themen der Soziolinguistik (24)». Ez nuke nik horrelakorik hain erraz 
esango. Egia da soziolinguistikak (batzuek, Fishman-en bidetik, hizkuntza- 
-soziologia deitu ohi dugunak) mintzajardunaren gizarte-moldaera duela azter-
gai nagusi. Hori duela aztergai nagusi eta, horren barruan, oso berariaz ikertzen 
duela nork-norekin-noiz-zertaz darabilen hizkuntza edo aldaera bat, eta noiz 
bestea. Egia da orobat, Münch-ek zuzen dioenez, hizkuntzaren forma normal-
duarekin (idazterakoan nagusi den forma batu edo estandarrarekin) aski nola-
halako ezkontza (bai eta ezkon-ondoko egonezina) duela hizkuntza-soziologi-
ak. Ez da harritzekoa: jendeak egiten duena hartzen badugu soziolinguistok 
aztergai nagusi (ez egin behar lukeena edo oinarri-oinarrian, bera konturatzen 
ez bada ere, egiten ari-edo dena) ahozko jarduna aztertu beharko dugu lauta-
tik hirutan. Lautatik hirutan edo, segun noiz-nola, hamarretatik bederatzietan. 
Hizkuntza idatzitik oro har, eta hizkuntza idatziaren forma bateratutik berezi-
ki, urrundu egin du eskakizun horrek hizkuntza-soziologia.

Urruntzeak ez du esan nahi, ordea, hizkuntza idatziari (idatziari oro har, 
eta forma idatzi kanonikoari bereziki) bizkar ematen dionik soziolinguistikak. 
Ez zion bizkar eman lehen, hasierako urteetan: aizu bekit hemen Münch-ek, 
zergatik ez dakidala, bazterrera utzi dituen Heinz Kloss, Einar Haugen eta 
Uriel Weinreich aipatzea (25). Eta ez dio bizkar eman geroztik ere: aparteko 
atentzioa jasoa du idazlangintzaren gizarte-moldaerak, 1964ko Bloomington-
go bileraz geroztikako soziolinguistika akademikoaren jardunean. Tesigileak 
puntu horretan dioena orpoz orpo onartzeak corpus planning-en hainbat 
ekarpen eder alde batera uztea eskatuko luke: barrenak ez dit halakorik 

 (24) Itzulpen libreaz, «idazte-lana eta idatzizko jarduna ez dira soziolinguistikaren aztergai 
mami izan»

 (25) Bazterrera utzi izate hori are da nabarmenago ikertzaile «zahar» horien lanak hizkun-
tza-normalkuntzaren pareko (edo ez oso bestelako) kontestu geo-linguistikoetan oinarritu zirelarik 
eta, beraz, Kataluniako azterlanaren konparazio-gune balios gerta zitezkeelarik. Kontua are da 
harrigarriago aurrelari horiek kultura alemanean edo, oro har, germanikoan txertaturik daudenez. 
Izango du kontuak, seguru nago horretan, bere motiboa: nire ezjakinak ez du, noski, aparteko 
baliorik.
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agintzen. Baliteke Münch-ek esan nahi izan duena nik gaizki ulertu izana. 
Neurea litzateke kasu horretan okerra. Esan nahi duena ongi jaso badut, aldiz, 
ez nago esaldi horrekin konforme.

IV.2. Soziolinguistika katalanaren motibazioak

Inork ez du ukatzen, ez hemen eta ez Europan, soziolinguistikak harriga-
rrizko garapena izan duenik Katalunian. Arrazoizkoa da, horregatik, garapen 
horren zergatikoak argitu nahi izatea. Zergatik hainbat garatu den edo, gutxie-
nez, garapen hori zerekin lotuta ageri den. Christian Münch-en ustean (2006: 
34-5) Kataluniako gizarte-bizitzan hizkuntza-politikak hartutako pisua izan da 
soziolinguistika katalanaren garapen akademiko horren motibo nagusi.

Ez nago batere seguru, soziolinguistikak Katalunian izan duen garapen 
akademiko-unibertsitario (bere esanean) harrigarriak motibazio politiko-insti-
tuzional hori izan duenik batik bat. Hizkuntza-politika eta hizkuntza-normal-
kuntza askotan elkarren eskutik dabiltza. Baina horrek ez du esan nahi, so-
ziolinguistikak Katalunian izan duen garapen akademiko-unibertsitarioak 
motibazio hori izan duenik justu-justu. Ez daukagu urrutira begiratu beharrik, 
puntu horretan epaia errazegi eman dela ikusteko. Hemen gaude euskaldunok, 
aski antzeko inguramen politiko-instituzionalean eta han bezain hizkuntza- 
-kontu larriarekin. Ezin esango dugu polarizazio politikoa nabarmenki txiki-
agoa denik hemen: diferentea bai, agian, hainbat ikuspegitatik begiratzen bada 
kontua; txikiagoa, ordea, nekez. Herri-aginteen baliabide material eta institu-
zionalak ez dira hemen han baino ahulagoak, kontzertu ekonomikoa dela 
medio.

Han posible izan dena ezinezkoa gertatu da, ordea, hemen: ez soziolin-
guistika-instituturik sortu dute EAEko herri-aginteek, eta ez hangoen usainik 
ere lukeen hizkuntza-soziologiazko katedra-sarerik sortu da hemengo uniber-
tsitate publiko eta pribatuetan. Ez dakit zerk esplikatzen duen ongien, katalan-
herrialdeetako loraldi soziolinguistiko unibertsitario-akademiko handia eta 
gure (haien aurrez aurreko) lehortea. Zergatik gertatu den ez dakit. Azken 
mende-laurdeneko instituzionaltze politikoaren ondorio huts ez dela izan uste 
izateko badugu, hori bai, behar adina elementu.

V. AZKEN OHARRAK

Aski luzatu naiz dagoeneko, eta horrela beharko du gaurkoz. Argitalpen 
inportante bat dugu eskuartean. Egia da ez dela gutaz mintzo, katalanez baizik. 
Egia da, orobat, Kataluniako gertaera soziolinguistikoaren atal bat aztertzen 
duela nagusiki, ez egoera osoa. Erakargarria da, ordea, Münch-ek egin duen 
azterlana eta handik atera duen zenbait ondorio. Egin dizkiodan puntualizazio-
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ek ez dute, bistan da, bere ekarpenaren mamia indargabetzen. Zer pentsatua 
ematen dute, oro har, bere ikuspegiek eta zenbait ondoriok. Hemen ere halako 
azterbideak bultzatzeko gogoa pizten dute, bestetik.

Hizkuntza-normalkuntzaren gaineko eztabaida teoriko sendoa izan da (eta 
egungo egunean ere ari da gertatzen) Katalunian, bertako adituen, normalkun-
tza-zaleen, detraktoreen eta herri-agintarien artean. Eztabaida eta buru-lantze 
horien jakitun da Münch; horien zordun ere bai. Bere liburuan oihartzun 
ozena dute kontu horiek guztiek. Oihartzun ozena dute eta, funtsaren funtsean, 
kezka bizi baten lekuko ditugu: katalana indarberritzeko saioa, 1980tik aurre-
ra instituzionalizatua, nahi eta uste bezain ondo ez doan seinale (26). Aparteko 
garrantzia aitortu behar genieke, horrexegatik, adituen arteko eztabaida horiei. 
Atentzio handiz aztertu behar genuke batzuen eta besteen argudio-bidea, 
geure burua itsutu nahi ez badugu eta besteren bizkar ikasten ahalegintzeko 
prest baldin bagaude. Gu baino aurrerago doaz katalanak hizkuntzaren gizarte- 
-dimentsioari dagozkion hainbat gauzatan, eta haien argi-itzalak bide-erakusle 
izan behar genituzke. Ez dago honetan ere, egia da hori, mimetismo hutsez 
jokatzerik. Uste baino tarte txikiagoa dago gainera, hainbat alorretan, haien 
eta gure ekimenen artean. Badago zer ikasia ordea, ugari, eta ez genuke au-
kera eder hori alde batera utzi behar. Münch-en lana, beste hainbatena bezala, 
lagungarri ederra dugu horretarako.
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Recuperación del Euskera en Navarra:
EUSKARAREN BERRESKURATZE ITXAROPENTSUA 

NAFARROAN 

Andres Iñigo, 
Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkaria 

Euskaltzaindiaren Jagon Bilduma berrituaren lehendabiziko zenbakia da 
eta eskaintzen den lana Miquel Gros i Lladós jaunaren eskutik datorkigu. Gros 
jauna abokatua da ogibidez eta katalana sortzez eta bizilekuz. Gaztaroan, or-
dea, zenbait urtez Iruñean bizitzea tokatu zitzaion eta, liburu horretan ikusten 
den bezala, ez zuen alferrik galdu Nafarroa ezagutzeko izan zuen aukera. 
Ondotik, Kataluniara itzuli aurretik, unibertsitateko ikasketak zirela eta, Anda-
luzian pasatu zituen urte gutxi batzuk aski izan zituen konturatzeko berak 
ezagutu zuen Nafarroa ez zetorrela bat Estatuko bertze zenbait herrialdetako 
jendeak Foru Komunitateaz zuen informazioarekin. Izan ere, Nafarroaz gutxi 
jakiteaz gain, hemengo errealitatea desitxuratzen duten zenbait estereotipotan 
oinarritutako aurreiritziak zituztela ikusi zuen, eta, bertzeak bertze, nafarrak 
ez direla euskaldunak edota euskara ez dela Nafarroako hizkuntza. 

Orduan gogoratu zitzaion hain hedatuak dauden ezjakin, aurreiritzi eta 
interpretazio interesatu haiei aurre egiteko modurik egokiena datu objektiboe-
tan oinarritutako errealitatea ezagutzera ematea zela, eta xede hori lortzeko 
biderik zuzenena eta baliagarriena nafarrek diotena azalaraztea. Bide horri ekin 
zion eta nafarrek udal erroldetan euskararen ezagueraz ematen dituzten eran-
tzunak banan-banan aztertzea erabaki zuen. Dakigun bezala, Nafarroan 1986ko 
erroldan egin ziren lehenbiziko aldiz euskararen ezaguerari buruzko galderak 
eta gauza bera egin da hurrengoetan, 1991, 1996 eta 2001ekoetan, alegia. 

Azterketa horien emaitza da Gros jaunak liburu horretan eskaintzen di-
guna. Aipatzekoa da egileak lan hori burutzeko aplikatu duen metodologia. 
Alde batetik, lau errolda horiek udalez udal eta banan-banan aztertu ditu; 
hortaz, oinarri sendoko lana da, Nafarroako biztanle guztien datuak –ehuneko 
ehunenak– jaso eta aztertu baititu. Bertzetik, emaitzak eskualdeka, azpi-esku-
aldeka eta udalez udal aurkeztu ditu eta Nafarroa osokoak ere bai. Emaitza 
horiek koadro eta mapetan irudikatu ditu eta islatzen duten errealitate sozio-
linguistikoa koloreen arabera mailakatu, ahalik eta ulerterrazena izan dadin. 
Azkenik, euskara jakiteari dagozkion emaitzak modurik zehatzenean azaltze-
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arren, egileak bi kategoriatan sailkatu ditu nafarrak: vascofonoak –euskara 
ulertzeko gai direnak– eta euskaldunak –euskaraz aritzeko ere gai direnak–. 

Euskarak Nafarroan azkeneko hogeita bost urteetan, irakaskuntzaren bitar-
tez batik bat, izan duen bilakaeraren erakusleihoa da liburua. Bertan ikus daite-
ke emandako urratsak, oro har, handiak izan direla, euskararen lege murriztai-
letik espero zitekeen baino anitzez hobeak. Hori egiaztatu ahal izateko aski da 
1986 eta 2001 bitartean, Nafarroako gizarteak emandako erantzunari esker, izan 
den datuen bilakaerari erreparatzea. Erraterako, Nafarroa osoan euskaldunen 
(euskaraz aritzeko gai direnen) kopurua 2 puntu igo da (%10’1etik %12’1era). 
Zenbait eskualdetan, ordea, igoera puntu horiek nabarmenki altuagoak dira, hala 
nola, Burundan 7’5, Bortzirietan 7’7, Baztanen 4’8, Iruñerrian 3’2, Etxauribarren 
7’7, Estellerrian 2’7, Ameskoa-Allin ibarretan 8’3, Zaraitzun 5’4, Erronkariba-
rren 7’7, eta oraindik gehiago eskualde horietako zein bertze batzuetako herrie-
tan, Ziordian 16’3, Altsasun 10’2, Beran 9’3, Urdazubin 18’2, Atarrabian 8’2, 
Barañainen 4’7, Etxaurin 9’2, Agoitzen 9’6, Irunberrin 4’6, Zangozan 3’7, Ta-
fallan 2’8, Otsagabian 5’3, Izaban 12’9, Sartagudan 3’9, Vianan 4’6. 

Biziki interesgarria da egileak 2001eko erroldako datuekin egin duen 25 
urtetik beherakoen azpi-sailkapena, eta interesgarriagoa oraindik egiaztatu ahal 
izatea zein den leku bakoitzean 15 urtetik beherakoen artean euskara dakitenen 
ehuneko kopurua. Nafarroako kopuru orokorra, 1986 eta 2001 bitartean 2 
puntu igo ondotik, ehuneko 12’1ekoa baldin bada, 15 urtetik beherakoena 
21’3ekoa da. Begi bistakoa da igoera nabari hori D ereduko irakaskuntza 
publikoari eta ikastolei zor zaiela. Ehuneko horiek izugarri nabarmendu dira 
zenbait eskualdetan, bertzeak bertze, Burundan 63’1, Iruñerrian 19’9, Etxau-
ribarren 58, Estellerrian 24’1, Zaraitzun 36’6, Erronkaribarren 36’6, Ameskoa-
Allin ibarretan, 28’3, eta gauza bera begiztatzen ahal da eskualde horietako 
herri nagusienetan eta bertze zenbaitetan, erraterako Ziordian 83’3, Altsasun 
57’1, Iruñean 18’3, Etxaurin 56’4, Lizarran 30’3, Otsagabian 38’5, Erronkarin 
36’7, Agoitzen 53’3, Irunberrin 31’7, Zangozan 16’7, Tafallan 12’2, Sartagu-
dan 22’7, Vianan 21’7. 

Euskararen biziraupenerako lehen eta oinarrizko urratsa den aldetik, orain 
dela hogeita bost urteko errealitatearekin konparatuz, egoera berri eta itxaro-
pentsu baten aitzinean gaudela egiaztatzen digu lan honek. Hori ukaezina da, 
baina, aldi berean, argi izan behar da datu hauek euskararen jakitera mugatzen 
direla. Bertze kontu bat da –lan honetatik kanpo geratzen dena–, euskararen 
erabileraren garapena Nafarroako gizartean, euskararen benetako biziraupene-
rako jakitetik erabiltzera eman beharko baita urratsa, eta hizkuntzaren presen-
tzia familia, lagunarte, karrika, kultura gune, aisialdi, administrazio zerbitzu, 
lantegi, komunikabide eta abarretan bermatu eta harremanetarako tresna iza-
tera iritsi. Eskolara soilik mugatuz eta bertze eremu horietara hedatzen ez bada, 
bistan da euskararen iraupenak jai daukala. 

Dena dela, Gros jaunak eskaini digun lana planteamendu berriak egin ahal 
izateko oinarri sendoa eta abiapuntu justifikatua da. Egun indarrean dagoen 



816 EUSKERA – LII, 2007, 2

euskararen eremuen mapa, behinik behin, erabat zalantzan jartzen du, begi 
bistakoa baita orain dela 21 urte onartu zen mapak, gaur eguneko datuekin 
egin izan balitz, bertze banaketa bat izanen zuela, lan honen egileak aditzera 
eman eta proposatzen duen bezala. 

Euskaltzaindiaren Sustapen batzordeak, argitalpen honen bitartez, denen 
eskura jarri nahi izan ditu Miquel Grosen eskutik jaso dituen Nafarroako 
euskararen berreskuratze prozesuaren emaitza zehatz eta interesgarriak. Aldi 
berean, espero du euskararen errekuperazioaren egungo egoera hau kontuan 
hartu eta abiapuntu izatea hemendik aitzina eratu beharko liratekeen hizkuntza 
plangintzetako hausnarketetan, eta bereziki sortu berri den Euskararen Nafar 
Institutuaren eskutik abian jarri nahi diren ekimenetan. 



EUSKARAREN BERRESKURATZEA NAFARROAN 

Patxi Juaristi, 
soziologoa

Uka ezina da euskararen inguruan aldaketa garrantzitsuak gertatzen ari 
direla. Euskaldun kopuruaren hazkundea, D ereduaren hedakuntza, hiriburue-
tako euskaldunen ugaritzea, euskaldun berrien fenomenoa… Franco hil ostean 
euskararen mundua eraldatzen hasi zen, eta, nire ustez, oraindik eraldaketa 
prozesu horretan guztiz murgildurik gaude, etorkizuna nolakoa izango den 
zehatz-mehatz ez dakigularik. 

Testuinguru honetan, garrantzitsua da non gauden eta nora goazen ezagu-
tzea, iparra non dagoen ez ahazteko. Euskararen inguruko azterketak, gogoetak 
edota iritzi trukaketak ezinbestekoak dira, datorkiguna aurreikusteko, behar 
bezalako erabakiak hartzeko eta euskara eta euskal kultura aro postmodernoan 
inolako trauma eta konplexurik gabe sartzeko. 

Horregatik iruditzen zait interesgarria Miquel Gros i Lladós-en liburua: 
Recuperación del Euskera en Navarra. Izan ere, 1986tik Nafarroan euskarak 
izan duen bilakaera, gaur egun duen egoera eta aurreikusi daitekeen etorkizu-
na zehatz-mehatz aztertzen ditu, eta gai honen inguruan gogoeta sakona egi-
tera bultzatzen gaitu; eta, bide batez, euskararen inguruan Nafarroan gertatzen 
ari denari buruzko hainbat mito apurtzen dizkigu. 

Miquel Gros i Lladós-ek 1986, 1991, 1996 eta 2001eko erroldetako datu 
soziolinguistikoak aztertu ditu, eskualdez eskualde. Alegia, nafar guztiek 
euskaraz hitz egiteko duten gaitasuna ikertu du, bi urtetik beherakoak kendu-
ta. Beraz, agertzen dituen ondorioak populazioaren datuetan oinarrituta daude, 
eta ez dute laginketa errorerik. Beste hitz batzuekin esanda, Nafarroako esku-
aldeetan euskararen inguruan gertatzen ari denaren argazki fidagarria eta osoa 
eskaintzen digu. 

Aurkezten dituen datu eta ondorioen arabera, ez dago zalantzarik euska-
ra berreskuratzen ari dela Nafarroan. Franco hil osteko urteak izan ziren txa-
rrenak euskararen osasunari dagokionez, baina 1985. urtetik aurrera gauzak 
aldatzen hasi ziren, eta euskaraz hitz egiteko edonolako gaitasuna dutenak 
(Miquel Gros i Lladós-en hitzetan «vascofonos») zein euskaraz ondo hitz 
egiteko gai direnak (euskaldunak) ugaritzen joan dira. Eskualde ia guztietan, 
euskarak progresio geometrikoa erakusten du. 
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1986an, Nafarroako 16 eskualdetako biztanleriaren %10ak euskararen 
edonolako ezagutza zuela adierazten zuen (Gros-en hitzetan «vascofonos» 
ziren), eta, gaur egun, 32 eskualde dira egoera horretan daudenak. 

Euskaldunen edo euskaraz ondo hitz egiteko gai direnen kopuruak ere 
gora egin du 1986tik. Bereziki azpimarragarriak dira Burundako datuak, 
Agoitzaldekoak, Erronkarikoak, Ameskoa-Allin ibarretakoak, eta Etxauribarre-
koak, inguru horietan hamar puntu inguru igo delako euskaldunen kopurua, 
eta eskualde gehienetan igoera %5ekoa izan delako. Hala ere, lanak argi uzten 
du euskaldunen kopurua «vascofonoena» baino gutxiago hazi dela. Miquel 
Gros i Lladós-en ustez, horren arrazoia da hainbat eskualdetan euskararen 
familia arteko transmisioa etenda zegoela, eta azken hamabost urteetan hil 
diren belaunaldiak zirela euskaldunenak. 

Euskararen indartze hau azaltzerakoan, Miquel Gros i Lladós-ek dio 
«Vascofonoen» zein euskaldunen kopuruaren hazkundea eskolari esker gertatu 
dela nagusiki, baina baita hainbat nafarren borondate eta euskararekiko duten 
jarrera baikorrari esker ere. Bere ustez,

…las comarcas que fueron total o parcialmente euskaldunes hasta los siglos 
XVI y XVII muestran un porcentaje, en la vascofonía infantil, que se sitúa entre 
el 50 y el 30% de vascófonos. Son datos concluyentes. Dichas comarcas presen-
taban en 1986 unos porcentajes de vascofonía pírricos, y al estar situadas en 
zona no vascófona, no ha habido ninguna promoción social de carácter signifi-
cativo, ni del euskera ni de su aprendizaje. Cabe atribuir, por tanto, solamente 
a la voluntad de su tejido social, el considerable nivel de revasquización produ-
cido, y, sin duda, la herencia histórica que el euskera dejó en aquellas tierras ha 
debido jugar un papel en dicha recuperación.

Arestian esan bezala, liburuak hainbat mito ere apurtzen dizkigu. Izan 
ere, oso ohikoa da pentsatzea Nafarroako euskaldun gehienak Gipuzkoatik 
hurbil dauden eskualdetan bizi direla. Alegia, askotan pentsatzen da euskararen 
presentzia Nafarroan Gipuzkoaren eraginaren ondorioa dela. Miquel Gros i 
Lladós-ek argi erakusten du euskara nafar guztien ondarea dela eta euskaldu-
nak Nafarroa osoan daudela barreiatuta. Modu berean, liburuak frogatzen du 
askok pentsatzen dutena baino egoera hobeagoa duela, gaur egun, euskarak 
Nafarroan. Izan ere, oraingo haur eta gazteak aurreko belaunaldietakoak baino 
euskaldunagoak dira. Gainera, euskaldunen ugaritzea eskualde ia guztietan 
gertatu da. Zentzu honetan, liburu honen ondorio garrantzitsuenetarikoa da, 
nire ustez, Euskararen Legeak Nafarroan ezarri zuen eremuen araberako ba-
naketa ez datorrela bat gaur egungo egoera soziolinguistikoarekin. 

Gaur egun bizirik dauden hizkuntzen kopurua 5.000 eta 6.000 bitartekoa 
dela uste da. Hala eta guztiz ere, badirudi hauetariko asko hil egingo direla 
hurrengo urteetan. Ikerlari asko dira esaten dutenak hizkuntza desagerpena 
izango dela XXI. mendeko arazorik larrienetakoa. 
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Miquel Gros i Lladós-ek egin duen ikerketa honen arabera, ez dirudi hori 
gertatuko zaionik euskarari Nafarroan. Arazoak eta ahultasunak ukatu gabe, 
euskara aurrera ateratzen ari da Nafarroako eskualdeetan, eta etorkizuna bai-
korki ikusteko arrazoiak badaude. Lan zehatz eta ondo egindako batek adie-
razten digu hori.



IV

EUSKERA AGERKARIAREN
EDUKIAK



EUSKERA AGERKARIAREN EDUKIAK

Euskaltzaindiaren Argitalpen Batzordearen erabakiz, 2007-XI-29an, 
Euskera Agerkari ofizialaren berregituratzea dagokio batzorde bati, Euskal-
tzainburuak, Argitalpen eragileak, Akademiaren Idazkariak eta Adolfo Arejita 
euskaltzain osoak osatutako batzordeari, alegia. Batzorde berean erabakitako 
berregituratze horren arabera, Euskera Agerkariaren hiru zenbaki argitaratuko 
dira, urtero-urtero, aurrerantzean. Horietatik lehena eta hirugarrena izango dira 
Euskaltzaindiaren lana eta bizitza akademikoa bilduko dituztenak; bigarrenak, 
aldiz, ikerketa-lanak eta bestelakoak jasoko ditu beren beregi.

Jarraiko orrialdeotan zehazten da zein izango diren gai lehenetsiak eta 
irizpideak urteroko bigarren zenbaki hori osatzeko. Esan gabe doa urrats 
esanguratsua izan daitekeela honako hau, Euskera agerkaria eraberritzeko 
prozesuan, Akademia osatzen dugun guztion parte-hartze zabala tartean dela. 
Horrexegatik, hain zuzen ere, dei berezia egiten diet euskaltzain guztiei eta 
euskalgintzaren munduan ari direnei, zeinek bere esparruan lantzen dituen 
gaien emaitzak Euskaltzaindira bidal ditzan, aintzakotzat hartuak izango bai-
tira horiek, gerora datozen irizpideak betez gero.

Joan bitez, aldez aurretik, bide berri honetan parte hartuko duten guzti-
ontzat, nire eskerrik zinezkoenak.

Bilbo, 2008-III-11

Andres Urrutia, 
Argitalpen burua

*  *  *

TESTUAK AURKEZTEKO ETA ARGITARATZEKO 
IRIZPIDEAK

1. Euskera Agerkariaren esparruak

Euskera Euskaltzaindiaren Agerkari ofiziala da. Bi motako zenbakiak ar-
gitaratzen ditu: lehenik eta behin, Instituzioaren kide berrien sarrera-hitzaldiak, 
erakundearen lanak, agiriak, Hizkuntza-ARAUAK, Iker edo Jagon Saileko 
Jardunaldiak eta antzekoak jasotzen dituztenak, eta, bigarrenik, Euskaltzaindi-
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aren intereseko jakintza esparruetako ikerketa-artikuluak, liburu-aipamenak eta 
antzekoak. Ondoren zehazten diren irizpideak soilik bigarren motako zenbaki-
etako ikerketa-artikulu eta liburu-aipamenei dagozkie, eta bete beharrekoak dira 
ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak aintzat har daitezen argitaratze-bidean. 
Gainerakoetan, bete beharrekoak dira Euskaltzaindiak ezarritako baldintzak; 
ikus «Euskaltzaindiaren argitalpen eremua», Euskera, 48 (2003) 1115-1124.

Hauxek dira Euskera Agerkarian jorra daitezkeen zenbait gai:

– Euskal Filologia
– Hizkuntzalaritza orokorra
– Gramatika
– Dialektologia
– Lexikografia / Lexikologia
– Literatura
– Toponimia / Onomastika
– Fonetika eta Fonologia
– Semantika eta Pragmatika
– Hizkuntzaren historia
– Hizkuntzaren normatibizazioa
– Hizkuntzaren normalizazioa
– Soziolinguistika
– Teknologia berriak eta hizkuntza
– Iurilinguistika eta hizkuntza-zuzenbidea
– Itzulpengintza
– Zientzia-arlo desberdinetako euskara teknikoak.

Orobat, aintzat hartuko dira beste hainbat esparrutako diziplinak, euska-
rarekin zerikusirik duten neurrian.

Ikerketa-artikulu, liburu-aipamen eta antzekoen proposamenak Argitalpen 
Buruari zuzenduko zaizkio, ondoko helbidera:

Euskaltzaindia / R.A. L. V. / A. L. B.
Argitalpen Burua
Plaza Barria, 15
48005 BILBO

2. Hizkuntzak

Ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak Euskal Herriko mundu akade-
mikoan erabiltzen den edozein hizkuntzatan idatzita izan daitezke, baina, ge-
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hienbat, euskaraz idatzitakoak hobetsiko dira. Orobat, egilea edozein izan 
daiteke, baina euskaltzainen (oso, ohorezko, urgazle) eta Euskaltzaindiko ba-
tzordekideen ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak hobetsiko dira.

3. Luzera

Bi motako testuak argitaratuko dira: ikerketa-artikuluak eta liburu-aipa-
menak. Lehenek ez dute luzera jakinik, baina oro har ez dute izango 30.000 
karaktere baino gutxiago eta 60.000 baino gehiago (15-30 orrialde). Erreseinak 
bi motakoak izango dira: 3 orrialdekoak (6.000 karaktere) edo 5 orrialdekoak 
(10.000 karaktere), salbuespenak baztertzeke.

4. Laburpenak

Ikerketa-artikuluarekin batera haren laburpena eta artikuluaren hitz-gako-
ak (gehienez ere, sei) entregatuko dira, artikulua idatzia den hizkuntzan.

5. Onarpena

Ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak onartzea Euskera Agerkariare-
kiko azpibatzordeari edo kasuan kasu honek izendatzen duenari dagokio. Ar-
tikulua onartzerakoan egileari oztopo, akats edo aldabeharren zerrenda 
emango zaio. Egileak bere adostasuna jasotzen duen agiria sinatuko du. 
Hortik aurrera ez da muntazko aldaketa edo zuzenketarik onartuko ez egilea-
ren aldetik ez argitaratzailearen aldetik.

6. Epeak eta baldintzak

Ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak urtean zehar aurkeztuko dira, 
urtea bukatu arte eta hurrengo urteko lehen seihilekoan argitaratzekotan.

Ikerketa-artikuluek eta liburu-aipamenek bete beharko dituzte irizpide 
hauek eta aurretiaz Euskaltzaindiak ezarritako baldintzak; ikus «Euskaltzain-
diaren argitalpen eremua», Euskera, 48 (2003) 1115-1124.

Ezarritako epeak eta aipatu baldintzak ez betetzeak artikuluaren argital-
pena bertan behera uztea ekar liezaioke autoreari, argitaratzailearen erabakiz.
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7. Artikuluaren euskarriak

Artikuluak ordenagailu formatuan aurkeztuko dira, bertsio inprimatu bat 
erantsiz. Euskal Herrian arruntak diren testu-prozesadoreak erabiliko dira.

8. Erreferentziak eta oharrak

Ohar gehiegikeriak mugatzeko ahaleginak hobetsiko dira. Erreferentzia 
guztiak, ahalaz, testu barnean txertatuko dira, artikuluaren bukaeran erantsi ohi 
den bibliografiarekin lotuz, honela: (Larramendi, 1729) edo Mitxelena (1961, 
123). Edozein arrazoirengatik mota horretakoak erabiltzea baztertzen denean 
ere, eman bitez erreferentzia zehatzak, op. cit. edo ibidem bezalakoak saihes-
tuz eta erreferentzia osoak bibliografian eskainirik.

9. Bibliografia

Bibliografia artikuluaren bukaeran emango da, oinarrizko eredu honi se-
gituz:

Larramendi, M. 1729, El impossible vencido : arte de la lengua bascongada, 
Antonio Joseph Villargordo Alcaráz, Salamanca.

Mitxelena, K. 1959, «Euskal-itzak zein diren», Euskera, 4 (1959) 206-214.

Urkixo, J. 1967, «De paremiologia vasca: Oihenart conoció los “Refranes y 
sentencias en vascuence”  de 1596», ASJU, I (1967) 3-44.

Lafon, R. 1975, «Indices personnels n’exprimant rien de déterminé dans les 
verbes basques», in Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste, 
Société de linguistique de Paris, Paris, 331-337.

Egileak artikuluaren bibliografia oinarrizko eredu horren arabera antola-
tuko du. Kasuan kasu izan daitezkeen zehaztapenak edota berezitasunak argi-
taratzaile-arduradunarekin batera konpondu behar ditu.

10. Ordainketak

Agindu-onartu ikerketa-artikulu edota liburu-aipamen guztiak ordainduko 
dira, Argitalpen Batzordeak, kasuan kasu, erabakitzen dituen tarifen arabera, 
behin ikerketa-artikulu horren argitalpenerako eskubideak Euskaltzaindiari 
lagatzen dizkiola adierazten duen agiria sinatu ondoren.
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ANDONI SAGARNA:
sarrera-hitzaldia

Donostia, 2007-X-26





AGURRA

Andres Urrutia

Agintariok,
euskaltzain kideok, ohorezko, oso zein urgazle,
Andoni Sagarnaren etxekook nahiz senideok,
jaun-andreok.

Arratsalde on.

Informazioa, komunikazioa eta teknologia. Horra hor hiru hitz esangura-
tsu eta adierazgarri.

Horra hor, modu berean, Euskaltzaindiak Etxalarreko jardunaldietan 
asmatu zuen batzorde berriaren izena. Batzorde horren arduraduna, zer 
esanik ez, egun Euskaltzaindira datorren laguna, Andoni Sagarna bera, hain 
zuzen ere.

Hizkuntza eta teknologia berriak uztartzen saiatu eta saiatzen dena bada-
go, hortaz, gure artean, euskararen onerako eta onurarako. Hitz batez esateko, 
zubigintza-lana egiten, arlo bateko eta besteko osagairik azpimarragarrienak 
batuz eta diziplinartekoa egoki landuz.

Horretan etorri zaigu Andoni Sagarna euskaltzain oso berria, gogoratzera, 
besteak beste, alfer-alferreko dela teknika nahiz teknologia oro, artean espiri-
tua eta arima ez bada. Arima, gogo euskaltzalea, ez zaio falta Andoniri, azken 
hogeita bost urtetan behin eta berriro erakutsi duen bezala. Hiztegiak, entzi-
klopediak, artikuluak, liburuak, unibertsitateko irakaskuntza ... euskal kulturan 
Andonik izan dituen eta dituen militantzia eta jakituriaren kate-begi zorrotz 
eta agerikoak dira.

Niri ez ezik, Euskaltzaindiari eta hemen zaudeten adiskide eta lagun 
guztiei, ere betidanik erakutsi izan dizkigu, berarekin izan garen aukera eta
proiektuetan, kemena eta eragingarritasuna.

Eragingarritasuna diot, hitza bera Sagarnaren merezimenduak biribil-
tzeko nahikoa izango balitz bezalaxe. Motz eta urri ibiliko nintzateke, 
alabaina, horrekin batera egun ugari ez diren beste ezaugarriak gogoratuko 
ez banitu, hots, ekimena eta jarraitutasuna, distira bera sortzen eta aldarri-
katzen dutenak.
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Eustazpi eta euskarri sendoa dator gaur Euskaltzaindira, XXI. mende 
honetan euskarari eta Akademiari beharrezko zaizkien tresna, lanabes eta 
proiektu berriak eskainiko dizkiona.

Izan bedi, hortaz, ongi etorria, gurekin batera lan egin dezan euskararen 
aitzinatze-bidean.

Lanak, hala ere, ez ditu ostendu eta baztertu behar pertsonaren nondik 
norakoak. Donostiatik Usurbilera, Usurbildik Euskal Herri osora, bihoaz, nire 
eta Euskaltzaindiaren izenean, zorionik beroenak, Mari Karmen, Ainara, 
Maider, Oihana eta etxeko guztientzat.

 Ekar dezatela orain, arauzkoa denez, bi euskaltzainek Andoni Sagarna, 
eta egin dezagun, zuen etxean bezala, «gure» etxeko Andoni Sagarna bera.



EUSKARA ETA INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIAK. 
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Andoni Sagarna Izagirre,
Euskaltzaindiko sarrera-hitzaldia

Ahaldun nagusi jauna, agintari agurgarriok, euskaltzainburu jauna eta euskal-
tzainok, etxekook, adiskideok, jaun-andreok: arratsalde on digula guztioi.

Hizkuntza eta teknologia, hara hor denok egunero erabiltzen ditugun bi 
gauza. Jende askorentzat, ordea, bata bestetik urrun dauden arloak dira. Behar 
bada mundu akademikoan letretako eta zientzietakotzat hurrenez hurren hartu 
ohi zirelako garai batean. Garai batean diot, zeren gaur egun urruntasun hori, 
neurri handi batean, desagertua baita.

Bi eremu horien atzoko, gaurko eta biharko hurbiltasunaz eta harremanez 
hitz egitera natorkizue hain zuzen ere.

Badakit zuetako askok teknologia hitza entzuten duzuenean, erreparo 
moduko bat sentitzen duzuela eta batek baino gehiagok pentsatuko zuen ho-
nezkero: zer egiten ote du ingeniari batek Euskaltzaindian?

Horrela bada, harridura astintzeko asmoz, lehenik eta behin, ingeniari bat 
hizkuntza-arazoez arduratzea, euskara lantzen saiatzea eta are Euskaltzain oso 
izatea ere, hain gauza bitxiak ez direla agertzen saiatuko naiz.

Urruti samarretik hasiko naiz, pixkanaka gure artera hurbiltzeko.

XX. mendearen hasieran, Alemaniako ingeniariak arduratuta zebiltzan 
euren lanbidean behar zituzten hitz teknikoez. Batez ere itzulpen teknikoan 
egiten ziren okerrak saihesteko asmoz, 1900ean gutxi gorabehera, VDI (Verein 
Deutscher Ingenieure) erakundeak, hau da, Alemaniako Ingeniarien Elkarteak, 
Hubert Jansen filologo eta lexikografo ospetsuari Technolexikon izenburua 
izango zuen aleman/ingeles/frantses hiztegi tekniko bat zuzentzeko ardura 
eman zion. Jansen, besteak beste, Natur Zientzietako eta teknikako maileguz-
ko hitzak alemanez izan behar zuten ortografiari buruzko lan baten egilea izan 
zen. Egitasmo handia zen Technolexikon hori. Bi mila enpresa eta lankide 
boluntario agertu ziren, hiztegiari ekarpenak egiteko prest. Dozena erdi bat 
urtetan 3.600.000 fitxa egin zituzten, lexikografian ohikoa izan den bezala, 
alfabetoaren hurrenkeraren arabera hitzak aztertuz. VDlren kontseiluak 1907an 
egin zituen kalkuluen arabera, Technolexikon hiztegia burutzeko, ordu arteko 
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metodologia erabiltzekotan, beste 40 urte beharko ziren. Gehiegi ari zen ko-
rapilatzen gauza eta noraezean zebiltzan.

Bitartean, 1906an, Alfred Schlomann (1878-1952) ingeniariak makina-
-atalei buruzko hiztegitxo bat argitaratu zuen, sistematikoki ordenatua, kon-
tzeptu-sistemaren arabera, alegia, eta irudiz hornitua, sei hizkuntzatan (alema-
na, frantsesa, ingelesa, errusiera, italiera eta espainiera). Lan honek harridura 
sortu zuen, hiztegi teknikoak lantzeko eta aurkezteko modu berri bat ekarri 
zuelako.

VDIk aholkua eskatu zion Koloniako Unibertsitatean filologia ingelesa 
irakasten zuen eta lexikografoa zen Arnold Schroer-i, Technolexikon-en gara-
penari buruzko erabaki bat hartu ahal izateko. Hark Schlomann ingeniariaren 
metodologia hobetsi zuen eta Technolexikon zelako hura bertan behera utzi 
eta Schlomann-en lana finantzatzen hasi zen VDI elkartea. Ondorengo urtee-
tan, 1932.a bitartean, 17 tomo lodi egin zituzten. Lanean jarraitu zuten, harik 
eta naziek lana gerarazi eta 1935ean Schlomann-ek Alemaniatik erbesteratu 
beharra izan zuen arte.

Dena esan behar bada, Shlomann-en aurretik, Heinrich Paasch itsasgizon 
jatorriz alemaniar baina belgikar nazionalizatuak, De la quille à la pomme de 
mât izenburupean, argitaratu zuen itsasontzien terminologia, antzeko metodo-
logiaz landua zen. Hala ere, Schlomann ingeniariak terminologia teknikoa 
lantzeko metodologiari bide berriak urratu zizkiola esan dezakegu.

Geroxeago beste ingeniari batzuek, hala nola Wüster austriarrak, Drezen 
letoniarrak, Lotte errusiarrak eta Selander suediarrak metodologia horri oinarri 
teorikoa ezarri zioten.

Aipatu ditudan ingeniari horiek, hiztegi teknikoak lantzen ibili ziren, 
euren lan-arlo propiotik hurbileko hizkuntza-arazotan beraz, baina beste batzuk 
izan dira Hizkuntzalaritzaren ur sakonagotan murgildutakoak ere.

Benjamin Lee Whorf 1918an Ingeniaritza Kimikoan graduatu zen Ma-
ssachusetts-eko Teknologia-Institutu ospetsuan. Lanbide horretan lanean aritu 
zen aseguru-etxe batean, eta 1931n Hizkuntzalaritza ikasten hasi zen Yale-ko 
Unibertsitatean. Han Edward Sapir-en ikaslea izan zen lehenbizi eta lankidea 
gero. Bien izena darama, hain zuzen, Sapir-Whorf hipotesiak, alegia, pertsona 
batek hitz egiten duen hizkuntzako kategorien eta pertsona horrek duen mundua 
ulertzeko eraren artean erlazio sistematikoa dagoela dioen hipotesiak. Whorf-en 
ustez, pentsamendua hizkuntzak baldintzatzen du eta hizkuntza desberdinak hitz 
egiten dituzten pertsonek mundua ikusteko era desberdinak dituzte.

Whorf-ek Hizkuntzalaritzan ospe handia lortu zuen arren, inoiz ez zuen 
hartu Hizkuntzalaritza lanbidetzat eta esaten zuen, mundu akademikoaz 
kanpoko irabazpidea izateari esker, hobeto eta askatasun handiagoz ahale-
gindu zitekeela gai akademikoetan. Are gehiago, gauza jakina da aseguru-
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-etxean egiten zituen lanek ekarri ziotela hipotesi famatu hori formulatzeko 
inspirazioa.

Industria-arloan gertatzen ziren suteak zerk eraginak ziren ikertzen 
ibiltzen zen Whorf, aseguru-etxearentzat. Sute bat gertatzen zenean, bertara 
joaten zen eta instalazio elektriko akastunen batek, baldintza txarretan meta-
tutako erregairen batek edo beste eragile fisikoren batek sua piztu ote zuen 
ikertzen zuen. Ondoren txosten bat idazten zuen aurkitu zuena adieraziz. 
Alabaina, esperientziak irakatsi zion, gauza bat zela egoera fisikoa bera eta 
beste bat egoera horrek jendearentzat zuen esanahia. Esanahi hori, hain zuzen, 
istripua baldintzatzen zuen faktoreetako bat izaten zela, jendeak sutearen 
aurrean zuen portaeraren bitartez. Eta esanahiaren eragina argiagoa zen, 
egoera deskribatzeko erabiltzen zen hizkerarekin lotuta zegoenean. «Gasoli-
na-bidoiak» zeudela esaten zen leku batean, arreta handiagoa jartzen zen 
«Gasolina-bidoi hutsak» zeudela esaten zen leku batean baino. Bigarrenean 
jendeak lasaiago pizten zituen pospoloak, esate baterako, nahiz eta bidoi 
hutsak, berez, arriskutsuagoak izan, lurrun lehergarria zeukatelako. Fisikoki 
egoera arriskutsua izan arren, «huts» hitzak arriskurik eza iradokitzen duela 
zioen Whorf-ek.

Hori bezala beste adibide asko erabiltzen zituen Whorf-ek, bere lanetan 
eta hitzaldietan, hizkuntzak pentsamendua eta portaera nola baldintzatzen di-
tuen erakusteko.

Horretaz gain, Erdialdeko Amerikako hizkuntzak ikertu zituen.
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Ikusi duzuen bezala, Whorf, ingeniaria izanik ere, Hizkuntzalaritzaren eta 
Hizkuntzaren Filosofiaren arloetan ibili zen.

Badira beste ingeniari batzuk, teknologia-arloko terminoak edo hizkuntza 
bera aztergaitzat hartuta lan egin ordez, hizkuntzak adierazpide den aldetik, 
ideiak zorroztasunez azaltzeko batzuetan eta jostatzeko beste batzuetan abile-
zia erakutsi dutenak.

Horietakoa izan zen Serafin Baroja Zornoza (1840-1912), Pio Baroja 
idazlearen aita. Meatzetako ingeniaria zen eta Huelvako Riotinton, Euskal 
Herrian, Valentzian, Madrilen eta Granadan lanbide horretan ibili zen. Gazte-
laniaz eta euskaraz idatzi zuen. Liberala zen eta karlisten aurkako kantak 
idatzi zituen, Manterolaren Cancionero Vasco bilduman jasota daudenak.

Bere jaioterri Donostiari, ereserkiaren hitzak ez ezik, maitasunezko ber-
tsoak ere eskaini zizkion.

Hark hizkuntzari etekina ateratzeko zuen gaitasuna ederki erakusten du 
behin Donostian «a» letrari buruz ordubetetik gorako hitzaldi umoretsua eman 
izanak.

Horrek ez du esan nahi, ordea, hizkuntzaren azterketa axola ez zitzaionik, 
gauza ezaguna baita Migel Unamunorekin batera izaten zela Bilboko tertulia 
batean eta biak euskal gramatikako gaiak eztabaidatzen zituztela.

Unamuno aipatu dudan honetan, hark bere adiskide ingeniari batekin bizi 
izan zuen pasadizoaz kontatzen omen zuena datorkit burura.

Behin batean, Unamuno eta Bilboko Ingeniaritza Eskolan Kimikako ka-
tedraduna zen adiskide katalan bat, industria-ingeniaria bera, Loiolako Santu-
tegia bisitatzera joan omen ziren. Etxe hartako nagusiak lagundu omen zien 
bisitan eta, nobizio batzuk zeuden lekura iritsi zirenean, nagusi horrek, jesu-
lagunek duten azkar-famaz harro, esan omen zien: ikus itzazue gazte horiek… 
hori da fintasuna, hori da arraza, hori da adimena!

Jakina, ba omen ziren han burutsu-itxura zuten ikasleak eta agian hain 
bizkorrak izango ez zirenak eta beste batzuk, alderantziz, hain argiak ez ziru-
diten arren, itxuraren kontrakoak izango zirenak, eta ba omen ziren beste 
batzuk motz-aurpegi nabarmena zutenak ere.

Haietako batengatik Unamunok galdetu omen zion jesuitari: «zuk uste 
duzu mutil horrek argia izateko itxura duela? Ezin dut esan hala ez dela, 
baina itxuragatik esaten dut.»

Unamunoren ateraldi horren aurrean, jesulaguna hitzak bilatu ezinda be-
zala hasi omen zen erdi totelka: jakina … baliteke … eta halako egoera go-
gaikarri bat sortu omen zen.
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Orduan, ingeniari katalanak, naturaltasun osoz, ezer gertatu ez balitz 
bezala, esan omen zuen: berdin dio, ez arduratu, hori Txinan martiri izateko 
edukiko dute.

Unamunok pentsatu omen zuen jesuitak gaizki hartuko zuela hura, baina 
hara non grazia egin eta barreka hasi zen.

Ingeniari katalan hura Pompeu Fabra i Poch zen, kataluniera estandarra-
ren aita. Ingeniaria zen eta baita filologoa ere. Berak esaten omen zuen uste 
zuela bere ingeniaritzako formazioak ez ziola batere kalterik egin Filologian 
gauzak planteatzeko garaian.

1906an, Katalunieraren Nazioarteko Kongresua egin zenean, artean Fabra 
Bilbon Kimikako katedradun zen, baina kongresuan izan ziren hiru mila par-
tehartzaileen arteko gogotsuenetako bat izan zen. Ordurako urteak zeramatzan 
katalana aztertzen. L’Avenç izeneko taldearen barruan katalanaren ortografia 
berritzeko kanpaina bultzatu zuen 1890-1891n eta 1904an Tractat de ortogra-
fia catalana argitaratu zuen Jaume Massó eta Joaquim Casas-ekin batera. 
1912an Gramatica de la llengua catalana plazaratu zuen, aurreko urtean 
Bilbo utzi eta Bartzelonara aldatu ostean, hango Diputazioak sortu zuen kata-
lunieraren katedradun eta sortu berria zen Institut d’Estudis Catalans-eko Fi-
lologia saileko kide gisa. Beranduago Instituteko buru izatera iritsi zen.

Institutek Ortografia-arauak 1913an ezarri zituen, 1917an Ortografia 
Hiztegia argitaratu zuen eta katalanaren gramatika ofiziala 1918an.
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Hala ere, bere lanik ospetsuena eta mardulena, Diccionari general de la 
llengua catalana, Instituten hiztegi ofiziala bihurtu zena, 1932an atera zuen.

Euskaldunok lan horietan hasteko Euskaltzaindia sortu genuen garai be-
rean, haiek oinarrizko lan guztia egina zuten, gidari eta ardatz Pompeu Fabra 
zutela.

Euskaltzaindiaren lau fundatzaileen artean, berriz, hor genuen Luis 
Eleizalde, ingeniaria ez bazen ere, Zientzietan lizentziaduna eta Matematikako 
katedradun izan zena.

Inazio Maria Etxaide (1884-1962) ingeniari donostiarra, Gipuzkoako te-
lefono-sareko zuzendari eta telefonia automatikoa ezartzen aitzindari izan 
zena, euskaltzaina izan zen 1942 ezkeroztik eta euskaltzainburua 1952-1962 
bitartean. Hainbat lan egin zituen euskal hitz eratorri eta elkartuez, aditzaz eta 
euskararen jatorriaz.

Louis Dassance (1888-1976) Laborantzako ingeniari ospetsua, Gure 
Herria aldizkariaren sortzaileetakoa eta bertako administratzaile izan zen, 
«Ikas» elkarte pedagogikoko ohorezko lehendakari eta euskaltzain oso 1949tik 
aurrera.

Pedro de Yrizar, (1910-2004) Industria- eta Geografia-ko Ingeniaritzan 
doktore zenak, euskal aditzari, euskararen atlasari, Bonaparte printzeari, eus-
kararen eta Kaukaso aldeko hizkuntzen kidetasunei eta euskalkiei buruzko 
hainbat lan egin zituen eta euskaltzain urgazle eta gero ohorezko izan zen.

Gaur bertan, nire aurretik izendatutako hiru euskaltzain oso dira ingenia-
riak: Jean-Louis Davant, Laborantzako ingeniaritzan doktorea, batetik eta Ibon 
Sarasola eta Mikel Zalbide industria-ingeniariak bestetik.

Gaurko euskaltzain urgazleen artean hor ditugu Txillardegi, Martzel En-
sunza, Joan Mari Irigoien, Ramuntxo Camblong, Manuel Ruiz Urrestarazu, 
Xabier Artola eta Jose Ramon Etxebarria, denak arlo bateko edo besteko in-
geniariak. Eta badira beste batzuk ingeniariak izan gabe zientzietako lizentzi-
adunak eta doktoreak direnak

Ezin dut esan, beraz, bide-erakuslerik izan ez dudanez. Horrek, jakina, 
haien eredua jarraitzeko ahaleginak egingo ditudala agintzera behartzen nau 
eta halaxe agintzen dut.

Hizkuntza-arazoek hainbat ingeniariri sortu dioten kezka eta eragin dioten 
lan egiteko bultzada ikusi ondoren, nire kezka eta interesgune batzuen berri 
eman nahi nizueke.

Aurreko belaunaldietako nire lanbidekideek izan ez duten aukera bat dut 
gaur egun: hizkuntza eta teknologia uztar ditzaket; bereziki hizkuntza eta in-
formazioaren teknologiak. Ez daukat bata lantzeko bestea baztertu beharrik, 



EUSKARA ETA INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIAK - Andoni Sagarna Izagirre 849

aitzitik, esan genezake bi arloak hertsiki lotuta aurkitzen ditugula hainbat es-
parru teoriko eta praktikotan.

Ikus dezagun begirada laster batean zein diren hizkuntzaren eta informa-
tikaren arteko topaguneak:

Informazio-teknologiak eta hizkuntza uztartzen dituzten hiru lan-arlo 
zabal dira Hizkuntzalaritza Konputazionala, Hizkuntza Naturalaren Prozesa-
mendua eta Hizkuntzaren-Ingeniaritza. Horretan bat datoz, baina definizio 
zabal horren barruan gauzak zehazten hasi orduko, zalantzak hasten dira. Hori 
beste esparru batzuetan ere sarri gertatzen da.

Ez da inoiz erraza izaten hurbileko eremuetako jakintzagaien arteko 
mugak zehaztea, eta, are gutxiago, horietan lan egiten dutenak tankera horre-
tako auzietan ados jartzea. Hori jakinik abiatzen gara bereizketak egiteko 
ahalegin honetan eta, gainera, egia da arlo horietan egiten diren lanek bilbe 
tapituegia osatzen dutela, sinplekeriatan jausi gabe, behin betiko sailkapenak 
egiten hasteko. Nolanahi ere, gauzak ulertzen lagunduko duelakoan, termino 
bakoitzaren sintagma-burura joko dugu, haren esanahiaren oinarriaren bila:

Hizkuntzalaritza konputazionala: Hizkuntzalaritza arloko jakintzagaia 
da, sistema informatikoen bidez hizkuntza aztertzeaz arduratzen dena.

Hizkuntza Naturalaren Prozesamendua: Informatika arloko jakintzagaia 
da, hizkuntza naturala automatikoki sortzeaz eta ulertzeaz arduratzen dena.

Hizkuntzaren ingeniaritza: ingeniaritza den heinean, erabilera praktikoa 
duten sistemak eraikitzeaz arduratzen da eta kasu honetan hizkuntza da siste-
ma horiek duten langaia.

Jakina, ez dago erabilera praktikoa izango duten sistemak garatzerik, 
hizkuntza naturala prozesatzeko tresna egokirik gabe, hauek ez dago lortzerik 
hizkuntza aztertu gabe eta makinek ulertuko dituzten hizkuntza-ereduak landu 
gabe, baina, bide batez, hizkuntzalariek tresna eraginkorrak behar dituzte euren 
ikerlanak burutzeko, etab., etab. Guztia guztiari lotuta dago.

Gaur egun beste jakintzagai askotan gertatzen den bezala, hauetan ere 
ezinbestekoa da hainbat arlotan trebatutako profesionalak lankidetzan jardutea: 
hizkuntzalariak, informatikariak, fisikariak, elektronikan adituak, psikologoak, 
matematikariak, etab.

Agian, jarduerak zehazki zedarritzen saiatzea baino egokiagoa izan liteke 
hizkuntzalaritza teoriko hutsetik hizkuntzaren industriek ekoizten dituzten 
erabiltzaile arruntentzako produktuetara bitartean etenik gabeko langintza-kate 
bat badela esatea.

Teorikoenetatik praktikoenetara doan bide horretan, muturrik teorikoene-
an, Hizkuntzalaritza Konputazional Teorikoa dugu.
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Jakintzagai hori Hizkuntzalaritzaren adar bat da, hizkuntzaren funtziona-
menduari buruzko hipotesiak frogatzeko informatikak sortutako tresnez balia-
tzen dena, baina baita Psikologiaren adarra den Zientzia Kognitiboaz ere, gi-
zakiok hizkuntza nola erabiltzen dugun aztertzea eta portaera horren eredu 
informatikoak sortzea beharrezkoa duelako.

Azken urteotan, ikerketa horiek hartu duten konplexutasunaren ildotik 
Psikolinguistika Konputazionala ere sortu da. Jakintzagai horrek hitzak, hitz 
konposatuak, perpausak, etab. ikusiz eta entzunez ulertzeko edota ahoz eta 
idatziz sortzeko gizakiok erabiltzen ditugun prozesuen eredu informatikoak 
lantzen ditu.

Teoria hutsaren eta tresna praktikoen artean Hizkuntza Naturalaren Pro-
zesamendua dago.

Hizkuntza naturalezko informazioa sistema informatikoen bidez ulertzea 
eta ekoiztea da jakintza-arlo horren egitekoa.

Esan gabe doa oso arazo korapilatsuak aurkitzen dituztela jarduera horietan 
ari direnek. Izan ere, hizkuntza aztergai eta langai bihurria da makinentzat

1950eko hamarkadan hasi ziren, Amerikako Estatu Batuetan, ordenagai-
luak itzulpen-lanetan erabiltzen, bereziki errusierazko zientzia-aldizkariak in-
gelesera itzultzeko asmoz, pentsatuz makina horiek oso bizkorrak direla kal-
kuluak egiten, eta antzeko trebezia erakutsiko zutela hizkuntza prozesatzeko 
ere. Uste zuten algoritmo egokiak eta haiek exekutatuko zituzten programa 
informatikoak garatzea zela kontua, Fisikako fenomenoak aztertzeko egiten 
denaren antzera, baina ustea erdia ustel gertatu zitzaien. Lauzpabost urteko 
epean itzulpen automatikoa menperatuta edukiko zutela iragarri zuten adituek, 
baina agudo hasi ziren zailtasunak agertzen, porrota ez esateagatik. Besteak 
beste, hiztegi-mailako anbiguotasunei aurpegi eman ezinda aurkitu ziren bere-
hala. Anbiguotasun-arazoak konpondu nahian gerora hainbat ikerketa-lerro 
garatu dira, hain zuzen: kategoria gramatikalak etiketatzea, hitzen adierak 
desanbiguatzea, desanbiguazio sintaktikoa, etab.

1966an aitortu zuten hamar urteko ikerketak ez zituela aurreikusitako 
emaitzak lortu, eta aurreko hamarkadan ikerketa-arlo horretarako diru ugari 
izan zen bezala, iturria itxi zen eta lehengo ahoberokeriak ezkortasun bihurtu 
ziren. Hizkuntza aztertzea eta fenomeno fisikoak aztertzea ez baitira hain 
antzekoak.

Hizkuntzalaritzak ikertzen dituen fenomenoak askoz konplikatuagoak 
dira. Ikusi besterik ez dago zenbat teoria desberdin agertzen diren hizkuntza-
laritzan eta nola ez den askotan bat gailentzen: Saussure-ren estrukturalismoa, 
Amerikako estrukturalismoa (Bloomfield, etab.ena), Chomsky-ren gramatika 
sortzailea eta gramatika transformatzailea, testuingururik gabeko gramatikak, 

MTT), besteak beste.
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Bidenabar, esango dizuet zientzia zehatzen eta teknologiaren esparruetan 
hezitakooi kosta egiten zaigula batzuetan lur mugikor horietan ibiltzea, ez 
gaudelako horrelako ikuspegi-aniztasunarekin lan egiten ohituta.

1970eko hamarkadan Adimen Artifizialak esperantza handiak ekarri zitu-
en eta aurrerapen batzuk bai, baina iraultzarik ez. 1980ko hamarkadan, maki-
na ahaltsuago eta aldi berean merkeagoen etorrerak metodo estatistikoetan 
oinarritutako itzulpen automatikoari zabaldu zizkion ateak. Bide horretatik ere 
ez da miraririk etorri, baina bai itzultzaileen lana arintzen duten tresnak. Arlo 
jakin batzuetako eta hizkuntza jakin batzuen arteko itzulpen teknikoak egiteko 
oso lagungarriak dira. Murriztapen horietatik pixka bat urrundu orduko, ordea, 
irristaka hasten dira. Alegia, tresna elektroniko baten eskuliburua itzultzea 
egingarria den bezala, eleberri bat ondo itzultzea guztiz ezinezkoa da gaur-
-gaurkoz.

Metodo probabilistikoek duten abantailetako bat ikaskuntza automatikoaz 
baliatzeko aukera da.
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Ikaskuntza automatikoa adimen artifizialaren adar bat da, ordenagailuei 
«ikastea» ahalbidetzen dieten algoritmoak eta teknikak garatzeaz arduratzen 
dena, oso datu-kopuru handiak erabiliz. Geroxeago ikusiko dugun bezala, 
horrek esan nahi du testu-corpus handiak erabiliz.

Esaldi batzuk eta are orrialde batzuk itzultzeko gai diren «jostailuzko» 
sistemak asmatzea ez da hain zaila. Askok izan dute bide horretatik abiatuta 
zerbait lortuko zuten itxaropenarekin lan egiteko tentazioa, eta baita hemendik 
oso urrutira joan gabe ere, baina, lehentxeago edo geroxeago, ez aurrera eta 
ez atzera gelditzen dira.

2007ko maiatzaren 1ean Berria egunkarian ederki islatuta agertu zen gai 
hau. Eusko Jaurlaritzak euskarazko itzultzaile automatikoa garatzeko prozesua 
abian jarri zuela eta, horren garapenean jardungo zuen enpresa hautatzeko 
lehiaketa publikoan parte hartuko zuten enpresetako adituei iritzia eskatzen 
zitzaien.

Zalantzan jartzen zuten haiek euskarazko itzultzaile automatiko orokor 
batek eskain dezakeen zehaztasuna. Hogei urte arlo horretan diharduten aditu 
euskaldunek zioten gaur egun ez dela posible edozein testuren itzulpen zeha-
tzak egiteko sistema bat lortzea, baina posible litzatekeela arlo jakinetarako, 
arlo horietako testu corpus handiak egongo balira.

Aditu horietako batek zioen Jaurlaritzak euskarazko itzultzaile automati-
koa garatzeko abiatu duen prozesua, baliatu beharreko aukera polita dela, ez 
jostailu bat sortzeko, ez dagoen azpiegitura bat sortzeko baizik. Nire ustez 
erdiz erdi asmatu zuen esan zuenean azpiegitura eta sarea direla beharrezkoak 
une honetan, euskararen eta euskararentzako teknologiaren ikerketan dihardu-
tenen arteko lankidetza bilatu behar dela eta corpusak biltzeak eta lantzeak 
lehentasuna dutela. Ni ere bat nator iritzi horrekin eta uste dut Euskaltzaindi-
ak baduela zereginik helburu hori lortzeko. Geroxeago itzuliko naiz puntu 
honetara.

Hizkuntzalaritza aldetik oinarri sendoak behar ditu hizkuntza naturalaren 
prozesamenduko sistema batek, itzulpen automatikoa baino askoz arazo sin-
pleagoak ere arrakastaz gainditzeko.

Arlo horretako mende-erdiko eskarmentuak zenbait irakaspen ekarri digu, 
hala nola:

– Hizkuntza Naturalaren Prozesamendua ez da gramatika- eta semantika-
-kontua bakarrik; gizakiok dugun munduaren ezagutza gabe ezinezkoa 
gertatzen da.

– Hizkuntzaren maila guztietako arazoak gainditu behar dira: fonologiko-
ak, morfologikoak, lexikalak, sintaktikoak, semantikoak, pragmatikoak, 
testu-gramatikakoak, etab.
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– Oinarrizko teoria sendorik gabe ezin da hizkuntza naturalaren prozesa-
mendurik serioski garatu eta hau gabe ezin dira tresna praktiko eragin-
korrak lortu. Arlo horiek eraikin baten egituraren antzera antolatu behar 
dira: teoria zimenduetan, prozesamenduko tresnak gainean eta erabil-
tzaile arruntentzako produktuak gailurrean. Hemen ere ez da bidezkoa 
etxea teilatutik hastea.

Zailtasunak zailtasun, ordea, hainbat tresna baliagarri presta daitezke 
arazo horiek gainditzen joan ahala.

Merkatuan arlo horretako hainbat produktu aurkitzen dira, esate baterako:

– itzulpen automatikorako lagungarriak
– zuzentzaile ortografiko eta gramatikalak
– informazio-bilatzaile aurreratuak
– testuen laburpenak egiteko tresnak
– testuak automatikoki sortzeko tresnak, adibidez eguraldi-iragarpenak 

egitekoak
– hizketa sintetizatzen eta ezagutzen duten sistemak
– ahozko hizketa testu idatzia bihurtzeko tresnak eta alderantzizkoak
– eskaneatutako testua ezagutzeko tresnak (OCR)
– eskuzko idazketa ezagutzen duten sistemak

Hainbat tresna berezitu daude hizkuntzalarientzat ere:

–  Analizatzaile morfologikoak
–  Analizatzaile sintaktikoak
– Kategoria gramatikalen etiketatzaileak
– Izen propioen ezagutzaileak
– Konkordantziak egiteko programak
–  Azterketa estatistikoak egiteko programak, etab.

Une honetan Hizkuntza Naturalaren Prozesamenduan egiten ari diren 
aurrerapenek mehatxu eta aukera berriak dakarzkigute euskaldunoi. Alderdi 
bioi buruzko gogoeta egin nahi nuke orain zuekin batera.

Has gaitezen mehatxuak zein diren ikusten. Oso tresna baliagarriak 
daude dagoeneko, hedadura handiko hizkuntzentzat behintzat edo, hobeto 
esan, ia hedadura handiko hizkuntzentzat bakarrik.

Horixe da, hain zuzen, nire kezkarik handienetako bat. Informazio eta 
Komunikazio Teknologiek azken hamarkadetan ekarri dizkiguten baliabide 
gehien-gehienak ederki baliatu ditugu euskaldunok: testu-prozesadoreak, kal-
kulu-orriak, datu baseak kudeatzeko sistemak, irudiaren eta soinuaren trata-
mendu digitala, etab. Eduki digitalekin lan egiten hasi aurretik oso gogaika-
rriak, garestiak edo ezinezkoak ziren lanak arras erosoak, merkeak eta 
bideragarriak bihurtu zaizkigu. Digitalizazioa benetako bedeinkazioa izan 
dugu orain arte.
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Kontuz!, ordea, hemendik aurrera; hizkuntzaren prozesamenduko tresna 
asko hizkuntza jakinetarako bakarrik baitira. Zenbait adibidek argituko digu 
esan nahi dudana.

Gaur egun badira programa batzuk eskuz idatzitakoa testu editagarria 
bihurtzen dutenak, esate baterako. Arkatz berezi batez erabiltzaileak idazten 
duena digitalizatzen dute eta teklatuaz idatzitako testua balitz bezala gordetzen 
dute ordenagailuan. Programa informatiko batek arkatzaren muturrak jarraitzen 
duen ibilbidea interpretatzen du.

Sistema horiek interesa dute, esate baterako sendagileentzat: gaixoekin 
dituzten topaketetan ordenagailu eramangarri baten pantailan eskuz idazten 
dituzte jasotzen dituzten datuak eta programak fitxa osatzen du.

Horrela esanda, badirudi ez duela horrek medikuak erabiltzen duen hiz-
kuntzarekin zerikusirik, baina zoritxarrez ez da horrela. Sistema informatikoak 
ez du arkatzaren ibilbidea besterik gabe aztertzen; gainera hizkuntzaren pro-
zesamendua ere erabiltzen du, idatzitakoa interpretatzeko. Edozein tresnak 
gutxienez hiztegi bat behar du eta euskararen kasuan, oso izaera eranskaria 
duelako gure hizkuntzak, analizatzaile morfologikoa ere bai. Sistema hizkun-
tza bakoitzerako prestatu behar da. Horren ondorioa da merkatuan hizkuntza 
jakinetarako bakarrik aurkitzen direla sistema horiek.

Medikuntza-arloan beste adibide batzuk aipa nitzake, esate baterako txos-
tenen transkripzioarekin gertatzen ari dena. Garai batean, sendagileak magneto-
fono batean grabatzen zuen txostenaren edukia eta idazkari batek transkribatzen 
zuen. Gaur egun, ahozko azalpenaren grabazio digitala jaso ostean, hizketa 
ezagutzeko programa batek grabazioa testu editagarria bihurtzen du zuzenean 
eta idazkariak edo sendagileak berak aski du programak egin dituen interpreta-
zio-akatsak zuzentzea, behar izanez gero. Sistema berria erabilita, produktibita-

eta denbora %50-%75 jaisten da. Hori guztia ingelesez, alemanez, suedieraz, 
danieraz, nederlanderaz, suomieraz, frantsesez, norvegieraz, portugesez, espaini-
eraz, katalanez, italieraz, hungarieraz edo grezieraz egiteko, dagoeneko badira 
tresnak merkatuan. Euskaraz gaur-gaurkoz ez dago aukera hori.

Interneten edo dokumentu-biltegietan egiten diren bilaketak ere aldatzera 
doaz.

Jakina denez, orain amaraunean bilaketak egiten direnean, esate baterako, 
hitzak eta esaldiak karaktere-katea gisa tratatzen dira eta ez haiek duten esa-
nahiaz baliatuz. Web 3.0 edo web semantikoa deritzonean, berriz, erabiltzai-
leek esanahian oinarritutako interakzioak izango dituzte ordenagailuekin. 
Orain, edozein bilaketa egiten dugunean, sekulako emaitza-mordoa lortzen 
dugu, baina zerrendan agertzen diren lehenbizikoetako batzuk baizik ez ditugu 
benetan ikusten eta ez dakigu interesatzen zitzaigunen bat ez ote zegoen askoz 
beherago ezkutatuta.
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Orain web orriak egiteko nagusiki erabiltzen den HTML lengoaiaren 
bidez, orriaren itxura besterik ez da zehazten, baina web semantikoan datuen 
izaera deskribatzen duen teknologia bat erabiliko da. Makina gai izango da 
zenbaki bat posta-kodea, fakturaren zenbatekoa edo telefonoa den bereizteko, 
adibidez.

Web semantikoak, partez behintzat, irisgarriago bihurtuko du informazio 
hori guztia eta gainera egiten den kontsultaren testuinguruan esanguratsua dena 
eskainiko du.

Enpresek eta erakundeek beren dokumentu-biltegietan duten jakintza 
ustiatzeko askoz baliabide aberatsagoak izango dituzte etorkizun hurbilean, 
dokumentu horietako eduki semantikoa bereizteko aukera izaten dutenean. 
Hizkuntzaren eduki semantikoa automatikoki tratatzeko, ordea, hizkuntza ba-
koitzerako eta lan-arlo bakoitzerako prestatzen ari dira tresna informatikoak.

Terminologiaren estandarizazioa garapen horretan funtsezkoa da. Datu-
-base batean gaur egun «beheko masailezur» terminoa baldin badago erregis-
tro batean, ez dugu aurkituko kontsultan «behe-baraila» erabiltzen badugu. 
Web semantikoan ez da hori gertatuko, sistemak ulertuko du egiten zaion 
galdera eta erabiltzaileak ez du galduko informazio hori, baina jakina sinoni-
mia horren berri eman egin behar zaio sistemari.

Teknologia horiek erabili ahal izateko, ez da izugarrizko aldaketarik egin 
beharko, ez datu-iturrietan, ez tresnerian, baina bai programetan eta datuak 
etiketatzean, metadatuak ezartzean.

Langile batzuek trebakuntza berezia beharko dute eta ikasi beharko dute 
informazio-atalen arteko harremanez arduratzen. Ontologia-garatzaileak behar-
ko dira, hau da lan-arlo jakinetako kontzeptuei dagozkien terminoak eta haien 
arteko erlazioak landuko dituztenak.

Jakina, terminoak hizkuntza jakinetakoak izaten dira. Nor arduratuko da 
euskarazko ontologiak lantzeaz makina erremintaren munduan, aseguruenean, 
finantza-zerbitzuenean, herri-administrazioarenean eta beste arloetan? Web 
semantikorako ez badugu euskara prestatzen, gizarte digitalaren  Harri Aroan 
geratuko gara.

Antzeko zerbait gertatzen da beste hainbat arlo eta aplikaziotan ere. 
Esate baterako, biltegietan erabiltzen den «ahotsaren bidezko pikina» deritzon 
sisteman. Langileak biltegi bateko hainbat apaletan dauden produktuak bildu 
behar ditu, bezero baten eskaria osatzeko. Entzungailuak eta mikrofonoa ditu 
langileak. Biltegiko ordenagailuak irrati bidez galderak egiten eta aginduak 
ematen dizkio langileari eta honek esanez sartzen dizkio datuak ordenagailu-
ari, mikrofonoaren bidez. Makinaren eta langilearen elkarrizketa gertatzen da. 
Hor programa informatiko bat ordenagailuko informazio idatzia entzungarri 
bihurtzen ari da eta langilearen ahotsezkoa idatzizko. Hori ere hizkuntza jaki-
netarako bakarrik aurkitzen da merkatuan.
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Zer gertatuko da teknologia horiek hizkuntza batzuetan bakarrik erabil 
badaitezke? Jokoz kanpo geratzen diren hizkuntzak ez dira praktikoak gerta-
tuko eta hainbat esparrutatik kanpora geratuko dira.

Aipatu ditudan tresna horiek ez dira ez jostailuak eta ezta bitxikeriak edo 
zientzi fikziozko filmetako kontuak ere. Informatikaren eta hizkuntzaren ez-
kontzak eragin handia du gaur egungo gizartean eta askoz handiagoa izango 
du laster.

Pixkanaka, hizkuntza era batera edo bestera prozesatzen duen softwarea 
sartzen ari da ordenagailu pertsonaletan, telebistan, sakelako telefonoetan, 
bideojokoetan, etab.

Gizarte berri honek jakintza du garapenaren gakoa. Orain arte ez bezala, 
iraultza ekonomikoaren erroak ez daude materiaren eta energiaren erabileran 
soilik. Informazio-teknologien etorrerak garapenaren eragilea beste arlo batera 
eraman du. Materia erabili beharrean, ikurrak, kodeak, mezuak erabiltzen di-
tuzte teknologia hauek eta substantzia ukiezin hau da gizartea mugitzen duen 
motorraren erregai berria.

Aldaketa hauek ez dute ekoizpenean eta ekonomian bakarrik eragina, 
bizitzaren arlo guztietan baizik, eta hizkuntzan bereziki, hizkuntza delako, hain 
zuzen, gehien-gehienetan, informazioaren euskarria. Informazioaren tratamen-
dua eta jakintzaren transmisioa gero eta gehiago daude lotuta hizkuntzaren 
tratamendu informatikoarekin. Horrela bada, ekonomiak, informazioak, jakin-
tzak eta hizkuntzak lotura estuak dituzte.

Mehatxuak nondik etor dakizkigukeen aipatu ondoren, abaguneez ere hitz 
egin nahi nuke, baina horren aurretik, bereziki aipatu nahi nuke arlo horretan 
corpusek duten garrantzia.

Ekoitzi izan diren testu-multzo handiak ikertuz aztertzen du hizkuntza 
Corpus-hizkuntzalaritzak. Azterketa horien bitartez, hizkuntza gobernatzen 
duten lege abstraktuak aurkitzen saiatzen da. Antzina arakatze-lana eskuz egin 
ohi zen, baina gaur egun lan hori modu automatikoan edo erdi-automatikoan 
egiten da gehienbat eta gero zuzendu egiten da.

Ordenagailuen ahalmena handitu eta haiek merkatu ahala, corpusak hiz-
kuntzaren ikerketan erabiltzea guztiz hedatu da.

Corpusei esker, hizkuntzalariak datu enpirikotan oinarritu dezake bere lana 
eta ez aurreiritzitan edo hizkuntzaz duen ezagutza nahitanahiez mugatuan.

Corpusak erabiltzeak abantaila handiak ditu hizkuntzalariarentzat. Esate 
baterako, hitz jakin baten adierak eta erabilerak aztertu nahi baditu, erraz bi-
latuko ditu hitz horren agerpen guztiak eta ondoz ondoko lerro banatan jarri, 
ezkerretik eta eskuinetik dituzten testuinguruekin. Eskuineko testuinguru 
guztiak alfabetoaren araberako hurrenkeran jar ditzake, hitz horren kokapenak 
aztertzeko.
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Gaur egun, Hizkuntzalaritza ez ezik, Hizkuntzaren Ingeniaritza ere cor-
pusetan oinarritzen da.

Esan dezakegu, hortaz, corpusak eraikitzea beharrezkoa dela, bai hizkuntza 
aztertzeko eta baita hizkuntzaren ingeniaritzako produktuak garatzeko ere.

Hainbat corpus-mota daude, baina estrategikoki funtsezkoena erreferen-
tzia-corpusa da.

Hizkuntza bati buruzko ahalik eta informaziorik osatuena emateko pres-
tatuta dagoen corpusari erreferentzia-corpusa esaten zaio. Hizkuntzaren ahalik 
eta aldaera gehienen berri emateko, behar den adinako tamaina izan behar du. 
Tamaina garrantzitsua da, baina, gainera, eredu egoki baten arabera hautatuta-
ko testuak eduki behar ditu erabileremu, genero, erregistro eta gainerako be-
reizgarriak kontuan hartu eta orekatua izateko. Hartara, erabil daiteke grama-
tikak, hiztegiak, tesaurusak eta beste hainbat tresna lantzeko.

Erreferentzia-corpusen xedeak hainbat izan daitezke eta izan beharko 
lukete, bai hizkuntzalarientzat eta baita hizkuntza-ingeniarientzat ere. Tamai-
naz oso handiak izaten dira, 50 milioi testu-hitzetik gorakoak, behintzat, eta 
100 milioikoak badira, hobe.

Euskaltzaindiaren historian egin den gauzarik onenetako bat corpusak 
eratzeko erabakia izan da, zalantzarik gabe. Orotariko Euskal Hiztegiaren 
corpusa eta EEBSrena garrantzi handiko bi altxor dira. Ederki ikusten ari gara 
hori Hiztegi Batuaren lanetan murgilduta gabiltzanok.

Hala ere, horiek ez dira erreferentzia-corpusak, tamainagatik, hartzen 
duten epeagatik, duten lantze-mailagatik. Antzeko zerbait esan daiteke ereduz-
ko prosaren biltegiaz. Elhuyar-en Zientzia eta Teknologiaren corpusa, berriz, 
eredugarri izan daiteke erabili diren metodo eta tresnen aldetik eta baita, 
neurri batean behintzat, lortutako lantze-mailagatik, baina esparru mugatukoa 
da. Corpus berezituen sailean kokatzen da.

Euskarak erreferentzia-corpusa beharrezkoa du. Hori, jakina, ez da testu-
ak euskarri digitalean biltzea soilik.

Corpus bati benetako etekina ateratzeko, landu egin behar da, oharrezta-
tuz. Hizkuntzaren maila guztietan jar daitezke ohar horiek: maila lexikalean, 
sintaktikoan, semantikoan, pragmatikoan, diskurtsuarenean. Horrekin, testue-
tan dagoen informazio inplizitua informazio esplizitua bihurtzen da eta horre-
la lasterrago eta aiseago aurkitzen eta aztertzen du informazioa bai gizakiak 
eta baita makinak ere.

Horrelako corpus bat prestatzea ez da txantxetako lana. Behar dugu, 
baina ez dugu berehala eskueran izango. Bitartean ez dugu, ordea, zertan 
geldi egon beharrik eta ez gaude geldi. Euskaltzaindiak badu dagoeneko bide 
hori urratzen joateko egitasmoaren lehen zirriborroa. Bertan corpus monitore 
bat eraikitzen joatea planteatzen da, alde batetik euskara idatzizko hedabidee-
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tan ia unean-unean nola erabiltzen ari den jakiten lagunduko duena eta beste-
tik gorputza hartzen joango dena erreferentzia corpuseranzko bidean.

Abaguneei dagokienez, nire ustez, ikuspegi estrategiko zabal baten barru-
an bilatu behar dira. Estrategia hori marrazten hasteko, hasierako baldintzak 
izan behar ditugu gogoan eta nire ustez hauek dira:

1.  Ez gara hutsetik abiatzen eta gutxiagorik ere. Baditugu euskal mundu-
an beharrezkoak ditugun hainbat arlotan eskarmentua duten pertsonak 
eta erakundeak. Hizkuntza Naturalaren Prozesamenduan, esate batera-
ko, ikerketa-proiektu asko garatu dira, hainbat doktoretza-tesi ere bai, 
kongresuetan lanak aurkeztu dira, tresnek praktikan erakutsi dute 
sendoak eta eraginkorrak direla.

2.  Aurreko baldintza aldekoa dugun bezala, eta oso aldekoa gainera, 
orain aipatuko dudana ahulezia bat da: ez dugu lortu oraindik ustia-
pen industrial eta komertzial errentagarririk Hizkuntzaren Ingeniari-
tzan. Gehiago esango dut: zaila ikusten dut hori lortzea planteamen-
du batzuk ez baditugu aldatzen, baina zorionez uste dut gure 
eskuetan dagoela aldaketa hori eragitea. Geroxeago zehaztuko dut 
hau gehiago.

3.  Euskara erabilera murritzeko hizkuntza izatea oztopo larria da. Honek, 
jakina, asko baldintzatzen du aurreko puntuan aipatu dudan errentaga-
rritasunaren arazoa.

4.  Mundu-mailan Hizkuntzaren Ingeniaritzako produktuen eta zerbitzuen 
merkatua interes handia sortzen ari da eta aplikazio-eremu berri asko 
ari dira agertzen.

5.  Euskal Herrian euskaraz aparte, hedadura handiko bi hizkuntza oso 
ondo menperatzen ditugu: espainiera eta frantsesa.

Baldintza hauek kontuan izanda, esaldi batean laburbiltzen ahaleginduko 
naiz estrategia:

Dagoeneko metatua dugun jakintzan eta praktikan oinarrituz, Hizkun-
tzaren Ingeniaritzako produktuen eta zerbitzuen industria bultzatzea, heda-
dura handiko hizkuntzen merkatuetan errentagarritasuna bilatuz, bide batez 
euskarak datorren munduan bizirik irauteko beharrezkoak izango dituen 
tresnak landuz.

Mundu globalizatuan buru-belarri sartuta gaudelarik, jakintzan oinarritu-
tako organizazioak behar ditugula esaten digute adituek. Hara hor bete-betean 
baldintza hori betetzen duen jarduera bat. Baliteke ni ameslari bat izatea, 
baina uste dut areto honetan bertan dauden dozenaerdi bat lagunek estrategia 
horretan sinetsiko balu, bideragarria litzatekeela.

Esker mila zuen arretagatik.



AIZKOLARIAK ETA ZIZELKARIAK

Andoni Sagarna Izagirre Euskaltzaindian sartzeko
hitzaldiari erantzuna

Jean-Louis Davant

Donostia ezin izan da leku txarra jaiotzeko, eta zu Andoni hemen jaio 
zinen 1947an. Ezkontzeko ere nolaz daiteke toki desegokia, baina zu ez zinen 
hemen ezkondu, emaztegaiak eta biek lagun gehiegi zenutelako Donostian. Ni 
ere ez nintzen hemen egin, haatik eztei ondoko txangoa bai hiri exotiko ho-
netan pasa genuen, exotiko diot ironiarik gabe, guretzat hala baitzen, eta ge-

Donostia Euskal Herriko Rio de Janeiro da, tontor berdez eta talaia goraz 
inguratuak diren ondartza bikainez, baita Urguleko Jesukristoren estatua 
erraldoiaz. Brasilgo Rio de Janeiron ez naiz behinere izan, salbu argazkiz eta 

Gure Rio de Janeiro,
  golko bulartsua

  sirena maltzurra.

  esku harrapariz

  altzoan epela
Xanguruak bezala

  tinki atxikitzen.

  berriz ukaiten du
Ekiaren oldarra

  xurgatzen aitzakiz.

Ni gabe mariñelak
  heda beza bela

  ez zaitut utziko,

  Donosti, Donosti.

Maiatz
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irudimenez. Badut beldurra ez naizela behinere joanen. Baina funtsean horre-
la hobeki da, beti pentsatuko baitut Rio de Janeiro hau bestea baino politagoa 
dela, txikiago delako, eta niretzat goxoagoa ere bada, beroa ez baitut ongi 
jasaten. Erregeek zerbaiten gatik udako hiriburu egin zuten.

Baina gaur, Andoni, zu zaitugu hemen errege, gorte ona daukazu inguru-
-

rrak ezin dira kexatu: gipuzkoar asko bezala, gutienetik Realzaleak izango dira 
nahi gabe guzien gainetik, urtalde hobe batzuen esperantza bihotzean, eta gaur 
aita-amen etxera hurbiltzea barkatuko dizue noski. Eibarzaleek aldiz niri 
barka diezadatela behingo.

Zuk bederen, tanto bat ederra markatzen duzu gaur, gol bat esaten omen 
da. Ez zara honen bila ibili, baina hartze zenuen, zor zitzaizun. Horren lekuko 
naiz, hainbeste urtez elkarlanean ikusirik egun oso bat edo bi hilabetero, 

-

inpresionagarria: irakasle, ikertzaile, antolatzaile, arduradun lanak batetik, 
idazlanen joria bestetik, artikulu asko, mintzaldi franko eta sei liburu.

Euskaraz idazteko, ausardia behar da. Nork irakurtzen gaitu? Non ez 
-

gizon testimonial, apostolu eta profeta bakartik. Zu mutiko normal eta forma-
la izanki oraiko itxuren arabera, hogeita hiru urteetan idazle agertu zinen, eta 

hitz bitxi hori erabiliz…Eta gero beste hiru liburu araberan, edo zubereraz 

-
-
-

katuko zaizkizu.

Halere, hori ote da euskaltzain izan beharra den idazle baten planta? Ez 
ote zenuen pentsatzen ahal noizbait Euskaltzaindian sartu beharko zenuela? 

-
tura serioan sartu? Edo politikagintzan?

Haatik aipatu berri dudan zure dosierak erakusten dit ez zarela bakarrik 
goi-mailako industria ingeniaria, elektrizitatean eta elektronikan espezializatua 

Unibertsitate Autonomoan arrakastarekin aurkeztu zenuen tesiaren izenburua: 



Hemen gaur oso arraroa. Asko balio du hiztegi batua egin behar delarik mu-
garen bi aldeetako.

Bestalde hiztegigintza horretan, ezin gara sail tradizionaletara mugatu. 

baino hobea. Haatik euskaldunek ez dugu denbora gehiegi otoitzean pasatzen, 
ez eta olerkian. Politikaz ere gero eta gutiago axolatzen gara, agian ez daki-
gulako politikarien hizkera non kokatu behar dugun, teologian ala literaturan. 
Aldiz egunero jaten dugu, eta horretarako lan egiten, beste askok bezala. Hor 
ere hitzak behar ditugu.

Autoa edonoiz hartzen dugu, edo treina, metroa, motoa, autobusa, hegaz-
kina, itsasontzia. Gainera tresna, makina eta motor batzuk erabiltzen ditugu, 
baita irrati, telebista, ordenagailu, telefonoa, batzuk sakelakoa eta internet ere; 
argindarraz baliatzen gara etxean eta denetan. Pana edo matxura bat gertatzen 
delarik, araberako langileari dei egiten diogu, azalpenak ofizioko hitzez ematen 
dizkigu, eta hein batean bederen ulertu behar dugu, ahal delarik euskaraz.

Hots, teologiatik eta literaturatik at doan hiztegi bat behar dugu. Alor eta 
ofizio ezberdinetako adituek beren eremuetako hiztegi bereziak moldatzen 
dituzte, Euskaltzaindiaren arau eta aholku orokorren laguntza baliatuz. Euskal-
tzaindiak bere aldetik, hiztun eta idazle onaren kultura zabalean sar daitezke-
en hitz tekniko eta zientifiko arruntenak bere hiztegi batura bildu behar ditu. 
Maiz hitz berriak dira.

Horrez dago gaur gutartean, euskaltzain osoen konpainian eta kidetzan. Zure 

urtez eta urtez egin duzun lana ikusirik, hiztegi horri ekarri eta ekartzen dio-
zuna gogoan, Euskaltzaindira deitu zaitugu duda izpirik gabe. Ez da usteka-
bean, eta ordu zuen.

HIZTEGIA ETA GRAMATIKA

Badago halako moda eta joera bat euskaltzaleen artean hiztegiaren pixka 
bat gutiesteko gramatikaren izenean.

Ez ote dugu bien beharra ber heinean? Badakik, gainera nihauk ere zu-

sonatuak lau ehun hitz erabiliz idatzi zituela. Baina pentsu dut lau ehun hitz 
ongi hautatu eta behar den lekuan kokatu nahi dituenak, lau mila erabili behar 
dituela arruntean, eta berrogei milako bat nolabait ezagutu. Nonbaitik ere, 



berrogei bat milakoa izango da moldatzen dugun Hiztegi Batuaren heina, ta-

gure muinetako zetabetik pasa behar ditugu.

Hitzik gabe nola hitzegin eta hitzerran? Gehiago ere, Platonek zioen hi-
tzekin, hitzez eta hitzen bitartez pentsatzen dugula. Beraz hizkuntza komuni-
katzeko tresna bat baino gehiago da: pentsakerak sortzeko behar duen emagi-
na, hazteko behar duen esnea, ibiltzeko behar duen makoa. Zer litzateke hitzik 
gabeko mintzaira: aingeruena ote? Ala Jainkoarena? Baina hori ere ez. Eskri-

-

Alkoran liburuan. Usaian hitz gutiz mintzo ziren, eta gramatika motzean: 
-

ten ahoz mintzatu zen, hitz eta gramatika gehiagorekin, aingeruek baino ele 
jario joriagoa baitzuten profeta horiek. Azkeneko Jainkoaren hitza gizon egin 

itzulpenaren arabera. Artetik ene kezka bat: Alkoran liburua euskaraz itzuli ote 

gramatikan sartzea genuke… Dena dela bizantinismo hutsa zait hiztegiaren 

behar dira? Eta arnasean eguratsa eta hatsa banatu?

Hiztegigileek gramatika errespetatzen dugu gain gainetik. Hitzak hauta-
tzean, esaldietan hartzen ditugu. Esanahiaren argitzeko, frase batzuk etsenplu-
tzat ematen ditugu. Gramatikari lotuak egoten gara beti.

EUSKALTZAINDIAN IDAZLEAK BEHAR

Euskaltzaindian idazleak behar direla entzuten da barnetik eta kanpotik. 

hona sail horretan liburu sorta bana sortu duten idazle zenbait, euskaltzain 

Baina literatura pertsonal horretarik at, besteren obrez asko idatzi dutenetan 
-

-



tzainburua…Gainera, batzuek luma ur edo ardo guzietan busti dute, zikindu 

guzian paradisu galdu horren atzetik gabiltza. Gramatikan hizkuntza bere 
buruaz mintzo zaigu, amore gatik eta hobeki balia dezagun, buruan duguna 

uste hein bat ohorezki.

eta berri zehatzak euskaraz erran hitz egokietan. Eta hor zu bezalako adituak 
eta idazleak, idazle adituak eta aditu idazleak behar ditugu, Andoni, zubigile. 
Ez gara iduri bezain inozoak: lan horretarako hautatu zaitugu, eta ez domiña 
bat emateagatik. Hori kanpotik ez da beti ongi ulertzen: Euskaltzaindia ez dela 
jaun xaharren ohorezko klub elitista bat, ez eta idazle sonatuenen lorategia: 
Parnasoa hil ondoren izaten da, eta ez dugu presarik. Bitartean Euskaltzaindian
lan itzela dago egiteko. Hau laneko talde bat da, euskararen alorrean talde 
nagusia, ez bakarra. Hemen beharrena, elkarlana da, eta horretan trebe zarela 
badakigu.

ELKARLANA

Elkarlanean egin eta egiten duzun lana zinez azpimarratzekoa zait. 
-
-
-

nagusi bezala gainera.

tomoko Euskal Hiztegi Entziklopedikoan, Gazteen Entziklopedian, eta Entzi-

Bestalde Euskal Autonomia Erkidegoko Euskararen Aholku Batzordean 

Gainera Plazagunea enpresan informatikako proiektu arduradun izan zara 
-

abideetan egin beharra duen berriztapenerako.

Ber denboran eta gisa berean, erakunde, elkarte eta enpresa horien 
ekarpen erraldoia ezkertzekoa zait, baita beste batzuena, bereziki unibertsita-
riena. Euskaltzaindiak badaki euskararen alde korrika eta lasterka ez dabilela 
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batzuetan bederen guzien aurretik, baina beti elkarlanean, bai kanpoan, bai 
barnetik, eta elkarlanerako gai direnak behar ditu bere baitan.

AIZKORAZ ETA ZIZELAZ

Andoni, zure lan aratz eta oparoaz, hiztegigintzan bereziki, lehenago ere 

bat iragarri zen. Egiaz, orduko hasten hasia zen, horrela esatea zilegi baldin 
bada, belaunaldi berrietako euskaltzain batzuk baitzeuden bulta honetan gutar-

oinarrizko bilakaera hori ene ustez?

Adin bateko euskaltzainak, ni barne, idazle orokorrak izan gara, «jenera-

beste euskalki pare batera zabalduz joan garenak; salbuespenez kanpo, euska-
raren alorrean autodidaktak izan gara. Euskara batua moldatu dugu, edo hasi 
bederen, larri larria. Haritz enbor gogorrean estatua baten itxura eman diogu 

diseinutik.

euskara batuaren bozeto sendoari aurpegi fin eta gazte baten emateko, esku 
polit, arin eta trebeen adelatzeko.

Nire ondotiko belaunaldia formakuntza bereziz eta ofizioz hornitua 
etortzen hasia zitzaigun bulta honetan, orain zabaltzen ari zaigu eta gaina 
hartuko digu. Horrela behar du, euskararen aberasteko, egokitzeko, berritze-
ko, puntako teknikak baliatuz. Gu lumaren arotik boligrafora, idazmakinara 
eta faxera pasa ginen. Nire ondotikoak informatikara igo dira trebetasun 

probetxuak atera daitezkeen tresna horren erabilera sistematiko eta kolektibo 
eta publikotik.

Azken bi urteotan, zortzi euskaltzain berri hautatu zaituztegu, lehen lauak 
zendu diren lagunen ondoko, azken lauak emerituen lauzkatzeko. Zortzietarik 
hiru andreak zarete, ez arras erdia, baina berdintasunera joaiteko xedea hor 
dago. Euskaltzaindian, Eliza katolikoan bezalaxe, ez da gehiegi presatu behar, 

Akademia bat izanez, Euskaltzaindia nahiko gaztea da, bana beste hiru-

inolaz ere horren kopia txiker eta barregarri bat, iparraldean zenbaitek uste 
bezala. Bakoitzari bere fantasmak. Niretzat hau Akademia militantea da, 
euskararen egoerak horretara behartua.



Baina profesionala ere bada, eta zientifikoa izan nahi. Euskararen bata-
suna egin eta egiten du, euskalkiak ere landuz. Eta euskara batuan Akitaniako 
euskalkiek leku handia hartzen badute, eskualde guzietako euskaltzain guzien 
militantziari zor diogu, Akitaniako hiru euskal lurralde histirikoek orain ma-
tematiken arabera hartze luketenari baino askoz ere gehiago. Baina egia da 
halaber Akitaniako zazpi euskaltzainak beti euskara batuaren alde ari izan 
garela, eta garai batean horrela doi-doietarik aurrera egin zuela boz baten 
gehiengoarekin. Goazen bada bakean aurrera. Euskararen zerbitzari bakezale-
ak gara, ez inoren etsaiak. Hemendik kanpo ere, entzun nahi dutenek entzunen 

Guk eginbidea bete dezagun. Beharra badago.

ETA FAMILIA?

Mintzaldi hau ezin dut bukatu zure familiaz bi hitz erran gabe, iturrira 
iganez handik hasi beharrean. Baina garrantzitsuena bukaeran errateak bere 
indarra badauka.

Militantzia bat edo ogibidetik at gizarteko edozein elkarlan deraman gi-
zonak bizitza orekatu bat bizi baldin badu, ez dago zalantzarik: horrek atzetik 
badu intendentzia eta zerbait gehiago segurtatzen dion pertsona bat, edo frai-
dea delarik talde bat: intendentea izateaz gainera, bigarren kontzientzia, eri-
zaina, lehenago idazkaria ere, baina gaur ordenagailuak azken hau ordezkatzen 

pertsona da, hots emaztea. Nahiko lasai ikusten zaitut ibileran, nihau bezalaxe. 
Beraz bizkarzain segurua badukezu, eta baduzu. Espioi barrandari batek sala-

-
-

tarik bazter eta goitik, gaur bezalaxe, baina gaurko taldea ez duzu hain 
txikia.

Gainera, orduan ez bezala noski, hor daude zuen hiru alabak, Ainara 

bezala. Zure adinean aitona izatea, munduko gauzarik onen, gozoen eta ede-
rrena da nire jakinean, eta luzaz goza dezazula emeritu mailara igan ondoren, 
emaztearen konpainian.

esker, Goierriko euskara zure ama hizkuntza da, amaren euskaltzale senarekin 
gainera. Goierriko neskei asko zor die nik uste Donostiako euskaldungoak, eta 
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orokorki Donostia guziak, handik asko etorri baitira neskame lanetara eta gero 
-
-

tik aurrera joan zara. Euskara gaztaroan galduxe zuela erran didazu, eta gero 
ezkontzean erabaki familia bat euskalduna fundatu behar zuela zure ama 
izango zen andregaiarekin. Beraz aitak euskara berriz ikasi zuen eta horretan 

etxean aita-amekin.

-

Euskaltzaindiko idazkaria. Halako predestinazio bat bezala ez ote dago hor? 
Baina predestinazioan ez dut sinesten, eta genetikan ez gehiegi, hezkuntzan 

duzun lanean sinesten dut Euskaltzaindi osoarekin, eta instituzio honek geroan 

badidazu.

Zure aita-amen bizitza ez zen beti lasaia izan. Hogeita hamaseiko gerra-
ren zama jasan behar izan zuten beste askok bezalaxe, ezkondu aurretik. Ama, 

ihes joan zen Abadiñora, bere ahizpa eta horren haur txikiarekin. Durangoko 
bonbardaketa ikusi zuen, baita nola frankisten hegazkinek hilerrira gorpuak 
erematen zituzten pertsonak bidean metrailatu zituzten. Gero amak eta fami-
liak Bizkaiko Zailara ihes egin behar izan zuten. Hirugarren aldian Zailatik 

zuen Donostiara itzultzea. Ahizpa Bordelen egon zen bere bi haurrekin. Ale-
manak etorri. Azkenean itzuli zen, senarra bitartean Ameriketara joanik.

-

aurrean, Bilbora ihes egin zuen lantegikoekin, makinak eremanez, eta hor 
segitu ber lanean. Eraso berri batek Bilbon harrapatu zituen, eta frankistek ber 
lanean jarri zituzten, baina jakina euren alde.

Aitak kontatu zizun bezala, publikoarentzat hona haren inguruan gertatu-

Belaustegigoitiaren kotxe gidaria. Frankisten hegazkinek Durango eraso zute-
larik, berehala nagusiak manatu zion hango elizara ereman zezan autoz. Eliza 
hondatuan sartu orduko, Federikok emakume baten gorpua lurretik altxa zuen 

alaba mezala joana zela…

Holako tragediarik Espainiako Errepublikaren eremu guzian gertatu zela, 
baliteke, baita gero zapalketa berdina denetara zabaldu zela. Haatik diferentzia 



bat izan da euskaldunen kalteetan, eta badakizuen bezala hauxe da: Burgosen 
adibidez, gobernu berriak tokiko hizkuntza ez zuen arlo publikoan debekatu, 
kalean gazteleraz egiteagatik inor ez kondenatu, hil harrietarik ez hango 
idazkunik ezabatu, bataioan gaztelar izenik ez debekatu… Aldiz Euskal Herri-

utzi duela begien bistakoa da, mugaren beste aldetik behintzat. Niretzat ageri 
da hemen oraindik bakerik ez dagoela. Haatik historiari begiratuz, ikus daite-
ke bakea ez dela egoera naturala, ez dela berez datorren eta dagoen zerbait, 
bakea eginez egiten den oreka bat dela, bakeak prezio bat baduela beti, dene-

ustea denek orainduz dela, horretan ere berdintasuna behar dela, eta berdinta-
suna ez da noski denak ni bezalako bilakatzea. Gehiago erratea, politikan 
sartzea litzateke, hots gure alorretik ateratzea, eta hemen ez zait komeni.

JO AITZINA!

Bilkura honi buruz, kezka pixka bat izan dukezu, normal denez. Baina 
lasai, zailena joana duzu, eta zure gorteak ere, bukatzera bainoa. Zure Donos-

bilgune dugu. Ezkerretik hurbil dago mendebaldeko euskalkiaren eremu na-

atzetik eta gibeletik, Nafarroako lurralde zabala eta euskal Pirinio katea, Zu-
beroaz bukatua.

Euskal Herriko erdigunean gaude hemen, euskara batuaren bihotz nagu-

holako zerbait gertatzen ari zaio berriz, politikaren gainetik, nafarren ondartza 
hurbilen eta maiteena delako. Haatik Donostiaz beste sei bihotz baditu euska-
rak. Gure lana zer den: zazpi bihotz horien sinkrono egitea, amoregatik eta 
bakoitzak bere doinua emanez, euskararen urrats eta pauso berria ber taupadan 
marka dezaten, txalapartarena baino lasaiagoa, joaldunena baino arinagoa, 
horiek biak eta beste musika guziak ezabatu gabe. Hots orkestra buru baten 
lana da Euskaltzaindiarena.

Miramongo talaia gora eta berde honetarik, begien aurrean dugu itsaso 
ederra zabalik, zoragarria. Haize ona lagun, eguzkiaren bidetik, mundu zaba-

-

berriek. Etxean zegoela, udaltzainak kaletik dei egin zion leihora ager zedin, eta isunaren berri 
-

go. Burgosko biztanleei, tokiko hizkuntzan mintzatuz gero, ez zitzaien holakorik gertatuko.
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ZALDUBIREN OROIT-HARRIA

Christine Bessonart,
Senpereko auzapeza

Bienvenue à tous dans notre petite ville, réunis auprès de l’église pour 
honorer la mémoire de Gratien Adema, un des enfants de St Pée qui a marqué 
par son oeuvre littéraire le paysage culturel.

Né à St Pée en 1828, il est mort voici 100 ans, en 1907, et est enterré 
dans le caveau familial à St Pée.

Je ne suis pas la plus qualifiée pour parler de lui et d’autres après moi le 
feront avec précision mais je veux, en tant que maire, rendre un hommage à 
l’un des nôtres qui a marqué des générations d’enfants, avec la traduction des 
fables de La Fontaine, et ses concitoyens. Ses écrits sont maintenant étudiés 
dans le cadre de la licence de basque.

Il est le témoin d’une société proche de la nature, aimant et maîtrisant 
parfaitement la langue maternelle, l’euskara, dans une société imprégnée de 
religion, où le dialogue avec Dieu était quotidien.

C’est en raison de son engagement religieux que la stèle sera installée 
sur le parvis de l’église et je suis très fière aussi qu’un artiste local, Edouard 
Solorzano, ait tout de suite répondu à ma demande de création de sculpture 
et a si bien su retranscrire de manière harmonieuse la mémoire de cet homme 
de lettres et d’église.

*  *  *

Denak oroit daitezela Gratien Ademaz, denek ezagun dezatela edo 
sakondu Zaldubiren obra, ohoratuz haren euskal hizkuntzaren laguntza, izan 
Jainkoari mintzatzeko edo jendeari.





GRATIEN ADEMA «ZALDUBI»-ri OMENALDIA

Piarres Aintziart,
 Euskaltzaleen Biltzarreko burua

Hemen gaude beraz Senpereko seme Grazien Ademaz oroitzeko. Milesker 
herriari eta andere auzapezari arratsalde goxo eta ospetsu hau antolatzeko egin 
duten lanaz eta eman laguntzaz. Adema Zaldubiren obraz mintzatuko zaizkigu 
adituak ixtanteko aterbean. Elizaren paretean dagoen eskulturak idazlea digu 
agerian ezartzen, Solorzano artistak ederki zizelkatua digula. Eskerrak zuri ere 
jauna. Eta gaurko garaiak ez direla liburuari itzuliak guk ez dugu sinesten, 
begien aitzinean daukagun paretako itxura bezala irauten duen izakia baita 
gauza idatzia.

Hemen dagoen jende desberdinak Adema Zaldubi polifazetikoaren ilus-
trazio bat bezala dirudi. Hemen ere kantuak, edo kantikak, alegiak, gai erli-
jiozko edo profano, idazki serios eta irringarri maite dituen jendea. Aberriaren 
eta gure hizkuntzaren apologistak, gu ere, guti edo aski, bakoitzak bere histo-
riaren edo zortearen eta ere nahiaren berri baitauka bere baitan.

Baina nola ez aipa maiatzeko Herri Urratsetik abenduko elgarretaratze 
honen artean, eta arte, euskararen zerbitzuko lanean ari diren senpertarrak. 
Herriko Etxea eta etxekoak, nik ezagutzen ez ditudan elkarteak, jende xehea, 
erraiten den bezala, eguneroko lanetan ari zerbait, eskolak, hiru sareetako 
haurrekin, Zaldubi zaharraren gaztetzen, kantatuz, eta hitz berak erabiliz, beti 
eta beti. Euskaltzaindia ere senpertar duzue bi egunentzat, Euskaltzaleen Bil-
tzarra aldiz denbora gutxiagoretzat, funtsean bere xumetasunaren araberako 
neurri apal deliberatuan. Ez ditzagun ahantz dantzariak, gorputzaren jestuak 
doinua eta hitza haragitzen baitu. Aipatu ere, eta are gehiago naski Senperen, 
Duhau Arana etxearen teilatuaren azpian orenak eta orenak arizan den, eta 
urteak ari nahi duen beneditano laiko suharra, kunkurtutik bezala Zaldubien 
kaligrafia finen deszifratzen, gero airatuko direlarik agian leihotik, Bilbon 
agerturik, eta Plaza Barritik igorririk, gaurkoaren ondotik, bospasei liburu 
bederen. Beste senpertar ezagun bat ere gogoan daukat, hemendik ez urrun, 
Oxtikenean Hatsaren poesia eta Poesiaren hatsa zazpi probientzietan hedatzen 
baititu, sortarazi ondoan haurren inspirazioari esker (hatsa eta inspirazioa 
gauza bera baitira alabainan). Zaldubik hain maite zituen Herria eta Natura 
ospatuz. Bi langile hauek, sinbolikoi eta errealitatez, Zaldubiren iragana eta 
gazteen etorkizuna uztartzen ari zaizkigu. Eskerrak zinez.
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Bururatzeko, ametsa askotan mentsa izanikan ere, omen eta utopia nahi-
tez utopikoa, zertako ez dugu asmatuko egun batez jautsiko dela Senperera, 
uholde baten pare, ez gain haietako ur basek hantutako Urdazuriarena, ez eta, 
bereziki hemen, pentsa bekatuek metatua, baizik euskal hitzek Lapurdi litera-
rioan berriz isuraraziko duten ibaia nasaia? Milesker deneri.



IPARRALDEKO EUSKALGINTZA, XIX. MENDEAREN 
BIGARREN ERDIAN: ZALDUBI ETA BERE GARAIA

Mikel Zalbide

I. EUSKALGINTZAREN DEFINIZIO-SAIOA

XIX. mendearen bigarren erdiko euskalgintza eskaini zait aztergai: gutxi go-
rabehera 1850etik 1900era Eskual herri
behar diot beraz, aldez edo moldez. Uste baino korapilo bihurriagoa du gaiak bere-
kin. Zer da, izan ere, euskalgintza? Intuizio bidez ongi samar entenditzen da eus-
kalgintza hori zer den edo zer izan litekeen. Besterik da, ordea, arrazoi-bide forma-

-
ri. Egia osoa esateko Uskal herria terminoa ere sartu behar genuke ebakera aldetik, eta letra 
xehe-larrien zein marra kontuaren alternantzia-bideak jaso idazkerari dagokionean. Aski izango 
dugu ordea aldaera ezagunena erabiltzearekin, guztien ordezkari gisa.

euskalgintza. Artikulu-bilduma sotil baina 
argigarria kaleratu zuen Jakin etxeak orain dela hogeita hamabost urte, Herriaren Lekuko izenpe-

OEHk, euskalgintza 
Anaitasuna
R. Arregik, pare bat aldiz, euskalgintza -
duan ematen du OEH
Salbatore Mitxelenak: euskeragintza.

S. Mitxelenaren eta R. Arregiren lau esaldiok har ditzakegu, euskeragintza edo euskalgintza
-
-

badadukate: egiten dutenak dira».
euskalgintza ez da 

«egiten dutenak» azpimarratzen ditu andoaindarrak: -gintza horretan dago euskalgintzaren gakoa.

lazo-intuitibo hori izan da nagusi geroztik ere, itxuraz. Kontzeptuak ez dirudi, oro har, aho batez 
onarturiko esangurarik eskuratu duenik: ez unibertsitate munduan, ez erakunde publikoetan eta ez 
hizkuntza-politikaren arauzko xedapenetan. Azken berrogei urtean «hor dabilen hitza» da euskal-
gintza.



Definizio posible ugarietako bat hautatu beharko dugu hortaz, lanari ekite-

Definizio bila hasi orduko, berriz, eragozpen jakin batekin egingo dugu 

aldeko asmoak aldeko 
emaitzak -
tan, bistan da euskalgintzaz hitz egin litekeela lasai asko. Argi dago, era be-
rean, ez asmorik eta ez emaitzarik duen jarduna ezin dela euskalgintzaren 
zakuan sartu. Badira ordea bestelako kasuak. Euskalgintza al da, esate batera-
ko, asmoa bai baina emaitzarik ez duen saioa? Euskalgintza al da, era berean, 
asmorik izan ez arren aldeko emaitza lortzen duen jarduna? Ondoko koadroak 
emango digu asmoen eta ondorioen araberako konbinazio-taula:

aldeko emaitzarik
bai ez

aldeko asmorik
bai A B
ez C D

situazioak. Ikus ditzagun banan-banan:

A Euskalgintzaren aldeko asmorik bai, eta aldeko emaitzarik ere bai
B Euskalgintzaren aldeko asmorik bai, baina aldeko emaitzarik ez
C Euskalgintzaren aldeko asmorik ez, baina aldeko emaitzarik bai
D Euskalgintzaren aldeko asmorik ez, eta aldeko emaitzarik ere ez

Garbi dago D situazioa ezin sar litekeela euskalgintzaren alorrean: ez 
hartarako asmorik du, eta ez aldeko emaitzarik lortzen. Beste hiru situazioak 

-

-
rako gogoeta bideratua du Biltzar horrek XXI. mendeari buruzko euskalgintzaz, eta definizio-
behar espliziturik ez da bertan ageri. Gehienik ere akta-liburuaren azpitituluak agertzen du, kon-
testu jakin horretan euskalgintzak zer alor biltzen dituen: hizkuntza ereduak, hiztegigintza eta 

Salbatore Mitxelenaren, Rikardo Arregiren eta abarren jatorrizko adieratik aski urrundua. Euskal 
hiztun-elkartea bizirik gordetzeaz ez da hor, izan ere, aurrez aurreko aipamen handirik egiten: ez 
handirik eta ez, gehienetan, inolakorik. Egia da, ordea, berariaz halakorik ez azaldu arren berekin 
duela bertako hainbat artikuluk, inplizituki bederen, elementu hori ere. Ikus, esate baterako, Zu-



bat dute erkide: euskalgintzaren aldeko asmoz, berariaz horretarakoxe, bidera-
tuak dira. Berariazko euskalgintza deituko diogu, hortaz, A eta B koadroetatik 

emaitzarik dakarren jardunari, bide batezko euskalgintza esango diogu. Argi-

I.1. Berariazko euskalgintza

Berariazko euskalgintzaren definizio operatibo honetatik abia gaitezke, 
hoberik ezean: soziokulturalki autorregulatzeko eta belaunez belaun transmi-

egindako saio multzoa, hori da euskalgintza -

-
gintza-saio jakinak emaitza handi-handirik ez lortzea baina lortutako hori, bere mugatuan ere, 

erraztasunaren amorez lau situazio alternatibotara mugatu bada ere goiko azalpena.

ageri du bere uste-sinesmen, mundu-ikuskera, balio-iritzi, eguneroko bizimodu eta jar-
duera konkretuan aurreko belaunaldien jarraipen sendorik.

kultura nagusian indarrean dauden uste-sinesmen, mundu-ikuskera, balio-iritzi eta jardu-
eretara makurtzen ari dira, partez.

behar da: egon ez dago munduan etnokulturarik, denik indartsuena eta egonkorrena ere, belaunez 
belauneko ibileran ezertxo aldatzen ez denik. Guztiak aldatzen dira eten gabe, gutxi-asko. Alde 
horretatik ez legoke euskal etnokulturaren «jarraipenik eza» aparteko gertakaritzat hartu beharrik. 

etnokultura batzuek. Ziztu biziko aldaketa, hainbat esparrutan frenorik ia gabea eta, bereziki, 

eten larria dute beren baitan, belaun 

kultura sendo baten gero eta mendekoago bihurtuz doaz. Bigarren puntuko transetnizazio partzi-
ala ere, orotarikoa bezala, norabide bakarrean ari da gertatzen: kasu honetan, euskal etnokultura 
«jator»etik frantses kultura «moderno»ra.

Eusteko eta, jardun-esparru berriak irabaziz edo galdutakoak berreskuratuz, ahuldutako 
etnokultura hori irabazbidean jartzeko.

bakarkako jarduna, talde-lanean eztabaidatzen, adosten eta hezur-

bereziki zabala dela bertan. Euskalgintzak gizarte-giro bat behar du, ordea, eratzeko eta elkar-

nagusietariko bat.
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rrez hainbat eragilek, perspektiba soziokulturaletik eta elkar-lanean, eratutako 

etnokultura horri bizirik eusteko deliberatuki, berariaz egiten dena.

-
-

tza. Ez da hori bakarrik, ordea, bere zeregina: etnokultura osoa du euskalgin-

eta, ahal delarik, indarberritu.

I.2. Bide batezko euskalgintza

galera hori eragozteko berariazko asmorik gabe, etnokultura horri bizirik 
eusteko lagungarri gertatzen diren ekintzak bideratzea, hori da bide batezko

nire ustez, XIX. mendearen bigarren erdian ipar Euskal herrian bizi izandako euskalgintzaren az-
terbiderako formulazio egokiena. Egungo ethnicity kontzeptuaren zenbait definiziotatik hurbilago 
dabil euskalgintza modu hori, nolabait esan, XX. mendeko language planning ezagunetik baino. 
Definizioaren zabaltasun hori, kalte-iturri ordez, mesedegarri dela uste dut aztergai dugun esparrua 

euskaltzale hitzarekin eta euskaltzaletasu-
n language 
loyalty edo language loyalism terminoen euskal korrelatoa da euskaltzaletasun hori.

Euskaltzaleen asmo-egikerak biltzen dituen kontzeptu abstraktua da euskaltzaletasuna. Eus-
kaltzaleek diseinatzen eta, partez edo osoz, aurrera daramaten langintza da, bestetik, euskalgintza. 
Euskalgintzaren atal linguistikoa, zehatzago esanik. Bada azken horretan, halaz ere, ñabardura ar-

izan da maiz. Erdarazko euskaltzaletasuna, askotxotan bascophilie  vascofilia deitua, 
euskaltzaletasuna, bestetik basco-

philie edo vascofilia orientazio nagusiz uztarkide izanik ere. Ez 
dira gauza bera izan 1890-1900 inguruan, neurriz edo intentsitatez bederen: une horretan euskal-
tzale eta bascophile (vascófilo)

-

Vascofilo eta euskaltzale

9ko Euskalzale astekaria. Euskaldun-erdaltzalearen tipifikazioa aparte tratatzekoa da.

ildotik gabiltza. Definizio horrek berekin ditu, hortaz, gizakiok gizartearen kide garen heinean 
geurekin ditugun uste-sinesmenak, jakite multzoa, baloreak eta iritziak, ohiturak eta jarduera 

Primitive Culture-ko definizio hori: 
buru-bihotzen eta izpirituaren berezitasun etnonazional jator, historikoki sakon eta beste inork ez 

kulturaren osagai izanik ere hizkuntza, bere osagai zentrala da euskalgintzaren esparruan.



euskalgintza. Ondorioetan oinarritzen da bide batezko euskalgintza hori. Ez, 
halere, ondorio guztietan: berariazko asmo positiborik gabeko emaitza positi-
boek definitzen dute berau. Emaitza positibo horien neurriari erreparatzen 
badiogu, oso kontuan hartu beharrekoa izan liteke bide batezko euskalgintza. 
Berariazko euskalgintza bezain garrantzitsua izan liteke, emaitzei dagokienez, 

esate baterako, hizkuntza eta kultura nagusien aldeko plangintza eta jarduna 

Azterkizun dugun epean eta lekuan, 1850etik 1900ra arteko Eskual he-
rrian, jarduera biak aplikatu izan dira: bai berariazko euskalgintza, eta bai bide 
batezkoa. Bi bideok ez dira ordea elkarren pareko. Alde handia dago batetik 
bestera. Muga argiak ditu berariazko euskalgintzak. Bide batezko euskalgin-
tzak, aldiz, ez: euskarari eta euskal kulturari mesede egin/egiten dion edozein 
gauza sartu behar bada bigarren zaku horretan, amaiera gabeko multzo baten 
aurrean gerta gaitezke. Kontzeptu lauso eta eztabaidagarriago baten aurrean. 
Egurketaria al da egur bila joan ez eta halere, kasik konturatu gabe, astokada 

eskura dezakegu, oro har, jarduera hori ere kontuan izan gabe. Aparteko ga-
rrantzia izana du gainera, azterkizun dugun epean, bide batezko euskalgintza 

-
parte printzearen euskalaritza batetik; Eskualduna aldizkariaren inplementazio-

berariazkoa ez zen izan euskara eta euskal herri-kultura indartzea, are 
gutxiago etnokutura hura hondamenetik gordetzeko ekimen antolaturik 
eratzea. Euskalari zen printzea, asmoz eta ustez. Euskalari edota, na-
hiago bada, garai hartako euskalaritzaren sustatzaile, antolatzaile eta 

-
-

tzen bazaie bistan da, ordea, kultura bizkortu, hedatu eta garatzeari begira eragin bizia izaten 
dutela «berez beste zerbaitetarako» hartu ohi diren erabaki horiek.

-
menak, bestelako asmoz mamiturikoak eta, are, kontrako asmoz eratuak bide batezko euskalgin-
tzaren sailean sar litezke definizio lazo horren arabera: aski litzateke, zaku horretan sartzeko, 
ekimen horrek praktikan euskalgintzaren aldeko emaitzarik ekartzea. Bistan da euskalgintzaren 
adiera zentraletik oso urrun lerraturik geundekeela kasu horietan, eta hori ere euskalgintza den 

-
nak bide batezko euskalgintzatzat hartzea arrazoizkoa dirudien bezala, punta-muturreko beste kasu 
horiek zail da euskalgintza gisa aurkeztea.



sustatu zuen bide batez Bonaparte printzeak. Bide batezkoa izate hori 
ez da, noski, oharkabean pasea etxekoen buru-bihotzetan: hortik da-
torkio sona, euskalaririk euskaltzaleena izandakoarena.

sortutako Le Réveil Basque
jalgiarazitako Eskualduna aldizkariak ez ziren sortu euskarari eta euskal 
kulturari bizirik eusteko. Are gutxiago euskal etnokultura indartu, moder-
nizatu eta hedatzeko, edota euskararen erabilera jaso-formala arautu eta 
garatzeko. Deputatu-gai «gorri»ari edo «xuri»ari hauteskundeetan lagun-
tzeko sortu ziren, lehenik eta behin, astekari horiek. Gero ere, bizirik iraun 
zuten artean, alderdi- edo bloke-organo ideologiko argiak izaten jarraitu 

politiko-operatiboa eskuratzeko, atxikitzeko edo zabaltzeko erreminta izan 
ziren berez, lehenik eta behin, Le Réveil Basque eta Eskualduna

izatea. Bistan da ordea euskararen eta euskal kulturaren lagungarri ere 

herritar-jende xehea bereziki, euskara idatziaz baliatzera eraman zuten. 

mintzaire xumeari, ordura arte ia ahozko jardunera mugatutakoari, idaz-
langintzaren erabilera-esparru berria eskuratu eta garatzen lagundu zuten. 
Aurrez aurreko interakzio berbal xumeetatik urrunago joaten lagundu 
zuten horrela, esperientzia soziokultural berri-zabalagoen mintzagaiez 
kargaturiko harreman-sareetan txertatuz. Eskualdun-jendea hiztun-elkarte 

kezkak, asmoak eta beldurrak era informatuagoan kontrastatzeko gai bi-
hurtu zen horrela eskualdun-jende hura, euskalduntasunaren kontzientzia 

-
zarte-eraginik berekin: Intxausperen Le verbe basque argitara eman zuenean 1858an, adibidez, 
aditzaren berezitasunez ohartarazten laguntzeaz gainera euskararen dignifikazio ideologiko-intelek-
tuala sustatu zuen Bonaparte printzeak. Dignifikazio hori foro akademikoetan, jende ikasiaren arte-
an, egin zen lehenik. Esparru zabalagoetan gero: jaun handiek hainbateko atentzioz tratatzen zuten 
«gure mintzaire hori» bazen zerbait on eta balios, halako atentzio bereganatzen zuenez. Behar-be-

ekonoteknikoan eta politiko-operatiboan jasandako gaitzespen-bazterreratzeen ondorioz gainbehera 

-
rapen-aukerak azaleratzen zituen lan horrek, inork gutxik aurrez aurre ezezta zitzakeen eran. Egin-
kizun garrantzitsua zen hori: ez zen izan ere aditu edo aditu-ustezkorik falta han-hemen, euskararen 
gainbehera sozial hori bere barne-ezintasunen ondorio zela argudiatzen zuenik.

zelarik, aldeko eta kontrako ondorioak ekarri zituzten batak zein besteak, ez aldekoak bakarrik. 

kasutan. Eragin bortitzekoa, erlatiboki funtsezkoa, izan zen aldiz beste zenbaitetan. Bide batezko 
euskalgintza izan zen bertakoa, ez berariazkoa. Baina euskalgintza, nolanahi ere. 



mendeetako tradizioak lejitimatua zuen eliz-esparruan ez ezik beste zen-
bait jardun-esparru berritan ere eskualdun-jendea euskaraz baliatzera 
bultzatzea, irakurmena zabalduz eta, neurri batean, euskaraz idazteko 
gaitasun-ohiturak indartuz. Bide batezko euskalgintzaren erakuskari eta 
osagai argiak ditugu, beraz, bi aldizkari horiek.

-
tugu kontuan Adema-Zaldubiren garaiko asmoak, jarduna eta emaitzak azter-

zabalari atxikiz, XIX. mendearen bigarren erdian Iparraldean izandako euskal-
gintza molde biak aztertzen saiatuko gara gaurkoan. Arrazoizkoa denez bera-
riazkoari eskainiko zaio, halere, lekurik handiena.

II. ADEMA-ZALDUBI ETA BERE GIZARTE-GIROA

-

garaiko idazleen eta euskaltzaleen artean begiramen berezia izana du Adema-

-
dean. Eliza-kantikak eta alegi-neurtitzak kontuan hartzekoak dira, bistan da, 
Adema-Zaldubiren balioaz eta famaz ongi jabetzeko. III. Errepublikaren hasi-
era-aldian egindako ziri-bertsoak eta une batetik aurrera, neurtitzez eta hitz 

Gizonaren esan-eginez gainera bere gizarte-giroa ere kontuan izan behar 
da, orduko amets-gorrotoak, egitasmoak eta emaitzak xuxen juzkatuko badi-

familiakoa gauza edo eskribu serioetan, eta apheza gisa Elizakoetan ezartzen dudana; bertzea Zaldu-

suharraren erakusgarri. Gogo-nahi hori zehaztekotan hitz lauzko zenbait lan ere kontuan hartzekoa 

argi asko azaldua dutenez.



Bere garaiaren fruitu da Adema, gogo-giro haren eragile eta zirikatzaile izate-
az gainera. Zer gizarte-girotan bizi izatea suertatu zitzaion Senpereko semeari? 
Aldaketa handien garaia izan zen hura. Giro molde askotxotan bizi izatea 
suertatu zitzaion, horregatik, Ademari. 1851n, artean apaizgai zelarik, Baiona-
ko seminario handitik «ikusten» zuen gizarte-giroa gauza bat zen; handik 

aldiz, oso bestelakoa. Ipar Euskal herrian ere transformazio demografiko, 
ekonotekniko, politiko-operatibo eta soziokultural handiak gertatu ziren men-

kontuan izatekoak ditugu Ademaren garaiko transformazio hauek.

II.1. Transformazio demografikoa

Biztanlez hazi egin zen Iparraldea, alde batetik: 1850ean baino bizilagun 

kanpora joan ziren bertako seme-alaba anitz. Beste eskualdun asko, azkenik, 
aldatu egin zen lan-lekuz eta bizigunez, bertako edo berrikitan kanpotik eto-

ditzagun banan-banan:

herriak. Egungo estandarretarako arras handiak. Biztanle-hazkunde 
ohargarria zekarkeen barne-hazkunde horrek berekin, kontrako galera 
azkarrik gertatu ezean. Itxaropen sendoa ematen zion jaiotza-kopuru 
zabal horrek, bestela esanik, eskualdun-jendearen eta bertako etnokul-
tura jatorraren belaunez belauneko jarraipenari.

elementu demografikorik: Eskual herri -

bizkorra hasi zen gertatzen: ez noranahi, frantsesezko gizarte-bizitza 
-

zik. Barneko Eskual herri -
talde modernoa, trenbide berriaren alboko zenbait herri-gune bereziki, 

emigrazioaren zenbatekoa xeheago aztertu beharko litzateke, batetik. Maulera, Donapaleura eta 

kasu horretan etnokulturazko jarraipen-bideak beste paradigma bati eutsi ziola.



bai inguruko edo barnealdeko eskualdunez, bai kaskoin-frantsesez eta 
bai, oro har, Belle Epoque haren erakarmen-liluraz batetik eta bestetik 

-
aldatze hori bezain handia, edo handiagoa, izan zen, azkenik, Ameri-
ketarako emigrazio-joaira. Eskualderik eskualdunenak izan ziren 

mende-erdi horretan Eskual herriak izandako transformazio demogra-

izan zen etnokulturalki eragingarrien. Bataren eta bestearen ondorio 
metatuak ez ziren, nolanahi ere, hutsaren hurrengo izan: erdaldunak 
nagusi ziren eta erdaraz jardutea ezinbesteko arau bihurturik zegoen 
ingurumenetan bizi behar izan zuen eskualdun-jendeak, handik aurre-
ra, gero eta sarriago.

II.2 Transformazio ekonoteknikoa

Batez ere laborariz eta artisau-langilez osaturiko Eskual herri tradiziona-
la ahuldu egin zen, eta kargudun-enplegatu ugariko estruktura sozioprofesio-

-
-

ditugu, nor bere moldean eta neurrian.

-

-

-
ral eta operatiboa du, itxuraz, beldur-izu horrek auzigai: «lenguaia ez dakienak laidoa pairatzen 
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farmazien eta buxer, mugazain eta soldadu, misionest eta 
erreient letrant,..Bizkai-Gipuzkoetan baino astiroago gertatu zen transformazio 
hori, bistan denez. Baina Iparraldean ere aurrera egin zuen industrializazioak 

behialako lan-munduaren zaharberritze horrek: baita mintzajardunaren gizarte-
-

gainera, gero eta nabarmenago: errient-sare zabala, gero eta herri gehiagotara 
iristen zena, erdarazko progresuaren eta zibilizazioaren paradigma bihurtu zen 

eskualdun gehiago txertatu zen. 
Mugazainen artean, esate baterako, eskualdun eskualzale

halakorik: Elizanburu dugu euskaltzaleen artean ezagunena, baina ez da baka-

behar, garai hartako transformazio ekonoteknikoaz jabetzeko orduan: frantses-

«hainbertze bizi nahiz gure zergen gostuz, / oro bete zaizkiguk karguz et’enpleguz.
Ai, ai, ai mutilla, karguz et’enpleguz.
Oro soldado eta jende eskolatu…/ Nork beharko dik gero haintzurrari lotu?
Ai, ai, ai mutilla, haintzurrari lotu»

-
-
-

bakarrari uzteko ohiturarekin. Jokamolde zahar horrek aukera praktikoa eskaintzen zuen, zenbai-

-
-

transitional bilingual education

euskaldun eta euskaltzale argia, bere salbuespen-izaeragatik da deigarri. 
-



kostazaina eta Julien Vinson oihanzaina. Injeniarien zabalkundea ere ez da 

izana da. Bada sail horretan ere andanatxoa, euskaltzaleen alorrean sartzekoa: 
Pierre Broussain hazpandarra dugu garai hartako adibide argiena eta beste 

ere. Profesional berri eta indiano horiek kontu bat dute amankomunean: gaz-

joan eta lanbide berria ikasi edo lanean aberastu, gizarte berriaren moldeetara 

bertako autentizitatearekin lotzeko saioa, euskaldun-fededunen ortodoxiatik ez 
beti oso ongi ikusia, berauek bideratu zuten indartsuen. Ohiko kategoria so-
zioprofesional zenbaiten statusean bortizki eragin zuen gizarte-moldaera berri 
horrek. Esate baterako, elizgizonen artean eta ordura arte herri-giroan aitzin-
daritza tradizionala berekin izandako jaun-jauntxo errentadunen bizibidean. 
Aldaketa horien guztien oihartzun argirik ez da falta Adema-Zaldubiren esan-
eginetan.

Ekonomian eta lanbide-egituran gertaturiko aldaketa horiek XIX. mendeko 

ondoan albo-eskualdetzat har zitekeen Zaldubiren garaiko ipar Euskal herria, 

lurrunezko itsasontziak, telegrafoa eta burdinbidea, esate baterako, bizkor za-

eta urratsez urrats zabaltzeak, eragin zuzena izan zuen gizarte-berrikuntza ho-
rretan. Oinez astebetean eta zalgurdiz hiruzpalau egunean egin ohi ziren ibiliak 

1900etik aurrera.

-
tziako gizarte-giroan hain-hain aho batezkoa ez zela konturatzeko ikus halere, esate baterako, 

Kostaldean eta Aturri parean burdinbidea.

jakina, ordura arteko harreman-sare hurbil askoren eta urrutirako lotura-bide irekiagoen iraultza-
-iturri nagusi. Kostaldeko berrikuntza horrek jarraipen argia izan zuen barnealdean, handik ha-

-
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egun bakarrean egin ahal izan ziren une batetik aurrera. Ohiko harreman-sare 
hurbilak, aurrez aurreko mintzamoldean oinarrituak, ahuldu egin zituen bide-
gintza eta teknologia berriak, eta «egiazko eskualdunen» erdal hiztunekiko 
harreman-aukerak eta jardun-esparru heterolinguistikoak indartu.

Estratifikazio sozialak eragin bizia izan zuen berrikuntza horretan: zezakeen 
jendea baliatzen zen batez ere, hasieran, urrutiko joan-etorrien edo produktuen 

-
ko, adibidez, oinez egiten zituen Anton Abbadiak gazteak, ia urtero, ehunka ki-
lometro. Aldiz helduaroan eta zahartzaroan, Parisera eta noranahi, trenez egiten 
zituen joan-etorri gehienak. Jende xeheak ere laster ikasi zuen ordea, ez Abbadi-

lehen pelegrin-ibilaldia, artean trenik ez zelarik, oinez egin zen Adema-Zaldubi 
tarteko eta bozemaile izanik: berrehun kilometro inguru oinez egin behar izan 
zuten horretarako eskualdun manexek, eta 150 kilometro inguru Zuberoako us-
kaldun

-
aren berritze hori, urte gutxiren buruan. Beste horrenbeste gertatu zen produktu-
ekin: teknologia berriaren laguntzaz bere produktuak lehen baino urrunago bidal-
tzen, eta besterenak urrunagotik ekartzen, ohitu zen eskualdun-jendea. 
Eskualdunen arteko harreman-sareen ahulgarri gertatu ziren, oro har, garraio 
molde berriok. Ez beti ordea: zenbait kasutan, lekuan lekuko eskualdunak urru-
tiagoko eskualdun

-

beri-
bil-otomobila

-
ratu ahal izaten zuen goizero asteme-esnea, egun berean Donostiako asto-kalen jaitzia, Miarritze-
ko bere uda-egonaldietan Kleopatraren modura asto-esnetan bainatu ahal izateko.

Escualdun Pelegrina-
ren bidaltzailea

-

eskualdunekin, uskaldun zuberotarrak barne, eta aldian behin euskaldu-
nekin.

Beribil Eskualdu-
n



ere den, eragin bizia izan zuten berrikuntza horiek garai hartako gizarte-bizi-
tzan: bai eguneroko bizimoduaren antolamendu materialean, bai ikusmoldeetan 

aurrerakuntza multzo hori, ez euskarak, hamarretik bederatzietan. Bere burua 
modernizazio ekonoteknikoan murgilduz eratzen saiatzen zen eskualduna gero 
eta frantsesaren beharrago bihurtzen zuen, hortaz, bilakaera horrek.

II.3. Transformazio politiko-operatiboa

politiko-operatiboan. Aldakuntza horien ispilu izan zen, aski neurri zabalean, 
Ipar Euskal herria ere. Errejimen zaharreko foru-agintea, eta aginpide hark 
berekin zekarren konpartimentazio soziofuntzional zaharra, gogor astindua 

Inperio bien eta hiru Errepubliken zaharberritze- eta bateratze-lana ez zen, 
bestalde, Iraultzarena baino txikiagoa izan integrazio eta transformazio sozio-

-
dutza orokorraren jeneralizazioa eta herritar xumeen hauteskunde bidezko 

begira ondorio sakona eragingo zuten berrikuntzak.

Kontuak ez ziren, bestetik, alor horietara mugatu. Era askotako aldakun-
tzak eragin zituen berez, gizarte-sektore gehienetan, transformazio horrek. 

har, beharrizan larrian edo miseria gorrian bizi zen kanpañako jende xe-

estudianteak, artisauak eta burjes ttipiak izan ziren, luzaz, berrikuntza-eragile 

kanpañako baserritar-jendea edota bertako herritar xumeak. Desordrearen 
Eskual herri-

an, «egiazko eskualdun»en artean. Burjes handiei bezala lur-ondasunen bana-

jende ausart hura: jende arriskugarria.

handik aurrera batzuen eta besteen arteko muga-marra nagusi. Xurien eta go-
rrien arteko partiketa hori konstante argia izan zen mendea amaitu arte, Iparral-

-
tsoarte batek: Kanpuan kreditik ez, etxian miseria / Horra nekhatzalien bizitze tristia / Nihon ez 
da posible orai bizitzia / Jainkoak izan beza miserikordia. 
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batera, «zarrontzale» absolutisten alderdira, makurtu ziren Iparraldeko elizgizon 
gehienak. Beraiek makurtu bakarrik ez: aukera horren mesedeak azaltzen ere 
saiatu ziren, maiz aski, beren eliztarrei. Bazuten itzalik eta begirunerik eskual-
dun-jende xehearen artean, eta ez zuten itzal hori alferrik galdu nahi.

Eskualdungoa aski pasibo ageri zen halere: mobilizatzen zaila, baina 

eta herritar gehiagok hartu zuen parte gizartearen kudeamenduan, asuntu pu-
blikoetan. Behinolako jaunen gainbehera zabalduz joan zen oro har, eta gizar-

Zaldubiren Betiri Sants
-

-
ren Zaldubiren bizi-denboran: hots, Zaldubiren beraren eta, oro har, garai 

izana zuen lehendik ere, jakina, Elizaren eta Estatuaren arteko harreman 

Etsaigo bizia jaso zuen gobernamenduaren hainbat neurrik, hori zela medio, 
Ralliement bideak 

ez zuen etsaigo hori osorik indargabetu: konstante sendoa izaten jarraitu 
zuen, Zaldubiren bizi-denbora osoan, botere zibilaren eta erlijio-esferaren 

bandera badakizu ez dela xuria, bainan dela gorri, xuri, blu. Baldin badute ideia bat xuria edo 
huna, xuxena, badituzte bertze biga makhurrak, faltsoak edo gorriak».

-
tik jin gauzak; / ematen ditik orai ziri baten bozak. / Ai, ai, mutilla, ziri baten bozak. Podoredu-
na lehen handi behar zuan; / orai ttiki’ta txarrak nausi tuk multzuan. / Ai, ai, ai! mutilla, nausi 
tuk multzuan.»

Betirisants
kantuan: «Betirisanstarren Jainkoa, da mundu huntako gozoa / erlisione libro eta lazoa, aphez 

bere Errepublika
bethetzen galerak» «Zer-nahi haizu nahiz, berentzat lehenik, / erlisioneari dire aiherrenik / Ai, ai, 

-



rol instituzional berri horretan bizi izatea suertatu zitzaion, hain zuzen, 
.

II.4. Transformazio soziokulturala

Egiazko eskualdu-
nen uste-sinesmenak eta mundu-ikuskera, balio-iritziak eta eguneroko bizimo-

-

-
-

orobat, «behar denerako» aurreztu ordez unean uneko kontsumora bideratu zen 
-

-alaben arteko harreman-eskema tradizionalak nabarmen aldatu ziren horrela, 
ohiko rol-egitura zurrunak apurtuz eta eskema berri zabalagoak hedatuz.

-
rrak, orobat apaizen eta beren «kristau zintzoen» artekoak, zaharberritu beha-
rrean gertatu ziren. Ordura arteko zenbait kategoria hierarkiko gesaldu egin 
zen, eta giza arteko harreman-molde konplexuagoak eratu ziren han-hemen. 
Moda berriok frantsesez zetozen gehienetan. Gizarte-bizitza berrira egokitu 

-
dura arte euskaltzaleen harrobi nagusi izandako apezen artean: bai herriko apaiz xoilen artean eta 
bai eliza-hierarkiaren goraxeagoko aginte-guneetan ziharduten seminarioko irakasle, fraide-ko-

-
lagoa zuen alimentazio modu baterako pausoa eman zen aldi horretan. Egiantz handia duen bila-

Anton Abbadiaren koplarien guduak,
mokanes pullita / Ustez hobeki dohan lore-dun boneta», edota «Sederian sarthuak, printzesak 

oso handia gertatu bide zen jazki kontuan, 1850etik 1900era. Arbelbideren hitzetan «non dira 

-

gertaera frogatuez diharduten iturriak. Aski izan bedi, berriro, Elizanburu 1889 aipatzea.



nahi zuten gazteek lehen ez bezalako tentazioa, komenentzia eta, zenbaitetan, 

hein batean bederen, pauta soziokultural berrietara transetnizatuz zihoa-

II.5. Aldaketaren bereizbidea: Baserri/kale, kanpaña/hiri

Aldaketa demografiko, ekonotekniko eta soziokultural horiek ez ziren 

lehenago modernizatu ziren besteak baino. «Betiko bizimodua»k nagusi izaten 

-

eta lehenago gailendu.

Gorago esan dugun barnealde/kostalde bereizkuntza hori indartuz joan 
-

kanpañarren eta hirritarren artekoa. Askok baino zorrotzago adierazi zuen 

dikotomia horren zenbait ezaugarri: batetik baserritarren mundua zegoen, eta 

Transetnizatze

-

aintzakotzat hartuko. Gogoan izan, halere, kontrapuntu sendoa ezartzen ziela Vinsonen bereizkun-

-
-

-

Midi. Iturri bat hartu zein bestea hartu, funtsezko ezaugarri soziolinguistikoa ageri da nabarmen: 
Iparraldeko barnealde horretan, hegoaldean baino hagitz zehatzago, diglosia tradizionala indarre-
an dago XIX. mendearen erdialdean. Bertako euskaldunentzat oso zaila gertatzen zen, diglosia-



bestetik hiritarrena: hirietan bizi zirenena edo, gutxienez, beren bizimoldean 
hiriko pautetara bilduz zihoazenena. Kanpañako baserritarrak ezjakinak ziren 

-

ziren gutxi-asko eta, horri eskerrak, «jakintsu handi». Beren izpiritua ez zuten 
zenbait aphezen erranez eta ele ederrez xinpletua: kazetak eta liburuak irakurriz 

esaten zuen: progresu-aurrerakuntzaren ideologia nagusiek ez zuten, ikertzaile 
eta pentsalari sakonago askoren kasuan ere, oso bestelako emaitzarik eskain-

Deskribapen horretan ez zen, hasiera batean behintzat, bereizbide linguis-
tikorik ageri: hiritar horiek frantsesez mintzo zirenik, eta baserritarrak euska-
raz, ez zuen Etxenikek ez esan eta ez iradoki. Biak mintzo ziren euskaraz, 

batean bederen. Etnokulturaren beste zenbait osagai ere dikotomia horretatik 
salbu zeuden artean, itxuraz. Posible zen, oraindik, kalean bizi eta euskaraz 

hiritar moderno izatea bateraezin bilakatu ziren hainbatentzat. Bietako bat 
aukeratu beharko zen handik aurrera.

II.6. Bilakaera soziolinguistikoa

 garaia izan zen, bate-
tik, Zaldubiren bizialdia. Partez kaskoinaren bizkar egin zuen frantsesak za-
balkunde-spread hori: gutxitan ageri da garaiko testuetan, frantsesaren sarbide 
horrek luze-zabaleko mintzaldatzea eragin zuenik eta ordura arte euskaraz 

euskarazko konpetentzia linguistikoak, konkretuki mintzagaitasunak, gora or-
dez behera egin zuela aditzera ematen dutenak. Euskaldun elebakar izandako 
asko euskal-elebidun bihurtu ziren, eta beste asko erdal-elebidun: errazago 
moldatzen ziren frantsesez eskuaraz baino. Erdi eta goi-mailako ikasketak 

-

language-spread edo hizkuntza-hedapen horren adi-



herrian. Eskualdun horien eskualduntasuna ez zen, ordea, laurogei urte lehe-
nagokoaren pareko, trinkotasunez eta bizi-indarrez.

agertu zen hizkuntza-interferentziaren eragina. Idazle bat baino gehiago dira 

beraiek, hainbat kasutan, ez dira interferentzia horiez jabetzen edo, jabetzen 

esan bezala, zehatzago eta xeheago.

III.  ZALDUBIREN GARAIKO EUSKALGINTZA: ZENBAIT 
EZAUGARRI

Berrikuntza horiek guztiek, jakina, eragin bizia izan zuten garai hartako 
euskalgintzan. Erdaraz antolaturik zetorren modernizazioari aurre egiteko in-
dar handirik ez zutelarik, jatortasun etnokulturalaren elaborazio sinbolikoa eta 
defentsa praktikoa hartu zuten euskaltzaleek helmuga: gurasoen eta arbasoen 
bizimodua hainbat gauzatan eredugarri hartuz, azken urteetako aldakuntza-giro 
bortitzari aurre egin eta lehengo gizarte-moldeari bere hartan eusten saiatzea. 
«Bere hartan» eustea edo, halakorik nekez erdiets zitekeenez bere osoan, «ahal 
zen guztia ahal zen neurrian» bizirik gordetzea. Bizirik gordetze horren elabo-
razio sinbolikoa eta defentsa praktikoa ahalik eta neurririk zabalenean, garaiko 
establishment-eskema nagusia itzulipurdikatu gabe, antolatu eta aktibatu nahi 

beste hainbatek, leku seinalea izan zuen ohiko euskal etnokultura bizirik 
gordetzeko saiakera horretan.

Askotan leporatu zaie euskaltzale haiei, «Antzinako gizarte» idealizatuaz 

-
arri baten kasua konfliktuaren paradigman sartzen da bete-betean, ez sistema barruko aginte-es-
kemen onarpen otxanean. Joera nagusia ez zen, ordea, konfliktu bidezko hori izan. Errepublika-

kasuko aginte-hierarkiaren ildora bildu ziren neurrian, apez euskaltzaleen postura-hartzea sistema-
arauen barnekoa izan zen nagusiki.



bai, dakigun neurri mugatuan, eguneroko praktikan. Egia da hori, neurri 
ohargarrian. Gizarte berriaren erabateko gaitzespen mingotsa ageri zen, asko-

gerta zitekeen formulazio soziokultural handirik ez zuten, dakigularik, ondu. 
Arrazoiz esan liteke, alde horretatik, atzerakoi-kontserbadore-«zarrontzale» 

Beldur naiz, ordea, epai horrek ez duela egia osoa bere aldeko. Orduko 
jarduna ez zen nostalgia-lanketa huts. Euskalgintza garatzeko hainbat elemen-

-
-

argi azaldu duenez. Ehun urtetik gora iraun duten formulak, belaunaldi gazte-
ak behin eta berriro erakarri dituztenak, nostalgia hutsaz haraindiko zerbaiten 
adierazgarri dira. Egungo egunean ere, gizartea hain errotik aldatu delarik 
nonahi, indarrean dago orduko euskalgintzaren zenbait kontzeptu eta jarraibi-
de. Baliosegiak dira beren ekarpenak, horrexegatik, nostalgia-kutsuaren eta 
atzerakoitasun itsuaren izenean besterik gabe gutxiesteko. Euskaltzaleon, eta 
oro har euskal kontuak tentuz landu nahi izaten ditugunon begirunea eta az-
terketa pausatua behintzat merezi dute. Merezi du, horregatik, Adema-Zaldu-

ezaugarriak hurbilxeagotik aztertzea.

Goiko atalean azaldutako transformazioak hainbaten gogoko ziren: gizar-
te berria zekarten berekin, eta berritasun hori termino positiboetan bizi eta 
sentitzen zuen hainbat hiritarrek. Gizarte irekiagoa, lehenaren kate-mugetatik 
libroagoa, instruituagoa, igualitarioagoa, demokratikoagoa, progresuaren onda-
sunez hornituagoa,..atzematen zuten, eta horren aldeko ziren hirietako eta are 
kanpañako eskualdun asko. Guztiak ez ziren, ordea, progresu molde konkretu 
horren aldeko: irabazien ondoan galera ere atzematen zuten, eta galera hori 

molde eredugarria gogoan hartuz aurrera ordez atzera ari zirela, oro har. Ba-
ziren, horien artean, progresuaren aurka zeudenak erabat: kalte handiak ikusten 
zizkioten aurrerapenari, eta mesede gutxi edo batere ez. Guztiak ez ziren, 
ordea, horrelakoak: horietariko asko ez zeuden berez progresuaren aurka. Bai, 
ordea, progresu molde horren aurka. Euskal gizartearen nortasun-osagarri 

-
latuan bizirik mantentzeko eta belaunez belaun transmititzeko aukerak murriz-

Egiazko eskualdunaren paradigma indartzen den garaia dugu XIX. mendearen bigarren 
erdi hau.

noski baliatzen. Ikus Pablo Zamarripa abadearen jatorrizko formulazioa, zahar+on+zale segidatik 
eratorria.
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tuz zihoazen progresu molde horrekin, eta beste aurrerabide bat nahiago zu-
keten beraiek: progresua eta euskal jatortasun etnokulturala bateragarri, ez 
bateraezin, zituzkeen aurrerabidea. Urrunago zihoan, halere, beraien arteko 
zenbait: progresua bera, den modukoa dela, kaltegarri iruditzen zitzaion hala-
kori: hoberena, bere ustean, oso-osoan lehenari eustea, ezer ukitu gabe. Bes-
terik badirudi ere gutxienak ziren, ordea, halakoak: feminismoaren defentsa 
eta ekologiaren aldeko jarduera proaktiboa, baita langileentzako gizarte-segu-
rantza edota erretreta-bideen eztabaida, bizi-bizirik zeuden eskualtzale-giro 

berritasun ekonoteknikoarekin beste era batean berrantolatzea zekarren, fun-

ongi tipifikatu.

Bazuten eskualtasunaren aldeko horiek guztiek, batzuek eta besteek, 
gauza bat amankomunean: zerbait egin beharra zegoen beren ustez, gizarte-
urak gero eta okerragoko bidean joango ez baziren. Gizarte-atal mobilizatuak 
ziren gizatalde horiek guztiak, beste hitzetan esanik: beste bide baten alde 
zerbait egin beharra zegoela uste zuten eta hartan saiatzeko prest zeuden eli-

hori egiteko? Galdera multzo horri erantzuten diote XIX. mendearen bigarren 
erdialdeko eskualzaleek Ipar Euskal herrian. Sortzen duten uste-jarduera-anto-
lamendu-ekarpen multzoak gerora jaso du izena: euskalgintza. Zaldubiren 
garaiko euskalgintza.

Zer formulazioz balia gaitezke, Zaldubiren garaiko euskalgintza modu 
integratu samarrez aztertzeko? Galdera horrek ez du, bistan da, erantzun ob-
jektibo bateraturik: era askotara analiza litezke fenomeno, prozesu edo gerta-
kari sozialak, eta azterbide guztiak dira berez aizu. Ba al dago, halere, kanpo-
ko saioetan dagoeneko probaturik den eta itxura bateko emaitzarik eskainirik 

eta Zaldubiren garaiko euskalgintza ildo horretatik analizatzea? Baiezkoan 
nago ni, eta horren aldeko saiotxoa izan nahi luke gaurkoak.

The
early days of sociolinguistics . Bidegileei egindako elkarrizketen bidez 
argi azaltzen da bertan soziolinguistika-jakintza noiz-nola eratu zen formalki, 

atzerriko ekarpen gehienek aipamen gutxi, oro har apalak eta normalean berantiarrak jaso ohi 
dituzte gure artean. Askoren ustean «rollo teorikoak» dira ekarpen horiek, «gure benetako proble-

ikuspegi horren funtsezko okerraz eta bere ondorio kaltegarriez jardutea.



hori handiki-soineko akademikoz nola jantzi zen eta ordutik hona, batez ere 
lehen hamarkadetan, zer garapen teoriko-enpiriko izan duen ere ganoraz az-
tertzen du liburu horrek: gaur egun oinarri-oinarrizkoak ditugun kontzeptu 
zenbait noiz-nola, eta noren eskutik, plazaratuak ditugun azaltzen du besteak 
beste, aski era atsegin eta konkretuan. Itxuraz elkarrizketa hutsak baditu ere 
liburuak lehengai, kontzeptu-sare argia dago elkarrizketa horien oinarrian. Sare 
horrek ematen dio lanari, punta-puntako elkarrizketatuen erantzun biziez gai-
nera, aparteko argitasuna eta beharrezko sakonera. Zortzi puntuotan bildurik 

kontzeptu-sarea: 1.-Major initial schools of thought, 2.- Major players, pione-

-
cepts, eta 8.- Most important terminology.

Antzeko kontzeptu-sareaz balia gaitezke gu ere, hoberik ezean, Zaldubi-
-

gitan azter dezakezu garai hartako euskalgintza. Gogoan izan bedi, berriro 
esanik, euskalgintzaz jarduterakoan batez ere 1850etik 1900era arteko ipar 

Eskual herria,
eta hango eskualduntasuna zein eskuara bera.

III.1. Asmo nagusiak

Euskalgintzaren berariazko xedea ahuldutako etnokultura indartu eta bere 
autorregulazio soziokulturalerako oinarriak sendotzea baldin bada, berehala 
mahaigaineratzen da galdera nagusia: zer egin behar da, euskara eta euskal 
kultura indarberritzeko? Galdera nagusi hori bakarra izanik ere, erantzuna ez 

besteen erantzunetan. Aurrerago zehaztuko diren zertzeladen kaltetan gabe, eta 

-
rrien artean erabateko etenik egiterik. Erraz emenda litezkeen adibide xume bi baizik ez aipatze-

-

Euskal-Erria aldizkariak argitaratu zituen, gainera, lehiaketa hartan 
saria jasotako idazle guztien lanak. Ez zen salbuespena, inondik ere, Pello Errotak bertsogintzan 

eta euskal idazle gehiago izan ziren, garai hartan, batera zein bestera mugaz gaindi jardundakoak. 
Mugaz gaindiko lotura horiek ez ziren, gainera, bertsolarien eta euskal idazleen artekoak bakarrik. 
Bidasoaz alde bietako gazte-jendearen aisialdiko harreman-bideez, kantu-dantzak eta pilota-joko-

zaila genuke, hor, ipar eta hego zorrotz bereiztea: tradizio luzea du alde bietako pilotarien norge-
hiagokak. Agur jaunak
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labur zurrean gabiltzanez, honako bost atalotan bilduko nituzke orduko eus-
kalgintzaren asmo-atal nagusiak: euskaldun-jendea iratzartzea, euskararen 

-
teaz bat euskaraz alfabetatzea eta, azkenik, Euskal herriaren nortasun-lanketa. 
Ikus ditzagun bostak, urratsez urrats.

III.1.1. Mobilizazio-lana: euskaldun-jendea iratzartzea

Beste era batera esanik, aktibazio eta mobilizazio etnokultural eta politi-
ko-operatiboa. Erlijioa, frantses-hiritartasuna eta «herri xehe» izatearen senti-
era eskualdun

-
tasun-sentiera arrunta sozialki aktibatzea. Aktibazio horrek osagai historiko 

Eskaldunak liburua 

-
tea. Euskaldunak beren herri-nortasunaz harro sentiaraztea. Ikus, adibidez, li-
buruaren sarrerako bertsook:

Populu guzietan lurreko lehena / ezin jasan diteke gutien jakina:
Iharrus, eskaldunak, zuen ilhunbeak, / abia ordu luke argien mendeak.

Gauza bakarra falta zen: mendeetako utzikeriak hautsez estalirik zeukan altxo-
rra garbitu, edertu eta jendartean agertzea. Eskualdunon hizkuntza eta etnizita-

-

altxor handia ziren horiek, beste herritarrengandik argi bereizten gintuztenak 
eta eskualdun egiten. Galtzen utzi ordez ongi bildu, zaindu, garbitu, eguneratu 
eta aktibatu beharreko altxorra osatzen zuten euskarak eta euskal kulturak.

Bertako hizkuntzaren eta kulturaren edertasun gorde horiek bilatzen 
eta azaltzen zailak baldin baziren honetan edo hartan, asmazio-bidea bera 
ez zirudien halakoetan hain bekatu larri. Ez zirudien hain larri eta batek 

Ez al zuten beste herriek ere, akaso, hori eta gehiago egiten nork bere 

har, hegoaldeko euskaltzale askoren joera nagusiarekin. Ez erabatekoa, halere: Iztueta baten 
euskal dantzak eta, bereziki, bere kondaira-liburua euskarazko etnokulturaren beraren barne-
-kontsumorako prestatuak zeuden.



-
ro izatekoa zenez, hizkuntzari berari. Xaho baten hainbat saio bide horre-
tan barrena joan ziren. Ez nolanahi, halere, ebidentzia argia eta asmazio 
neurrigabea zaku berean sartuz baizik, behin baino gehiagotan.

barne-egitura lantzeari dagokionean, adibidez, dokumentu-oinarri sendoan 

bilatzailea genuen, esate baterako, Emmanuel Intxauspe euskal aditzari zego-
kionez. Euskararen altxor-izaera azaltzeko orduan aparteko eragina izan zuen 

azterketak: euskal aditza, eta horrenbestez aditz horretaz baliatzen zen hiztun-
-elkartea, ez ziren elementu xaharkitu-traskilak, abstrakzio-maila handiko, 
barne-logika oparoko eta garapen-aukera zabaleko konstelazioak baizik. Mo-
bilizazio soziokulturalaren lagungarri gertatu zen aditz-morfologia harrigarri 
hura han-hemengo jakitunen forora agertzeak: baginen nor, eta bidezkoa zen 
geure ondare horretaz harro izatea eta harrotasun horren ildotik geure gauzak 
babesten eta onbideratzen saiatzea. Diskurtso-lanketa horretan gogotik saiatu 
zen Intxauspe, oso bere modura izanik ere, Iparraldeko beste hainbat euskal-
tzalerekin batera. Iritzi-lanketa hori ez zen euskalarien jakituriazko auzi-kontu 
huts. Bazuen horrek aski ondorio praktikorik gizarte-bizitza zabalean ere.

Zenbaitentzat hizkuntza elbarria zen euskara. Elbarritasun-ikuspegian 
oinarritzen zirenen esanean, bere baitako motiboek hartaraturik zetorren es-
kuara gainbehera. Gizarte berriaren eskakizunetarako berez balio ezin zuelako 

zenbait pentsalari edo aditu. Ahuldu ordez indartzen ari zen gainera irizpide 

baitako ahalmen eta perfekzio nabarmenen diskurtsoa eraiki zuen Intxaus-

-
tekoa: guk baino dokumentu-oinarri aberatsagoa eta buru-langile akademikoz ongi hornituriko 
Establishment zabala zuten hiztun-herri indartsuen kasuan ere bere lekua zuen asmazioak. Alde 
horretatik ez zitzaien arrazoirik falta, asmaziozko lehenaldi ederraren sortzaileei. Oker zebiltzan, 
halere, funtsezko puntuan: besteen makurrak ezin du, izan ere, gure okerra zuzendu. Gertaera biak 

epairik eman nahi bazaio tradizio-asmakuntzaren kontuari. Iparraldeko euskalgintzak, dena den, 
hegoaldekoak baino leku murritzagoa eskaini zion asmatze-lan horri: joera nagusiaren salbuespe-
netik hurbilago dabil Xaho, iparraldeko asmatzaile gorena, arau nagusitik baino. Altabizkarko 
kantuaren kasuan bezala sasi-aurkikuntzarik egin zenean, gainera, bertako euskaltzaleen baitarik 
bertatik irten zen, berehala, gezurraren salatari irmoa: Abbadiak berak, ingelesez egindako oha-

-
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eragin zuen horrela. Eskuara galduz baldin bazihoan ezin esan zitekeen, horra 
bere argudio-lerro nagusia, hizkuntzaren barne-eskasiagatik galtzen ari zenik; 
beste motibo batzuengatik ariko zen galtzen, ez elbarritasun horregatik. Barne-

Le Verbe Bas-
que-ren -

glorious past -
-

-

-
gu, aurreko argudio horiek aski ez bailiran, etnozentrismo zorrotzeko beste 

-

Euskalarien eta euskaltzaleen iratzartze-asmo hori ez zen mugatzen, 
bestalde, euskaldunak beren izate bereziaz jakitun bihurtzera eta harro sentia-
raztera. Iratzartze-lanean ari zen hainbatek bazuen, horrezaz gainera, aplikazio-
asmo hurbilagorik: hauteskunde bidezko parte-hartzea zabaltzen ari zenez 

Notice en 

ordea, 1850etik aurrera, Iparraldean: bai atzerriko euskalarien eskutik eta bai, bereziki, Intxaus-
peren 1858ko Le verbe basque delakoaz.

-
rik izango bazuen: ezertarako balio ez duen tresna konpontzen eta zorrozten jarduteak ez du ez 
buru eta ez hanka.

berezia zor zaien esaldiok ere bertakoak dira. Aditz-jainkoarekin hizketan ari delarik honela dio 

Euskaldun-fededun paradigman txertatze-
-

man litezkeela bertan esango nuke, halere.



faveur de la langue basque -

euskarari eta euskal kulturari buruzko jakintza-sailean ez baina euskaldun-
-jendearen gizarte-bizitza arruntean eragitea zuten saio horiek helburu. Bazuten 

argirik: Agosti Xaho. Zuberotarra dugu, erabilitako dokumentazioaren argitan, 
-

Euskaltasuna gero eta maizago instrumentatu zen ipar Euskal herrian, 
hauteskunde-alorrean. Ez elementu nagusi gisa gehienetan, are gutxiago ele-
mentu bakar bihurturik. Bai, ordea, funtsezko osagai moduan. Euskara eta 
kristautasuna euskal etnokulturaren oinarri proklamatu ziren sarri, eta euskal-

euskaltzale-jendearekin hertsiki loturik agertuz joan zen. Euskaldun-jendea 
gizarte-molde «jakin» baten alde iratzartzeko ekimen antolatua bihurtu zen 
horrela, gero eta nabarmenago, XIX. mendearen bigarren erdialdeko saioa. 
«Egiazko eskualdunok» geure, ez besteren, on beharrez elkar hartuz «zerbait» 

-
nak luze-zabal aplikatzen hasi. «Geure» on beharrez eta elkar hartuz «zerbait» 
egin behar hori ekintza-plan zabalagoan txertatu nahi izan zen. Planteamendu 
berria zen hori, berez: idazle bakan batzuen jardunetik jendartera hedatzen 

Bete-betean sartu zen gure Adema-Zaldubi iratzartze-lan politiko-opera-

jakin-iturririk gabe, Eskaldunak liburuko iratzartze-asmo globala salaketa-bertso konkretu horiekin 
lotzea. Bistan da oraingoan ez dela «garai bateko kontu xahar maitagarri»ez ari, oso gertaera 
konkretuez baizik. Zailtasuna gurea da ordea, ez berea: hori onartzetik abiatu beharko genuke, 
gauzak bihar-etzi hobeto entenditu ahal izateko.

-
kondu nahi izan zuen hitz bitan esatea. Bistan da errepublika bidezko gizarte-berrikuntza zuela 
jomuga iparralderako, franko-konformismo aitortuaren orbitan; burujabetasun-asmoekin errazago 
ezkontzen ziren, aitzitik, hegoaldeari buruz ageri zituen iritzi-jarrerak.

-

etnokulturalki bizien diruditen herri-herrixketan bertan gainbehera datorren seinale.

jendartera hedatzeko joera horrek bere gailurra. Iparragirreren Gernikako Arbola mobilizazio-
tresna bildurgarria zen, orain harrigarri samarra iruditzen bazaigu ere. Iparraldean bertan bere 



altxor preziatua zirela, altxor hori galtzeko arriskuan zegoela eta bizirik atxi-

-
bernamendu-moldea, Errepublika, hori zen eskualduntasunaren benetako etsai. 
Eskualdun-jendeak, bertako hizkuntza eta etnizitatea ongien eta bizien atxiki-
tzen zuenak, galera baizik ez zuen. Kaltegarria zen aginte molde hori Eskual 

behar zen politikoki, kaltearen izaera eta izaria esplikatu egin behar zitzaion. 
Berak ongien zekien bidea aukeratu zuen horretarako: irri-bertsuak egin zituen 
Errepublikaren eta, oro har, gobernamendu-sistema berriak berekin zekartzan 
aldaketa jakinen kontra. Sarkasmo handiz, halakoetan ohi den proportzio-falta 

lehenaz gain, ezagun eta famatu: goraipamen biziak jaso zituen alde batetik, 
eta gaitzespen mingotsak bestetik.

Abbadiaren bertsu-guduak eta, oro har, Zubernoako jaunaren lore Joko-

Betirisants izeneko kantu poemikoak: 
Betirisants termi-

hauetan: miseria gorriarekin identifikatu zuen III. Errepublika sorberria. 
Betirisants-en bostgarren, seigarren eta zazpigarren bertsoak 

Betirisantsen politika,/Bera laxo, bertzeak tinka;
Gero «Bibe la liberté» errepika./ Jendea dabilka

Diote hori dela Errepublika. / Diote hori dela Errepublika.

Betirisanstarren Jainkoa / Da mundu huntako gozoa,
Erlisione libro eta lazoa, / Aphez gabekoa,
Erran gabe doa, / Gure xakurrarena bezalakoa,
Gerokotzat bego geroa;/ bainan damurik herioa
hoieri ere zaiote jin gogoa / hoieri ere zaiote jin gogoa. 

Kalteak, gastuak, / Derakharzken hoien gobernamenduak!
Jainkorik ez nahiz munduak/ Jabe hoiek ditik hartuak.
Ez dik gaizki irri egiten debruak./ Ez dik gaizki irri egiten debruak.

Bazuen Zaldubik hori baino gogorragorik ere esanik, Errepublikaren ha-

Ai, ai, ai mutilla, egiak balite!

Bere deliberamenduz, edo norbaitek espreski agindurik, alde batera utzi 
zituen irri-bertso kontuak une batetik aurrera. Uste izatekoa da, bazterretan 

Hergaraya, Senperetarra, 
Uxaleguy, Zalduby Artzain Beltcha 



harrotutako hautsak zirela medio emango zuela pauso hori. Produkzio idatzi-
ari dagokionez Ademaren faserik klerikalistena zabaldu zen orduan, hegoalde-

-
-

Ez zegoen hitz lauzko horretan, ez eta prosaz zein bertsoz garai hartan 
kaleratu zituen horren antzekoetan, euskalgintzarekin lotuko zuen formulazio 
handirik. Jakin ere badakigu gainera, orduko bere gidaliburua irakurrita, Eli-

kantagai nagusi. Jakin ere badakigu, bestalde, Elizaren goi-aginteak antolatu-
-
-

gizon izanik, eta bertso-paratzaile iaio, Erromako elizak eta Estatu frantsesak 
une hartan eskuartean zuten eztabaida gordinean Erromaren argudio-bideen 
eskumutil fermu agertu zen Zaldubi. Zer-esan txikia zuen une hartan, agirien 
bederen, eskualtzaletasunak.

Bazuen ordea izan, orduan ere, zerikusirik: euskaldun-fededun binomio 
ezin-hautsizkoaren defendatzaile sutsu zen Zaldubi, eta fedea defenditzen 
zuenean euskaltzaletasuna ere defenditu nahian ari zen. Ez nolanahiko euskal-

eliztiar-«zarrontzale»-xurien markoarekin bateragarri, eta haren laguntzaile, 
izan zitekeen euskaltasuna. Eliza zen une horretan Zaldubiren bertso-idearioan 

-

alde bietako euskaltzaleen artean, Gauden gu eskualdun bertso-kantuaz. Eus-

euskaldun-jendea euskalgintzara iratzartzeko Zaldubik inoiz paratu izan zuen 

ohiko bere modu grafikoan, euskaltasunaren bere ustezko kalte-iturri nagusiak 
seinalatuak. Ondoko hauek, bereziki:

La Semaine de Bayonne
-

tsonalki laidoztatuz. Zahartzearekin, jitezko malgutasuna higatu ote zitzaion? Ala kanbiamenduen 
errotaren indarrari kontra egiteko asmoz, erradikalago bihurtu zen?

 Gernikako arbolaren eragina: 
-



a)  Hizkuntza-ukipenaren ondorioz mintzaldatzea: eskualdunek beren 

eskualdunek arrotzekin / ahanztea eskuara,
odolari hori berdin / ukho egitea da.
Gauden erne sar ez dadin / ahalke hori gutara.

b) Modernizazio soziokultural eta ekonoteknikoa:

Xaharra naizelakotz erran gogo dut nik, / oraikoez badenez errenkuradunik.
Diote berthutea, fedea, odola, / oraiko jendeari guttitu zaizkola.

Orai zer-nahi bidez gora heltzen dena,/ hainitzen agurretan omen da lehena
Mende jende mendre (1882)

c) Lanbide-egitura berria:

Beren herritik asko doazi hor hara,
hiri ‘ta gobernuko enplegu hoitara,

Behar ordutan ere maiz ezin aldara.
KN: 130

d) Nolanahiko diru-gosea:

Ameri-
ketarako bidean:

Aberastu nahi naiz, bainan
zuzenez eta ohorezki:

dirudun fama ez zait aski.

Bide beretik segitu zuen gero ere. Ikus 1880ko Pattin dirudun ez fededun

Pattin aberasteak hola badu jaundu,

Bihotza nekhez dio diru hutsak ondu.
Pattiren balentria, herrirat jin eta,
Gur’erlisioneaz maiz trufatzen baita.
«jainko legea, Pattin, ez dirozu maita;

Eskola guttirekin joan bezala jinik,
Bera beizik ez zaio nihor jakintsunik:
«aphez hoiek bezenbat, dio, badakit nik;
Ez zazuela sinhets hoikien erranik.»
Urrundik jin hoieri gauden beha orai,
Gu bezala fededun diren, ez edo bai;
Eia gure agurren hartzeko diren gai,
Zer othe dituzkegun, anai ala etsai

Ge-
meinschaft-etik Gesellschaft-erako jauzia eta status adskribatu/bereganatu

-



garaiko beste hainbatek bezala: gizarte inmobilizatua, laborantzaren zentralta-
sunean sostengatua, bertutea eta apaiz-jendea goi-mailan atxikiko zuena, aldi 
berean frantses konbentzitu eta behinolako Euskal herri zabal-noblearen mi-
resle, fededun zintzo eta egiazko eskualdun. Ideia horien inguruan saiatu zen 
Zaldubi bere garaiko eskualdunak iratzartzen, ustez beren on beharrezko xe-
deen jakitun egiten eta, hartarako, bertsoa lagun politikoki aktibatzen. Aski 
beste bidetik joan ziren kontuak, aurrerago ikusiko dugunez. Gizonari bere 
itzala eta begirunea zor zaionez gauzak bere neurri horretan azaltzea komeni 

da, esate baterako, Etxenik. Aski era pausatuan, xurien eta gorrien abiaburuak, 
ikusmoldeak eta oinarriak kantuz ematen ahalegindu zen bera. Idazki honen 
bigarren eranskinean azaltzen da bere saio hura. Oso kontuan hartzekoa da 
Etxeniken eta bere modukoen jarrera, garai hartako esan-eginen balantze 
orekatua egingo bada. Gauza bat dago, nolanahi ere, argi: euskalgintzaren 

-
rrikapen publikoa egiten, hasi zen eskualdun–jendea mende-erdi horretan.

-
tza ongi ulertu nahi bada. Ustez euskal etnokultura bizirik gordeko zuen po-
litika-bideak hobesten hasi zen euskaltzale-jendea, ezker eta, batez ere, esku-

«bere lekua» zuen euskarak. Ikur-proklama gehienak atzera begirakoak izan 
arren, gerora begira ari zen euskaltzale-jende hori, bere eguneroko ekine-

gabe utz liteke, ordea, beste hainbat euskaltzale ere nabarmendu zela alor horretan. Batez ere 

horiez gehienez, aurrerago.

kontuan hartzen ez bada. Erraz da, nola ez, hartutako neurrien apalaz eta, inoiz, neurri sendorik 
hartzeko ausardarik ezaz jardutea: egiaren erdiaz ahazten gara, ordea, hala egitean. Ez da hori 
biderik hoberena gure aurrekoen azterketa pausaturik, ez egungo egunerako errezeta «prêt-à 
porter» merkerik, eskuratu nahi duenarentzat.

-
tiba zabalari heldu nahi badiogu, aldiz, ez dut uste hori denik adibiderik argiena. Abbadiaren 

bertso moduan edo, are, bertsogile beraren alde bietako ikuspegien norgehiagoka bizian. Idazlan 
-

naren adibiderik egokiena. Euskaltzaleen eta xurien arteko korrelazioa ez zen inoiz, dakigun neu-
rrian, erabatekoa izan. Askok dio, ordea, xurien alde makurtzen zela oro har euskaltzale-jendea: 
euskaltzale buruzagiak bereziki. Azterketa sakonik ezagutzen ez badut ere gai horrezaz, irakurrita-
kotik badirudi egia dela baieztapen hori. Merezi luke, halere, sakonago aztertzea.
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-
kora ere pasa beharra ikusten zen eskuara
aurrez aurreko harreman-sare ohikoetatik harantzagoko zabalkunde-zirkuituak 
eratzea. Ordura arteko eskual mintzaira arrunta, lekuan lekuko eta hitzezko 
jardunera mugaturiko aldaera-sorta, harreman-sare, jardungune eta eginkizun 
berrietarako egokitzea eskatzen zuen berrikuntza horrek, batetik, eta idatzizko 

eskuararen corpus-plangintza egokia osatzea.

III.1.2. Hizkuntzaren corpus-plangintza

XIX. mendearen bigarren erdian aparteko saioa egin zen hizkuntzaren 
barne-egitura jasotzen, aztertzen, ahoz eta idatziz lantzen eta bere kode 

zuen euskarak, mende-erdi horretan: idazle-kopuruz eta gaien aniztasunaz 

argitara emanez irakurle-multzo zabala eratu zen orobat. Azkenik, eta hori 
dugu atal honetan aztergai nagusi, hizkuntza idatzia kodeztatzeko ahalegin 
handia egin zen: euskara eder-egoki-zuzenaren paradigma berria eraiki nahi 

gramatikazko azalpen zehatz eta sakonak eratuz... Ezin ukatuzko pausoak 
codifica-

tion-alorrean. Baita implementation stage delakoan ere, eliza-liburuak, urte-
kari-astekariak, kantu-liburuak eta bestelako Zweckprosa xumea sortuz eta 

-
kook, hizkuntzaren batasun-lanei dagokienez, 1880 ingurura arte bede-

aztertua. Ikus, bereziki, Language and Nationalism Ideology, society and 
language. The Odyssey of Nathan Birnbaum ).

-
rra izan, ordea, bere lanean.

Zweckprosa Escaldun cocinerra modukoak bete-
betean sartzen dira, jakina, garai hartako Zweckprosaren alorrean.

hori berdintzen saio praktikorik handiena egin zuena. Jose Ignazio Aranaren zubi-lanaren ondoan, 
90eko hamarkadaren erdialdean, hasi zen iparraldeko nagusitasun hori inbertitzen. Gero ere, 

Eskualduna Cercle 
d’Études Euskariennes
medio, 1919ko idaztarauei eginiko egokitzapenetan, iparraldeko «jakituria» hura funtsezko osagai 
izan zen euskal ortografiaren bateratze-bidean.



balitezke XIX. mendean, ortografia-lanketan egin liteke antzemate hori. Aurrez 
aurre, zehazki eta luzaro ikertu zen «euskal ortografia»: jendaurrean eztabai-

-
hendik zetorren kezka bizia, euskarari «bere» idazkera bilatu eta zabaltzekoa. 
Martin Duhalderen 1809ko Meditacioneac

horien oinarrian, era batera edo bestera, hiru irizpideok ari ziren nagusitzen: 

izango zuen ortografia-sistema bakarra hobestea.

Proposamen partikularretik jendaurreko eztabaidara eta jendarteko onar-
pen-mailara jauzi egin gabe ez da ordea, normalean, grafizazioaren alorrean 
kodeztatze-lan osaturik eskuratzen. XIX. mendearen bigarren erdialdean egin 
zen, batez ere, jendaurreko eta jendarteko jauzi hori. 1850eko hamarkada izan 
zen, dakigunez, pauso handi horren atariko: hori izan zen euskal ortografia 
lehen aldiz jendaurrean eztabaidatu, adituen artean adostu eta jendartean lan-
tzen hasi zen garaia. Eztabaida-lekua, berriz, ipar Euskal herria izan genuen. 

-

-
-

pitale zibileko kapilaua, aurrerantzean Baionako elizbarrutiaren idazkari nagu-

euskararen bere baitako hots-egituran sustraitua eta hots-grafemen arteko biu-
nibokotasunetik hurbilagokoa, zabaltzen saiatu zen aldiz mugazain-ohia. Ezta-

Andre-dena Mariaren ilhabethea, edo Maiatza Jaincoaren 
amaren loriacotz contsecratua. Ikus, horri buruz, Zuazo 1988.

Revista Euskara

izandako protagonismoa. Perspektiba kronologiko zabalago batetik helduz eta iparraldera mugatuz 
J. D. Salaberri herri-kantuen biltzaile-zabaltzailea eta, kontrapuntu gisa, Julien Vinson erantsi 
behar zaizkio noski zerrenda horri, Zuazok berak argi asko eginik duen moduan.

-
ruon bidez, Xuberoan batez ere. Bereziki azpimarratzekoa da, alde horretatik, 1851ko bere debo-
zio-liburua: Jincouac guiçonareki eguin patoac
Uscaldunaren laguna edo Uscaldunaren guthunac 

Uscaldunaren guthunac,
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baida ez zen, jakina, euskalari edo euskaltzale biren artekoa, ondotxoz inpli-
kazio zabalagokoa baizik. Intxausperen atzean aldiz elizaren tradizio 
sakroklasikoa zegoen, aldez edo moldez berrikuntza-asmo grafikoei freno 

-
Gueroco Gueroren lapurtera dotorezko 

Aitzinsolhas

jendea, banakako aphezak lehenik eta eliza bere osoan gero, bide berri horretan 
barrena abiarazteko. Grafia zaharraren eta berriaren arteko iritzi-bitasunak aurre-
ra jarraitu zuen, hainbatean, azterkizun dugun mende-erdi horretan. 1890 inguru-
rako argi zegoen, halere, grafia molde berria bere bidea egiten ari zela eta 1850 

bateratzeko eta «on»tzeko orduan eragin praktiko handia izan zuen berak iparral-

im-
plementation edo cultivation fasea izan ohi da sarri. Inplementazio horren zabalkunde atalak duen 
garrantziaz jabeturik Salaberriren kantu-liburua eta, nola ez, Anton Abbadiaren urteroko bertso- eta 

ortografia landuz. Urterik urteko jarduera linguistikoki zaindu eta sozialki baloratu horrek ohitu-
ra bat indartu zuen azkenik: handik gutxira Eskualduna astekari-kazetaren idazkera nagusira 
eramango zuen ohitura zabala, orain errazegi gutxiesten duguna.

Laborantzako Liburua

eta arrasto zabala utzi zuen idazle gazteagoen artean. Grafizazio-lanaren arrakastari dagokionez 

izatekoa da Eskualdunako estilo-zuzentzaile ere izan zela hainbatean, eta antzeko ardura izan 



III.1.3. Hizkuntzaren status-plangintza

status planning esan 
-
-

nagusitasuna galtzen ari zelarik euskara, nagusitasun horri eusten saiatzea eta, 

esparru-gune irabaztea: hori izan zen, funtsean, iparraldeko euskalgintzaren 

ataletan azter liteke ongienik jarduera hura: belaunez belauneko transmisioan, 
erlijio-alorrean, komunikabideetan eta plaza agerian.

Euskararen belaunez belauneko transmisioa: Alferrik ziren ortografiak 
eta gramatikak, literatura-lanak eta sari-lehiaketak, olerki bihotz-altxa-
garriak eta ikerketa historiko handinahiak, hizkuntzaren belaunez be-
launeko transmisioak herren egiten bazuen bere leku naturalenean: 

-
le zenbaitentzat, une hartako arrisku-iturri nagusia: bere-berea izanda-
ko espazioa galtzen ari zen eskuara hainbat herri eta hiritan, gazte-

gainerako saio gehienak: odolusten ari den pertsonari alferrik da diop-
tria egokiko betaurrekoak prestatzea, egunkaria hobeto irakurri ahal 
izan dezan. Odolusten dena hil egiten da, eta hildakoak ez du egun-

zenbaitentzat, horregatik, etxeko hizkuntzaren transmisio-lana saritzea: 
-

-

parlent 

beraren baitakoa: ortografia finkatzea, morfologia bateratzea, hitz-altxorra eginkizun berrietarako 

horiek dira status plangintzaren ezaugarri nagusiak, txosten honen egitekoari dagozkion heinean.

arazoez, eta arazo horien konponbide posibleez, arduratu ohi da hizkuntzaren status-plangintza.

horiek, lehenik eta behin. Objektiboak baino gehiago subjektiboak dira, hortaz, arazo horiek. 
Arazo subjektiboak ez dira, berez, objektiboak baino ahulagoak gizarte-bizitzan.
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Orain ere baluke lanmolde horrek bere erakarmena: bai praktikoa eta 

Euskara erlijio-alorrean. High edo H funtzio gutxitan zuen euskarak 

-

gabeko praktika eguneratuak sinbolikoki berezkotua eta sozialki leji-
-

rik ez zen falta izan, aginte-esparrutik bultzaturik, mende-erdi horre-

nagusitzat hartu zuen, 1890etik aurrera bederen, iparraldeko euskal-
-

mendua nekez esplika liteke, ene ustez, gertakari horien Hintergrund
zabala osatzen zuten status-plangintzazko estrategia diferentzialak 
kontuan izan gabe.

c)  Euskara komunikabideetan. Denean ez zen euskarazko jarduna atzera 
joan: idatzizko jardunean, komunikabideen sailean bereziki, aurrera-
pauso ohargarririk egin zen garai hartan. Bidegile izana da iparraldeko 

-
tzi handikoa izana da bere langintza, euskarazko mintzajardun arrun-

reward system txiki-

nagusitu zitezkeen, hain saio mugatuaren aurrez aurre.
-

-
rreko praktika instituzionalean leku seinalea zuen ordea euskarak herri-giroko eliz bizitzan, hitzez-

zehazkiago esanik, konpartimentatuaz; nagusitasun partzialaz baina nagusitasunaz, nolanahi ere.
-

tzeko ekimen guztiak aginte-esparrutik etorri ohi zirenik. Are gutxiago top-down ekimen guztiak 
herri-aginte zibiletik etorri ohi zirenik: eliz agintaritzak berak behin baino gehiagotan agertu zuen 

Top-down edo goitik beherako in-
teres-falta edo etsaigo horri bottom-up edo behetik gorakoa erantsi zitzaion, une batetik aurrera 

Eskualdun kazetan, orain in Altzi-

-
guistiko larriez jardungo, aztergaiaren esparrutik kanpora gelditzen baita hori hainbatean. Jakin 

-

ekarpena funtsezkoa da, jakina, horren berri zehatza izan nahi duen edonorentzat.



-
dun multzo ez hain txikiak irakurle profano bihurtu ziren, elizgiroko 
irakurgaien kontsumitzaile ortodoxo izaten jarraitzeaz gainera, 1850 
eta 1900 bitartean. Urtekariak ugarituz eta urterik urte luzatuz joan 
ziren neurrian, eta kantu-paperak lau haizetara zabaltzen zirelarik, 
irakurtzaletasun basiko bat hedatuz joan zen eskualdunen artean. 
Ohitura basiko hori indartu egin zuten bozaldietarako paperek eta, 
azkenik, eskuarazko astekari txuri-gorriek. Ezin ahaztuzkoak dira, alde 

Le 
Réveil Basque «gorri»a, Prefeturatik beretik kudeatzen zena, eta bai 
Eskualduna

1910etik aurrerako Argitzale errepublikarra), kontuan hartzekoak 

eskuaraz mintzo zen jende-multzo zabal samarrak eskuaraz irakurtzen 
ikasi zuen eta, hainbatetan, eskuaraz irakurri zuen. Zenbaitek, eskuaraz 
bakarrik zekien irakurtzen.

Euskara plaza agerian. -
karia da. XIX. mendeko euskalgintzak ez zuen egia hori baztertu, ez 
eta gutxietsi. Aski kontuan izan zuten ahozkoaren zentraltasun hori 
orduko euskaltzale gehienek. Euskararen presentzia jendaurreko jar-
dun-esparru arruntetan zurkaiztu eta indartu nahi izan zuen, horregatik, 
iparraldeko euskalgintzak. Pilota-lekuetako jende-biltzea, bertsolarien 

osaera eta, oro har, etxeko hizkuntza herriko festetan handikiro age-

ziren: bai salmenta-kopuruak eta bai, bereziki, irakurleen zenbatekoa eta nolakoa behar bezala 

ongi justifikatua dago, eta emendiozko azterketen pizgarri ere bada.
Ariel-etik, esate baterako. 

Kaliforniako Goitinoren Eskual Herria ere hor dago noski.

eta ez dut uste baimen-kontu hori hain erraz uztekoa denik alde batera, hizkuntza-soziologiaren 
kontsiderazio nagusietara itzuli beharko genituzke begiak, alde hori itxura batean esplikatu ahal 

-
dean izandako transformazio ekonotekniko suharrak elebakar hutsen fenomenoa ahuldu egin zuen 
nabarmen; aldiz iparraldean, lehengo nagusitasun-moldaera soziolinguistikoak jarraipen sendoa-
goa izan zuen eta, kontestu horretan, herri-herrixketako masak mobilizatzeko ezinbestekoa ikusten 

zegoela» uste izan zenean, zenbait jauntxo-buruzagik euskarazko kazeta erdalduntzea hobetsi 
izana hipotesi honen alde, ez kontra, dagoela uste dut.



adierazle ditugu. Euskararen jendaurreko eta jendarteko ekimen uga-
rien berri ematen dute, etengabe, orduko paperek. Gogoan izan behar 
da euskalgintzaren aieka hori ere, orduko status-plangintza ganoraz 
aztertzerakoan.

III.1.4.  Eskuratze-plangintza: eskola bidez frantsesa ikasi eta, bide batez, 
euskaraz alfabetatzea

edo Nahasmendu Handi
nagusien artean eta jarduera instituzionalaren hainbat esparrutan klarki aldarrika-

-
tik aurrera eraman. Patois-ak gizarte-bizitzatik baztertu eta haien ordez frantsesa 
indartzea, hori izan zen helburu eta asmo nagusia. Asmoak asmo, lan zaila zen 
hori: eskuaraz baizik ez zekiten haur gehienek, eta haur haiei guztiei, bat-batean 
eta eskola-bide hutsez, frantsesez irakurtzen, frantsesez idazten eta, batez ere, 
frantsesez hitz egiten irakastea ezinezkoa zen ia. Are gehiago giza baliabideak 

elebakartasun «arrotz»etik frantses-itsasora lehenbailehen eta neke txikienaz eramateko lagungarri 

-
-

-

Les recherches sur le peuple primitif de l’Espagne, sur les révolutions de cette Péninsule, sur les 
Basques Espagnols et françois

-
an erreient-maisu.



eta lehendik, erlijio-kontuak tarteko zirela, eskuarak eskola-ajendan bere lekua 

Zailtasunak zailtasun Acquisition planning argia, zabala eta iraunkorra 
zuen gizarte berriaren ajendak
frantsesez jardungo zuten estatu-nazioa eraikitzea. Oztopo zen horretarako 

-

horretan kokatu behar dira, ezinbestean, Zaldubiren bizi-denboran euskaldun 

Badirudi saio horren eragina aski mugatua izan zela 1890 ingurura arte. 

-

beste batekin bukatzen. Eskuaraz ikasten zen, halako neurri batean, irakurtzen: ikus, adibidez, 
Abecedea escuaraz iracurten ikhasi nahi dutenentzat -
kan, hortaz, eskola bidezko frantseste-lanak.

acquisition
planning kontzeptua. Jatorrizko adiera hori zertxobait zabaldurik ematen da, dena den, euskaraz-
ko alfabetatze-bideari dagokionean.

Gazette de France -
Le Mémorial des Pyrénées

Transitional bilingual education edo pasabideko hezkuntza elebidun horren markoan 
Introduction à la langue française et 

à la langue basque Uskara eta franzes gramatika, 
uskhalerrietaco haurrentzat



frantsesez ematen ziren, baina eskolak ez zuen erakusten frantsesez hitz 
egiten. Eskola ez zen aski.

-

-

ikasleen bi heren edo hiru laurden ia-atzerritar iruditzen zitzaizkion, min-
tzairaz. Egoera horren esplikazio bila hasita, arrazoi handiz, eguneroko 
bizimoduan ikusten zuen motibo nagusia: «on parle, on sent, on pense en 

-
-

-

omen zen. Argi dago kontua: eskolak ahalmen mugatua zuen, ikasleak elebi-

zen ordea etxe- eta kale-giroa nagusiki euskaldun?: herri-herrixka gehienetan 

egoeraz ari ziren hor ikuskariak, bai 1880an eta bai 1890ean: ez, inola ere, 

bizi ziren oraindik herri-herrixka txikietan eta mendialdeko etxaldeetan; bi 

Ahalmen mugatukoa izanik ere, frantsesaren indargarri eraturik zegoen 
-
-

onatu zuen praktikan, une batetik aurrera, eskola giristinoen sareak. Maiz aski 
euskaraz ez zekiten errientez gainera frantsesezko ikasmaterialez hornitu ziren 



leku zabala zuen halere euskarak Baionako elizbarrutian: ahozkoan nagusia 

acquisition-
plangintzak berekin zituen azken xedeez, bistan da arrisku-iturri zela eskola, 

dakidalarik, euskarari eskola-munduan «leku bat» bilatzeko saio ezagun nagu-
siak. Ezagunak bai, baina inola ere ez sendoak: saio horietariko gehienak 
transitional bilingualism
-mutilak beren eskuara zibilizatura ahalik eta 
emaitza hoberenaz eramateko bideak, hortaz. Pasabideko hezkuntza elebidun 
hori izan zen, gero eta nabarmenago, 1850etik aurrera top-down bultzatu zena: 
haur eskualdunen ezjakintasun-putzutik frantses hiritar osoaren statusera zera-
makeen zubia. Eskola giristinoen ekarpena apenas, eskueran ditugun testigan-
tza mugatuen argitan, gobernamenduaren eskoletakoa baino hobea izan zenik 

frantsesez irakasten hasiak ziren eskola giristinoetan bertan, gobernamendua-

Jakin badakigu pasabideko hezkuntza elebidun hori, arras bestelako 
xedez diseinatua izan arren, hizkuntza ahularen indargarri ere gerta zite-

korritzen zuten, aitzitik, Oloroeko eta Akizeko esparruan.
-
-

tzen bada, gauzak argiago ikusi ahal izango ditugu. Kontu horiek behar bezala argitu gabe dau-
delarik esan dezagun, lehen hurbilketa moduan, «galdutako esparru»tzat hartu zuela iparraldeko 
euskaltzale askok, hamarkada luzez, dotrina-irakaskuntzatik haratagoko eskola-mundua. Jakin 
bazekiten euskararen aldeko lagungarri sendoa gerta zitekeela esparru formal hori, egoki eratuz 

tresna didaktiko gisa baliatzen zituzten oroz lehen, egoera diglosiko arruntean eskolan erdarek zuten 

hizkuntza gisa zuen estatutua atxikitzea eta gehienez ere zerbait bat hobetzea, zuten helburu».
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bidez, lekuan lekuko mintzamolde itxiez haraindiko forma zabalen esku-

ez badago ere, iparraldeko jende xeheak euskaraz irakurri eta, zenbaitetan, 

euskalgintzak presentzia sendoa izan zuenik mende-erdi horretako eskola-
-esparruan. Baina eskuaraz irakurtzeko ohitura hegoaldean baino zabaldu-
ago zegoen bertan, itxura osoz, Zaldubiren bizi-denboran. Aski bazter-
-fenomenoa izanik ere bere merezimendutxoa zukeen, horretan, hainbat 

izango.

Behar bezala aztertu gabeko gaia dugu iparraldeko eta XIX. mendearen 
bigarren erdialdeko hezkuntzarena, gezurra badirudi ere, eta zail da horrela 
ondorio irmoetara iristea. Eskueran ditugun datuek horretara garamatzate: 
eskola bidezko euskalgintza oso ahula izan zela esatera eta, inon mesedezko 
eraginik antzeman bazen, alor biotan antzeman zela ondorioztatzera: erlijio-
-liburuen erabilera didaktikoan eta horien bidezko praktika eskolarretan, bate-
tik; pasabideko hezkuntza zela medio eskuararen barne-egituraz eta frantsesa-
rekiko analisi kontrastiboaz eskuratutako ezagutza metalinguistikoan, bestetik. 

zuten erabat arrotz. Alfabetatze-lanaren mesedeko gertatu ziren elementu biak, 
itxura denez. Alfabetatze-maila xumea, baina hortik aurrera egiten hasteko 
behar adinekoa, eskaini zieten batak zein besteak hainbat neska-mutili. Oina-
rri nagusia, euskarazko mintzagaitasun oparoa, etxeak eta lagunarteak ematen 
zien. Eskolak oinarri horren garapen formala, goi-mailako esparruan jarduteko 
behar dena, osorik eman izan balie askoz hobe; baina hori gabe ere gai ziren 

-
tean, idatziz.

III.1.5. Nortasun-plangintza eta jatortasun-lanketa

Ongi zen euskaldunak, euskaldun izateaz harro sentitzeko, lehenaldi 
handi-ederra bilatzea, sortzea eta jendaurrean agertzea. Ongi zen euskararen 
barne-egituraren ederra mundu osoari agertzea, zernahi eginbeharretarako berez 
lanabes baliagarria zela erakustea eta idatzizko jardunerako landu, arautu eta 
egokitzea. Ongi zen euskarari jendartean, elizan eta bestetan «leku duin» bat 
segurtatzea. Ongi zen, azkenik, eskola bidez euskaraz poxi bat irakurtzen eta 

euskalgintza, Zaldubiren garaiko euskaltzaleentzat. Ikuspegi zabalago horretan 
txertatu behar da, ene ustez, euskalgintzaren promotore eta jatortasun etnokul-

aurrerakoa hegoaldean, bere nortasun-plangintza eta jatortasun-lanketa aintza-



-
ten zuen, batetik, mezenas-lan horrek. Asmoz eta egitez beste adar askotara ere 
iristen zen bestetik: belaunez belaun hitzez transmititzen ziren ohiko lege-

beste horrenbeste esan liteke, funtsean: herri-kirolen indarberritze-saioan eragin 
zabala izan zuen Abbadiak, pilota-jokoa indartuz eta handiki-soinekoz jantziz. 

Jatortasun etnokulturalaren prestijiatze-lana izan ohi zuen, horrelakoetan, hel-
buru nagusi. Gizarte-berrikuntzak aurrera egin ahala ihes egiten ari zen kultura 
oso bat, euskara eta kristau-erlijioa osagai nagusi baina ez bakar zituen kultura 
jatorra, hondamenetik gorde nahi zuen. Galtzera zihoana maitekiro jaso eta, 
ahal zelarik, galbidetik babestu: hori zuen bere jatortasun-lanketak helmuga. Ez 
zen bizibide modernoaren etsai: lotura handia zuen bere garaiko zientzia-sail 

zen. Posible zen beretzat modernitatea eta jatortasun etnokulturala elkarren 
eskutik eramatea. Ez zuen bat ala beste hautatu behar izaterik nahi. Biak elka-
rren eskutik eramanez euskal jatortasunari mundu berrian ere bere lekua zego-
kiola uste zuen. Inperatibo moraltzat hartzen zuen eginahal hori, eta gizarte 
berriarekin bateragarria egiten ahalegindu zen.

Anton Abbadiaren filosofia soziokultural zabal horren aldeko zen Adema-
-

tzari zegozkionetan. Urteen joanean indartu egin zitzaion ikuspegi hori, 
ahuldu ordez. 1890eko bere azalpen hau, esate baterako, mundu-ikuskera 

-

Identity planning
zen Abbadiaren eta Adema-Zaldubi lagunen soziokulturazko asmo nagusia. 
Authenticity fostering zuen plangintza horrek oinarri nagusietako bat. Ez ziren 
bakarrak izan langintza horretan. Berandu gabe sortu zitzaizkien jarraikitzaile 

Nortasun-plangintza Identity planning termino-
ari eman izan dion adieraz ari gara. Jatortasun-lanketa diogunean, berriz, bere authenticity foste-
ring

luzera begirako planteamendu esplizituetan oinarrituz.

jatortasun-lanketan, 1900 ingurutik aurrera. Kantu- eta musika-bilketa, atsotitz-bilduma, haurren 
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III.2. Bidegile nagusiak

XIX. mendeko euskalgintzak, bigarren erdikoak bereziki, bidegile asko-

bidegile nagusi? Zer formazio zuten bidegileok, eta zertan jardun zuten bere-

belaunaldika sailkatzea izan liteke, bestetik, aztergaia gehixeago argitzeko 
modua. Emendiozko bide-urratsa egin liteke, azkenik, aurreko pauso horiei 
protagonisten status sozioekonomikoa, formazio akademikoa edota lanbide-

-
tuena. Azken bide horri helduko zaio hemen.

III.2.1 Belaunaldi nagusiak

Esan dezagun, laburzki, hiru belaunaldi ageri direla XIX. mendeko euskal-

1860 eta 1865 artean jaiotakoek. Badira noski, sakabanatuago egonik ere, hiru 
belaunaldi horietatik kanpora gelditzen direnak: lehen belaunaldia baino zahar-
xeago direnak, lehen eta bigarren belaunaldien artekoak eta, azkenik, bigarren eta 
hirugarren belaunaldien artekoak. Zerrendatze-lana protagonista ezagunenetara 
mugatuz, eskueran ditugun datuen argitan badirudi honako hauek direla nagusi:

a) Lehen belaunaldia

Anton Abbadia, Bonaparte printzea eta, azken bi bide-urratzaile horien ingu-

Euskalerriaren Yakintza
Egia da bere langintza ez zela nortasun-plangintzaren eta jatortasun-lanketaren esparrura mugatu. 

eta zabaltzen, alfabetatze-lanean, euskalduntze-metodoen prestaeran eta urtetako irakaskuntzan. 

-
-

ketak berariazko lekua zuten, gehienetan, hizkuntza on-ederraren paradigma horretan.

izandako hainbat kanpoan uzteko; arriskua dago, bestetik, bidegile nagusien sailean lekurik nekez 
izan dezakeen bati baino gehiagori sarbidea emateko. Euskalgintzaren izaera-kontuak eta, batez 

-
ko dena ere, hortaz, hurbilketa soila baizik ezin izan liteke eta hala aurkezten da gaurkoan.



Lehen belaunaldia
1810-1815 artean (edo horren inguruan) jaiotako euskaltzale eta euskalariak

Zkia Nor Jaio/hil Kaze-
tari

Handi-
ki

Eliz
gizon

Prof.
lib.

Erri-
ent

Kar-
gudun

Atze-
rriko
aditu

Agin-
tari

1 Agosti Xaho 1810-1858 X
Anton Abbadia X

1810-1866 X
1810-1891 X

5 X
6 X

Joanes Otsalde X
8 Emmanuel Intxauspe X

Multzo honetan 1 1 3 2 1
9 X

10 1811-1881 X
11 X

Multzo honetan 1 1 1
Guztira, 1. belaunaldian 1 2 3 1 2 1 1

-
-

-

Napole-
on III -

-

Historia Contemporánea.



b) Bigarren belaunaldia

zenbait xehetasun:

Bigarren belaunaldia
1840-1850 artean (edo horren inguruan) jaiotako euskaltzale eta euskalariak

Zkia Nor Jaio/hil Kaze-
tari

Handi-
ki

Elizgi-
zon

Prof. 
Lib.

Erri-
ent

Kar-
gud Atzadi Agin-

tari

Martin Guilbeau X
X

Jean Pierre Arbelbide X
15 X
16 Arnaud Abbadie X

X
18 Jean Ithurri X
19 X

X
Albert Goienetxe X

Multzoan 6 2 1 1
X

Julien Vinson X
X

1
Multzoan 1 3
Guztira, 2. belaunaldian 6 2 1 2 3

Bigarren belaunaldi honetako asko, bertan jaiotako gehienak, iritzi- eta 
eredu-sortzaile baino areago hezur-mamitzaile dira: bide berriak asmatzen 
baino gehiago lehenengo belaunaldikoek eraikitako euskalgintza-paradigma 

-

Atzerriko pertsona ezagun hauek euskalgintzaren bigarren belaunaldiko 

funtsean handik kanpora ibilia.



c) Hirugarren belaunaldia

zenbait xehetasun:

Hirugarren belaunaldia
1860-1865 artean (edo horren inguruan) jaiotako euskaltzale eta euskalariak

Zkia Nor Jaio/hil Kaze-
tari

Han-
diki

Elizgi-
zon

Prof.
liber.

Erri-
ent

Kar-
gud Atzadi Agin-

tari

Pierre Broussain X
1859-1915 X

Blas Adema X
X

X
Guztira, 3. belaunaldian 2 2 1

Posible da, hemen ere, euskalgile horien adin beretsuko europar bidegile 
-

Zaldubiren garaiko euskalgintzan nor izandako guztiak ez dira, halere, 
hiru belaunaldi horietan sartzen. Badira hiru belaunaldi horietatik kanpora 

d) Aurrekoak

bottom-up -
-



Aurrekoak
X

Jean Etxeto X

1801-1858 X
X

e) Lehen eta bigarren belaunaldien artekoak

hauek:

Lehen eta bigarren belaunaldien artean
Martin Arrupe 

X

Grazian Adema X
Jean Bapt. Elizanburu X
Basilio Joannategi X

X
Guztira, tartealdi honetan

X
X
X
X

f) Bigarren eta hirugarren belaunaldien artekoak

Bigarren eta hirugarren belaunaldien artean jaioak ditugu, bestalde, hona-
ko hauek:

Bigarren eta hirugarren belaunaldien artekoak
X

50 X
51



Alor honetako bidegileen europar adinkide ezagunei dagokienez hor 

-

XIX. mendearen bigarren erdialde horretan. Guztiak garrantzitsu izanik ere ez 
ziren guztiak garrantzi berekoak izan: Batez ere lehen belaunaldiko bidegileek 
eman zioten, 1850 inguruan, iparraldeko euskalgintzari benetako abiada. Berai-
ek izan ziren, orobat, iparraldeko euskalgintzaren luzera begirako joera nagusia 
finkatu zutenak: haiek markaturiko bidetik joan ziren gauzak, oro har, 1890eko 

-
an, XIX. mendearen bigarren erdiko euskalgintzaren gidaritza intelektuala.

III.2.2. Zenbait bidegile

Bistan da 50 bidegile horien bizi-zertzeladak ezin ditugula txosten hone-

pisuzkoenak izan zirenak, eta azaldu nahi dudana azaltzeko baliagarrienak 
iruditzen zaizkidanak, aipatuko ditugu hurrengo atalotan. Egindako lanengatik, 
izandako oihartzunagatik eta bere hurbilpen soziobiografikoengatik aberatsen 
direnetatik abiatuko gara besterik gabe.

Aparteko lekua zor zaio Abbadiari esparru askotan, ez euskalgintzarenean 

Afrika izkutuenaren deskubritzaile eta berri-emaile sistematiko, antropologiaren 
bide-urratzaile, urrutiko hizkuntza ezezagunen biltzaile eta aurkezle, bere ga-
raiko gizarte-pentsaeraren ebaluatzaile zorrotz, aberats diru-jestore zuhur, enpe-
radorearen lagun eta herri xumearen hurbileko, jatortasun etnokulturalaren eta 
berrikuntza teknologikoaren zale, fededun handi eta pentsalari hotz, paremio-

euskaldun eskualtzale. XIX. mendeko eskualgintzaren promotore nagusi.
Aztertzaile asko saiatu izan dira Abbadiaren nortasun-printzak bil-

-
ren aiekari heltzerakoan.

-
-



-

-

buruan, euskalgintzaren inguruan, eta irizpide horien argitan saiatu 
izan zen unean uneko ekimenak antolatzen, ondorioak ateratzen eta 
epe erdi edo luzera begirako helburuak definitzen. Bestela esanik, 
koordinatzaile baino lehen estratega izan zen Abbadia.

ohi zuen Abbadiak beste inork nekez ordainduko zuen eta, bere ustez, 
euskalgintzarako beharrezkoa zen hainbat ekintza. Bazekien helburuak 
finkatzen, bazekien jendea bildu eta elkarlanean gidatzen eta, azkenik, 

gertatzen dira hiru elementuak batera.
Bere irizpide nagusietako batzuk, euskalgintzaren alorrean, esaldi hauetan 

bil daitezke:

dagoen herri baten kultura bere osoan hartu eta jestionatu behar da, 
ezer lortzekotan.

eta bere hizkuntza asoziatuaren arteko harremanak gogoan izan behar 
dira beti. Eta

-

-
-

-
dez txapela zuria eta alpargata zuriak jantzita, ariketa fisikoak. Beste elementuok ere kontuan hartze-

-

-



-

baten adierazgarri: «plus estre que paroistre», eta «in labore felicitas».

-

zuzentasuna ziren Abbadiaren dohainak. 1859an, «Altabizkarko kanta» aipa-
tzean, asmakizun hutsa zela salatu zuen ingeles aldizkari batean.

Bere testamentuan, besterik esaten badugu ere sarri, euskalgintzaz akor-

kontsultak egin zituen Parisen, Euskal Akademia sortzeko asmoz edota, erra-

ahuldutako hizkuntzak indarberritzen saiatzeari zer zeritzon galdetu zion So-
ciété Linguistique delakoari: Elkarte horren onespena jaso zuen, aho batezkoa 

Aparteko lekua izan ohi du Agosti Xahok, euskal letren eta euskalgintza-
ren panoraman. Bide-urratzaile izana dugu bera ere, Eskual herriaren aldi jakin 

-
-

semble: Zazpiak bat!»



bateko gizarte-bizitzan: euskalaritzan egindako lanez gainera pentsalari eta 
ekintza-gizon moduan dugu Xaho ezagun. Baita kazetari eta kazetagile uskal-
dun
1858ra arte gramatika sailean, hiztegigintzan eta ortografia bateratzeko saioe-
tan. Pentsaera alorreko lanean, berriz, Parisko gazte-garaitik zetorkion sonaz 
gainera hemen, ipar eta hego, egindako hainbat planteamenduk ere hauts 
ugari harrotu zuen. Agostik ez zuen bere burua croyant aitortzen, voyant 
baizik. Voyant izate hori, berriz, aski era markatuan definitzen zuen: ohiko 
fedegabe/fededun dikotomiaren baliokide-edo zen, beretzat, voyant/croyant

Atharratzen sortu zen Agosti. Bertako idazkari-uxerra zuen aita: Etxahun 
malerusaren konfiantzazko gizona, koblakariaren epai-gorabeheretan. Bazuen 
Agosti semeak etxetikako tradizio modu bat berekin: euskal kantu- eta letra-
mundua atsegin zuen, eta Establishment nagusiarekin gutxitan bizi izan zen 

-
kion hamabi mila liberaren zatiño bat harturik, zuzenbidezkoak ikastera. 

zituen bere pentsamolde korapilotsuaren hainbat zoko-moko. Batetik han, 

Bere pentsaera trumiltsuak egin zuen Xaho ezagun. Obra-lan asko digu 

Obra horien sendoak baino areago aktibazio-lan soziopolitikoak eta, bereziki, 
oinarri-eraikitze ideologikoak egin du Xaho entzutetsu. Errealitatea eta asma-
zioa uztarri berean loturik ageri dira, sarri, bere idazlanetan. Bistan da aski 
zuzen zebilela maiz, etimologiazko hainbat esplikaziotan: eguerri (egun + 
berri) edo ekain (eki + gain) modukoetan adibidez. Amets-irakite handiak 
paratuak dizkigu, aldiz, Aitor-en eta antzekoen jira-bueltan.

Great past-en sortzaile dugu Xaho: sortzaile ugarietako bat. Ohiko 
irudien ondoan aski elaborazio sinboliko pertsonala eskaini zuen berak, gure 
asaba zaharren

-
blikaren kosmogonian eraikia zegoen begiramen hori, lehenik eta be-

lagun Xaho: «beira balu fedea, eskaldun lehena».

-
-

biztanleak, berriz, Europa-Asietan euskaldun-iberoak. Bi arraza kontrajartzen ziren hor: zelta-
esitak batetik, euskaldun-iberoak bestetik.



-
tarzunak badu sekulaz-geroz bere potreta: zuhain gora bat, haritx eder bat. 

-

errepublikaren kosmogonia hori bakarrik gogoan, haritzaren miresmenez 
ziharduenean. Arbolarenganako begiramenak eta santu-sentierak bazuen 

-

Voyage en Navarre

ororen ardatz-ardatzeko xedeaz. Bere ikusmolde horrek eta Iparragirreren 
Gernikako Arbolak zernolako harreman-lotura zuten ikuskizun dago. XIX. 
mendearen bigarren erdialdeko sinbolo-ikur handiena izan genuenez azkena 

Politikarekin uztartu zuen Xahok garai hartako euskalgintza: kausa dinas-
tikoa ez baina herri baten bizinahia, eta nahi hori asetzeko zenbait neurri poli-

-
-

-
-

Zumalakarregi jeneralak zuen bere ustez, azken finean, giltza: hari zegokion 

ahal izatea. Ez zen bera bakarrik, inola ere, Zumalakarregirenganako miresmen 
bizia zuena iparraldean: miresmen horren partaide ziren hainbat zuri eta, kuri-

-
rrerako politikagintzan bide jakina hartu zuen Xahok: errepublikazale erradikalen 

-
tu zuen arte. Gizarte berriaren bozemaile eta boto-biltzaile ozen izan zen atha-
rraztarra. Ez aphez jendea zuen maite eta ez, bereziki, kargulant-kargudun-fun-

-
aren irudia dugu zuhaitza, alegia biziarena. Zuhaitz sagratu zenbaiten artean haritza da nagusi. 

-
tzea, bizi luzea baizik, aditzera ematen du alde horretatik.

Gernikako Arbola, eta bere egile Iparragirre, ezagunak eta biziki 

esate baterako, Xarriton.

aphezaz eta, bereziki, Elizanburu gazte, gero errepublikazale argiaz. Jakin badakigu, ordea, Zu-
malakarregiren miresle izan zirela hirurak.



tzionariorik: bestelako laguntzaz eskuratu nahi zuen Agostik herri xehearen 

hainbatentzat, ez Enperadorearentzat bakarrik, bazter-nahasle eta arrisku-sortzai-
Establish-

ment nagusiaren orbitatik kanpora, are aurrez aurre, bestelako politikagintza 
euskaltzalea antolatzen: saio horren oihartzun dira, hein batean, ele biko edo 
eskuarazko lehen aldizkariak. Urkizuren ustez lau zutabe nagusik sustengatzen 

berekin zuen batasunak; hizkuntzak berak; euskaldunen historiak; Euskal he-

Aparteko dedikazioa eskaini nahi izan zion hizkuntzalaritzari: dedikazio 
Études grammaticales 

sur la langue basque batetik, euskarak eta sanskritoak elkarrekin zituzten 
antzekotasunez eta latinaren jenioaz zihardutenak bestetik. Berariaz landu nahi 

Bere euskalgintza ezin liteke ordea, hasieran esan denez, euskalaritzaren eta 
-
-

-

-
sun errepublikarrak ezer gutxi zuen Xahoren amets- eta ekimen-mundutik.

c) Jean Duvoisin (1810-1891)

Bidegile guztiak ez dira buruzagi. Bestelakorik ere behar izaten da, gi-
zarte-bizitzaren hainbat alorretan. Bestek markaturiko bidean barrena ibilbide 

Études grammaticales sur la langue basque

galdetzea. P. Urkizuk emana digu, partez, erantzuna: «Gramatika jeneralean aditu direnentzat, 

erroak bereganatzeko eta bere egituran sarrarazteko euskarak duen ahalmena, ez ote zituen bere 

duen agenda izkutuarekin topo egiten ari gara hor, itxuraz.



-
-
-

bertsitaterako bidea utzi egin behar izan zuen eta aitaren ofizio berean sartu: 

horretan jardun zuen. Eskalan gora eginez aduanetako kapitain izatera iritsi 

-

erretiratu zion arte. Ziburun egin zituen azken urteak. Singladura pertsonal 

Gizartegintza osoa zuen kapitain-ohiak buruan, euskalgintzaren ardatza 
finkatzerakoan. Gizarte molde oso bat zuen gogoan, eskuarazko langintzari 

-
moa?; preserbatibismo hutsa?; erreformismo regenerazionista? Dudarik ez da, 
hasteko, asko zuela bere pentsaerak tradizionalismotik. Preserbatibismo hutse-
tik baino erreformismo regenerazionistatik hurbilago zebilen, ordea, oro har: 

banago, bere gizartegintzaren muina. Gauza bat dago, nolanahi ere, argi: Xa-

abertzaletasunaren aitzindari edo bidegiletzat hartu. Badu gai honek garrantzia, 
-

gintza haren eta handik gutxira hegoaldean eraturiko abertzaletasunaren arteko 
harreman-bideez ohar bat edo beste egin dezagun.

Aspaldidanik egin izan da han-hemen saiorik, tradizionalismoa nazionalis-

Ondoko hau izan liteke, mundu zabaleko bibliografiari dagokionez, adibide 

-
-

riko antzineko liburuez liluratu.
-

-

-
tan idoro berriak ziren asmoen eta aurkikundeen berri ondotxo zekien. Orobat salatzen zituen 
baserrietako usario zaharkituak eta zenbait maizter-etxetiarren nahiz horien nagusien zabarkeria. 
Ez zen, beraz, preserbatismo hutsa.



-
tion of the genuine past, nationalism seeks to «render the present a rational 

Abertzaletasunetik hurbilago zebiltzan, irizpide horien arabera, Agosti 

-

ordena zaharra defenditzen zituen hainbatean, berak ere. Ez osorik ordea: 
kanpañarren ordura arteko bizibidea ez zitzaion osorik gustatzen; zer aldatua 

aparteko lekua zor zaio, nolanahi ere, 1858an argitara eman zigun Laborantza-
ko liburua
liburu horretan: aita-semeen arteko harreman elkor eta hotzen errainua ikusi uste 

-
ritzaren argazki soziologikoa eta «betiko» euskal nekazaritzaren azterketa zorro-
tza ere bada liburua, bestalde. Etxetiar-maizterrak, aurten bazterretxe batean eta 
datorren urtean non izango diren ez dakitelarik, «zertako nekha?» esaten omen 
diotelako beren buruari, nagusientzat eta berentzat kalte handiak erakarriz. 
Burjesak eta nagusiak ere bai, «guthartean zer egiten dute ongi direnek?» gal-
derari honela erantzunez: «lo!», eta hutsik handiena «beren lurrak etxalde ttipi-

-
din hori ez bada hola egiten; gure hauzapezek badute hortaz aditurik aski, guti 

baizik bilhatzen. Kargu horrek badu errekesta. Eder zaku entzutea: Agur, jaun 

-



artha
ama» eta «lanak eta arthak sendatuko dute gure gaitza».

Bere argudio-ardatza, labur bilduz, honako hau da: Gaitzak jota dago 

areago modus vivendi osoa, behinolako bizimodu tradizionala, dator gainbe-
hera. Konponbiderik jartzen ez bazaio behera egiten segituko du. «Zerbait» 
egin beharra dago, modus vivendi tradizionala gainbehera etor ez dadin. 
Ohiko bizimodu hori indarberritzeko saioa da berea: kanpañan, laborari-
munduan, gorde da euskal bizimodua indartsuen. Aurrera ere bizirik eta 
emankor gordeko bada, segurta dezagun laborari-jendearen bizimodu duina. 
Egin dezagun bizimodu hori ekonomikoki, teknologikoki eta juridikoki bide-

zuen kapitain-ohiak, euskaltasun etnokulturalak etorkizunik izatea nahi bazen. 
Ikuspegi horren ildotik ulertu behar da bere saioaren oinarria. Baita euskara 

bazen idatzizko finkapen modu bat beharrezkoa zuen, herritar xeheak gero eta 

praktika mintzatutik eta, horren osagarri, lehengo autore eredugarrietatik era-
torri eta elaboratua, formulatu zuen berak. Ortografia propioa, ez ordura arte-
ko menpekotasun konbentzionalekoa, defendatu eta indarrean jarri nahi izan 

-
korik. Jakin badakigu, azkenik, bere lan zabal hura ez zela guztiz alferrikakoa 
izan. Egindako lan asko argitara eman gabe gelditu bazen ere beste zenbait 

-
-
-

sun-norma inplizitua, mende joanetara nekez hegaldatu gabe eguneroko 
zeregin idatzietan aplikatzeko aski prest ageri zena.

d) Michel Elizanburu eta Laurent Diharasarri

Garai hartako aphez-jendea politikoki aski markatua zela esan izan da: 
-

-



diku-aulkitik ere, hala agerrarazi zutela maiztxo beren burua, batzuen atseginez 
eta beste zenbaiten haserre-biderako. Guziak edo gehienak halakoak izanik ere, 
guzti-guztiak ez ziren maila berekoak. Batzuek apalago ziren beren ideologia 
soziopolitikoa agerrarazterakoan, eta besteak nabarmenago. Azken hauetariko-

-
-

Baiona ondoko Saint Pierre d’Iruben izan zen, aita hara destinaturik. Baiona-
ko Salletarretan egin zituen ikasketak lehenik. Ordena horretan sartzekoak, 

Frère Innocentius -

-
rraren fama izan zuen bertan.

ongi ulertzeko. Bere perfil soziopolitiko zorrotzak ematen dio salletarrari ga-
rrantzi hori. Erregezale sutsu zen , xurien aldeko itsu 
eta gorrien etsai purrukatu. Ez zen horretan, ondo pentsatzen jarrita, hain lore 

-
ko, xurien erro ideologikoak aski etxeko direla, eta gorrienak kanpoko. Egia 

egia da, ordea, xuriena ere ez zela bertako ikusmolde esklusiboa. Kanpotik 
ekarria zen, hein handi batean, Frère Innocentius-en mundu-ikuskera klerika-

-
seph de Maistre. Oso gogoan hartzea komeni da Maistre, iparraldeko eskual-

-
na zuen aita Jean Baptistek ere, baina lehengusua ez bezala errepublikar gorria zen poeta.

1889: Lehenagoko eskualdunak zer ziren
1890a: Zer izan diren eta zer diren oraino framazonak munduan. Eskualdun gazetan 
argitaraturiko artikuluen bilduma.
1890b: Framazonak (bigarren edizionea) eta Frantziako hirur Errepubliken ixtorioa 
laburzki
1891: Joanes Batista Dohatsuaren bizia
1892: Sakelako liburuchka edo giristino guzientzat on den esku liburu ttipia.

elkarren antzekotzat hartzen zituen.
-
-



jakinaren gainean ibilitakoa dugu Elizanburu.

-
jio-kontua argitzea, klerikalismoa bultzatzea baizik: Aita santua zen beretzat 

Bekatuak purgatzea tokatzen ari zaio giristino-jendeari, Eskual herrian eta are 

berreraiki ahal izateko.

«juduak, ia Europa guztian lortutako askatasunaz baliatuz, gizartean parte 
hartzen hasi eta, haietatik zenbait leku gorenetara iritsi ziren. Altxatze honek 
aspaldian bizirik zegoen juduen kontrako aiherkundea areagotu zuen, Israelgo 
semeek mundu guztiaz jabetu nahi zutela askori pentsarazterainokoan. Aspal-
didaniko ordena eta bizimodua, Erlijioaren oinarri guztiak barne, hain laster 
suntsitzen ikustean, askok eta askok aldez aurretiko egitarau bat zegoela uste 

Ensayo sobre el principio generativo de las constituciones polí-
ticas -

-
Études sur la 

Souveraineté

artean eraturiko integrismo politikoa, eta haren korrelato kantuzkoa: «Kristo gure errege, adora 
dezagun / zeru-lurren jabe, aitortu dezagun».



Gizarte-molde berriaren gauza asko, itxuraz gehienak, zituen Elizanburuk 
atsekabezko. Baita bozkatze-bidea ere: «berrogoi gizon prestuen botzek baino 
indar gehiago izanen dute berrogoi eta bat gizon txar eta kanailenek. Bertzenaz 
behar litazke botzak, ez khondatu bainan phizatu. Pio IXen Aita saindu han-

baliatzeko planari.
Une batean, 1889 inguruan, eskola-kontuak alde batera utzi gabe bigarren 

lanbide bati heldu zion Elizanburuk, besteren enkarguz: eskualdun jendea 

Lehenagoko eskualdunak zer ziren Zer izan diren eta zer diren 
oraino framazonak munduan 
berritza handia zen hori: ez zegoen artean tradizio handirik, kontu horiek es-

den galde dezake norbaitek. Erantzuna argia da oso. Ikus Elizanburuk berak 

gure lenguaia ederra, osoki maite duelakotz, eta hura luzaz kontserba dadien-

eskuetarat, hala nola jadanik ager arazi baitu goraxeago aiphatu liburuxka, 
Framazonak
errespetagarri» hura, horretarako dirua aski zuena edo eskuratzeko gai zena? 

-
gintza ez zela erlijioak bakarrik gidatua. Politikagintza hark bazuen berariazko 

Euskalgintza zen eta da hori, ehuneko ehun.
Elizanburuk paperean jartzen zuenak aplikazio praktikoa behar zuen, 

halere, eliz defentsa eta euskalgintza-saio osoa ipuin-kontatze hutsean geratu-
ko ez bazen: hauteskundeetarako aplikazio organizatiboa eratu behar zen ho-
rretarako, lehen-lehenik; eta gero, bozketa bidez emaitza egokirik lortutakoan, 

-
tarako, prediku-aulkitik, boza nori ez eman. Aphez horiei, hauteskunde aurre-

-

-
taamen besoetan lehen lehenik ikhasi dugun mintzaire eztia eta ederra maite duenak, gogotik 
erosiko du liburu hau eta hunen irakurtzetik atherako ditu gazeta edo berriketari phurtzil frantse-

-
nahi zela ere, bistan da aphez haien politikagintza klerikala ez zela erlijioak bakarrik gidatua, ez 
eta erlijioa salbatzeko asmoz egina ere soil-soilik.



tik, argi esan behar zien norbaitek bazutela hartarako eskubidea, eta komeni 

-
ko erretor. Bi liburuxka edo idazki argitara zituen urte horretan: Aphezen 
dretchoac eta eginbideac eletcionetan Erlisionearen ichtorioa 
laburzki. Kontua ez zen hor gelditu: hainbat aphezek gorrien aurkako edo 
xurien aldeko predikurik egin zuten, hauteskunde aitzinean. Aita santua alde-
ko zuten, ustez. Baionako suprefeta eta, handik gutxira, bertako apezpiku 

-

izan ziren hemeretzi aphez, Diharasarri tarteko. Gora jo zuen Kanboko erre-
-

postulatuak atera ziren ordea garaile: Intxauspe bikario jenerala etxera bidali 
zen, suprefetari obeditu ez izateagatik, eta Diharasarriren argi-distira itzalduz 

Gutxitan esaten dena da, eta komeni da argi uztea, euskaldun-fededun 
paradigmari oso-osoan eusten zion aphez-jende hori Maistreren eta bere 

oraindik indar betean zegoen Pio IXren doktrina lagun. Ikuspegi horren ara-
bera herritar xumeak ez ziren gai, zer zen on eta zer txar bere kabuz erabaki-
tzeko. Esan egin behar zitzaien hori, ez nork bere arrazoibidez kontua argitu 

-

-
rietan parte hartu.

-

Syllabus de 
Errores liberalkeria
bekatu da

-

-
te askotan ahaztu bezala egiten gara, ordea, horretaz. Oker dihardugu horretan: euskalgintza ez 
da jarduera lokabea: gizakia bere ingurumen globalean kokatu gabe ezin entenditu litezke bere 
asmoak; are gutxiago bere motibazioak.

-



gintza osoa sinesmen-dogmetan oinarritu: aita santua infaliblea zen kontu 
horietan denetan. Doktrina horrek bultzaturik ziharduten eskualtzale xuriek, 
bizkarrak ondo zainduak zituztelakoan. Gauzak aldatu egin ziren ordea Erro-
man, 1891n Rerum Novarum 

-
koak, erlijioaz bat euskalgintza bultzatu nahi zutenak.

e) Martin Guilbeau (1839-1912)

Xahoz jarduterakoan zerbait esan dugu jadanik: eskualtzale guztiak ez 
-

ra eta euskal kultura errepublikaren markoan, eta marko horren oinarrizko 

Guilbeau. Urruñan jaioa, haurtzaro zail baten ondoan eta bere merezimendu 
propioez ikasketetan aurrera egin eta, azkenik, mediku egina. Medikuntza 

hamar urtez, 1888ra arte. Mediku eta gorri, «beste» eskualtzaletasunaren 
eredu dugu Guilbeau.

Oso gaztetatik agertu zen Martin euskal literaturaz arduratua. Abbadiaren 

harreman onetan jarduna. Errepublika etortzearekin batera asko mindu ziren 
-
-

ko, ideologia aldetik batere neutralak. Xurien alde ari ziren nabarmen eta, 
horrenbestez, bera bezalako gorrien kaltean. Iparraldeko euskalgintza bideba-
natzen hasi zen harrez gero. Ez zuen hurrengo handik aurrera elkartasun-giro 
zabalik berreskuratuko.

klerikalaren orbitara eramateko. Errepublikak izango zituen bere gaitzak, nola 
ez: baina Europa gehiena eratzen ari zen mundu berrira egokitzeko mesederik 
ere ikusten zioten, ugari gainera, eta ez zeuden aurrerabide horiek alferrikal-
tzen uzteko prest. Errepublikaren marko politiko-operatiboaren barruan, ez 
haren kontra eta are gutxiago handik kanpora, jokatu nahi zuten beraiek. 

dute untza bat izpiritu buruan, untza erdi bat zentzu kaskoan, eta hamabi sos sakelan izanen di-
-

nek probetxurekin irakurtuko duten liburutto hau, ene errepostua izanen da: Batere dudarik gabe» 



-
zunak antolatu zituen Guilbeau mediku eta jaun merak 1881ean, herriko fes-

-
menduarekin harremanak izan zituen behin baino gehiagotan. Eta gero, 
1890etik aurrera, iparraldeko xurien eta gorrien arteko etsaigoa arras gaizto-
turik zegoelarik, aparteko elkartea sortu zuen «bestelako» eskualgintza hori 
bideratzeko: . Bertako burulehen izan zen Guilbeau 

Mende-amaiera trumiltsu hartako euskalgintza nekez uler liteke Guilbeau eta 
bere pareko euskaltzaleen saioa gabe. Jakin bazekiten minorian zirela euskal-
tzaleen artean, eta indar handirik ere ez zuten Iparraldeko ideario errepublika-
rrean: ez, bederen, ideario horretan euskal esparru burugainik eratzeko. Bizirik 
eutsi nahi zioten euskal hizkuntzari eta kulturari, eta lan gaitza zen gauza biak 

ideologiko nagusia. Oinarri horren arrastoan mugitzea zegokien eskualtzale 
-

tzar-kongresuaren 1901eko bere prestalanen berri duenak badaki, logistikazko 
ahuleziak momentuz alde batera utzita ere, zein egoera ahulean jardutea suer-
tatu zitzaion Guilbeauri: xurien parte-hartzea gabe alferrik zen bere proiektua, 
han baitzegoen indar nagusia, eta parte-hartze hori segurtatu ahal izateko 
haien zenbait baldintza ezinbestean onartu beharra zeukan. «Bere aldekoak» 

-
katzen zuen horrek, praktikan. Ezinezko konbinatoria gertatu zen buru biko 

Azterkizun dugun epealditik zertxobait kanpora garamatza horrek, ordea, eta 

Guilbeauren eta bere inguruko iritzikide errepublikar-gorrien ideario 
euskaltzalea gutxi aztertua dago oro har: xuriena baina hagitza gutxiago, no-
lanahi ere. Garbi dago distantzia handia markatzen zuela, batzuen eta besteen 

oparoago baten atariko zen batzuentzat eramolde hori; era askotako gaitzen, 

manifestation

Eskualzaleen Biltzarraren 
idazkari.



eta azken batean euskaltasunaren gainbehera etnokultural eta soziologiko oso 

Zer nolako Eskual-herri zuten amets, ordea, Martin Guilbeauk eta bere kide-
koek? Zer leku zegokien eskuarari eta eskual etnokultura zahar edo egunera-
tuari beren ametsezko etorkizun-proiektuan? Beren esan-eginei bagagozkie, 
zail da puntu horretan xuriak eta gorriak zorrotz bereiztea. Apaiz-jendeak or-
dura prominentzia sozial nabarmen hura galduko duen, baina ez horrenbestez, 
erlijio-esfera desagertzera eramango duen, proiektu soziokulturala dute buruan, 
batetik. Baserri-bizitzak eta ohiko lehentasun-eskema kulturalak ezaugarri 
asko indarrean izango dituen gizarte-bizitza hobesten dute gorriek ere. Erre-

-
ke baserri-bizitzaren gutxiespenezko aitormentzat. Kultura zaharraren eta 
bizi-baldintza berrien arteko konbinatoria diferenteak markatzen du argi, ezerk 

-
blikar-aurrerazaleak zientziaren eta aurrerapen teknologikoaren ezin itzurizko 
ezinbestekotasun mugagabearen sinesle itsu bilakatu izanak. Berariaz heldu 

Euskaldunak ditugu, funtsean, orain arte ikusitako bidegile guztiak: ia 
denak bertan jaioak eta gurasoak, biak edo bietariko bat, jatorriz eta hizkuntzaz 
euskaldun zituztenak. Baziren bestelako bidegileak ere, ordea, gure artean. 
Adinez Guilbeau baino zertxobait gazteago ditugun bi hauek aztertuko dira 

herriratu aurretik zenbait urtez Asian bizi izandakoak, biak funtzionario gisa 
Iparraldean luzaz kokatuak, biak euskal kontuez interesatuak eta, halako 
neurri batean, maiteminduak, biak hemengo gizarte-bizitzan nor bere modura 

ikuspegitik funtsezkoa dugun punturen bat edo beste azpimarratuz.

Parisko Revue de Linguistique -
tzaile eta euskal hizkuntzaren gaineko bibliografiaren sortzaile nagusi. Bere 
garaiko euskalari gehienekin disputa mingotsak izandakoa, Europako linguis-

Revue de 
linguistique et de philologie comparée



-

zorrotza.

-
-

Euskal herria eta eskuara kanpotik ikusten dute biek, hein batean: atze-
rritik etorri dira, pertsona heldu gisa, eta factum soziokultural batekin egin 
dute topo: ahultzen eta gesaltzen ari den entitate etnokultural berezi batekin. 

saioarekin ere. Euskalgintza martxan dago beraiek guregana iristean. Zer dio-
te euskalgintza horretaz: zer balioespen etiko merezi die saioak? Zer bidera-
garritasun aitortzen diote saio horri? Egin al liteke, benetan, esukaltzaleek egin 
nahi dutena? Egiterik balego ere, merezi al du egitea? Euskalgintzaren gaine-
ko gogoeta sendoa eginik dute biek, nork bere modura, funtsezko bi galdera 
horien inguruan.

Atzekoz aurrera hasita, diogun bideraezina iruditzen zaiola Vinsoni eus-
kalgintzaren osabetezko helburua: XX. menderako hizkuntza noranahikoa eta 
kultura beregaina, eskualdunek eta, oro har, Zazpi probintziek amankomunean 
luketen oinarri soziokultural konpartitua, hala nahi izanik ere, ezin da berre-

osabetezko hori ez duela bideragarri ikusten. Zergatik hori? Euskal kulturak 
berezi-berezitik ezer gutxi duelako, batetik; eskuararen atzeramartxa bere 
baitarikoa delako, bestetik. Ari dira euskaltzaleak beren gramatikak, ortografia 
eta abar prestatzen, hizkuntza bera bizimodu berrirako egokitu nahirik besteak 
beste; baina ezinezkoa da hori: den bezalakoa da eskuara, eta ez du gizarte 

-
guistikoak argi erakutsia duenez berrikitan, hizkuntza indartsua nagusitzen 

tout indique sa [euskararen] 
disparition complète dans un avenir plus proche qu’on ne le pense». Beñat Oiharzabal dugu 
kontu horien berri-emaile zehatzena: «Euskara eta euskara bezalako hizkuntzak desagertzearen 
inguruko teorizazioa piska bat geroxeago eginen zen, hizkuntzalaritza naturalista deitua izan den 



Beste horrenbeste esan liteke, bere ustez, bertako etnokultura tradizional 
osoaz. Gizarte berria dakar Europak, oro har, eta etorkizun horretan euskarak 
eta euskal kulturak ez dute lekurik, museoko pieza ikusgarri edo gizarte-bizi-
tzako sinbolo beneragarri moduan ez bada. Aurrerapen teknologikoaren 

sortuz doa bere erraietatik. Ikusi besterik ez dago zer aurrerapen egin den 

merezi, hortaz, euskararekin neurriz gaineko ametsik egitea.

Badaki J. Viaudek ere Europako aurrerapen teknologikoa zer bide 
egiten ari den. Ez da alferrik mundu zabaleko kontinente gehienetan ibilia. 

-
-

kulturala ere ez. Aurrerapenak ez du berez, ezinbestean, eskuararen galera 
eskatzen. Ez du euskal hizkuntzak, Vinsonen ustearen kontra, berezko tatxa-
orbanik. Gai da euskara, XIX. mendearen amaiera horretan, eguneroko bi-
zimoduaren poz-atsedenak, beldur-ikarak, nekeak eta itxaropenak adieraz-
teko: gustura bizi dira euskaraz, Bidasoaz ezker-eskuin, alde bietako 
euskaldunak. Miresmenez ikusten ditu inguruetako neska-mutil gazteak 
beren erromeria alaietan, dantzan eta pilotan, kantuan eta lanean, baita sa-

aparteko eragozpen intrintsekorik euskarak. Atzera baldin badoaz hizkuntza 
eta etnokultura hori, ez da hizkuntzak bere baitariko ezintasun larria duela-

-

ikuspegiaren arabera hizkuntzak ere natura-izakiak baitziren, gaineratiko izaki bizidunak bezala 
garapen katea batean sartuak zirenak. Garapen desberdineko hizkuntzak eremu berean gertatuz 
gero hil-ala-biziko lehiaketa batean sartuak izanki, ahulenek desagertu behar zuten orduan nahi-
taez. Garapen mailak, hizkuntzen kasuan, geroztik tipologiako lanetako atxikia izan den partika-

-



ko. Gizartean gertatzen ari diren transformazio demografiko, ekonotekniko, 
politiko-operatibo eta soziokulturalak dira, aitzitik, euskal hizkuntza eta 
euskal kultura ahultzen, baztertzen eta, azkenik, bideraezin bihurtzen ari 

-
go: beretzat behintzat ez dira miresgarri. Vinsonek aurreko pasartean azal-
dutakoak idatzi eta handik urtebetera, leku beretik begira ari delarik, hona-

-

primera siento existir

-
-

-

Cuaderno de notas

eta jatortasun etnokulturalaren arteko uztardura-bide posibleen eta ezinezkoen 
-

egin nahi den hori egingarria eta komenigarria ote den ez dago argi. Gogora-
tu Abbadiak galdera bera egina diela, urte-garai horretan bertan, Parisko jaki-

galdu eta guztiok hizkuntza handi, landu, doiaz baliatzea? Vinson ez zen 
tristatzen bertako hizkuntza xaharkituaren galeraz. Kaleko eta, batez ere, 
kanpañako herritarrak modernotasunean sartzetik gibelatzen zituen euskarak, 
eta zibilizazio-maila apal-apaleko antzinatasun batean atxikitzen: «Nous 
croyons qu’il y a plus à se féliciter qu’à se plaindre de la mort d’un idiome 
dont l’âge nous reporte à une époque de civilisation 
poztekoa zen gauzak horrela gerta zitezen: hizkuntza eranskaria izanik euska-
ra, bere garapenean bide erdi gelditu zen eta ondorioz, nahitaez, hizkuntza 
flexiodunak zituzten zibilizazioen ondoan zibilizazio primitibo eta osatu gabe 



Eskuartean zuten langintzaren klarifikazio eta adostasun-lanketa ideologi-
koa erdi-eginik zeukaten Iparraldean, ez erabat osaturik, Zaldubiren bizi-den-
boran: galga-freno handia ezartzen zion horrek bertako euskalgintzari. Alde 

-
zoaren muina hizkuntza eta etnokultura honen barne-egitura defizitarioan zego-

lan bat onik atera zitekeela eta, beraz, nahi izatea eta hartan gogor saiazea aski 

hala da orain ere, euskalgintzak bere gibel-erraietan zekarrena. Gutxitan iritsi 

Euskalgintzaren dimentsio sozial osoaz jabetzea eskatzen zuen horrek eta gu-

abiaburu eta ikusmolde markatuetatik ari izanik ere, horietariko bat.

-

1890etik aurrerako klarifikazio-saio ideologikoan eta horren araberako zabal-

irakaslan horretan jarraitzeaz gainera, Eskualdun kazetaren erredaktorea izan 

kazetari-lanean jarraitzeaz gainera Baionako katedraleko kalonje izendatu zuen 
apezpikuak, eta handik jarraitu zuen bere eskualgintza berezia bideratzen.

panoraman. Aski ezaguna bere ideologia xuria-eliztiarragatik, baina baita ere 
bere ekimen zabalagatik. -

-

bere ikasleen aurrean ez zuen izkutatzen, antza, bere ideologiaren iturburuak 
-
-



-
zarte molde oso bat zuen gogoan, ez eskuara bakarrik, eta gizarte horren al-
deko langintzan unatu zen bizialdi gehienean. Unean uneko transformazio 
demografiko, ekonotekniko, soziokultural eta politiko-operatiboen oso jakitun 
zen bera: dokumentu-oinarriei kasu egin behar badiegu gutxi ziren, garai 
hartako eskualtzaleen artean, begiak hain zabalik zituztenak. Gertatzen ari 

neurri zabalagoan praktikara eramanez, gizartegintza zen bere xede nagusia. 
-

Ametsak amets zirela, beste alorretan jardutea suertatu zitzaion ordea: kazeta-
-

Eskualdun kazetako langin-

-

dira eta berdin maita lezaketen bertze asko gauzaz. Ez litake menturaz ezinezkoa, bihotz gose eta 

-
kualdunaren nominara bildu zen. Iparraldean inoiz belaunaldi batean izan den parte-hartze zaba-
lena, seguru aski. Ez ziren guztiak, bistan da, berak sortu eta ekarriak. Bera baino adinez zahar-
xeago ziren haietariko hainbat, eta lehenagotik luma-lanean hasiak: berak bildu zituen ordea, eta 
urte luzez idazketa-lan berrian atxiki.

handienetarikoa: milaka irakurle bildu izana, aski base egonkorrez, euskarazko irakurtze-ahalegi-

handiak dira horiek, oso, Ipar Eskual herrira mugatzen zen astekari batentzat. Are nabarmenagoa 

fasea izan zen, irakurle-masa zabala eskuratze horretan, erabakigarria. Gure gaurko azterketa-
markotik zertxobait kanpora ateratzen da epe hori eta kontua bere horretan utziko dugu, beraz.

gainerako adituen ohiko terminologia teknikoari atxikiz gogoan izatekoa da, batetik, bertan 
egindako kodifikazio-lana: Ithurriren gramatika dugu, alde horretatik, plangintza-lanik egituratu 

lana bideratu zuen, aski neurri zabalean. Azkenik, eta bera iruditzen zait lanik garrantzitsueneta-
rikoa, stylistic cultivation
urteko jardunean. Berria eta egokia zen, batetik, estilo hori: eliza-esparruaz haraindiko problema 

azaltzeko aski baliagarria. Mintzaira landua zen, azkenik: frantses-eskuaren kontaktu jeneralizatua 
hiztun askoren ezpainetaratzen ari zen interferentziazko mintzamolde nahasitik bereizia eta esku-
arak, hartara jarriz gero, bere baitan zuen potentzial handiaren erakusgarri bikaina. Oso urruti 



euskalgintza hain gogoangarria. Planteamendu ideologiko globalean aski leku 
zentrala aitortzen ez bazion ere euskarari, hizkuntzari atxikia zuen gizartegin-
tzarako proiektu osoa: bere belaunaldiko beste inork baino eragin zabalagoa 

III.2.3. Zaldubi bidegile

Pertsonaia agiria izana da Zaldubi, bere garaian. Bazuen hartarako moti-
-

-
-

larik herrian, eriz eri kuraia handiz jarduna; Bidarrain erretore lehenik, eta 
Atharratzen gero; Baionako katedralean kalonje tituludun azkenik; bertan hil 

indar betea.

atentzio mugatua eskaintzen zien. Ez zegoen bera horrelako kontuekin denbora galtzeko. Are 

kontuan hartzen ez bada ezin uler liteke bere hainbat posizionamendu. Euskalgintzak garai hartan 

errespetuz aztertzen zituen, baina «hemen-eta-orain»go egoera soziologikoaren galbahetik iragaz-
ten beti.

-

-

-



eta Senperen ehortzia. Bazukeen cursus honorum horrek berak, besterik gabe, 
bere garaiko pertsonaia agiri izateko motiborik aski.

zertzelada horiezaz kanpoko motiboengatik dugu Zaldubi orain ere ezagun. 
-

-
rra gainerako bidegileen artean? Zertan izan zen senpertarra aitzindari, zertan 
destakatu zuen besteengandik? Zerk egin zuen berezi eta famatu? Ondoko lau 
ezaugarriok izan litezke, apika, Zaldubik euskalgintzari egindako ekarpena 
argien azal dezaketenak:

Egintza xumeetan oinarrituriko bide-erakusle. Orain arte ikusi ditu-
gun bidegile gehienak ez bezala, teoriarako eta antolamendu handie-

politikagintzaren teorizatzaile ere, Elizanburu salletarraren moduan. 
Eskualdun gisa bizitzea, eguneroko jardunean: hori zuen berak bere-
ziki maite. Ethnicity as doing zen berea, knowing
eta, nola ez, . Eskualdun sentitzen zen bera, lau saihetse-

horiek onduz, finduz eta argitaratuz saiatzen zen bera, ekimen handi-
en antolamenduan baino areago, eder-minezko bere euskal sena ka-
leratzen.

-
ogun hainbat gauza aski nabarmen aldatu behar izatea. Eskueran dugun informazioa hartu da 
hemen oinarri, ezinbestean. Gehigarrizko datuek, batez ere bere eskuz idatziek, aski bestelako 
gizona erakuts dezakete. Gerokoak gero, ordea, honetan ere.

-

Eskual herriak.
-

Escualdun pelegrinaren bidaltzailean, 
etorrian milaka lagunek kantatzeko; 1891n departamendu osoko erregezaleen arteko bazkarian 

komentua estrenatu zuten egunean, Adémak asmatu bertsuak xaramelatu zituzten; elizkizun bere-
zietarako kantikak ere asmatuak zituen: apez gazteen lehen mezan edo «apez sartze» egunean 
kantatzeko adibidez, eta «misioetarako bertsuak egiten zekien bikarioa» famatua bilakatu zen ka-



Lehen mailako plazagizon. Aphez argi eta langilea baino ondotxoz 
gehiago izan zen Zaldubi bere inguruko herritarrentzat: plaza-gizona. 
Elizatik kanpora ere asko aritzen zen, eta trebeki moldatzen. Gaizki-
esalerik ez zuen falta izan inguruan, ahapeka bereziki, ohikoa de-

-

-
-

Iparraldean egungo egunera arte bizirik iritsi diren eliza-kantikak 
sortu eta hedatu izana, euskara eta euskal ohiturak ikertzen eta ezagu-

-
tiko mingotsetan jardun izana eta, azken puntu horren ildotik, arras 

nortasunaren zimentarri handiena: plazagizon zen Zaldubi, iparraldeko 
bizitza publikoan.

Euskalgintzaren ikur. Adinean aurrera egin ahala, ordura arte euskal-
gintzan ibilitako bide luzearen esker-erakusgarri, lortutako ezagumen-
du zabalen aitortza gisa eta bere status sozialaren garrantzia aintzako-
tzat hartuz, euskalgintzaren ikur bihurtu zen Adema. Garbi hasi zen 

-
-

an: Zaldubi izan zen, ekitaldiaren bukaeran, buruzagi biei koplak 
kantatu ziena. Are nabarmenago gertatu zen hori Azpeitiko Euskal 

-

aldi berean euskaltzale errepublikarrek Elizanbururen omenez Saran 

d) Euskaltasun zabal eta jatorraren bultzatzaile pragmatiko

emaiten zuen, edo bederen etxeko seme handi». «Batzuetan ezin athertua, xaharra baitzen eta 

Eskualdun pelegrinen bidaltzailea
zuen, antza.

herriko ohitzez, sinesteez, jaidurez, Euskal herriko xokoetan aditzen diren hizkuntza bereziez». 



da, hainbat lekutan, ezagun. Zazpiak Bat-eko kontzeptua ez zen berea. Bai, 
aldiz, kontzeptu hori kantu bidez euskaldun askoren amets erakargarri bihur-

Gauden gu eskualdun, euskaltzaleen himnoa bilakatu 

-
rrerantzean ere ondare hori konpartitzeko, aberasteko eta belaunaldi berriei 
transmititzeko aukera izatea. Abertzaletasun soziokulturaletik hurbilago zebi-
len horretan, nazionismo politiko-operatibotik baino. Beste nortasun- eta par-
taidetza-dimentsioak ukatu gabe, bertakoa, txiki-ahula, galtzeko arriskuan ze-
goena, azpimarratzen zuen berak.

Bazen bere proiektuan, horrezaz gainera, gutxitan azpimarratu ohi den 
eta, halere, euskarri ideologiko moduan iraupen luzea eta geroranzko proiek-
zio-ahalmen ukaezina izan duen osagaia: txikiak eta handiak elkarrekin bizi 

Oi-
haneko Legearen pareko izango ez bada, aniztasun-marko soziokultural bat 

-
ko, honela dio Ademak:

«Azkarrak duenean partida flakoa/
hauzia zoinena den erran gabe doa.»

-
na gizalegezko jokabide-kodea da beretzat, ezer baino lehen. Euskaldunon 

Sarako bertso saridun horretan:
«Otsoak bildotxari egin zioena/
jainkorikan ez balitz, nork liro kondena!
Jainko legetik kanpo zertan da zuzena?/
Galde zazu indarrez zoin den nagusi dena.»

noiznahi eta nonahi. Baditu txikiak, muga-ezintasun agiriez gainera, berezko 
doai-abantailak ere. Doai horiez jakitun izatea dagokigu hiztun-herri txikieta-

baino mila bider txikiagoa eta ahulagoa da ihia. Ez da, horrregatik, norberaren 
argiak ere alde batera uztea komeni. Ez gara inor baino gehiago, eta neurri 
kontuan txikiak gara benetan, baina iraupen-gogoa eta bizirik irauteko ahal-
mena ez dira horregatik, ezinbestean, gutxiestekoak:



Ihi gaixoa zagon hantxet ukhurtua; / gero ikhusi nuen berriz xutitua.
Bere mendretasunaz beraz salbatua, / hora, jende xehea, zure etsenplua.

Ha(r)itza eta ihia

Joan den mendearen 60ko hamarkadan indarturiko small is beautiful
slogana baino zerbait gehiago zen ikuspegi hori, Zaldubiren garaian, eta hala 

aparteko balorea. Egintza xumeetan oinarrituriko bide-erakusle, lehen mailako 
plazagizon, euskalgintzaren ikur eta euskaltasun zabal eta jatorraren bultza-
tzaile pragmatiko, badu merezimendurik aski Grazian Adema-Zaldubik bere 
bizi-denborako euskalgintzaren bidegile nagusien artean kokatua izateko.

III.3. Antolamendu nagusiak

Ezer gutxi esango dugu honetaz, aurreko pasarteetan kontu gehienak ai-
paturik baitaude dagoeneko eta aurrerago ere berriz heldu beharko baitiogu 
gaiari. Berariazko antolamendu gutxi dago Ipar Eskual herrian, langintza ho-
rretara emana. Euskalgintzaren aldeko antolamendu espresuak gero etorriko 

-

ez izan arren bistan da horixe zuela garai hartako zenbait antolamenduk bu-
ruan eta gogoan: euskal hizkuntza eta euskal kultura osoa bizirik atxiki eta, 

gabe ere bere lan-agendan haren aldeko ekarpenik egin zuten beste batzuek, 
bide batez, eta horiek ere gogoan izango ditugu.

III.3.1. Abbadiaren Euskal Festak

1851n sortu zituen Anton Abbadiak, eta bera bizi izan zen artean inda-

beste zenbait lekutan gero. Ipar eskual herrirako pentsaturik baziren ere hasi-
erako hartan, zazpi probintzietara zabaldu ziren gero. Ospatzeko lekuari dago-
kionez hiru fase bereiz litezke:

beharreko gaia da hau.



Noiz Non Zenbat
aldiz Oharra

Urruñan
beste lekuetan, trenbide berria zela-eta herri-

-

Saran 15

eta hego
19

-

-
-

-

ordea, bai: xurien bilgune bilakatu zen denboraren harian, eta errepublikazale 
gorriek beren antolamendua eratu zuten une batetik aurrera: Guilbeau-ren Euskal 

jendea erruz biltzen zen bertara, bai hurbileko ingurumenetik eta bai, zenbaite-
tan, aski urrundik. Etnokulturazko gorazarre-leku bihurtzen zen, eta bere oihar-
tzuna aski jardun-gune eta esfera sozial diferenteetara hedatzen. «Eskualdunok 

-
badia jaunari eta, hain zuzen, bera franko-prusiarren gerrara joan zenean ez zen horrelako poesia-
jairik ospatu. Euskal festa eta antzekoak eratzen beti aurrelari agertu zitzaigun»

Pertsularien guduak eta abar.

-
Piarres Ibarrart’en Koblak liburuan bertsolariaren 

-

honako zuzendaritza-taldea zuen elkarte horrek: Guilbeau burulehen, Duhart Uztaritzeko mera, J. 

-
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hemen gira» esateko modu zibilizatua zen, bakezko eta ageria, xumea baina 
behin-eta-berrizkoa. Eskualtasunaren elaborazio sinbolikorako bilgune eta leku-
an lekuko euskalgintza-saioen berri izateko truka-toki. Ez zegoen, orain erraze-

euskalgintzaren aldeko ekimenak bere arnasleku eta erakustazoka.

Arrazoibideaz gainera sentiera du euskalgintzak, ezinbestean, elikagai eta 
jardunbide. Sentieraren pizgarri eraturik zeuden festok, eta bere xedeari aurrez 

euskaldun izatearen bihotz-berogarrizko argudio sotil baina eragingarrien, 

eta hala izan ziren hegoan ere, Abbadiak bere azken urteetan bertaratu zitue-
-

III.3.2. Bonaparte printzearen lan-programa

euskal hiztun-elkarteen mintzajarduna dokumentatzeko hainbat lan eratzen 
hasi zen, berehala. Euskal hiztun-elkarte tradizionalen distribuzio geografiko-
dialektalak aparteko garrantzia izan zuen bere saioetan. Baita hiztun-talde 

harreman-sarea eratzeaz gainera bost ikustaldi egin zituen pertsonalki, xede 

full time cultivation
episodio ohargarri bati eman zitzaion horrela hasiera. Giro jakinean Eskual 
herriratua zen Bonaparte, euskalgintzaren alorreko hainbat lan eta hainbat 

gainera, eztabaida horri irtenbide bat eman zitzaion, bide batez.

dio utz dezala aduana eta berak ordainduko diola soldata oparoa, baldin hark agindutako lanetan 
-

kiko, Uriarterekiko eta gainerakoekiko harremanak.

Le Messager de Bayonne



Euskalaritza kontuez aparte garrantzitsua da Bonaparteren lan-programa, 

euskalari-, antolatzaile- eta mezenas-lanak mesede egin zion euskararen eta 

buru-argi elkarretaratzea eta, zenbaitetan, soldata finkoz hartara jartzea lortu 
zuen, hizkuntzaren izaera eta barne-aldaerak ordura arte baino sistematikoago 
arakatu zituen, eguneroko euskalgintzarako gero eta beharrezkoagoa zen 
euskal ortografia finkatzen saiatu zen eta Euskal herriaren dimentsio sozio-

prestigio-bide akademikorako urratsak egin zituen, horrezaz gainera. Eskual-
dun-jende xehearentzat bihotz-pizgarri gertatu zen, azkenik, ohiko joera itzu-

aprezio eta halako begirune ziola ikustea. Ekarpen ohargarria izan zen hori 

behera erori bazen ere bere programa, bide ohargarria eginik zuen ordurako 
Bonapartek abiarazitako langintzak. Zazpi Probintzien ezagutzak eta formula-
zio etnolinguistikoak ezin baztertuzko konkrezioa eskuratu zuten handik au-
rrera, lehen baino nabarmenkiago, bere programa haren ildotik.

III.3.3. Le Réveil Basque eta Eskualduna astekariak

, euska-
razko edo ele biko komunikabideek, hasi urtekari-almanak xumeetatik eta aste-
karietaraino. Azken horietan bi izan ziren, azterkizun dugun aldian, nagusi: bate-
tik Le Réveil Basque 
Eskualduna Astekaria baino ondotxoz gehia-
go izan zen Eskualduna, Xarritonek eta bestek ongi azaldua dutenez: codification

implementation
bereziki cultivation
hori iparraldeko idaztohitura trebatua, erraz itxurakoa baina hegoaldeko gehienek 
nekez imita dezakeguna, noiz-nola sortu eta garatu zen ulertzeko. Izana duen 
garrantziagatik ohar llabur batzuk eskainiko dizkiogu Eskualduna astekariari. 

-

-

-

Escualduna 

berria eratu eta hedatu zen bertatik, euskalkitik harantzagoko bateratze-bidean.



Eskualduna

baino nabarmenki talde koherenteagoa, aldizkariren asmoez eta bere 
bidezko euskalgintzaz ongi jakinaren gainean zegoena. Gorago azal-

editoriala, horrezaz gainera, eliz-agintaritzaren esparrura eskualdatu 
zen une batetik aurrera. Euskaldun-fededun paradigmaren sostengu eta 
defendatzaile sutsu izan zen Eskualduna, azterkizun dugun epealdi 

-
tan txertatzekoak ziren euskaldun-fededunen boz-emaile eta sosten-

eta itzalak itzal, euskalgintzaren eztabaidaleku kontzeptual gertatu zen 
behin baino gehiagotan. Bertan suertatu zen, esate baterako, Zazpiak
Bat

bestalde, honako datuok ageri dira han-hemen dokumentaturik:

1888   850
1889   950
1890
1891

1905 5.000
1908

-

Eskualduna Eskualdunako jerenteak, 



Begiratzen den aldetik begiratzen dela, oso zifra handiak dira horiek, 
-

puruagatik bestegatik ez balitz ere, astekariaren inplantazio sozialaren 
adierazgarri eta bere elaborazio sinbolikoen hedadura iraunkorraren 
esplikazio-iturri.

III.3.4. Larresoroko seminario ttipia

-
-
-

Ezin esan liteke, inondik inora, euskalgintzaren foko antolatu eta bera-
-

tik bere burua lanbide eta gizarte-status jakinera bideratu nahi zuten gazte 

horrek berekin zituen baldintza eta eskakizun zorrotzez: leku meharra zego-
kien, ikasbide arautu horretan, euskarari eta euskal kulturari. Bertara etortzen 
ziren ikasle asko eskualdunak izanik ordea, eta irakasle-andana bat ere bai, 
ikasle-irakasleen eta euskal estudioen arteko afizio-lotura bat eratu zen 
hainbatean. Afizio-lotura, zenbaitetan, eta hortik aurrera egiteko asmoak, 

Euskalgintzak sorturiko zenbait materialen gordailu edo bilgune ere izan zen 

antolatu zen bertan, XIX.mendearen azken hamarkadan. P. Xarriton-en esa-

pentsatua ugari ematen dio datu-multzo horrek, nolanahi ere, euskalgintzaren unibertsalei buruzko 
gogoeta egin nahi duen hizkuntza-soziologoari. Irakurle-masa zabala eskuratu izana ez da, askotanIrakurle-masa zabala eskuratu izana ez da, askotan 
besterik uste izaten badugu ere, hiztun-elkarte baten bizi-iraupenerako salbokonduktu handia.

-
moa 1898an, beraiekin Société patriotique basque

eta A. Abbadia seminario-buruez gainera, 
-



Grammaire Basque

préparation du Dictionnaire de Harriet et la fondation de l’Eskualduna
-

Eskualduna pour désigner la même réalité, 
Grammaire Basque -

autour de l’Eskualduna

Kontuz ibili behar da, halere, gauzari duen baino dimentsio handiagoa 
aitortzearekin. Euskalgintza mugatua, gehien-gehienetan Ipar Eskual herrira 

baterako, aski bere helburutik eta irismenetik kanpora geratzen ziren. Azkue 

-

III.3.5. Baionako kalonje-elkarte euskaltzalea

Zaila da, eskueran ditugun datu zatikatuen argitan, Baionako kalonje-el-
karte euskaltzalearen eraginaz hitz egitea. Berariaz bideratutako euskalgintzaz 

beti-beti erraza. Bada ordea, bide batezko euskalgintzaren alorrean bederen, 

horretan, gutxienez, kontuan hartzekoak: euskarazko elizkizunak, lehenik eta 
behin; dotrina-erakusketa, horren ondoan; elizliburugintza hurrenik; beila edo 
pelegrinaiak, azkenik.

-

en Eskualdun Ona

frantsesez eta latinez funtzionatu zuen, eskuara bazter batera utziaz, 1850-1900 epean.



-
-

aren ardatzetako bat, fede-bizitza eta fede horren araberako jokamolde-sorta, 
euskarazko mintzajardunean kokatzen zuen eskuarazko elizkizunak. Kanpoko 

Antzeko zerbait esan liteke dotrina-irakaskuntzaz eta elizliburugintzaz. 
Euskalarien eta hezkuntza-aztertzaileen artean aski azterturik dagoen kontua da 
hori: euskarazko liburu gehienak elizliburuak ziren, eta dotrina-irakaskuntzak 
leku zabala aitortzen zion eskuarari: iparraldean zabalagoa, itxuraz, hegoaldean 
baino. Esan dezagun, labur bilduz, 1890 ingurura arte dotrina- eta eliza-liburu-
ak izan zirela, maiz asko, eskualdunen alfabetatze-bide nagusi: horien aldean 

-
duraz ere nekez izan zitezkeen maila berekoak bertso-paper solteak eta une 
batetik aurrera kaleratzen hasitako kantu-liburuak. Alfabetatze-lana, bere zentzu 
tradizionalean, elizarena izan zen nagusiki. Baionako elizbarrutia aurreratuago 
ibili zen horretan, besteak baino. Bada motiborik, hortaz, bertako kalonje-el-
kartearen garrantzia azpimarratzeko. Ez kalonje guztiak, jakina, baina bai 

apezpikuek garai hartako sormen-, produkzio- eta banaketa-lan gehienak. Bide 
batezko euskalgintza zen hori guztia, jakina: ez, ordea, bigarren mailakoa.

Baionako kalonje-elkarteak horretan ere: saio biziak egin ziren apezpikutegitik 

horrela, eskualdun-fededun binomioa sendotzeko. Asmoa ez zen, berriro ere, 
euskalgintzazkoa. Ez hori bakarrik, bederen: eliztarren fedea pizteko eta eli-

antolatuak ziren, besteak beste, beila edo pelegrinaia horiek: top-down plan-
gintzaren eta bottom-up

-
rrek, eta ethnicity as being, knowing, doing

-

-

Ethnicity.
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-

-

-
-

-

Dudarik ez da elizgintza berri bat ari zela hor gorpuzten, eta lan hori 
eskualtasunarekin lotu zela hainbatean. Baionako elizbarrutiaren ekimen ho-

-
rria zen hori guztia, dudarik gabe, garai hartako eskualdunentzat: eskualdun-
fededunentzat lehenik eta behin, baina ez haientzat bakarrik.

III.4. Argitalpenak: Zweckprosa

Edermin hutsezko literatura zabalduz joan zen Iparraldean, ohargarriki, 
-

rretatik, kalitateari dagokionez nekez esan baliteke ere beti aurrera egin zenik 
esparru horretan. Bertsoa eta olerkia, muga argirik gabe hainbatean, ugaritu eta 

-

Zweckprosa famatuak bultzada ohargarria jaso zuen Zaldubiren 
bizi-denboran. Olabeaga izan zen, oker ez banago, horretaz lehen jabetu 

an jubilau urte sainduan bazco biharamun eta hirugarrenean Lourdesen 
eta Betharramen Escual herritic pelegrin cirenen orhoitzapena

Escualdunen Lourdeco canticac
Escualdun pelegrinaren bidaltzailea

Genio y Len-
guan, hori bera esan gabe ere horrekin erraz uztar zitekeen ideiarik jaurtikirik.



-
-

nagusitan garatu zen Zweckprosa hori:

-
buruak...

laborantzako liburua, Eskualdun kozinerra, 

5.  Komunikabideetan: urtekari-almanakak, batetik, hortik gorakoak bes-
Ariel Le Réveil Basque

Etxeberriren Eskualduna

1880tik aurrerako prentsa-askatasuna, ideia «okerrei» atea zabaltzen zielako 
zenbait euskaltzale xuri-muturrekok goraki deitoratua, aurrerabide gertatu zen 

III.5. Kontzeptu nagusiak. Terminologia

Kontzeptu jakinak kaleratzen, eta argiro izendatzen, lan handia egin zen 
mende-erdi hartan. Kontzeptu eta termino horietariko batzuk, ustez interesgarrie-
nak, azalduko dira atal honetan. Aparteko lekua eskainiko zaie, konkretuki, ondo-

-

III.5.1. Broader unity: Zazpiak Bat

Pluralezko Eskual herriak lehenik, eta singularreko Eskual herria gero, 
sarri agertuak dira liburu eta kantuetan, entitate etnokultural gisa normalean, 

Eskualduna
saila. Sail horrek jarraipena izan zuen, 1900etik aurrera, Jean B. Althaberen eskutik: 1900ean 
Ciberouko botanika edo lantharen jakitatea Houn-kaillu
berrien enthelegia Ciberouko laborarier.
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Zaldubiren bizi-denboran. Ez dago hor, berez, aparteko nobedaderik: aspaldi-
Euskalerria, 

Eskal herria, Eskual herria, Uskal herria -
naino, justu noiz sortua den jakiterik ez dagoelarik egungo egunean. Bada ordea 
etnonimo horrezaz gainera, garai horretan bertan, han-hemen gero eta maizago 

batasuna.

Batasun-asmo horrek konkrezio jakina hartua du XIX. mende horretan, 
berariaz euskalgintzarako sortutako gogo-ikurrean: Zazpiak Bat. Ilustrazio 
garaiko Irurac bat eta 1865 inguruko Laurak Bat ikurritz politiko-operatiboen 
parekoa da, zenbait aldetatik, Zazpiak Bat hori. Bere genesia Xahoren eta 

da gaurkoz ikurritz horrek XIX. mendean kurritutako ibilbide osoa zehatz 

bizitasuna, batasuna ordez, erabiltzen zuten ikurritz gisa garai hartako errepu-
blikazaleek. Orduan ere bateraturik eman ziren, hori bai, zazpi probintzien 

Association Labourdine l’Association Bas-
que

III.5.2. Glorious past: asaba zaharren goraipamena

Garrantzitsua da kontzeptu hori, garai hartako euskalgintzaren oinarri 
ideologikoak ulertzeko. Ez noski orduko euskalgintza osoa horretan oinarritu 
zelako, hartarako bultzakada emotiboa eta intelektuala eman zuelako baizik. 

-
reziki, are zabalagoko Eskual herri

eremu ohietan»



Eskualtasuna defenditzea eta euskal kultura indarberritzen saiatzea ez zen 
entitate zaharkitu baten aldeko apustu itsua egitea, oso urrundik zetorren eta 
loriazko aldia izana zuen altxor etnolinguistiko preziatua deskubritzea baizik. 
Deskubritzea eta, behinolako handitasun hari zegokion moduan, etorkizunera-
ko gorabidean jartzea. Abertzaletasun etnokulturalaren eta, are, soziopolitiko-
aren oinarrizko elementuak biltzen ziren ikuspegi horretan.

Gogoan izatekoak dira, alde horretatik, Agosti Xahoren hainbat lan 
glorious past horren para-

digmatik planteatuak dira. Aldiz autore beraren beste zenbait lan, Belaren 
atsotitzen bilketa esate baterako, mitogintzatik urrunago eta dokumentu-oinarri 
seguruagoz eginak dira: lehenaldi eder-balios baten testigantza eskaintzen dute 
horiek ere, eta glorious past

Eskaldunak ere orbita horretan sar liteke, zenbait aldetatik. Ez da 

III.5.3. Authenticity edo jatortasuna: eskualdun ona, egiazko eskualduna

Ethnocultural authenticity-ren korrelato hurbila da, plano pertsonalean, 
egiazko euskaldunaren kontzeptua. Abbadiaren eta Zaldubiren garaiko idazle 
askoren luman ageri da kontzeptu eta termino hori. Ez da elementu finkoa 
ordea, dinamikoa baizik. Belaunaldi biren jiran gainbehera dator egiazko 
euskaldunaren hasierako paradigma: eguneroko gizarte-bizitzaren «fenotipoz-
ko miseria» behinolako «genotipozko edertasun»az kontrajartzen da, gero eta 

-
-

zioz, singladura pertsonalez eta posizio ideologikoz hain diferente izanik ere 
bat datoz hirurak, funtsean, egiazko euskaldunaren formulazio paradigmatiko-
an eta bere gainbeheraren deskribapen gordinean. Jatortasun etnokulturalaren 
erakusgarri da termino hori, ez huts-hutsean adierazle etnolinguistikoa.

Jatortasun etnokultural hori berekin duen hiztunari, hizkuntza kontura 
mugatuz, euskaldun garbia esan izan zaio hegoaldean. Euskaldun garbiak 
egiten duen hizkuntzari, berriz, euskara garbia esan izan zaio Bidasoaren alde 

beste hau: «Populuak ez daki izan ere eskuara garbia eta garbia ez dena be-
reizten. Ez da ohartzen eskuara garbiz mintzo den ala ez».

Ele bakarreko euskal hiztunari, azkenik, zirkunlokiozko izendapena emana 
diote garai hartako idazle eskualdunek: escuara beicic ez 

-
tzo sortzez eskualdun ez direnez edo eskuaraz hitzik ere ez dakitenez».
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Eskualdun ona ere esaten zitzaion garai hartan, oso antzeko adieraz, 
egiazko eskualduna-ri. Egiazko eskualduna-ren edo eskualdun ona-ren tipifi-

demografiko, ekonotekniko eta politiko-operatiboen eraginez aldaketa sakonak 
-

mazio sakon horiei frenoa jartzeko, eta eskualdun jatorraren eredua zabalkun-
-

rudi egiazko eskualduna-
Elizanburuk egiazko eskualduna

erlijione sainduari bihotzez atxikia;
fedearekin ditu erakusten, badituela egiazko berthuteak;
bere ahotik ez da atheratzen ez solasik, edo elherik nihor ahalga edo 
gorri dezaketenik;
jainkoari lehenik eta gero gizoner da leial egoten;
bere hitzetan, bere egintzetan ez da nolanahi kanbiatzen;
lana maite du, eta behinere ez du utziko biharamunerat egun egin 
dezakena;
arruntki bizitzea lakhet zaio, baitaki luzaz bizitzeko segretuetarik bat 
hura dela; gastu alferrik ez du egiten, ez janean, ez beztimendetan, 
ez eta etxeko hatu edo mubletan;
bertzen ohorea ez lezake deusetan kolpa. Ez da ere bertzen egitekoe-
tan behar gabe sartzen;
bethi ekharria da bertzeri atsegin egitera, eta guziz erromesen lagun-
tzera;
ez zaio aski bera ona izatea; nahi du bertzeak ere onak izan diten;
aise lakhet zaio irri egitea eta egin-araztea.

Idealizazio baten aurrean gaude dudarik gabe. Abstrakzio eta sinplifikazio 
askotxo duen idealizazio baten aurrean. Zaila da ordea, kontuak horrela izanik 
ere, deformazio huts baten aurrean gaudela esatea. Garai bateko euskaldun-
jendearen artean aski zabaldurik zeuden uste-sinesmen, iritzi-jarrera eta joka-
bide arrunten bilduma argia eskaintzen du definizio-zerrenda horrek, bere 
distortsio guztiekin ere. Argitasun eta benetakotasun horrexegatik izana du, 
hain zuzen, egiazko eskualdunaren edo eskualdun onaren kontzeptuak hain-
besteko arrakasta eta hain iraupen luzea.

 euskaldun fededun terminoa baino zabalagoa da, he-
daduraz, eskualdun ona. Jatortasun-marka etnokultural guztiak biltzen ditu eskualdun onak, egi-
azko eskualdunak: horren barruan sartzen da fededun izatea ere, garai hartako eskualtzale gehien-



III.5.4. Euskaldun-fededun: euskaltzale (xuri)en ezin hautsizko binomio

ere da lau saihetsetarik agertzen. Zaldubiren bizi-denborako eskualdun asko 

Oker geundeke, ordea, binomio hori unibertsaltzat emango bagenu. 
Adibiderik ez da falta ezker-eskuin, fede-bizipena gainbehera datorrela esaten 
diguna. Eskualdun asko ez direla fededun: ez, behintzat, lehen bezain fededun 

horregatik, hainbat aphez euskaltzalek. Ez dirudi, aldiz, lehen une hartako 

Gorabehera guztiekin ere bizirik zegoen 1900 inguruan, xurien artean eta 
Leitmotiv

Escualdun
fededun, -
gungarri eta zirikatzaile ziren kontzeptu horiek paradero larrian bukatuko zuten 
ordea, Iparraldean bertan, XX. mendean: biak bateragaitz pertzibitu ziren 

eta, beraz, horiei buruzko xehetasun handietan ez sartu: bistan da luzarora 
errazago eta osoago eutsi diola bere buruari binomioaren bigarren atalak, le-
henengoak baino.

Bazuen euskaldun-fededun kontzeptuak, azkenik, zutabe etiko-moral ar-
gia: konformidadea. Ohiko fede-sinesmenaz, hizkuntzaz eta kultura materialaz 

lehen hitza. Garenak, harek egin izan gaitu; ditugunak, harek eman izan darozkigu; bizi gareno, 
haren eskutik ditugu bizia eta bizitzekoa; hari zor diotzagu, beraz, gure esker guziak.»

bainan bai eginbideak ongi bethetzetik, zeren bere eginbidea ongi bethetzen duen gizon prestua 
-

na da presondegietan eta galeretan laborari gutiago higatzen dela ezenetz tratulari, kargudun edo 



Emana zegoen argi, azterkizun dugun epealdiaren hastetik beretik, ideal betea: 
orduan bertan hezur-haragizko gizaki gutxik osoki betetzen zuena eta denbo-
raren harian gero eta idealago, eguneroko bizibidetik aldenduago, agertuko 
zena. Baina kontzeptu indartsua, onaren eta gaizkiaren arteko muga zehazten 
laguntzen zuena. Konformidadezko gizona zen, ororen gainetik, euskaldun-
fededuna.

III.5.5.  Préservation (euskara eta euskal kultura gorde, artatu,
ez galtzerat utzi)

Euskal Erria
gogoz hasiak dira bertako protoelite euskaltzaleak, mende-erdi horretan, pré-
servation, preservación hitza erabiltzen. Kultura osoaz baino gehiago hizkun-
tzaz ari dira, batzuek eta besteak, hitz horretaz baliatzen direnean. Ikus, adi-

Aniztasun soziokultural eta etnolinguistikoaren paradigman eraikia da 
kontzeptu hori eta, izena izen, egungo egunera arte iritsia zaigu. Egungo 
hizkuntza-normalkuntza, zenbait kontestutan, preserbazio kontzeptuaren adar 
gaztea baizik ez da. Badu aniztasun horren defentsak, nola ez, ekologismoa-
rekiko lotura argirik: bai orain, begian bistan denez, eta bai orduan ere. Ordu-
ko zenbait euskaltzaleren arbola-aldatze sistematikoa ez da, ezinbestean, ka-

Preserbazio-artak, beste hainbat kontzeptu giltzarrik bezala, modulazio 

-

-

-

abiaraztera baino. Aho biko ezpata gertatuko zen inoiz, klarifikazio kontzep-
-

hizkuntza indarberritzeko edozein saio seriotan.

bertze ofiziotako gizonetarik. Ongi bizitzekotzat laborariak ez du baitezpadako jauntzi ederrik 
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jende xehearen erantzuna.



IV. IPARRALDEKO EUSKALGINTZAREN EMAITZA NAGUSIAK

XIX. mendearen bigarren erdiko euskalgintzak osagai nagusi bat baino 
gehiago izan zuen. Ez da harritzeko gauza, kultura-esparru osoa baitzuen 

-
gintza zabal haren hiru osagai izango ditugu kontuan, emaitzak aztertzeko 
orduan: osaera soziokulturalaren atala, hizkuntzari bizirik eusteko saioa eta 
hizkuntza onaren, eskuara garbiaren aldeko jarduna.

Osaera soziokulturalaren aldetik asmo jakina izan zuen mende-erdi har-
tako euskalgintza xuriak, luzaro nagusi izandakoak: Zaldubi sortu zenean edo 
bere gaztaroan indarrean zegoen ohiko bizimoduari ahal zen heinean bizirik 
eustea. Anton Abbadia har liteke xede nagusi horren aitzindari, bidelagun 
zorrotzak izan zituelarik han-hemen: batez ere han, apaiz xuri-erregetiarren 

ahalik eta eskuara garbienean egitea hitzez eta idatziz.

Batean zein bestean «ahal zen heinean», «ahalik eta gehien» egiten 
saiatu ziren garai hartako eskualtzaleak. «Ahal» hori ez da eskualtzale haien 
ekarpenak berekin dituen muga-eskasien edergarri huts: bai identity-, bai 
status- eta bai corpus-plangintzan eramandako bidearen ezaugarri handia 

-
tu nahi hura.

bizirik atxikitzea edo indartzea eta hizkuntzaren erabilera garbia zaintzea edo 

berberaz: behialako osaera soziokulturalari bizirik eustea zuen zenbait euskal-
gilek xede nagusi; beste zenbaitek, aldiz, euskarazko jardun-guneak, harreman-
sareak eta aurrez aurreko erabilera hitzez eta, une batetik aurrera, idatziz 
bermatu nahi zituen ororen gain; beste zenbaitek, azkenik, euskara ona, eus-

-

-
tzea, eta horren haritik ohiko esparruetan betiko moduan eskuaraz, ez frantsesez edo kaskoinez,
hitz egitea. Aldiz eskuara garbiaren kontuari, hagitz etxekotzen ari ziren interferentzia lexiko eta 
s/z -

Eskuara garbia



ziren noski ezin bateratuzko xedeak, baina bai bereziak eta beregainak. Bera-
riazko gainbegiratua zor diegu, horrexegatik, hirurei.

IV.1. Eskual herriaren osaera soziokulturala

identity-
eta status-

. 

eskualdun-jendeak ordura arte berekin izandako hainbat uste-sinesmen, jakite, 
balore eta iritzi, ohitura eta jarduera bizirik atxikitzea, eguneroko bizimodu 
arruntean aplikatzen jarraitzea eta belaunaldi berriari osorik, ahalik eta osoen, 

Martin Guilbeauk eta Albert Goienetxek, Jean Pierre Arbelbidek eta Elizanbu-

Partez bai. Partez lortu egin zuten beren helburua, euskal etnokulturari 
bizirik eustekoa. Zuhurkiago esanik, jarraitasun etnokulturalaren xedea lortu 
egin zen partez beren bizi-denboran eta lorpen hori, hein batean, eskualtzale 
haiei zor zaiela pentsa liteke. Ez dago dudarik, adibide ezagunenak baizik ez 
aipatzearren, ohiko jan-edanak eta jolasbideak, janzkerak eta lanbideak, gura-
soenganako errespetua eta hi/zu terminoak bereizizko trataera, kaletik etxera 

euskaldun-fededun binomioa ere, 
bizirik zirela 1900 inguruan.

-

bezain sendo ote zeuden? Ez: transformazio sakona izan zuen eskualdunen 
osaera soziokulturalak: azal beraren pean aski aldaturik zegoen Zaldubiren 

-

bestelakoa baizik: gizarte-berrikuntzaren ondorioz gero eta beharrezkoago bihurtzen ari ziren 
neologia ugariak eta, are, joan den mendeetako ibiliak eskuara xumeari erantsiak zizkion milaka 
maileguren ordezko hizperri «jatorrak» zituen berak amets; Eskualdunaren kazetari-buruak ez 
bezala zazpi herrialdeetarako idatz-hizkera batua lehenesten zuen berak, bestetik. Itxaropen handia 
zuen Broussainek, azkenik, euskararen barne-sorbideez osaturiko lexiko-berrikuntzan, nahiz eta 
gaiago zen, izan, eskuara on 

-
ara-eredu hura benetan aplikatzen. Ondorio praktiko handirik gabeko codification-stage delakoan 
saiatu zen Broussain, sarritan, lexiko-berrikuntzaren alorrean. Inplementazio-alorrean jardun zuen 



haur-denborako hainbat uste-sinesmen, jakite eta jarduera, balore eta iritzi. 
Eskualdunak beste herrietatik gehien bereizten zituen ezaugarri soziokultura-

bertatik jaso litekeen neurrian,

gainera bere lekua eta erakarmena atxikitzen zuen igandez, festaburuetan 
edo feria-egunetan. Euskaldunon kirol nazionaltzat hartu berria zuten 
Zaldubik eta Goienetxe medikuak, eta aparteko balore sinbolikoa atxiki-
tzen zitzaion oro har. Zaldubiren haur-denborako pilota-jokoa eta 
1900ekoa ez ziren ordea gauza bera. Izen beraren pean aski errealitate 
diferenteak zeuden gorderik: «pilotan egitea» ez zen gauza berbera 

-

gehiago. Beheraldi batean eroria-edo zegoen bertako pilota-mundu hori 

kariaz eginiko pilota-partidetan, esate baterako, «les joueurs de paume 

-
tekeen hori, jakina. Donibaneko gertaera ez zen ordea, ezinbestean, ka-
sualitate huts. Anton Abbadia aski kezkaturik agertua zen, hil aurreko 

ahulaz jabeturik, haurren artean pilotaren eta harekin batera gainbehera 
zetozen beste zenbait ezaugarri soziokultural promozionatzeari ekingo 
zitzaion handik oso urte gutxira: «haurrak ikas zazue / eskuaraz mintza-

1860an eguneroko bizimoduaren gertakari arrunt, ezin aldenduzko eta 

Interes handia zuen berak kontuotan, aski interes «interesatua» nolabait esan, eta inork baino 
espreskiago idatzi zuen kontu hauen gainean. 1889ko bere Lehenagoko eskualdunak zer ziren, 
hiperbolazko eta interes ezin argiagoen eraginezko distortsio guztiak aintzakotzat hartuz ere, ezin 
alboratuzko iturria dugu kontuon gaineko informazio esplizituaz baliatzerakoan. Garai bertsuko 

eta propaganda aldetik ez da aurrekoa baino makalago hazpandarra: hiperbolazko idazkerari ba-
daki, ordea, neurriagoko azalpenak kontrajartzen eta, batez ere, inor gutxik bezalako ikusmira 

lehen hurbilpenezko konparazio-gune moduan. Bertako balio-irizpenak alde batera utzita, datu 
gordinen deskribapenean badirudi kontu asko egiatik hurbil dabiltzala: zenbaitetan, espreski 
egiaztaturik daude beranduagoko historia-lan zabaletan.

-
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jendetsu izandako jokaera, jai-egunari edo aldian behingo okasioei 
aparteko distira ematen ziena, ahultzen, bakantzen eta «bazterreko» bi-

Galera hori ez zen kirol alorreko jatortasun etnolinguistikoaren kontua 

eta are Probintziaz haraindiko elkarretaratzeak gertatu ohi ziren sarri 
pilota-partida horietan; bestela elkarrekiko kontaktu-aukera handirik ez 
zuten euskaldun-multzoak elkartzeko aukera eskaintzen zuten, ipar zein 

-
nen arteko harreman-sare zabalago horiek ere ahulduz zihoazen.

Zabalduz eta indartuz ez baina ahulduz eta bakanduz zihoazen horiek 
ere. Kantuen ahoz ahoko transmisioa badirudi nabarmen ari zela 
galtzen, liburuxka bidezkoa gelditzen zelarik euskaltzale-multzo jaki-
nen azken gordeleku. Batzuen ustez abiada bizian ari zen kantu-xara-
melen galera hori gertatzen: «nehork kasik ez dazki gehiago gure ai-
tzinekoek emaiten zituzten kantu zaharrak eta guziz kantika ederrak 

begien bistan: herri-giro arruntean ohiko jolasbide ziren izatetik 
atzerritarrei begira egindako folklore-azalpen exotiko izatera pasatzen 
hasiak ziren: hots, eskualdunen osaera soziokultural eguneratuaren 

onak esistituko ziren alde batetik, zenbaiten esanean, eta txarrak

Elizgizonen jokaera ez zen horretan zeharo alde batekoa. Egia da haietariko askok, 
Zaldubi buru zelarik, estimu handitan zuela pilota-jokoa eta, oso begi onez ikusteaz gainera, bai 

1894ko Notice 
sur le Jeu de Paume au Rebot, jeu national des Basques
ere, edozein momentutan eginiko pilota-partida begi onez ikusten. Meza nagusi garaian eta aste 

denboran, zeren gisa hortan galtzen baitute, emeki emeki, bai jokhariek bai behatzailek beren 
fedea, duten erlijionea, eta hola baitzeie ezeztatzen bihotzean Jainkoaren beldurtasuna bera», 

balin bada plazan eta heien nazionekoek badute irabazten, aditzen dire oihuz, gehienak, beren 
mokanesak inharrosiz eskuan, beren bonetak edo xapelak altxatuz airean». Gogoratu, era berean, 
iparraldeko pilotariek hegoaldera ekarritakoa dela Agur Jaunak 

-



onak bakantzen ari ziren, eta txarrak nonahi hedatzen. Eguneroko 
bizimoduaren aisialdian berezko jarduera markatu gabe izandakoa 
elementu etnikoki markatu bihurtzen ari zen. Bere-bereak zituen fun-
tzioak galtzen ari zen, eta aski sinbolikoak eskuratzen. Antzeko ondo-
rioak atera litezke, labur beharrez aipamen hutsean utziko baditugu 

-
ñan batez ere, etxondoaren herentzi neurriak lagun zituela, famili 

Europako bilakaera nagusia antzematen hasia zen ordea hemen ere: 

barneko hierarkia-egitura zurruna, zu/hi elementuen eta antzekoen 
bereizketa menderik mende bizirik gordetakoa, ahultzen eta gesaltzen 

ez da gaizkirik, ez gaizkiaren egiteko hirriskurik. Aldiz, dantza tzarrak dira kontra dantza guziak, 

-

-
-

pertsu-
guduetako bertsoen kalitateaz eta freskotasunaz bada ordea kexurik, 1880 ingurutik aurrera. Ke-
xugile nagusietako bat J. Vinson izanik kontuz hartu behar da balio-iritzi hori. Bertsogintzaren 
beraren osasun-indarraz bezainbat, gehiago ez bada, bertsogintzaren bidez transmititzen ziren 

jantziak: berek egiten zituzten «beztimenda heien pharte bat edo anhitz, familiako linja guzia 
bezala». Beztimendetan izandako xinpletasuna galdutzat ematen da handik hirurogei urtera. Ikus, 

behatzen ziren lan guziak, salbu ereitea, emaztek eginak ziren».

sartu ilhuna baino lehen, are amak errandako orduan», edota 1889: 50: «Afalondoan errosario 
santua familian orok erran».

ere, familia horren partaide dira.

«artzain zahar guziek zu erraten zioten Josep-i eta hark orori hi, to eta no».
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-
tzen hasiak ziren, kale-giroan eta erdi- edo goi-mailako gazteen artean 
batez ere. Elearteko nahas-ezkontzak errazago egiten ziren, itxura 

-

eta horren bidez etxe-giroa erdalduntzen: 1900 inguruan ez zen hain 
arraroa eskualtzale buruzagi zenbaiten haurrek eskuaraz egiten ere ez 

Oro har, eta labur bilduz, Europa osoko fenomeno zabala ari zen Eskual 
herrira ere iristen: Gemeinschaft zaharraren galera eta Gesellschaft berriaren 

Gemeinschaft-giroan osasun betean izandako 

egin ahala, gorantz egin zuten beste batzuek. Kontsumo-zaletasunak, adibidez, 

-
rraldera eginiko txangoaren berri-ematean bertako giroaz zer dioen. Bat datoz, funtsean, batzuen 
eta besteen azalpenak.

Gemeinschaft horren erakusgarrietako bat auzolana izana dugu. Urte osoko mila 
gauzatan islatzen zen lehen auzolan hori: «belhar edo ogi sartzetan, edo bertze behar orduetan, 

1900 inguruan nekez bilatuko dugu, are idazle tradiziozaleen artean, Gemeinschaft-en hain gorai-

ditut ene aldian. Ez dezazula erran: «gaizki heltzen denarentzat hanbat gaixtoago; antola bedi». 

natzaio esku ematera». Eta ongi eginen duzu eta zure aingeruak ekharriko du zure egintza Jain-
koaren aintzinera eta Jainkoari etzaio ahantziko eta behar-orduan laguntzaileak igorriko darozki-

ditu bere haurrak, bainan hauzoak hauzoari esku ematea zor dio; saritzat izanen du bere aldian 

arropetan, ezen ez zerbait aldaratu urthe guziez, gero zer gertha ere.» Berea da, orobat, beste 
baieztapen hau: «eskualdunek maithatu izan dute garbitasuna. Kasu guti zuten egiten lehen 

oihantzaina, prozeberbal bat eskuan»; «Jaun erretorak ukhan zizun meriatik paper bat»... Oro har, 
hitzean oinarritutako kultura batetik idatzizkora pasatzen ari da gizartea, zenbait esparrutan. 



profesionaleko aldaketek eragin bizia izan zuten osaera soziokultural horretan: 
bai status sozialaren birmoldaketan eta bai horren ondoriozko izendapenetan. 
Status sozialean, oro har, herriko aphezari lehiaketari berriak sortu zitzaizkion: 
bera bezain «ikasi-jakintsun»ak ziren gobernamenduaren eskoletako errientak 
batetik, eta medikuak bestetik. Rol-banaketa berrira egokitzea eskatu zuen 

-

guretzat doktorrak, bainan dira gure herrietako oilarrak». Antzera gertatzen 
hasia zen, lehenxeagotik, herriko aphez-jendearen eta gobernamenduko eskola-

-

-

Jan-edanean ere aldaketa nabarmenak gertatu ziren: kantitateari dagokio-

seguru; bai aldiz, sinaturiko dokumentua.
Mystères de Paris, Le Parfum de Roma eta beste zenbait. 

neskato gazeta irakurtzalesak eta gutiago oraino roman-ak leitzen dituztenak». Bestelako aldake-
ta ohargarririk ere gertatu zen, halere, Elizanburuk bere liburu hori argitara eman ondoan: esku-

Eskualdun
ohargarria eskuratu zuten.

ez zen ikhusten jaunik baizik gazeta eskuan» Prentsa-askatasuna noizkoa den jakinik ez dago 
horretan zertan harritu. Kasu honetan, halere, mesederik ere ikusten dio lasalletarrak ohitura be-
rriari: «Bizkitartean, zortzian behian haren leitzea, on dela, iduri zaut, bai eta abantailos. Jakiteko 
erresumako eta herri-inguruetako harat-hunatak eta berriak, bai eta bihiaren, kabalen eta asko 
gauzen prezioa merkatuetan». Bere neurrian, ordea: «Bainan egun guziez berriketari bat eskuan 
ikhusten diren ofiziale eta nekhatzale batzuek, iduri dute gezurketa dabiltzala, edo, lanean ez ari 
nahiz, ez dakitela nola denbora pasa».

Balorazio objektiboago baterako ikus Patxi Altuna 1986.



-

-
neko oturuntza dibertsifikatuz joan zen oro har. Barau-bijiliak ere apenas lehen 

Puntu nagusietariko batera garamatza barau kontu horrek: euskaldun fe-
dedun binomiora. Eskualdun fededunaren eredura edo, nahiago bada, iparral-
dean sarriago aipaturiko egiazko eskualdun -

da bere egiazko eskualdunaren definiziotik urrun zeudela 1900eko gizon-

esandakoa ezin da hitzez hitz hartu. Jan-edanaz edo janzkeraz, dantza-jauziez 
eta abarrez ari denean aski datu materialak eskaintzen baditu, urrunago doa 
egiazko eskualdunaren alorrera pasatzean, karakteriologia kolektiboa tipifikatu 
nahirik. Erreferentzia horretatik aldendu beharra dago beraz, lehen hurbilpen 
gisa kontuan hartzeko baliozkoa baldin bada ere. Idealizazio eta guzti, bistan 
da erlijioak biziki inpregnaturiko balio-kodeetan eraikitako tipologia duela 
berekin egiazko eskualdun horrek. Kristau izaten jarraitzeko ez zegoen, jakina, 

izaten jarraitzea.

zein den: indar betean ez, baina bizirik zirauen kristau-fedeak. Bizirik eta, 
zenbait aldetatik, indarberriturik. Zer neurritan egin zuen eskualdunen fede-
ak behera, eta erlijio-munduaren zer esparrutan? Elizanburu kexu zen oso 

euskaldun fededun binomioa ahultzen ari zen: «Jaun erretoraren nahigabea: 
eskualdunen fedea ttipitzen ari da eta erlijionearekin joan dire fidelitatea edo 

-
hienean antzeman zen eta zenbait lekutan, Irlandan bereziki, aparteko kalamitate-iturri gertatu.

-
-

Garizuma-aldi bi gainera, ez bat. Antzinako giristino onek «urthe guziez bi garizuma» zituzten: 
«bat guziek bezala, bazko aitzinekoa, eta bertzea abendoa, Eguberriko bestarat preparatzeko» 

Advent
egiazko eskualdunaren definizioa, Elizanbururen baitan, zein den: ikus 

egiazko eskualdun horren ezaugarrien artean ez dela 

eskuarazko argitalpen batean, irakurle guztiek ezinbestean eskualdun izan behar zutelarik. Ez da 
hipotesi posible bakarra, ordea.



leialtasuna bera ere». Guztiak ez ziren ordea iritzi bereko. Ikuspegi integra-

-
-

katu da gure Aiten fedea? Egunetik egunera, ilhunduz eta flakatuz doha». 

amodio handian da, Bihotz Sakratuaren aldeko debozio amultsua indartsu 
. Ba-

dira halere, bere esanean, «tristeziazko arrazoi handiak: fedea flakatzen ari 
-

txua». Eguneroko berrikuntza sotiletan aspalditxo antzematen hasia zen, 
nolanahi ere, fede-ahultze hori: mirakuiluenganako sinesmenean, adibi-

Zer esan, azkenik, euskaltzaletasunaz beraz? Gora egin al zuen XIX. 

1900 inguruan? Gainbehera etorri al zen? Ustez baino konplikatuagoa da 
galdera horiei erantzutea. Erantzun zuzenak «zer, non eta nork» bereiztea es-
katzen du, nolanahi ere. Euskaltzaletasunaren kontzeptua bera transformatu 
egin zen, hasteko, mende-erdi horretan. Beste uste-sinesmenekin, bestelako 
jarrera eta jokabideekin uztartuz joan zen: lehen ez bezalako eskualtzaletasuna 
erakarri zuen horrek. Zail da, horregatik, euskaltzaletasunak izandako bilaka-

ene ustez, honako hau da:

bakarrik. Aldekoetan, apaizek beraiek eragin bizia zuten. Bere hitzetan esanik, «Eskual herrian, 

arimetan sarraraziz:

giristino onak ikusi ditugu ardura mahai saindurat hurbiltzen;

bihotz eta amodio guzia lan horretan emana du; eta

bederen, familia giristino guzietan».

egin da, itxuraz. Atzerapausoak eta arriskuak ere hor daude, ordea: «Eskual herrian, bertzetan 
-

tzat atxikitzen dutenak, Aita Saindua eta Eliza burlatzen, Erlijioneko gauzak eta Aphezak oinen 

-



berariazko euskaltzaletasunik ageri. Eguna joan eta eguna etorri esku-
araz, eskuara hutsez ari zena ez zen ezinbestean, iritziz eta sentieraz, 

edo kaskoinez ez zekielako egiten zuen haietariko hainbatek eskuaraz 
-

ideologizaturiko eskualtzaletasuna zen 1850 inguruan, oro har, eskual-
dun-jende xehearena.

euskalgintzari dagokionean, nahiz eta gainerakoan oso konstelazio 

Protoelite jakinetatik aparte eskualtzaletasuna zabaldu egin zen, hein 
batean, klase hiritar berrietara eta, azkenik, herritar xumeen artera.

ere ez zuten, gainera, nagusiki eskuaraz egiten: ez etxean eta ez gizar-
te-bizitza zabalean.

-
rien eta gorrien alorreko alderdiak. Zaldubiren gazte-denboran ez be-
zala, eskualtzale xurien eta gorrien arteko harremanak mingosturik 
zeuden oso 1900 inguruan. Eskualtzale-adar bakoitza nor bere bidetik 

biltzar paraleloa egin zuten gorriek Saran. Alderdi biak biltzar berean 
-

sartzekoa genuke erabat.
-

-

ideiak herriko mutiko batzuek hartuz halako zarata eta istilua sortu zuten, kantuz eta irrintzinaka 
ez ziotela atharraztarrari hitz egiten utzi». Xaho kargulant-kargudun-funtzionarioen aurka ari ohi 

Eskualtzaleen Biltzarra sortzeko 
proiektua bera. Badakigu besteri, Sabino Aranari eta bere segidakoei, egotzi zaiela ehun urtez 
istilu haien ardura, osoa edo nagusia. Badakigu, orobat, topikoak eratzea ondotxoz errazagoa dela 
ezabatzea baino. Ez dago ikusi besterik.



Alderdi bien arteko zubigilerik ez zegoen ia, adin batetik beherakoen 
artean: salbuespen ohargarria zen, alde horretatik, Zaldubi. Eta

-
agoa, 1900 inguruko eskualtzaletasuna: eskualtzale izateak eskubide 
eta eginbehar jakinak ezartzen zituen, hainbaten ustean.

hagitz gehiago, kongresu-biltzarretan eta festetan ageri zen jendetza kontuan 
hartzen bada. Baina eskualtzaletasun berri horretan oso ikuspegi eta konpro-

-
ko: trasformazio soziokulturalaren baitan zer neurritan lortu zen mende-erdi 
hartan ohiko bizimodu tradizionalari, bizimodu haren ezaugarri nagusiei bere-
ziki, bizirik eustea? Zer neurritan lortu zen transformazio autorregulatua, 
«zaharra eta berria» modu berezian uztartuko zituena? Galdera bi horien 

-
gitu nahi izan dena.

IV.2. Hizkuntzaren erabilera

Eskuara gorde, artatu, galtzerat ez uztea: hori izan zen Zaldubiren bizi-
denborako euskalgintzaren helburu nagusietako bat, nagusia ez bada, ipar eta 

-

eskuratzea? Zein eskualdun-motak jarraitu zuen eskuaraz egiten, zer jardun-
esparru eta zein harreman-saretan? Zein mintzaldatu zen? Balantzea gazi-ge-

Belaunez belauneko perspektiba zabalean atzera egin zuen, oro har, 

language shift-en lekukotza 
-

tarrapatan. Arronkal eta Izaba: bertze orduz hango egoiliarrak oro eskualdun 
garbiak ziren. Orai aldiz ezin gehiago nahastikatuak dire. Aitaso-amasoek ez 
dakite eskuaraz baizik mintzatzen; berrogei urtetako burasoak erdizka mintzo 

gainbehera horretaz eta ez, antza, horretaz jakitun izateko motibo argia zukeen pertsona jantziago 
askotxo.



dire: zaharrekin eskuaraz, gazteekin españolez. Gazteak aldiz, eta bereziki 
haurrak españolez baizik ez dakite mintzatzen. Ene adiskideak zioen etxe 
berean ikusi zituela horrela mintzo, adin arau; zaharrak eskualdun, bitartekoak 

Datozila español-eskualdunak mendiez hunaindirat: guk heientzat bezen-
bat erraiteko badukete heiek guretzat. Ezen gutartean ere ondikotz ikusgarri 
bera dugu begien aitzinean: zaharrak dire bakarrik beti eskuaraz mintzo. Bi-
tarte adinekoak erdi eskuaraz, erdi frantsesez. Gazteriak ere badauka oraino 

-

tokitan osoki frantseserat eroriak dire. Ala frantses polita derabilate mihietan! 
Zer nahuzue ordean, uste badute jaunago direla eskualduntasuna utzirik fran-

Eskualduna
Eskualduna

ustean argi dago baietz, eskuara galtzen ari dela: «batzuek irri, bertzek beltzu-
ri dagigute, gure mintzai ederra eskuara galtzerat doalako beldurra erakusten 
dugun aldi oroz. Zer imintzio zazkigu, gizona? zauntan erraiten azkenik atzo 
adixkide batek. Eskuara galtzera doala, zer derasaguzu? Ez duzu bada ikhusten 
eskuara ez dela izan behin ere azkarrago eta garbiago? Ene buruarekin buruz 

garbiz mintzo. Anitzi ederrago zaiote frantsesez mintzatzea, ustez frantsesa 
errotik badakitela. Alegia eskuaraz mintzo direnean ere, beti edo ardura 
frantximant hitza dariozkate. Egiazki trufaz bezala mintzo direla iduri dute. 
Bainan ez da trufarik; zin-zinez ari dire; batzu ezazolakeriaz, bertzeak zozo-
keriaz, ustez ederrago den».

galera zergatik gertatzen ari den galdetzen dio kazetariak bere buruari, eta eran-

galtzen uzten. Arrotza orotaz emeki-emeki nagusitzen ari zaigu. Eskualduna ez 
da gehiago ez bere lurren, ez bere haurren ez eta ere askotan bere buruaren jabe 

daki nor, eta zer, eta nondik hona etorritako batzuez beteak ditugu. Urrats bat ez 
dezakegu egin Donibane-Ziburuko itsasaldetik Santa Garaziko mendi-zokoetarai-
no, jaun eta andre franximant zenbaitekin topo egin gabe.

Eskualduna
-



emazteak; nola bizi ziren, nola mintzo, nolako egoitzetan eta nolako apaindu-
retan. Zerk duen edo zuen egiten bereziki eskualdunaren eskualduntasuna. 

lekuren antzekoa izango dela. Bizirik dirauen artean azter dezatela beraz, eta 

beranduegi izango da horretarako ere.

Bai, aitor dezagun: ohiko beste gauza on eta eder askorekin batera badoa, 
galtzera doa eskualduntasuna ere. Inon baino argiago antzematen da hori 
mintzaeraren gorabeheran. Ezin ukatuzko egia da. Itsu izan behar da ez 
ikusteko, nola eta zenbat burutatik galtzen ari den eskuara. Azken aldian ai-
patu duguna, bazter-herri erdi-eskualdun erdi-gaskoi direnetan gaskoia ari 

da beraz errudun? Eskualdun argituak, buruzagiak. Zerbait direnak eta zerbait 
dakitenak edo jakin behar luketenak. Batez ere eskola-arduradunak, maisuak 
eta maistrak, fraideak eta mojak barne. Mojak eta fraideak ere ba ote errudun? 
Bai horixe: mojak gehiena, gainera. Ez nuke noski haurren ongile handienez 
gaizki hitz egin nahi. Baina egia esan behar da beti: ez du eskuarak errudun 

ttikietan, eskola-arduradun horiek guztiak baino. Denak dira berdintsu edota, 

ez dadin, ça leur est bien égal

Ez naiz mintzo sortzez eskualdun ez direnez edo eskuaraz hitzik ere ez 

-
menduko eskoletan ari diren maisu-maistrak, nahiz balegokeen haietaz ere zer 
esan. Baina haiek behintzat badute aitzakia, eskuara baztertzeko. Goragoko 
buruzagien aginduz, frantsesa erakusten dute soil-soilik. Gaizki dago hori, 

irakurtzen eta izkribatzen ikastea baino, frantsesarekin batean?

Baina gobernamenduaren eskoletako maisu-maistrek egin ez dezaketena, 
fraideek eta mojek egin dezakete: mojek batez ere. Mutikoek baino frantses 
gutxiagorekin aski dute, izan ere, neskatxek. Mojak burujabe dira gainera, 
kasik erabat, eskola-liburuen kontuan: nahi dutena irakats dezakete, eta nahi 
ez dutena ez. Gobernamenduko buruzagiek ez dute han deus ikustekorik. 
Badirudi, beraz, moja eskualdunek eskuara zaindu behar luketela beren esko-



-
raz otoitzak, eskuaraz dotrina, eskuaraz elizako kantuak.

zenbait herritan igandez neskatxa gazteak elizan kantuz frantsesez aditzea 

-

Goiko azalpenok irakurrita, ezin ukatuzko gertaera baten aurrean gaudela 
dirudi. Zer neurri eta zer dimentsio du ordea, benetan, gertaera horrek? Bere 

eskualde osoez dihardu edota Eskual herri osoko fenomenoa deskribatzen ari 

galtzen? Zein eskualde edo herritan? Zein gizarte-sektoretan? Zein agerbide 
eta hedabidetan? Zein jardungune, harreman-sare eta situaziotan? Gertatzen ari 
den mintzaldatze edo language shift hori zehazki ubikatu beharra dago Esku-
al herriko espazioan, bai fisiko-territorialean eta bai soziofuntzionalean. Zail 
da eskueran ditugun datuen argitan, galdera horiei erantzun arteza ematea: 
informazio gutxi dago horretaz bildurik, eta are gutxiago kontzeptualki elabo-
raturik. Dagoen apurretik badirudi, halere, ondoko azalpenok baliozkotzat 
eman litezkeela.

a)  Eskuararen galera espazio fisiko-territorialean: non (zein lekutan) ari da 
eskuara galtzen?

Galdera horri Pierre Broussainek emana dio, dakidan neurrian, erantzunik 
-
-

eskualherrietan nahiz gue mintzaia zaharra oai artio aski azkar den, halee 
-
-

Urrutik uste zuena baino apalagoa izatea, intentsitatez edo erritmoz. Erritmo 
kontuak alde batera utzita garbi dago, ordea, galeraren gune nagusiak non 

-
tentea da, geroagoko faseez jasoa dugun informazio soziolinguistikoarekin. 
Badago motiborik, beraz, oso oker ez dabilela uste izateko eta, horrenbestez, 
informazio hoberik bilatzen ez den artean ontzat emateko.



b)  Eskuararen galera diferentziala gizarte-geruzetan: zer jende-moduren 
artean ari da eskuara batez ere galtzen?

Pierre Broussain dugu berriro informazio-iturri: «Jende xehia beti jende 

Eskualherriko jende handiek miiku, aphez, notari, abokat aspaldian eskuara 
utzi dute frantsesez edo españolez artzeko eta hek bezala iteko jende xehiak 

-

teoria soziolinguistikoarekin, batetik, eta beste zenbait iturritako datuekin 

jaunek errazago jotzen dute frantsesera, oro har, herritar xume askok baino. 
Euskararen salbazioa, hain zuzen, inondik etortzekotan goiko jaunek eskuaraz 
gehiago egitetik datorrela uste du bertako zenbaitek. Bai hitzez gehiago egi-

izan ere.

c)  Eskuararen galera diferentziala espazio sozio-funtzionalean: zer jardun-
-gune, harreman-sare eta funtziotan ari da eskuara batez ere galtzen?

Etxean eta lagunartean eskuaraz egiten segitzen zen 1900ean, aski neurri 
zabalean, Iparraldeko herri-herrixka txikietan, kanpañan eta are herrigune 
hazixeagoetan. Elizkizun gehienetan ere present jarraitzen zuen eskuarak, 
aurreko ingurumen horietan eta hitzezko jarduera ohikoenetan: eskuaraz egiten 

-
letako ferietan ere, salmentarako tratu-hizkuntza izaten segitzen zuen eskuarak, 

eskuarari atxikiak garenek, behar ginuke usu eskuaraz izkiriatu, erakusterat emaiteko eskuara ez dela 

Eskualduna
-

hasiak ziren zenbait elizatan. Berariazko debekurik etorri aurretik ere euskaratik frantseserako 
mintzaldaketa gertatzen hasia zen, beraz, elizaren alor horretan.



irudikatu behar da hor, eskuararen presentzia mugatua delarik onenean, eta 

okerrago joan ziren gauzak eskolan: atzera egin zuen hor, oro har, eskuararen 
presentzia ñimiñorik ñimiñoenak; pasabideko elebitasun frantses-alderanzkoak 

-

-
eraz hitz egin izan da, nahiz eta perspektiba soziolinguistiko batetik zer esanik 
balegokeen hor: eskual gaiak alde batera uzten badira, frantsesa nagusitu zen 
erabat garai hartako kontsumo kultural idatziaren esparruaz. Ikerketa eta estu-
dio-lanak, denak edo ia denak frantsesez egiten segitu zen, bestalde. Korres-

frantsesarena zen 1900ean, nagusitasun handiz.

-

top-down eraso larria, 
esparru bertako atxikitze-saioei ere freno gogorra jarri nahi izan ziena.

Argitzaleaz etab.

«Zuk, Jauna, bederen zuk ez duzu ahanzten Eskualduna, ez eta haren aldakak. Eskerrak zor 
daitzugu aurtengo Egunariarentzat, artoski berezirik igorri dauzkigutzun ateraldi politentzat. Pari-

-
rrikoak. Ez dea hala? Zu zira gure irakurtzaile eta laguntzaile, bizpahiru hoberenetarik bat. Asma 

idazten zioten korrespondentzia erdaraz egin ohi zen maiz asko. Ez beti, ordea. Baziren horretan ere, 
hasteko, salbuespen argiak. Anton Abbadia zen haietariko bat: ehunka gutun gorde dira bereak, es-

1890etik aurrera, ipar-hegoetako elite baten korrespondentzia euskaraz egin zen gero eta maizago. 
Adema eta Azkue maisu izan ziren, gutun-idazketa horretarako erdibideko euskara bat itxuratzen. 
Ademak gipuzkeraren ezaguera praktiko ohargarrria agertzen zuen halako zenbaitetan.



ketako eta kanpañako herritar xumeen artera ere indarrean sartua zen frantse-
Language spread-en garaia 

da 1900 inguru hori kanpañan eta herri-herrixketan. Language shift-ena, aitzi-
tik, herriburu eta hirietan. Eskuararen language loss ari da, azkenik, bertako 
erdi- eta goi-klaseetan gertatzen. Atzeranzko bilakaera nabar horren aurrez 
aurre, idatzizko agerbide batzuetan irabazi xumea ari zen eskuara egiten: ira-

IV.3. Eskualdunen hizkuntza-gaitasuna atxikitzea edota hobetzea

Erabilera gauza bat da: zenbatek egiten duen eskuaraz, noiz-non eta 
zertarako. Besterik da, aldiz, erabilera horren kalitatea: eskuaraz dihardute-

puntu honi heldu nahi zaio atal honetan. Atzera egin zen kalitate kontu ho-
rretan ere, itxuraz, hiztun arrunten alorrean. Eskuaraz baizik ez zekiten he-
rritarrak bakanduz joan ziren, elebidun bihurtuz, aski era ohargarrian. Esku-
araz baizik ez jakitetik, edo eskuaraz frantses-kaskoinez baino hobeto 
moldatzetik, erdaraz hobeto moldatzera pasa zen hainbat herritar. Elebidun 
horien nagusitasun-moldaera aldatu egin zen. Elite euskaldunak, nolanahi 

-
zaz gainera, euskal debekuzko konpartimentazio funtzionalari firmo eusten 

-

Elite txiki-mugatu batzuen artean, aldiz, gora egin zen nabarmen: beren 
errepertorio linguistikoa hedatu egin zuten elite euskaltzale horiek, ahozko 

idatzizko produkzio garbi-txukun-zaindua landuz: Intxauspegandik hasi eta 

apalari goi-mailako funtzioetan sarrera emateko edo ordura arte bere mende izandakoa ez eragoz-

doit être pieusement conservée en nos écoles, en nos séminaires, en nos 
paroisses» 

Parisa. Zakurrak hortzaka egindako hazpandar bik Broussaini eskerrak ematen dizkiote eskuaraz, 

ematen dute zer pentsatua, jakina, baina hortik ez dago jeneralizazio handirik egiterik: herriko 
aphezak idatziko zizkien gutunak, agian.



980

-
kaldunduak eta, hoberenean, partez berreuskaldunduak dira horiek. Inoiz gu-
txitan eskuaraz frantsesez bezain erraz moldatzen direnak. Adibide argia dugu 
Pierre Broussain bera: «hogoi urtetan euskara guti nakien, sei edo zazpi urte-
ko haurrek ikasten duten poxi hura ikasirik, eta gero eskolan hoinbertze urtez 
egonik, eskuaraz batere mintzatu gabe. Ene amaren belaunetan ikasiriko 
mintzaia hainbertze nuen arroztua non ahalge bainintzen eskuaraz aritzeko. 
Orduan, buruan ezarri nuen eskuara behar nuela ikasi, eta emeki emeki hartan 

eskuarazko mintzamenean, gorantz egin zen irakurmenean eta oso neurri 
Language 

contact

IV.4. Eskuara bera

Interferentzia bidezko «euskalgaiztoa» ugaritzen ari zen nonahi, ipar eta 

«Jende xehea bera, kasik eskuara baizik ez dakiena, erdi-eskuara erdi-frantxi-
man nahasiz mintzo da. Behin baino gehiagotan esan dugu. Baina ez dugu 
horregatik jende xehea, populua, erruduntzat hartzen. Populuak ez daki izan 
ere eskuara garbia eta garbia ez dena bereizten. Ez da ohartzen eskuara garbiz 
mintzo den ala ez».

beraren baitarikoa, gizarte alorreko transformazio demografiko, ekonotekniko, 
politiko-operatibo eta soziokulturalekin batera gertatzen ari den birmoldaketa 

-
-

ari mende amaierako Etxepare medikuarena jar dakiokeela parean. Kopuruz eta eraginez nekez 
esan liteke, ordea, maila bereko fenomenoa denik bata eta bestea.

-
tuen argitan. Gehiago landu beharreko puntua da hori.

-



baizik. Language contact-en ondorio linguistikoa da interferentzia, eta inter-
de mots ni 

français ni euskariens, dénaturant -
ko, lexikal, gramatikal eta semantikoei atxiki ohi zaizkien balorazioak alde 
batera utzita, gauza bat dago argi: ordura arte ez bezalako hitzez, hitz-ebake-

eskuara garbia.

altxorrean eragindako mailegu-uholdea, esate baterako, ez da konprobatzen 

asko garai-inguru horretako interferentziaren kume direla esan liteke, lehen 

modernoaren testigu ditugun kolier kontuarreko tiruar,
hatu edo mubleak; kultura hiritar-idatziaren isla izan litezke, era berean, proze-
berbal, biblioteka, letranta zerkloak  imajeak 
(1889: 118) eta potretak (1889: 118); elizako mailegu berri samarrak dirudite 
beatifikazione eta kanonisatze, misione eta misionest -
durazko berritasunak, berriz, arroltze edo desert (postre); 
osasun-alorrekoak ditugu erromatisma (1889: 120), kolika (1889: 122) edo
estomaka (1889: 118); egitura sozioprofesional berriaren ondoriozko mailegu 
berriak ditugu, antza, farmazien eta buxer; turismotik datoz, itxura osoz, osta-
ler alojatu -
koak ekarriak dira, dudarik gabe, telegrafa eta eta telefo-

dugu, orobat egitura politiko-instituzional berriaren kargu-, 
instituzio- edo kontzeptu-izen dira, azkenik, mera ministro, 
prefet eta senatur (zenatur), deputatu eta kontseiler, Errepublikako goberna-
mendua, baita igualtasuna edo egalitatea ere (1889: 80).

Bistan da bestelako biderik ere probatu zela garai hartan, gizarte-berri-

-

Azaldu nahi dena azaltzeko baliozkoak iruditzen zaizkit, halere, ondoko adibideak.
misionestak -

misioneak Iparrral-

-

eskuara garbi baten
eredu hobetsia zuten gogoan, eta gogor saiatu ere ziren eredu horren alde. Intxausperi dagokionez, 



-
barrenen burdinbide Escaraz egia beribil-ek.
Joera nagusia bistan da, ordea, zein izan zen: Eskuara garbiaren aldeko jar-
dunak bidegile sendo eta saiatuak izan bazituen ere, saio horrek nekez aurre 
egin ahal izan zion kalean eta etxean gero eta sartuago zegoen eskuara fran-
ximantari.

Kontua ez zen, izan ere, hizkuntzaren hitz-sorkuntzazko edo baliabide 
estilistikozko alorrean eztabaidatzen ari, plano soziologikoan baizik. Soziolek-

nabarmenago. Eskuaraz ziharduten hiztun-taldeak, harreman-sareak eta jardun-
guneak gero eta mugatuagoak ziren kopuruz, laburragoak hedaduraz, unifor-
meagoak mintzagaiez eta murriztuagoak eskuararen barneko errepertorio lin-

modernoan. Gero eta bazter-periferikoago bihurtze horren eragina ezin konpon 

-

est le langage habituel du peuple
-

-
aldun baserritar edo arrantzale horiek; ez zegoen han aparteko defizit linguis-
tikorik. Aldiz, eskuarazko harreman-sare trinko handirik ez zegoen kasuetan, 

-
-

-

manexak



erdal baliabideez osatzen zuten situazio horietako eskuara, beren beharrei 
berezko pobrezia, situazio 

horiek eskuaraz mamituko zituzten harreman-sareen faltak edo urritasunak, 
beren arteko deskonexioak eta barne-lanketa eskasak ezinbestean zekarren 
ondorioa baizik.

a) Ortografiaren kontua

Aldaketa handia gertatu zen Zaldubiren bizi-denboran, euskararen orto-

babesa jaso zuen grafia molde berriak, bereziki, 90eko hamarkadan, Eskual-
duna astekarian: hori izan zuen, ene ustez, bere babesgune eta indargarri na-
gusia. Ez da inola ere egia, alde horretatik, iparraldeko euskal ortografiaren 

-

-
pus-plangintza hura, euskal ortografia bateratzeko saioa bereziki, alferlana-edo 
izan zela uste izatekoa. Ikuspegi okerra da hori, ene ustez. Ortografia batera-

-
du zirenen artean, iparretik eta hegoaldetik, diferentzia argiak zeuden ortogra-
fia alorrean: bai sarrien erabiltzen zuten, eta bai gerorako nahiago zuketen, 
ortografiaren aldetik. Baina urrats handiak eginak ziren, iparraldean, idazta-

guiçonec moduko idazkeratik
gizonek 

Iparraldeko euskalari eta euskaltzaleen emaria da hori, inorena baino gehiago. 
Benetako bide-urratzaile eta bidegile izan zen, horretan, iparraldea.

b) Iparraldeko hizkuntza bateratua

-
ak eta ez bazter-periferiko bihurtze aldekoak. Joera zentrifugo horien 

horren pare-parekoa izan zuen, handik urte gutxira, Martzelino Soroa donostiarrak. Ez da hori 
inola ere ahanztekoa, 1880tik aurrera Donostiako euskaltzaleen garrantzia alde bietako euskalgin-
tza osoaren baitan zenbaterainokoa izan zen kontuan izanik.

Jaurretxeren eta abarren aitzindari-lanaz eta han-hemengo gorabeherez ikus Zua-
zo 1988.



aurrez aurre jarduera zentripetorik eta goranzkorik ere agertu zen, eta 

nafar-lapurtera sortu zen 
iparraldean, inork berariaz planifikatu gabe baina eguneroko lanketa 
saiatuaz. Bilakaera nabarmena gertatu zen mende-erdi horren buruan, 
batez ere amaiera aldean eta gero, indar beteagoz, XX. mendearen lehen 

-
Eskualduna

dudarik gabe, nafar-lapurtera horren sorreran. Baita irakurle-masa supradia-

Eskualduna Gure Herria

-

-
-

cette unité ne sera 
qu’une étape sur le chemin d’une plus large unité des dialectes basques»

la plus grande unité possible en 
n’est pas l’unité absolue» 

zertan uste izan, argudio bi horiek elkarren kontrako zirenik ezinbestean: bata 

neurri batean.

meilleur -

labourdin aux XVIIe, XVIIIe et XIXe 

les Bas-Navarrais et même quelques Souletins se sont 
ont pris les vieux auteurs comme modèles et ont «labourdinisé» avec entrain.



V. AMAIERAKO OHARRAK

Ikuspegi ezkorra eta balioespen etsia jaso ohi du sarri, erdal adituen 
-

du Goienetxek, Eskualzaleen Biltzarraz ari zelarik baina zaku berean sartuz 

-
e

-

-
-
-

-

e

hartu zuen Zaldubik, bizi izatea suertatu zitzaion hainbat pasadizotan? Bere 
hautu horiek direla medio zertan izan zen giro zaharraren euskarri, eta zertan 
gizarte-berrikuntzaren eragile? Galdera horiei ere erantzun nahi genieke, az-
kenik eta gaingiroki, bere omenezko ekitaldi honetan.

joan behar dute. «Euskaldun fededun» binomioa balore handiko elementua da 
Zaldubiren eta beste euskaltzale askoren, ez guztien, konstelazio ideologiko-

khazeta eta liburuz, / Ikasteiagu asko gauza, hoiek ongi irakurtuz, Zenbait legetan ez gaituk gu 
gidatzen bertzeren manuz, / Baserritarrak gaten zaizte, jaun aphezeri galdetuz.
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intelektualean. Atxikimendu etnokulturala eta adskripzio politiko-hiritarra ez 
dira bestalde, Senpereko semearentzat eta beste hainbatentzat, uztarkide huts. 

-

eta gorrien arteko liskar-gatazkak bere mendean hartu zuen, aski neurri zaba-
-

dako xede-helburu euskaltzaleak batzuen eta besteen interesen arabera birmol-

nahi izan bada ere, xuri-gorrien arteko zatibitze ideologiko hori aintzakotzat 
hartu gabe.

Eragin bizia du horrek guztiak, garai hartako euskalgintzaren nondik 
norakoa ongi zehazteko. Ezaugarri horien argitan aztertu nahi izan da, horre-
gatik, XIX. mendearen bigarren erdian ipar Euskal herrian izandako euskal-

urte ingurura arte euskalgintzaren zenbait esparrutan parte-hartze zuzena izan 
-

gintzak XIX. mendearen bigarren erdian izandako ibilbidea argitzen saiatzeko. 

Eskual herriaren muinguneko language shift-en atarian bizi izan zen 

ikusi zuen, baina Iparraldearen muingune etnolinguistikoak bizirik zirauen oro 
har: ahulduz zihoan bertan ere eskuarazko harreman-sareen trinkoa eta ugaria, 
eta banakako hiztunen eskuara garbiari erdal interferentziaz horniturikoa gai-
lentzen ari zitzaion leku askotan, batez ere gazte-jendearen eta erdi- eta goi-

Euskaltzaletasun molde horren aldarrikapenak errazago ageri dira, dena den, mende berria hasi 
ondoren, eta ez aztergai dugun epean.

-
eren eta antzeko espainol-euskaldunen kontrako posiziorik punta-muturrenekoetara iritsiko zen. 

orekatsua. Baina datu hori ere kontuan izatekoa da: garai horren ekarpenik argienetakoa izandako 
«Zazpiak Bat» ikurra ahulduz joan iparraldeko hainbat iritzi-sortzaileren artean, indartu ordez, 
XX. mendeak aurrera egin ahala.

Martin eta 
Kattalin.

-
rioz sortutakoetan, bestek izan zuela gidaritza eta protagonismoa. Egunen batean argiago jakin 
ahal izango da hori ere, seguruenik.



mailako profesionalen edo jauntxoen artean. Ez zituen ordea aldaketa gogo-
rrenak ikusi. 1910etik aurrera hasi zen, behintzat, language shift horrek 
eragindako larri-samiña bertako idazleen artean nabarmentzen. Ikus, esate 

-
kararen espazio soziofuntzional barrenkoi-intimoenetan, eta belaunez belaune-
ko transmisioa eten egin zen gero eta nabarmenago, herri xumeetan eta are 

-
tu izan zen bertako hainbat euskaltzale: ikus, adibidez, Dihartze-Iratzederren 

mintzaldaketak bide luzea eginik du dagoeneko, eta azken fasera iritsia ere da 
hainbat alorretan.

Egungo egoerak berak baldintzatzen gaitu sarri, orduko esan-eginak 
juzkatzerakoan. «Gero zer gertatu den badakigu»lako juzkatzen ditugu orduko 
gauzak, sarri asko, juzkatzen ditugun moduan. Itsua izan behar litzateke, jaki-
na, gero zer gertatu den kontuan ez izateko. Ez da hori biderik zuzenena, 
ordea, kontuak erabat argitzeko. Gainbehera batean zetorren euskal konstelazio 
etnokultural zaharra, hego eta ipar, garai-inguru hartan. Iparraldeko aphez 

euskaltzale. Iparraldeko euskalgintza hura ez zen aski izan, gainbehera hari 
eusteko: ondotxoz hobeto eutsi zion, aldiz, Urola aldeak. Euskaltzaleak ez 
ziren, ezinbestean, hangoak baino begizorrotzago; ideologiaz ireki-zabalago 
ere apenas. Zergatik batean hain atzendurik dago hortaz eskuara, eta bestean 
inon baino indartsuago? Ez ote da izango euskalgintzaren eta etnolinguistikaz-
ko bizitasunaren arteko kausa-efektu loturak errazegi ezartzen ditugula? Ez ote 
da izango kausa multifaktorial baten ondorio dela bilakaera etnolinguistiko eta 
soziokultural osoa, eta beraz faktore-aniztasun hori aintzakotzat hartu gabe 
alferrik dugula halako edo holako orientazio ideologikoren berezko argi-ilunez 
hitz egitea? Bai, dudarik gabe euskalgintzaren probaleku aparta izan zen 
Iparraldea, XIX. mendearen bigarren erdian. Bertako saioen balorazio kontuan 
asko daukagu ordea ikasteko, ondorio zuzenetara iritsi nahi badugu bihar edo 
etzi. Zaldubi eta bere garaia aztergune aparta dira, nolanahi ere, ikasbide ho-
rietan aurrera egiten saiatzeko. Gurea da txanda.
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LEHENENGO ERANSKINA
Zaldubiren biografia eskematikoa

Noiz Zer Iturria

-

Ama hil

murgildurik, hamalau urte bete arteko oinarrizko 
ikasketak Senperen egin zituen 

-
moz

biko olerkitxoa.
Baionako apezgaitegi nagusian, seminario han-

buru-jasotze garaian, itxuraz, seminario handian. 
Konprobatzerik bai? Ikasketak ikasle hautu gisa 
burutu.

Bengoetxea,
1991: 6

-

1860ra

1858
eriz eri, kuraia handiz. Pilota partida eder bat egin. 
Kaskoina orduan hil

1859

-
raile

Urte berean saridun izandako «Jaungoikua ta erri-
ja»-ren pare-pareko.



Noiz Zer Iturria

Ohorezko kalonje
-

Jubilau urthe 
sainduan bazco biharamun eta hirugarrenean Lo-
urdesen eta Betharramen escual herritic pelegrin 
cirenen orhoitzapena

Onaindia,

Betiri-sants Onaindia
Sarako lore-jokoetara «Errepublika» bertso-lerro 

-
nikoki hoberena zelako, baina ez zioten saria eman 
ozarregia kausiturik, arriskua ikusten zutelako. 
Epaiketa hori ez bide zuen Zaldubik onetsi pu-
blikoki adierazten baitzuen euskaltzaleen gehien-
goa ez zela gehiago «xuria». Iskanbila ez zitekeen 
isilpean gelditu eta «gorrien» karra piztu zukeen, 
Xuberoan bezala, iparralde osoan.

Urkizu

Ordutik, dotrinari dedikatu zizkion indarrak, misti-
zismoan berebaitaratu balitz bezala. 

-
tara joaiten ziren beilarientzako gidaliburua gara-
tuz, Eskualdun pelegrinen bidaltzailea -
tean plazaratu zuen eta kantika andana asmatu.

-
ren arazoaren aurretik edo ondoren?

1890 Euskara eta euskal ohiturak ikertzen hasi: pilota-
riak bertsu-lerro luzeari beste 11 bertsu gehitu urte 
horretan.

1891 Itxuraz, disputa politikoa Atharratzeko hautetsia-
rekin

bazkari-omenaldian, Zaldubik bukaeran koplak 
kantatu biei, euskaraz. 
Abbadiaren herentziaren ildotik euskal akademia 
sortzeko dirua ezartzen saiatzen. Itxaropenik bai, 
baina itxuraz alferrik.
Azpeitiko Euskal jaietan omenaldia egin zitzaion, 
euskal letretan itzal handia bereganatua baitzuen

Onaindia
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Noiz Zer Iturria

1901

Baionan hil eta Senperen ehortzi

gidak

familiaren hilobi gotorrean. 



BIGARREN ERANSKINA
Kale / baserri dikotomia soziokulturala, bertso-kantariaren azalpenean

Hiritarrak eta baserritarrak

1.  Urusa gaituk hiritarrak, jakintsun handi baikare / Eskolatuak garelakotz, 
langile pobriak ere.

    Baserritarrek etzakitek gizon bearrek deusere. / Bertzek erranak iten tiztek 
kaltetan izanik ere.

sobera zaizte bantatzen.
    Zer dela khasu gaitutzue baserritarrak mendratzen? / Zenbait abantail on 

duzue guk ez dugunik agertzen?

hoiek ongi irakurtuz,
    Zenbait legetan ez gaituk gu gidatzen bertzeren manuz, / Baserritarrak 

gaten zaizte, jaun aphezeri galdetuz.

galharazteko xedetan,
-

hesterik holakotan.

5.  Asaldatzen gaituk hiritan arrazoin haundiarekin, / Eztiagu deusikan nahi 
asko lege hertsirekin,

-
tziarekin.

6.  Baserritarrek nahi diagu libertate zuzen ona, / Bainan ez lege injustuki maiz 
asaldatzen dena.

    Bandera krudel ifame bat agertu nahi lukena, / Zenbait hiritarrek bihotzez 
desiratzen duzuena.

-
tien eskasez,

    Izpirituak xinpletuak, zenbait aphezen erranez, / Ez gaituk ez enganatzen 
gu, jaun hoien elhe ederrez.
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GRATIEN ADEMA «ZALDUBY»ren JEUS POEMAZ IRUZKINAK - Patri Urkizu 1011

JEUS

1.  Asko gizon zozok uste dute munduan,
Ez dela sekulan jeusekin zerbait egin.
Hetaz trufatzeko nik eman dut buruan
Zenbait bertsu pullit egitea jeusekin.

2.  Jeus errexagorik! Zenbat gaizo lurrean,
Atzo jeusen jabe, egun diruz betheak!
Ezjeus hek urreak bildu dituztenean
Aise nik jeusekin eginen tut bertsuak.

3.  Ez dut galduko jeus egiten ez baditut,
Jeus gabe nintzena, jeus gabe naiz egonen,
Aditu beharko: Jeus ehaiz, gaizo petut!
Bainan hitz ergelek ez dautet jeus cgiten.

4.  Egiten baditut, zer zoria neretzat!
Jeusik ez zait lana, pena guziak jeusik.
Aiphatuko naute gizon abil batentzat!
Othe da munduan jeus arraroagorik?

5.  Zer dakit oraino? Jeusek behar bada
Untza ta makila ditut irabaziko.
Nahiak nau naski mintzarazten horrela,
Bainan zinez, ez da jeuseri fidatzeko.

6.  Ixiltzen naiz. Ez zait jeus heldu gehiago.
Jeus handirik erran gabe dut akabatzen
Bainan nere kantak ez badu jeus balio,
Nihori bederen ez dio minik eginen.

7.  Zoroa, zer diot!... Bertsu hauk jeus balio!
Gauza segura da jeusez egin tudala,
Bada nik ez nuen jeus nahi gehiago,
Urus nahietan jeus eskas ez duena!

Ez jeus bat.

Arratsaldeon denoi;

Duela aspalditxo, Salamankako Unibertsitatean Anaya jauregian ikasle
nintzela, Pedro Agerre «Axular» baino laurehunbat urte geroxeago, Fernando
Lazaro Carreter, Real Academia de la Lengua Española-ko Presidentea izango
zenak, eta irakasle kuttun nuenak, Charles Baudelaire-ren Les Correspondan-
ces hamalaukoa komentatzen zigularik, non Les parfums, les couleurs et les 
sons se répondent bezalako bertsoez jakintsu mintzo zitzaigun honakoa zioen,
alegia, poema bat ongi irakurria bada jada berez komentatutzat jo dezakegula.
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Halaber, Koldo Mitxelenak hiri gogoangarri hartan ere irakasle izan nuenak,
behin baino gehiagotan esaten zuen, testuak lehenik konprenitu egin behar
direla zer dioten hitzez hitz, literalki, eta geroko komentarioa, batipat, floritu-
ras, hots, hornimenduak zirela. Hau da, filologo klasikoek bezala, garrantzirik
handiena testuaren ongi konprenitzeari ematen zion.

Badira ere beste bi hastapen nagusi literatur kritika tradizionalean. Bat,
testu hori zein kontestutan kokatzen den eta hau ongi interpretatzen saia-
tzea, honek argi baitiezaguke dituen esanahietarik zenbait, eta bi, zein tra-
diziori darraikon nabarmentzea eta nolako lekua daukan tradizio horretan
agertzea.

Lot gakizkion bada gaiari galdera horiei ahalik eta ihardespen zehatzenak
ematen saiatuz.

Gratien ADEMA «Zalduby» -ren bizia eta lanak aztertzen zenbait

-

Mundaiz Do-
nostiako jesuiten aldizkarian eta Alex Bengoetxea haren Kantikak eta neurti-
tzak Esku-
alduna astekarian Art poétique basque berrargitaratzean Lapurdum, Baionako

Hona laburzki eta xumeki emana bertan diotena Ademaren bizi zertzela-
dei buruz.

zen, bertan Jean Baptiste Elissambururen adiskide egin zelarik, biek bertsoza-
le amorratuak izaki.Garai hortakoak dira bada, elkarrekin moldatu Zumalaka-

abenduaren 17an apeztu zen. Urte bat eman zuen Larresoron irakasle, eta

Bertan kolera izurritea zelarik denen aldeko laguntzan nabarmendu zen.
Bai, halaber sermoilari iaio eta umore handiko bezala. Garai honetako Ixto-

Pierre Lafitte, Parmi les compositeurs de cantiques basques. M. le Chanoine Gratien 
Adéma (1828-1907). M. l’abbé Jean Barbier (1875-1931).

Mundaiz

Gratien Adéma Zalduby, Kantikak eta Neurtitzak. Klasikoak 47. Alex Bengoetxearen

Lapurdum III. Études
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riotxo bat kontatzen du Eskualdunako idazle batek hura hil ondoren. Alegia,
herrian Jaun Gose eta andere Egarria, hots, Manex Tturia esposatu zelarik
honako aholku hitzak zuzendu zizkiela esposatu berriei:

Jaun andere espos maiteak, egun hemen enekin duzue egitekoa. Bihar goi-

Hazparne utzi, –hemengo apez izango ziren ere urte asko beranduago

Apez lanek uzten zioten nonbait idazteko astirik eta izkiribatzeari gogoz
eta zentzuz heldu zion. Nor zen egilea estaltzearren erabili zituen alegiazko
izen zenbait berak moldatu bertsoak izenpetzeko, eta pseudonimo hauek ho-
nakoak dira: Hergaraya, Senperetarra, Piarres Uxaleguy, Ignazio Harambeltz 
eta Zalduby Artzain Beltcha.

Bertsoez aparte idazten zituen, noski, bestelako lanak, eta bai batzuek eta
bai besteak Pabeko Revue des Basses Pyrénées et des Landes, Euskal Erria, 
La Semaine de Bayonne, Bulletin Catholique du Diocèse de Bayonne, Esku-
alduna...aldizkari eta errebistetan plazaratzen joan zen, baina bertso paperetan
ere bai, frantsesez deitu feuilles volantes delakoetan. Elizako gaiak ez zituen
noski ahantziak liburuttorik ere inprimatu baitzuen hala nola:

-
desen eta Betharramen Escual herritic pelegrin cirenen othoitzapena. Bayonne,

Dena den, moldatzen zituen Alegiak zirela eta deitu izan zuten le La 
Fontaine basque, hots, La Fontaine euskalduna. Egiteko horretan aitzindari

Goyetche, eta ondokorik ere ez zitzaion faltatu, hala nola, Jose Artola, Kar-
melo Etxegaray eta Jean Moulier «Oxobi», besteak beste.

Hona Jean Etcheparek utzi zigun haren iduria, jada zahartuxea zelarik:

guti dugu ikusi adin hartako xahar hain lirain xut gorarik, ile xuri nasai
batzuek bere begitarte arrai xuhaila eztiagotzen zakotelarik oraino eta iduri gaz-
tetzen. Jauntzitik hiritar emaiten zuen, edo bederen etxeko seme handi. Ibilgune-
an bazuen Eskualdun menditarrek bakarrik daukaten halako zalhu arinkeriarik
gabeko zerbeit. Eskuak hain eder eta gurbil zauzkan, non berehala ezagun baitzen
zer tresna zerabilaten eta nola. Azken bizpahiru urtetarat bizkitartean adinak
urritua zakon urhatsa, burua lurrerat ukurtu gabe hargatik. Gaitz zerbeit zintzu-
rrari lothurik, erlastua ere zen, haren entzutea orozbat goxo eta bitxi baitzitzeien

«Zalduby», Eskualduna,
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sailetan banatu zituzten:

IIII Eskual Herriko Eliza Bestak.
IIII Pilotariak.
IIII Cantiques sur le catéchisme.
IIV Cantiques.
IIV Fables.
IVI Autres poésies profanes.
VII Chants patriotiques.

Bengoetxeak, aldiz, edizioa prestatzerakoan haren lan poetikoa hiru par-
tetan zatitu du:

II
I

Orotara 70.
Bengoetxeak burutu edizioko zenbait testu, adibidez, Artzain beltxaren 

neurthitzak eta III. Sailekoak, aspalditxo kopiatu nituen Pariseko Liburutegi

konparatuz esan behar dut, ohi bezala kantek aldaera dezente dituztela, kome-
niko liratekeenak edizio kritiko bat egitean biltzea. Adibide gisa hona nola
dioen Bengoetxeak eman tituluak:

CHENELON JAUN ZENATURRARI ETA HAREN /KONPAINIARI /

laxotan G. Zaldubik pharatuak.

Eta hona daukadan eskuzkribuaren kopiak dioskuna:
-

rrari eta haren kompainiari, / Bazkal ondoko usaia chaharreko koplak / sei pon-
tutako erdi lachotan Zalduby chaharrak emanak.

Bestalde, Julen Urkiza karmeldarrak jasorik ditu katalogo eder batean
Aldizkari eta Egunkarietako Euskal Bertso eta olerkien bibliografia
bertan 111 poema ezberdin ageri zaizkigu zerrendatuak. Halaber Interneteko
http:// urkiza.armiarma.com sarrerak 226 bertso aipatzen dizkigu baina kopu-
rua ez da kanta ezberdinei dagokiona, baizik argitarapenei.

Dena den, guk hemen gaur aipatuko eta komentatuko dugun poema eta
bertsoak ez dira ageri zerrenda horietan, neronek argitaratu nuen Patxi Intxau-

Aldizkari eta Egunkarietako Euskal Bertso eta olerkien bibliografia.
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-
rrekin lagunduz Anton Abbadiaren koplarien guduak. Bertso eta aire zenbaiten 
bilduma 1851-1897

Baina zein izan zen Ademak erabili zuen Poetika bere bertsoak paratze-
rakoan?

Euskal Literaturaren Historian Poetikaz eta bertso moldegintzaz iritzi ez-
berdinak izan ohi dira. Kontutan hartzen badugu Ademak berak Eskualduna-n

bere iritziak «Art poétique Basque» delako batean, horixe dugu aztertuko
aurreko eta ondokoen iritziekin konparatuz.

Lehenetarik Arnaud Oihenart genuke 1665ean Lapurdiko apez bati bere
iritziak gutun batean emanez. Piarres Lafittek plazaratu zuen lehenik

Gure Herria argitaletxean, eta geroxeago neronek Oihenarteren
-

tzen diren egile latinezko, frantses, italiano eta gaztelaniazkoen bibliografia
emanez. Gutun horretan Oihenartek Beñat Detxepare kritikatu zuen, azpima-
rratuz amodiozko bertsoak, assés mal seans a un ecclesiastique, hots, aski
errespetu gutxikoak zirela apez batek emanak izateko. Eta bere mendekoa zen
Joanes Etxeberri Ziburukoak, berriz, gehiegizko lizentziak zerabiltzala, dautre 
licences exorbitantes. Kasu honetan kritika ez zegokion moral arloari formari,
estrofei eta errimari baizik

moldeaz eta antzeaz ere mintzo zaiguna. Rafael Micoleta apeza dugu, «Modo

Bertan esaten digu bi poesia mota daudela, eta gaztelaniazko erromantzeen
El otro es más 

largo a modo de soneto; y se canta de ordinario por el son que llaman, las 
vacas, y aunque es a modo de soneto, también se compone por assonantes. 
Las vacas
musikari itsu eta Salamankako irakasleak zenbait aldaerarekin batera.

bascongada que está al uso» deitu kapituluan ere musikaren garrantziaz euskal
poesian dihardu, modu honetan:

Anton Abbadiaren koplarien guduak. Bertso eta aire zenbaiten Bil-Bertso eta aire zenbaiten Bil-
duma 1851-1897

Pierre Lafitte, L’Art poétique basque d’Arnaud d’Oyhénart. Gure Herria, Bayonne

Hegats, 7,

Modo de aprender la 
lengua vizcayna. 

De Musica libri septem. Salamanticae, Mathias Gastius, 1577.



1016 EUSKERA – LII, 2007, 3

acomodaba el tono y la música en que daban mayor golpe los conceptos del

y después como para darla cuerpo en que subsiste tanta alma se compone la
-

-
koak zieten poemen tituluei jarraikitzen, A airean, Bertze aire berri batean 
E

Ah!
Vous dirai-je, maman; Dans cette étable…; Sur la marche du Régiment de 
Perche, eta beste.

Koplarien Guduak antolatzen eta saritzen ezarri zituen baldintzek tradizioaren
legeei jarraikitzen bazizkieten, eta honela A. de Larralde-Diusteguik baldara-

honakoa zioen iragarkiak:

pilota partida baino lehen, izanen da goraki ezagutarazia phertsuetako gu-
duan garaia eraman duena, eta hark egin phertsuak izanen dire kantatuak herriko
gizon gazte hortarako berexi eta irakhatsiez, zoinekin aldizkatuko baita musikari
gorphutz bat eta ondoan, phertsuetan garaitu duenari emanen zaizko, Antonio

Eta parte hartzeko baldintzak plazaratu ziren ere Baionako Le Messager-
ean hala nola Pabeko Le Mémorial des Pyrénnés- ean, hots, abesbatz batek
kantatu behar zituenez eta gizakiaren oroimen ahalmena laburra zenez, gehie-
nez berrogeita hamar bertsolerrokoa behar zuela izan kantak. Hau da, gutxi

Zaldubyk parte hartu zuen Abbadiak antolatu norgehiagoka horietan
frangotan. Hona hemen urte eta aurkeztu kanten tituluen zerrenda:

Ameriketako bidean deitu kantarekin.

Ohore Laborantzari, izenekoarekin.

El Imposible Vencido. Arte de la lengua Vascongada. 2ª Ed.

Bertso zahar eta berri zenbaiten bilduma (1798). DurangokoDurangoko

Poèmes Basques de Salvat Monho (1749-1821). Présentés, trans-
crits, traduits et annotés

Anton Abbadiaren…aip. lib., 15.
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Zenbat hitzuntzi ! kantarekin, zein Hau da Ikhazketako mando-
aren traza, doinuaz moldatu zuen. Eta Pilotaria gaztea, biak aipamena mere-
zi izan zutenak.

Amaxo eta Mehetegiko xakurra kantekin.

Ez du sosak egiten zinezko gizona poemarekin eta

Jeus poemarekin. Urte honetan 26 poema aurkeztu ziren, eta
lehen saria Jean Baptiste Elissamburuk irabazi zuen Xori berriketaria kan-
tarekin.

Bildotxa eta otsoa alegiarekin, zeinak lehen saria merezi izan
zuen. Belea eta axeria.

Bettiri Sants.

Biba Republika! kantarekin.

Beharra eta ahala; eta Mihizlariak kantekin.

Eta, azkenik

Gauden euskaldun kantarekin, Azpeitian eman zena, eta zeinen
errepika aspalditxo ikasi genuen, arrakasta izugarria ukan baitzuen Euskal
Herri osoan. Honela hasten zen:

Zazpi Eskualherriek bat egin dezagun

Baina itzul gaitezen Jeus poemara. Ademak honako sarrera hitzekin
igorri zituen bertsoak:

Monsieur,

apezekin parte hartzen zuen maiz epai-mahaian, eta Baionako Le Courrier
deitu gazetan ematen zuen Lore Jokoen gorabeheren berri. Aurkeztu bertso
paperaren ertz batean honakoa irakur daiteke: Morceau original, jeu de mots 

Alegia, on zela irakurtzeko hasieratik bukaeraraino, baina ez zuten saritu
Adema, eta bai Elissamburu. Beste zenbait bertso zokoratuak izan ziren sans
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valeur oharra ezarri zietelarik goi partean, hala Juanes Berges saratarrak bu-
rutu Gerla tituludunari, nola Jean Chetre Hazparneko zapatagileak bidali
Galde onari prest da bethi hescalduna bertsolerroaz hasten zenari, adibidez.

saria merezi izan zuen Hergaray ezizenez aurkeztu Bildotxa eta otsoa alegia-
gatik. Azkenean urrezko ontza eta makila lortu zituen, bada, eta hona Ademak
Atharratzetik irailaren 20an Anton Abbadiari idatzi zion gutuna esker ona
adieraziz

Monsieur,

surtout sous le pseudonyme de Hergaray, qui est la désignation cadastrale de mon

Arana jesuitak idatzi zuen Arte métrica de la lengua bascongada -
lakoa Patxi Altunak ehun eta hogei urte geroago argitaratua. Eta bertan ber-
tsomolde, estrofa mota ugari aurkezten zituelarik sarrerako hitzetan musikaren
garrantziaz ziharduen, honelaxe hain zuzen:

-

consiguiente en bascuence, como en algunas otras lenguas, distinción alguna de
-

Eta ideia hauen ildo berari jarraikiko dio Ademak burutuko duenean bere
Poetika eta Eskualduna

quelques règles de la prosodie ou art poétique basque.

Fontes 
Linguae Vasconum
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Hots, betidanik euskaldunek moldatu izan dituzten bertsoak kantatzeko
izan direla, edota deklamatzeko pastoraletan bezala. Baina aipatu betidanik
hori zehazten saiatuko da, hurrengo artikuluetan eta hauxe esango digu:

Gesta kantak eta Eliza joko ditu, bada, aitzindari bezala eta kanten egi-
teko eredu gisara. Kantatzeko dira ere, besteak beste, poema txinar anitz,
Egipto zaharrean moldatzen ziren poemak, hala nola Israelgo himnoak. Aurre-
ragoxe dioen bezala, ordea, euskal poesian ematen ari ziren azken jaidurek ez
zuten asebetetzen, eta tradizionalista erabatekoa zenez, honakoa salatu zuen,
il se manifeste une fâcheuse tendance vers un modernisme exotique, hots,
modernismo exotikoranzko joera agertzen ari zela azken lore jokoetan. Eta
gaitz edo izurrite honen kontrako biderik hoberena, Oxalde Bidarraikoa imi-
tatzea zela, hau baitzen bere hitzak errepikatuz, le meilleur modèle.

Jarraiki ote zion berak beti?

Zeren zer esan dezakegu Jeus -
tiekin konparatuz gaiaren aldetik, argi eta garbi, nabarmenki ezberdina dela,
ez baitu gaitzat hartzen, ez gerra, ez loreak, ez xoriak, ez donadoak, ez hiri-
tarrak, ez baserritarrak, ez dantzariak, ez andereñoak, ez eliza, ez euskaldunak,
ez..., hitz bat baizik: Jeus, eta honen inguruan moldatzen du poema.

Egungo Poetika modernoak arakatzen baditugu, ohartuko gara gehiena
estimatzen dutena, orijinaltasuna dela, l’originalité, eta epai-mahaikoen hitze-

ziren. Ademak atarikoan boutade bezala aurkeztu eta seigarren estrofan nere 
kanta gisa aipatu arren, argi dago kantatzeko ez zela moldatua. Ikusi dugun
bezala Jeus hitzaren gainean moldatu zuen, hogeita hiru aldiz errepikatuz eta
hogeitalaugarren aldian ezjeus bat bezala sinatzen zuelarik.

Baina orijinala bazen euskal poesiagintzan hala ote mendebaldeko tradi-
zioan, frantses edo gaztelaniazko literaturan, adibidez?

Ex nihilo nihil fit, deus ez da deusetik sortzen ahal, hastapenak pentsa-
mendu grekoan du etorkia. Parmenidesen gogoetetan du etorkia, eta Aristote-
lesek gauza berdintsua zioen, alegia, ezerezatik ezin zela ezer kreatu; eta
hastapen hori epikureoek maiz aldarrikatu ohi zuten. Lukreziok ere bere De
natura rerum obran ideia berari jarraiki zion.

Eskualduna,
Eskualduna,
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Idazle kristauek, aldiz, Erdi Aroan eta geroago ere sustengatzen zuten,
Jainkoak ezerezetik mundua zuela kreatu, eta ezin zezaketen delako hastape-
naren alde egin. Hala bada, filosofiaren korronte nagusiaren kontra ez joatea-
rren, bereizten hasi ziren hizkera teologikoa eta filosofikoa, eta bidenabar

Izaki direnez gero, sortuak izan direla.

Baina Ilustrazioarekin batera, batez ere, pentsalari modernoek eztabaida-
tzen eta ukatzen hasi ziren kristau tradizio hori.

ex nihilo nihil, que toute

Hau da, arrazoinaren axioma funtsezkoak errespetatu nahi badira kreazio-
aren gainean unibertsoaren betikotasuna onartu beharrezkoa dela, zeren eta
kreazioaren usteak bere baitan zeramatzan ondorio abtsurdoak, eta beraz, an-
tzinakoen lema hura ukatu behar zen.

Eta Argien mendetik aitzina zabaltzen joan ziren ideia berri hauen aurka
altxatu zen Célestin Joseph Felix jesuita, erretorika eta filosofiako irakaslea,
ospetsua bere hitzaldiengatik Frantzia eta Belgikako katedral nagusietan, sutsu
baina era berean dialektika eta doktrina zuzen batez mintzo zena, zein Parise-

ceux qui entreprennent de fonder une doctrine du progrès rigoureusement

Hots, progresoaren aldekoek ukatzen zutela deusetik sor zitekeela deus,
hala jaidura antikristaua hartuz, eta aita Felixekin bat dator Zalduby, garaiko
eztabaiden oihartzun ere egiten delarik berak sortu kanta.

Baina dena den, utz ditzagun teologo eta filosofoak eta azter ditzagun
literatur tradizioak lehenik.

-
kin. Écrivain facétieux

Summa Theologica
Le Progrès par le Christianisme. Conferences de 

Nôtre Dame de Paris

pseudonimoz sinatzen zituen. Besteen artean honakoak aipa ditzakegu: Critique de la charlata-
nerie L’asne L’éloge de rien L’éloge des paysans Le calendrier 
des fous
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mendeko lehen partean gogoeta antzekorik, hala nola, L’éloge de rien

-
Nihil, nemo, 

aliquid, quelque chose, tout, le moyen, si peu que rien, on, il 
plazaratu zen batean eta zeini buruz honakoa zioen Postface edo epilogoan:

un jeu d’esprit qui plaisoit beaucoup autrefois, & dont

Alegia, garai batean oso gogoko zituztela gogoeta jokoak zeuzkaten hitz
jokoak, baina beldur zela ohitura hori galzorian ez zenentz. Halaberetsu, Dé-

zituen ere Passerat-ek moldatu bertsoen antzekorik, La Demonstration de la 
quatriesme partie du rien… rientifi-
que hitza asmatzen duen.

polvo
será más polvo enamorado bertsolerroz bukatzen den hura, hots, hauts, baina
hauts maitemindua, alegia deusaren adierazpen; edota Vivir es caminar breve 
jornada / […] Nada que, siendo, es poco y será nada. Hau da, espainiar
Barrokoaren «conceptismo»-aren aurrean gaude. Bi mende geroago, Juan

Rumores del 
Hormigo pazaratu zuenak, moldatu zuen soneto bat Nada -

Itzul gaitezen gurera, ordea.

Jakina den bezala, Jeus -
cey, Corominas, eta Michelena jaunek etorki ezberdinak aipatzen dituzte, ba-
tzuek deus-etik eta besteek genus-etik datorrela esanez. Biak, noski, etorki

L’éloge de rien dédié à personne avec une postface. Troisième éditi-
on, peu revüe, nullement corrigée, & augmentée de plusieurs Riens. A Paris, Chez Antoin de

Rien & de ses dependances contenat les preceptes de la 
saincte Magie & devote invocation de Demons, pour trouver l’origine des maux de la France & 
les remedes d’iceux, dediee à la ville ’Amiens

deus
infinitamente remoto en cuanto a la significación. […] Cita Lhande de, lat. Deus. Rechaza su
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Eta deus gainean paratu zituen bertsoak, metafora gisara erabiliz, eta
Jenesa-ren hasierako erreferentzia garbia egiten zuela, zein honela itzuli zuen

Hastapenean, Jainkoak ezdeusetarik

Maiz erabili zuten ere gure klasikoek, Detxepare eta Leizarragak, adibi-
dez, deus hitza, ia beti ez lagun zuela eta jokatzen zuen Axularrek hitzarekin
ere honakoa zioenean: Eta ezta arrazoin deusagoak eztheusagoa zerbitza de-
zan -
kin: Deus eztuena, balu, emaile handi

Hala bada, bertso irrigarri horietan, trufa batipat sineskabe eta aberats
berrien kontra doa, hots, Atzo jeusen jabe, egun diruz betheak
direnen aurka. Baina baita ere bere buruaz eta deusekin untza eta makila
irabaz dezakeela pentsatzearen kontra. Eta amaitzeko kanta, aholku kontser-
badore bat ematen du, zeinak laburbiltzen duen politika eta ideiologia tradizio-
nalaren muina: Urus nahietan jeus eskas ez duena.
zoriontsu izanen direla gogoetetan ezer eskas ez duten haiek, gutxirekin
konformatzen direnak, hots, aszeta direnak.

Gaiak direla eta Lafittek bere Koblakarien Legea-n honakoa zioen:

bai horiek dira lau gei nausienak: Jainkoa, mundua, heriotzea, amodioa; eta
erran ditake nolazpait sartzen ez diren kobla moltxo batek ez duela deusik ba-

Baina ba ote da munduan gizona bezalakorik eta honek duen dohain
handienaz, mintzairaz hitzegitea, irriarazteko bada ere, bezalako joko atse-
ginik?

Joko hau jeus jeus egin, jeus gabe izan
/ egon, jeus heldu, jeus balio, jeus-ek … irabazi, jeus-ekin egin, jeus-en jabe,
jeus-eri fida, jeus-ez egin, jeus
Halaber alde baikor eta ezkorrak kontrajarriak daude. Batetik honako izenla-
gunak: pullit, errex, abil, arraro, handi, urus. Eta bestetik: ergel, gaizo petut, 
eta zoro. Gaizo petut-en kasuan, jakina da izenondoa hemen aurretik doala,
erregela orokorraren kontra, irrigarri dela pertsonaia adierazteko. Petut, aldiz,

opinión […] relacionando ahora con occit. Ges, gis gees Ge(n)s Giens,
Genus, y expone dificultades […]. Vacilación deus / jeus genus,

, Las etimologías vascas en la obra 
de Luis Michelena

Bible saindua
Guero bi partetan partitu eta berecia… Bordele, Milanges,

1643, 567.
Arnaud Oihenart, Les proverbes basques recueillis par… plus les poésies basques du 

mesme auteur. Paris, 1657, 44.
Piarres Lafitte, Euskal Literaturaz
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ez dut aurkitzen inolako hiztegietan, eta halako hitz argotikozat daukat, jolas-
tuz sortu duena peu, petit eta tout nahasiz, baditut bukaerarekin errimatze
nahiak behartua.

Orohar eta bukatzen joateko iruzkin labur hauek hona nola epaitzen zi-

Adora dezagun ou Kurutzea,

Alegia, Kantiketan ageri dela gailen. Poeta gutxik diruditela hain indartsu,
hain grazios, hain natural. Halere, Bengoetxearentzat, gai profanoetan, duela-
rikan bai edukiz eta bai formaz askatasun gehiago esan litekeela estilo balia-
bideak nabarmenago ageri zaizkiola. Bat gatoz gu ere.

Ez zuen euskal poesian jarraitzaile askorik bere poesia mota honek,

moldatu zuen Nihil igitur mors est, honela bukatzen dena:
Gizendak eri zirelarik
Bizi-min deithu minbiziaz,
Mintzo zan, ixil, ez-jainkoa;
«Deus ez da» zion «herioa:
EZ dena Ezin daiteke hil».

14ean Parisetik Guatemalara igorri gutunean Jokin Zaitegiri:
… zure goraintziak emango dizkiot ikusten dudanean. Oraingotasunez bete-

riko olerki berri-berri bat idatzi du Mirandek Nihil igitur mors est Lukreti-ren 
itzetan jasoa. Oso sakon ta jasoa. Egan Donostiko aldizkaritxora igorri dut ar-
gitara dezaten

Eta amai dezadan, beraz, entzuleok, eskertuz izan duzuen arreta egun bota
ditudan ene iruzkin eta deuskeriekin, eta kanta dezadan ozenki

Agur eta ohore Zalduby zenari,

Senpertar kuttun eta koplari finari.

Pierre Lafitte, Le Basque et la littérature d’expression basque en Labord, Basse-Na-
varre et Soule

Andima Ibiñagabeitita, Erbestetik barne-minez. Gutunak 1935-
-1967, Susa Zarautz, 2000, 107.
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Joannes PASSERATIUS (Jean Passerat, 1534-1602)



GRATIEN ADEMA «ZALDUBY»ren JEUS POEMAZ IRUZKINAK - Patri Urkizu 1025



1026 EUSKERA – LII, 2007, 3



GRATIEN ADEMA «ZALDUBY»ren JEUS POEMAZ IRUZKINAK - Patri Urkizu 1027



EUSKERA – LII, 2007, 3



GRATIEN ADEMA «ZALDUBY»ren JEUS

[ Louis COQUELET ]
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Juan Cristóbal Nápoles Fajardo «El Cuculambé»
(Las Tunas, Cuba, 1829-1862)

NADA

Nada
Nada
de la nada los hombres son formados,
y en la nada

Nada son los pesares que sufrimos,
Nada son los placeres que gozamos,
y son nada los bienes que adquirimos
como nada las glorias que anhelamos.

Nada es toda la tierra bien mirada;
Nada es todo por Dios, y es mucho solo
el Señor que nos hizo de la nada.

Nada el mundo del uno al otro polo
y nada
que sin decir más nada

Gratien ADEMA «Zalduby»
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NADA

1.  Muchos hombres hay en el mundo que creen que jamás se ha hecho algo
de la nada,

nada.

2.  ¡Nada más fácil! ¡Cuántos infelices hay en el mundo que ayer no eran
dueños de nada y hoy están rebosantes de dinero! Sobre esos don nada
entrados en años con una nada

3.  No perderé nada si no logro nada nada quedaré sin nada.
nada, ¡pobrecillo! Pero las palabras estúpidas no

me importan nada.

4.  Nada me cansa y todas las
penas son nada, y seré mencionado además como un hombre hábil. ¿Es
posible nada más raro?

nada ganaré el bastón y la moneda de oro. Es

fiar de nada.

6.  Me callo. Ya nada se me ocurre. Sin decir nada importante acabo. Pero si

nada nada más. ¡Feliz
aquel que en sus deseos nada echa en falta!

Patri Urkizuren itzulpena gaztelaniara



ADEMA ZALDUBYREN (1828-1907) PROSA IDAZLANAK

Xabier Altzibar

Sarrera

Zaldubi apaiz koblakaria euskaldun zaharra zen, tradizioaren aldekoa; 
politikan lege zaharrekoa, antierrepublikanoa. Euskaldun izatearen ohorea oi-
hukatu zuen eta Zazpiak bat kantatu. J. Etxeparek dioenez, inork baino kar-
tsukiago maitatu zuen Euskal Herria eta fede gehiago ukan haren etorkizune-

argitara zuen: Art poétique basque Eskualduna -

Lehenik, erran dezagun prosaz frantsesez eta euskaraz idatzi zuela. Eus-
karazko prosa-idazlan batzuk hein bat aipatuak dira: adib. Lurdeko beilarien-
dako liburuak edo erreboteko jokoari buruzkoa; ez, ordea, mintzaldiak eta 
artikuluak. Horiek Eskualdunan argitara zituen baina kazeta hori aski ezeza-

Lapurdum aldizkarian agertaraziak di-
-

Etxeberriri aitortu zionez

Hona Zaldubik bere bizian hitz lañoz argitara zituenak, frantsesez edo 
-

-
kak edo artikuluak eliza -

-

Predikuak sainduen biziaz.

Artikulu honetan Zaldubiren prosa idazlan horietako gaiak, ideiak eta 
testuingurua aztertuko ditugu bereziki; laburkiago, idazkera eta estiloa.

Herriko xokoetan aditzen diren hizkuntza bereziez. Ez dut uste nehork maitatu duen Euskal Herria 
-



1. Lurdeko beilariendako debozio liburuak (1875, 1877)

-
jinaren agertze eta mirakuluak kontatzen dituztenak, erromesendako kantika 
eta otoitzekin osatuak.

1875an / Jubilau urthe Sainduan / Bazco biharamun eta hirugarrenean / 
Lourdesen eta Betharramen / Escual herritic pelegrin cirenen / orhoitzapena.

-

Escualdun / Pelegrinaren / bidalzailea. Gr. Adéma aphezac egina -

-

hitzaurrea eta ortografiazko eranskina ere baditu, azken hau erdaldunek eus-
kara zuzen ahoska dezaten.

gertatu zen eta ondoren egileak erabaki zuen zerbait osoagorik egitea; hots, 

ondoko gaiekin: pelegrinaiak zer eta zertako diren, nor eta nola behar den 

-
-

elizetan kantatuak eta ezagunenetarikoak baitira, adib.,

Eskualdunan argi-
taratua, aldudarren Lurdeko beila kontatzerakoan.

-
-
-

-
-

Escualdun pelegrinaren bidaltzai-
lea



ZALDUBYREN

giren, otoitzez ez balin bagira ere, bertze garaitikoer. Ah! zer bulhar garbi airos 

herrietakoak; jana eta loa ahantzirik bethi kantuz: eskuaraz, bihotzez, orok betan, 
beren Zalduby

zen Lurden iragan igandekoa, berrogoi ta hamar garren urthekari.

Eskualduna

-
buetan. Horietako batek Erromako auzia du hizpide, gai minbera zinez; Zal-

Zaldubiren arabera, mirakuluetan sinestea ez du fedeak edo Elizak mana-
-
-

tentzia eta debozioa

-
teko; eta halatsu Zuberoatik joaten ziren anitzek:

-

-

-

-



-

-

dute:

-

irtenbidea eskaintzen zien beneditar predikalari ospetsuak, Zaldubiren herrita-

-

A. Pheza delakoak 

Eskualduna
idazlanetan; bada hor ideologia borroka bat euskal literaturan: xuriek ez dute 
biziaren gozoa kantatzen, horixe egozten diete gorriek.

-

-
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Zaldubiren liburuska horiek bere testuinguruan kokatu behar dira. Eliza 
-

karietara beilek lehia handia sortarazi zuten Euskal Herrian ere; aipatu leku 

-

-

-
tik, liburuak ateratzeari ekin zion, kantikak ere sartuz.

-

Dona Phaleuco 
agertzeac

kontatzen digu (Maria Birjinaren hilabetia

zuten errepublikanoen artean: Zolak bere Lourdes nobelan esanak lekuko 
Petit Gironde

Eskual-Herria kaze-

-

2. Mintzaldi eta artikulu ideologikoak

Lau ezagutzen ditugu, ideologiak Zaldubiren idazlanetan duen pisuaren 
erakusle: Les Traditions du Pays Basque



-

2.1. Les
Traditions du Pays Basque

-
kaldunak ziren, irakasleak ere bai batzuk, beste batzuk biarnesak. Hitzaldia 
behin eta berriz eten zuten esku-zartek.

Eskualduna
Eskualdu-

na kazeta, tradizioaren bandera altxatu zuena.

Zaldubiren arabera, euskaldunen tradizio zahar eta on guztiak aintzat 

kolegioaren eta instituzioaren eraikitzailea, gizaki eredugarria da. Tradizioak 

zaharrak, usadioak, libertateak eta oroz gain erlijioa eta hizkuntza, arrotzen 
inbasioek galdu ezin izan dutena.
katolikoak eta elizgizonak izan dira hizkuntza eta kultura klasikoa iraunarazi 
dutenak, baita frantsesa ikasteko bide gisa baliatu dutenak, eta gero ere hala 

bestetan letretako eta zientzietako jendea, liburuak eta aldizkariak euskarari 
buruz harriduraz eta jakinminez mintzo dira. Euskalzale arrotz batzuk autono-

Euskara eta
Euskal Herriko Irurac-Bat, Revista Eskuara, Eskualduna -

-

-
gu, erlijioari esker; halaber pilota jokoa, gimnasiak baino trebetasun askoz 
gehiago garatzen dituena.

Zaldubiren arabera, euskara erabili egin behar da, bakoitzak bere euskal-
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oro 

haien ondorengoak garela erakutsi behar dugu euskaldunok. Euskara ez da 
altxor bat huts-hutsik, erlijio katolikoaren laguna ere bada, maiz haren begi-
ralea izan da; egun, inoiz baino gehiago, nazionalitatearen bizitza eta bermea 

-
kaldunen endekatzea. Euskaldunak burua altxa eta euskaldun bezala ezaguta-
razi behar du bere burua. Erabil dezagun euskara maitetasunez, euskaldunen 
artean: elkar agurtu euskaraz, idatz euskaraz, eta, euskaldunen arteko lokarri 

-
tek pentsatu dute erkidetasun-marka bat erabiltzea: orratz edo iskilinba batetik 

Euskara ez da poxolu ikasketetan; ez ditu trabatzen bertze hizkuntzak, 

hala-hala biarnesari buruz dioela; biarnesaren ohorea susta dezatela tradizio 
zahar onak begiratuz, euskaldunen tradizioen eite berekoak baitira.

2.2.
Tardets, Eskualduna
Sainduen bizitcea -
tikulu ideologikoa da, erreseina kritikoa baino gehiago; Eskualdunaren edito-
reak dio, Adémaren gogoetak poesiaz eta sorterrizaletasunez beteak direla eta 

-

gurikeria edo ongi izate materiala eta progresoa jainko bihurtu diren aldi ho-
netan. Sainduen bizi horiek herriko jendeak konprenitzeko moduko euskaran 
kontatzen ditu Joanategik, hitz garbiei eta adierazmolde jatorrei uko egin gabe. 

noblea» defendatu behar da dotrina, lege, moda arrotzen kontra, gure nazio-
nalitatea kendu nahi digutenen kontra. Elizgizonei, euskaldun ikasiei, familia 
nobleei, ohorezko gizakiei, hots, egiazko euskaldun guztiei dagokie bai kato-
likotasuna eta bai euskara sustatzea.

Zaldubiren arabera, foruak eta gure nazionalitatea oso begiratzekotan 

eta, azpiko izanez bortxa jasan badugu ere, gure nagusiekin leialagoak izan 
gara haiek gurekin baino, beren konpromisoak ez baitituzte bete. Haatik, 

fedeari eta euskarari uko egin eta kaskoinen ohiturak eta arak hartu dituztenak. 
-

aren bideetatik gure endekatzea baizik ez da progresatzen ari, gure odola eta 
ohiturak beste odol apalagoetan urtzen ari dira, gure ohiturak galduz doaz, 



-errientsa arrotz inposatuekin, bere txotxongilo-ariketekin eta gimnasiarekin, 
-

gogia-fabrika molde ofizial horretatik belaunaldi bat sortuko da fedegabea, 
euskaldun zaharren ezaugarririk gabea, frantses txar batean mintzatuko dena. 
Hala ere, gu desagertzen ari garen une honetan, gure arrazak eta hizkuntzak 

-
roztik, Paris, Alemania, Londres, Austriako jakintsuek euskara jakintza handi-
ko hizkuntzatzat hartu dute eta gure herriaren eta hizkuntzaren gainean gauza 

etsituak badira ere, beharbada aurki euskaldun herria Ameriketan arraberrika-

buruaren suntsipenetik, gure burujabetzaren kontrako oro ezezta dezagun. 

aberasteko lanean ari diren guziei.

Ameriketako Euskal Herri hori buru batzuen proiektua zela dirudi.

2.3. Eskualduna

denbora huntan» zer xede duten azaltzen du egileak. Hau da, alde batetik, 
euskalduna pitzaraztea, bere odol, aztura zahar, bereiztasunaren ohore, hizkun-

guziak gure, gure patu guzien zimendua zen gure fueroetan», gero kendu 
dizkigutenak:

mintzaia eskuara, gure lehengo azturak, pilota jokoa, irrintzinak, muxiko eta au-
rreskuak, pastoralak eta bertze asko jei eta josteta gisa, gure herrietan beizik 

azkarra, orai artio beti xutik atxiki duguna..., gure elizetako kantuak...gure etxe-
tako jainkotiar ohitzak eta kostumak..., eta gure odol garbia. / Horiek,...bedere
oraino gure gelditzen zaizkigun horiek, atxik eta begira detzagun tinki, amodio-
rekin, suharki eta fierki, deus galtzerat gehiago utzi gabe..

auzapezak, euskaldun ohitura xahar guziak hedatzeko asmoz, besta horiei 
-

tziako eta Espainiako eskualdun guziak, jendakia bat berbera garela» erakus-
teko dira.
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-

-
kako Arbola»en ondoan aipatua. Pizkunde giroaren eragina garbi ageri da.

2.4.
Eskualduna

euskazaleen aitzinean egina izan zen, eta euskaraz, euskaldunak elkarri atxi-
kitzeko xedez. Hortaz, genero epidiktikoari dagokio, eta horregatik, hizlariak 

politika aplikatuz, apezei katixima ez euskaraz baina frantsesez egiteko mana-
tu zien eta ondorioz, protesta gisa, petizione bat eta sinadura-biltze kanpaina 
antolatu zen. Hitzaldiaren gaia: euskararen iraupena edo geroa eta Eskualza-

Sarreran, euskara zer den eta zer izan den azaltzen du Zaldubik:

Jakintsuen arabera, euskara da hizkuntza zaharrena, iraupen harrigarria 
izan duena:

-
tzonaren lurrean», hango mendi, ur, herrien izen euskarazko ugariak lekuko; bai 

-

du euskarak.

-
-

koarrak eta bereziki bizkaitarrak, ordea, bermatzen dira beren eskuararen oso, 

euskalzale kartsu bat behar litzateke gure zazpi euskal herrietarik bakoitzean. 

dela burdin bide; dela jende arrotzekilako nahasteka; dela errient kaskoin 
eskuararik ez dakitenen eta eskuara hastio dutenen eskola; dela asko gazte frantses 



arrotz kargudun batek debekatu die apezei, euskara baizik ez dakitenei es-
kuaraz mintzatzea.

Prefetari eginiko petizionea eztiegia da,
hobe baitziteken ez baliote hainbertze ohore eta agur egin zen bezalakoari;

baina
gu eskualzale gaduzkatelakoetarik ainitz ere, ez ote gare hobendun gure 

denak behar gintezke sorkan bilduak hemen aurkitu, eskuarari egina zaion 
guduan, haren alde gure buruen agerian irakusteko.

jakintsu batzuen bilkuran galde egina ere ahantzia da, hain zuzen 
autodeterminazio eskaera:

aiphu izan baitzen gizon jakintsun batzuen bilkhuran, eskualduneri beren 
berbertasunaren emaiteaz, berex beren gisa eta libro bizi zitezen, Andorreko 
Errepublikan bezala.

eskuara amari bizi berri baten emateko». Hona nola jokatu beharko liratekeen eus-

hemendik aintzina, ez gaitezen mintza eskuaraz beizik, eskuara dakitenekin. 

gabe, erdararat lerraturen direla. Halere, huts hortarat ez erortzeko xede zina 
hartuz, usu usaia edo usu-aria laster hartua liteke eskualdunen artean beti esku-

batez, edo hobeki, eskuaraz erdarari pulliki ihardetsiz, usaia hori hobeki oraino 
finka liteke gure artean.

dezotegun: ez sehirik har eskualdunik beizik, eta heieri ez utz eskuaraz beizik 

-
tere arbuiatzen; on eta eder ere zaiku bi erdara horietarik batean bedere trebe 

-
murik errient kaskoin batzu igortzen baitauzkigute Eskualherrirat, ezen frantxi-
mant bilhakatzeak ez dio on hanbatik egiten eskualdunari.

hargatik ez dadiela bihi bat izan eskuarazkoa ikhasi gabekorik, ez eta ere bere 

ere, liburu eskuarak behar litezke bai ixtoriozkoak, bai jostatzekoak, diren baino 
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«hain dire irakusgarri 
eta ukigarriak, nun guziek atseginekin behar baikintuzke irakurri agertzen diren 

Hortaz, Zaldubi ohartu zen ez zela aski sainduen liburuekin, ordura arte 

berma eta sustenga gure mintzaia sakratua, erlisionearen gure arteko begi-
rale eta lagun maitagarria.

3. Erreboteko jokoaren aldekoak

edo gehiago, aipatu jokoaren goresmen eta argitasun emateak dira.

3.1. Notice sur le jeu de Paume au Rebot, jeu national des Basques, le 
plus beau jeu du monde. Explication avec figures. Indispensable aux étran-
gers

3.2. Esku-
alduna

-
ka bezainbeste, eztabaida-artikulua. Zaldubik dio ez dela Euskal Herrian inon 

bat arrimatzen duten buruzagiek edertzen dute tokiaren fama eta itxura guzia». 
-

boteko partida batek.». Hain zuzen, besten erdian astelehenean jokatu den 
partidak izan duela aldarte ederrik, bederatzi aldiz adostu baitute frantsesek 

frantsesek irabaziz.

-
-

ak,
pasatzea beti falta izatea:

oraiko xixtera jokoarekin, erran dugun zolako paretarik gabe, ez daite pla-
zarik aski handirik.

3.3. Eskualduna

plaza handian, jokatu da, aspaldi ikusi izan den erroboteko partida ederre-



presentzia, haren autoritatea eta anjelusaren ohitura zaharra ohartarazi nahi 
die irakurleei:

erran behar da, gauza guziak jaun aphezpiku baten beraren gostukoak eta 
ohoratzekoak ziren. Lehenik, plazan sartzeko musika: Harispe jeneral zenaren 
xazur eskualdunen martxa.
aphezpikuari bere kargudun lagunekin, eta harat bilduak ziren bertze asko jaun 
handiekin. Hamar pilotariak, plazan sartzearekin, presentatu ziren bi lerrotan, jaun 
aphezpikuaren aitzinera, agur egin zioten denek batean, eta jaun aphezpikuak 
benedikatu zituen.
xutiturik, ikusi zuen plazako jende guzia, eta pilotariak ere, jokoa utzirik Anjelu-
saren erraten xutik eta buru-has... Ukhitua zen bihotzeraino; erran zioten bere 

ofizio batean zela.

-

Eskualduna indarrez, zalutasunez, antzez, eta buruz zer den irakusterat 
ematen duen jokoa...

bethi pareta handi bati jo eta jo eta bethi jo;...bethi pareta horri buruz, bethi 

pareta jokoz nausi...eta gero bethi jo berak edo berdintsuak, guziz kintze iraun-
korretan; ...buruzko antze guti; ...oraiko asko zaharrek diotena; plekako jokoa, 
lehengo denboretako haur jokoa; kaskoin jokoa!...

Hala ere, erreboteko jokoa bere gisa utzia egon da zenbait urthe honetan, 

baizik ezin atzeman frantsesik, bertze zortzi pilotariak espainolak izanik:

denek diotena hau da: asma ahalikakoak egin behar litezkela Eskual-herri 
guzian, erroboteko edo laxoko jokoaren berriz pitzarazteko: bertzenaz eskualdu-
nen ohoreak egin du.

Artikulu honek erreakzioa sortu zuen: irakurle batek Zaldubiri kontra 

Eskualduna

Zaldubiren liburuskak eta artikulu hauek bat datoz zenbait tradizionalistak 
erreboteko jokoa berpizteko eta blekaren gainetik ezartzeko ahaleginekin; 

-

3.4. Eskualdunan
-



ZALDUBYREN

RIEV
RIEV

luzea da, lau partetan banatua.
jokoaren erregelen deskripzioa da, bai eta nola behar litzatekeen sustatu gaz-

-
riaren onheski libertiaraztea».

Hona zer dioen, laburbilduz: igande bezperetarik lekora, lege da pilota 
partida bat bederen joka dadin. Jakintsu batzuek espantu handiak dituzte gure 

guztiekin batera erreboteko jokoa galduz doa; ordea, Espainia alderdiko eus-
kaldunak azkarkiago atxikiak dira beren arbasoen denboretako ohitura guztiei.

Euskal-Herrian ez daiteke behar bezalako bestarik erreboteko partidarik 
gabe.

mutikoak gaztedanik joko hori ikastera 
bultzateko neurri praktikoak hartu behar lirateke: ar-aldi bakoitzeko pilota eta 
xixterak utzi, ederka ararazi, sariak eman. Ez, ordea, pilotari ofizioa har de-

ez zen pilotaririk pagatzen...partida handi batean agertzea orori eder zitzaien», 
nahiz apustuak baziren.

Plazaren gaineko eztabaidak

(
aintzat hartuta, gehienen iritzia azaltzen du, bai eta jokoaren lege eta gorabehera 
premiatsuak deskribatzen. Azkenik, joko horren miresle edo bultzagileen artean, 
Suediako erregea eta A. Abadia aipatzen ditu, azken honek sariak eratu baitzituen: 

bere azken egunetan gaitzi zitzaion erreboteko jokoa utzia izatea.

Aipatzekoa da Zaldubi pilotazale gisa famatua izan zela. Apaizek eta 
herriko buruzagiek erreboteko jokoa eta pilotariak ohoratu behar zituztela 
zioen:

bezperetarik lekhora, lege da pilota partida bat bedere joka dadin herriko 
pilotari hoberenen artean: gisa ere da, apezetarik hasirik, herriko buruzagi, etxeko 
jaun, beren burua zerbeit daukaten zahar eta gazte guziak, dohazin orduan erre-
botera, eskualdun legezko jokoari eta pilotarieri ohore egiteko.

Eskualdun 0na 36,
-



4. Euskara-japonieraren arteko sinonimia ustezkoaz

Semaine de Bayon-
ne

Semaine
de Bayonne kazetan -
ra hiztegi batez baliatuz, japonierazko eta euskarazko hitz eta toponimo ugari 

-
garria da, zientzi asmorik gabekoa.

-

Japonais», Eskualdun Ona ,
euskalduna adiskide baitzuen, hark Japoni buruz emaniko eskola batzuen on-
dotik abiatu zen Zaldubi kidetasun bitxi horiek aztertzera.

5. Bestelakoak: argitaratuak eta gabeak

Eskualduna
-

argitaratu zituen Zaldubik aldi hartako kazetetan.

Alduderi buruzko liburuska.

6. Predikuak sainduen biziaz

Predikuak saindu batzuen biziaz
Euskaltzainak 

hemen Predikuak saindu batzuen biziaz obraz mintzatuko gara. Liburu honen 
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6.1. -

Egileak ez dio, espreski bederen, noiz edo non predikatuak edo predika-
tzekoak izan ziren edo ziratekeen baina argitasun batzuk ematen ditu, eta 

-

Zaldubik gogoko zituen sainduen biziak; ongi izate materiala eta progre-
soa jainkotu dituen mendearen kontrako antidoto direla esango du Joanategiren 

, -
-

-
Ehunbat

sainduen bizitzea
Joanategik ezagutzen zituen Zaldubiren predikuak eta honek ere segurki haren 
liburuak, elkarren eite baitute hizkeran eta grafian Joanategiren aipatu liburu-
ak eta Sainduen bizitzeak
Zaldubiren santu guztiak hartzen ditu, baina irakurtzeko egina da; ordea, 
Zaldubirenak predikuak dira, elizan goraki entzunaraztekoak, ohiko erretorika 



ondotik irakaspena daukate; kontakizuna antzekoa da, eta irakaspena berbera 
-

6.2. Zaldubiren arabera, sainduak giristinoentzat etsenplu dira eta ararte-

lehen aldietako eta Erdi Aro goiztiarreko santu haien balentriak historiako 
gertakari nagusiak baino handiagokotzat dauzka egileak, gizarte paganoan lege 

urte Erromako hiriaren barnean badagola Jondoni Petiriren ondorioko gizon 

Santu eta martirien panegirikoak tradizio handikoak baitziren, Zaldubik 

-

erakutsi zuen:

hurbiltzen direnak, bihotza garbirik, zeruko benedizioneak nasaiki ardiesteko gi-
san, eta ez Jaunaren madarizioneak aintzinetik merezitu ondoan, eta ez bekatuan 
ihauska bekatua bera bezein deskustagarri beren buruak Jainkoaren begietan 

Zaldubik etengabe dio mundua engainua dela, gizakiak naturaleza duela 

uste duzue pagano denbora hetan zirela bakarrik gure erlisioneari gerla 

pasione edo janiza berak ditu; bardin orai ere makurrerat, gaizkirat eta biziorat 

-

Zaldubik erlijioaren alde kartsuki jardutea dauka balio nagusitzat:

horra munduaren gogorako prestutasuna; ez da gaitz, bainan girixtino batentzat 
ez da aski. Jondoni Extebe bezala suhar izaitea fedean, kartsu erlijionean, Jain-
koaren izpirituz betea, munduko goiti-beheiti guzietan, horra gutartean zeri behar 

Saindua preso dugu, paganoen denboran usaia zen bezala... Zertarat ote goa-
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Halaber bere aldiko euskaldunak lehenagoko euskaldun zaharrekin kon-
paratzen ditu eta salatzen haien gizarte-jokamolde batzuk erlijioaren aldera, 

hots, eskualduna, altxa, eia, kopeta hori, girixtino bahaiz ez duk hiri kopeta 

zueri behatuz, orduan aree nahiago.». Ez ordean, o, eskualduna, ez haiz eiki orai 
-

raz ahalke izan haiz fededun arrazatik hintzela irakusteaz...Ez huen menturaz 
hortako hemendik hanbat urrun ateratzearen beharrik...To! hurbileko hiri hortan; 
to! merkatu horietan; to!, herriko ostatu hortan...Arrotz baten ikustea aski, fede-
gabeekin fedegabe, juduekin judu, turkoekin turko...Harritu zaik hire girixtino 

Ezen, girixtinoak, huna oraiko denboretan guziz, gutartean gertatzen den 
gauza desohoragarri bat. Zoazte hulako konpainiarat: nor da han gehienik, ausar-

-

ikusmolde bertsua darakus bere aldiko euskaldunak lehenagokoekin konpara-

arteko analogia egiten du, orduko judu eta paganoen eta bere denborako erli-

ikustea erlijionearen etsaiei ihardokitzen; zu zare zu, Jesukristoren egiazko 

bi predikuetan bozkariozko tonua darabil, baita Hazparneko bere lehenean, 

gaitzak kritikatzen dituela. Horregatik maiseatzen ditu, adib., ohore eta kargu 



ekarri makurren kritikarik ez da ageri. Errusiarekiko gerla zeharbidez aipatu 
ondoan dio:

6.3. Eliz oratoriako genero jakinekoak izanik, erretorikoak dira erabat 
konposizioz, apainduraz, mintzairaz, deklamazioz Arrunt-
ki, egitura berekoak: exordio edo sarrera, gaiaren azalpena edo kontaera, eta 
ondotik irakaspena eta bukaera. Sarrerak luzeskak dira, topiko jakinez beteak 

-
-
-

Apaindurazko figurak ere oparo darabiltza: alde batetik, ideiak azaltzeko-
ak eta giroa sortzekoak, hipotiposi eta konparazio zenbaitek lagundurik; bes-

-
tesia, anáfora, epanalepsia, sinonimia etab. Entzuleekin bat egiteko figurak 

c -
-

mendua, emozioa adieraztekoak dira.

-
hita-

nozkoa: hizlariak

apostrofea ere ageri da: 
hizlaria

-
-

-
aren ahotsa dibertsifikatzen da: irakurlearenarekin bateratzen da edo santuari 

Ahozko kontaera-estiloaren erabilera nabarmena da, entzuleekiko 
-

ak, esklamatiboak: Nor harritu, X harritu, (...), Bedere bedere, (...)
Iduritzen zaiku barkhatzea bainan xoilki barkatzea, (...) Hek ere 
beldur!
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-
loaz. Zaldubik euskara argia darabil, euskalkiz lapurtera, hiztegiz zabala, 
ulergarria, ez garbiegia; lapurtera klasikoaren oihartzunak sumatzen dira, adib. 

7. Ondorio batzuk

7.1. Euskaldunen artean euskara erabiltzearen aldekoa izan arren, fran-
tsesez idatzi eta argitaratu zituen idazlan batzuk: neurkerari eta japoniera-
-euskara konparazioari buruzko ikerlanak, tradizioei eta erreboteko jokoari 

teknikoak garatzeko frantsesa erabili zuen Zaldubik; gainera, entzule edo 
irakurle zituen jende ikasi horiek, guztiak behintzat, ez ziren euskaldunak, eta 
euskaldunak ere ez zeudekeen gai ideologikoei buruz euskaraz entzuten edo 
irakurtzen ohituta. Hala ere, mintzaldi eta artikulu ideologiko batzuk, bai eta 
erreboteko jokoaren erregelen deskripzioa, maila hein bat gorakoak edo tek-
nikoak dira, edo jakintza maila handiko euskaldunentzat eginak. Erlijio gau-
zak, ordea, beti euskaraz lantzen bide zituen.

7.2. Erran dezakegu prosa-idazlanetako gaiak bertsoetan ageri direnen 

aratz kaligrafiatzen zituen predikuek haren predikalari alderdia agertu digute, 
ez baikenuen ezagutzen. Horiek guztiek Zaldubiren erlijio-pentsamoldea era-

biziak ez eze istorio eta jostatzeko liburuak ere behar zirela zioen.

7.3. Zaldubik argitaraturiko mintzaldi eta artikulu franko ideologikoak 
dira, erran nahi baita horietan egileak bere ideiak azaltzen edo garatzen ditu-
ela neurtitzetan baino naharoago, xeheago. Zaldubiren jarrera ohargarria da:
etxe onekoa eta ikasia zenez, apeza eta jaun kalonjea, bere burua elite baten 

xuriak -

ohorea»ren izenean. Euskaldun izatea, euskara, Euskal Herria, euskal naziota-

horiez mintzatzean tonu hein bat epikoa zerabilen.

tradizio zaharrak fermuki atxiki zitzatela nahi zuen; arrotz lege, dotrina, moden 
kontra borroka ari zen, frantziar Estatuak sustatu uniformizazioaren kontra, 
horrek euskaldunen eta euskararen desagertzea ekarriko zuelakoan. Hegoalde-



politiko gaitzen egun haietan euskaldunen bereiztasuna eta beregaintasuna, bai 

lañoz ere; horregatik izan da
euskaldunen historiarekiko zuen interesa; horretan urrats bat egin du agian, 
historia zerbait euskaraz idaztean.

7.4. Zaldubik bere ideien ondorio praktikoak bilatzen zituen. Euskara 
gizartean erabili behar zela predikatu zuen bere mintzaldi eta artikuluetan; 
ezagun da euskararen gizarte egoeraz
Jokamolde batzuk ere proposatu zituen: elkartasunezko ezaugarri bat erabil-

artean beti eskuaraz mintzatzea, eta, huts egitean, batak besteari ohartaraztea 
keinu batez, edo erdarari euskaraz erantzunez. Eta gero, euskara maitetasunez

jokoa sustatzerakoan, mutiko gazteei nola lagundu azaltzen zuelarik. Haize 
kontra ari zen, noski.

7.5.
eta euskal bertso-neurkeraren teorialaria ez ezik prosa idazle landua izan zen, 
baita frantsesez ere. Lapurteraz idatzi zuen eta idaztankera bere-berea du, beti 
argia eta jendearen ahoko mintzamoldearen eraginezkoa.

Euskal literaturak 
haren prosa-idazlanak aintzat hartu beharko dituela, uste dut.
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ERANSKINA

Gratien Adema Zaldubi. Predikuak saindu batzuen biziaz. Euskaltzainak

-
nik faksimil eran eskaintzen du eta ondoren jatorrizko testuaren egokitzapena 

ahoskera batzuk gordez, bereziki r ondoko h orhoit 
ediziogileak Zaldubiren jatorrizko idazkera aldatzen du, haren ezaugarri diren 
hitz eta

eta zein den Zaldubiren idazkera prediku hauetan eta gainerako idazlanetan 

1.
ere gehienetan egoki jartzen, koma gutxi batzuk izan ezik; inprenta-hutsik ere 
gutxi uzten du zuzendu gabe. Hala ere, dozena bat hitz gutxienez eta hiru 

-
fetaren goiti beheiti.

2.
ordez euskara batukoak ezartzeak bere alde onak baditu baina hartara testua 
ja ez da egilearena huts-hutsik edo ez osorik behintzat. Egia da, Zaldubiren 
idazkeran zalantzak ageri dira hitz askoren formetan, prediku hauetan ez ezik 
debozio liburuetan, neurtitzetan eta are kazetalanetan; beste hitz eta forma 

horri begiratzen, ez Zaldubiren idazkeran zalantzen artean nagusi diren formei, 
baizik euskara batuari. Hartara, Zaldubiren idazkerako forma asko, euskalki 
edo herri-euskara konnotazio edo marka daramatenak, bestelakatuak dira:

2.1.
gan eta hartarikoak joan; erau-, -aro-

erroko adizkiak -au

-
talanetan ere gehien-gehienetan gan idatzi zuen; haren idazkeran -erau-/-aro-
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/-au- zalantza etengabe ageri da baina -aro-
zaigu dagoka eta honetarikoak dauka

-ago- -n bukaerako 
adizkietan, bereziki aditz izenetan -i- artizkia beti ezartzeko arrazoi garbirik 
ez da ikusten, ezta ere -te- -ite- bihurtzeko beti, zeren Zaldubik prediku 
hauez gainerako idazlanetan emate, errate idazteko ohitura erakusten baitu, 
izaite/izate formen artean zalantza erakusten duen bezala, eta gainerako 
adizkietan, adibide gutxiagorekin, igaite, egoite, jasaite idazteko joera.

diezadazue; gaiten
naite  liteke. Zaldubiren idazlanetan oro har 
gaiten gaitezen
naite, laite laiteke -

-
buruan eta neurtitzetan ere.

Ibili  erabili abilca  derabilka eta alderantzizko aldaketak, 
egungo erabilerari egokitzean, irakurketa errazten du.

erabilia ibili eta erabili
-

-
-

-
be -
zetalanetan ere gehienetan Batixta idazten du, eta Petiri nahiz Petri

xorrotx...;



-
rian -

-
ko aldaketak ageri dira edizioan: bezen  bezain, bezenbat  bezainbat; be-
dere  bederen; berritz  berriz; zenbeit  zerbait, nolazpeit  nolazpait

bedere, berritz , bezein, beizik dira Zaldubiren 
baizik eta baizen

-beit bukaeradunak ageri dira haren idazlanetan: noizbeit, nor-
beit, nolazpeit, norapeit, nunbeit, zenbeit (gutiago zonbeit), zerbeit.

Halaber ez dugu arrazoi garbirik ikusten ondoko kasuetan: geroz, orainik 
 geroztik, oraino -

bardin -
berdin aldaketa, Zaldubiren geroko idazlanetan ere hori delako 

forma nagusia.

-rat nihor  nehor, Zaldubik nihor, nihun, niho-
la idatzi ohi baitu bere liburu, neurtitz eta kazetalanetan. Hek  heiek eta 
haukien  hauen, hoikien  horien, hekien  heien aldaketez esan behar dugu: 
hek dela Zaldubiren idazkeran forma usuena liburuetan, neurtitzetan, kazeta-
lanetan, nahiz heiek ere ageri prediku hauetan; hauen ez dela Zaldubiren 
idazkeran ageri, haukien baizik; hekien/heien
heien nork nahik  nornahik -
daketari dagokionez, ez dugu eragozpenik, idazleak bata nahiz bestea noizten-
ka eta zalantzan erabiltzen baititu; halaber -ra  -rat aldaketari dagokionez, 
biak erabiliak baitira eta biak usu, diferentziarik gabe, ustez.

-
ketak ugariak dira. Hona edizioren aldaketen adibide batzuk:

-
-
-

rriez 

-
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-

eguilea, eta eguinaraztailea -
rat -

bat 

neurtitzetan, arrozoin, barraiatu, errezibi-, gurutze
khurutzefika/kurutzefika iraku(t)s-, irakus-

pen, jendaia kuraie -a mintzai, mobimendu, negurri, patu

bitoria -

bere
deno

ateratzen -
rik t

aritzen -
bazterretan

Ez bat, ez bia, hor uzten tuzte bere guisa eta ez biga, hor uzten 
dituzte beren -
gutzerat erakusterat

emaiten
profeten Khartago hiri 

jendearen

zuten
baliorik

bideari
Jendaira ihes

...guziek madarizi-
one bada



du
Zuhurtziar
Perfeta prudenta
gutarik bat
gizon;

...fedea
besoak eman ahala.

n
ehun eta hirur hogoi eta hamabi urtheren ingurua hiru hogoita hama-

n -
en -

ik

lilluratua
adierazkorra dirudi, baina adierazkorra ez delarik ere ll- idazten du Zaldubik 

-

ase horri, 
hedatzen
balitz -
dan...

-
tinoen seinalea 

Edizioak errespetatu dituen perpaus bihurri batzuk tropo gramatikalak 
izan daitezke, nahiz Zaldubiren beste idazlanetan ez dugun halakorik ikusi, 

beraz guk bezalako mundu huntako gertakari hitsen erdian bizi diren batzueri! 
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-
biren idazkera, ez hainbeste edizio egokituari esker; faksimilea, baina, Zaldu-
bik letra ederra izanagatik, irakurtzeko askoz nekagarriagoa da. Edizio egoki-
tu hau klasikoen orain arteko edizioez bestelakoa da: euskara batuari begira 
egina, dibulgazio asmoz egina; Zaldubi errazago irakurtzeko balio du, baina 
ez Zaldubiren jatorrizko testua edo idazkera ezagutzeko. Esan gabe doa, gu 

-
aren testua guztiz errespetatuko duenarena, oharretan azalduz testuko forma 

) edo bestelako xehetasunak. 
Zaldubiren kazetalanen argitalpenean, behintzat, saiatu gara jatorrizko testua 





GRATIEN ADEMA «ZALDUBI». BERE MENDEKO APEZ
ETA GIZONA

Jean Haritschelhar

Bilduak garelarik egun Senperen Gratien Adema Zaldubiren heriotzaren 
mendeurrenean, argi eta garbi daukat gogoan bilduak garela idazle baten eta 
bereziki olerkari baten obraren aipatzeko, baita ere ospatzeko ez baita izan 
edozein idazle edo olerkari Senpertar apez eta gizon hau. Ez gara bilduak 
norbaiten jujatzeko ehun urteren buruan, ikertzeko ordea, ulertzeko ere zein 
izan den haren bizia, orduko munduan, apeza izanez nola baliatu duen bere 
ama-hizkuntza giristinoen laguntzeko beren urratsetan, nola jokatu den ere, 
herritar gisa, garai haietan gizarteak ezagutu dituen aldaketetan.

Jakina da jendea bizi dela eremu berezi batean, bere herriaren seme edo 
alaba dela, manera berezi batez hezia izana dela bai etxean, familian lehenik, 
etxetik urrun gehienetan, gizarte batean murgildua dela, gizarte horrek duela-
rik bere historia. Beraz, edozeinentzat kontutan behar da hartu non eta noiz 
deraman bere bizia: Gratien Adema Zaldubirentzat, Euskal Herria eta XIX. 
mendea. Hortakotz deitu dut ene mintzaldia: Gratien Adema Zaldubi, bere 
mendeko apez eta gizona.

APEZA

Bere estudioak eginik Larresoroko seminarioan Ademak ezagutu ditu 
apez gisa Iparraldeko hiru probintziak. Lehenik Lapurdi, Hazparnen zelarik 
bikario (1853-1860), bera ere Lapurtarra izanki, Baxe Nafarroa gero, Bidarrain 
zelarik erretor, han ezagutu zuela Otxalde bertsularia (1860-1872), ahantzi 
gabe Zuberoan iragan zituen hemezortzi urteak 1872tik 1890a arte, azkenik 
izendatuko dutela Baionako katedraleko kalonje, ohore hori ez baitzitzion 
edozein apezari eskaintzen. Han egonen da hil arte 1907an.

Pentsa dezagun berrogeita hamar bat urtez igandetan eman dituen predi-
kuek zer balio haundia ukanen duten publikatuko direlarik, hala nola egun 
Henri Duhau jaunak aurkeztuko duen Ademak idatzi dituen Saindu batzuen 
biziaz. Bainan ez da horretan gelditu. Bazakien, aspaldiko ohidura izanez, 
euskaldunek kantatzen zutela euskaraz meza nagusietan. Alabainan, Trentoko 
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kontzilioaren ondotik meza berri bat eskainia izan zitzaien munduko giristino-
ei, latinez noski, latina zela Elizaren hizkuntza ofiziala. Zer gelditzen zitzaien 
bertze hizkuntzei: predikua eta kantikak. Predikuak aipatu ditugu, kantikei 
buruz ariko gara.

Aski dut ene haurtzaroaz oroitzea. Baigorriko eliza mukurru betea, bere-
ziki besta buru egunetan, emazteak beherean kaderetan, gizonak hiru galerietan, 
kantuz eta batzutan orroaz, bezperetan bereziki, bazkari on baten ondotik lehen 
komunionetan. Latinezko kantuak, izan ditezen mezakoak ala bezperetakoak 
gogoz bazazkiten eta apuñatik kantatzen, nahiz ez zuten deus ulertzen. Gauza 
berbera gertatzen zen mezako hitzekin, apeza aldarean zerbait marmarikatzen 
zuela epistola edo ebanjelioa, bizkarrez jendeari. Credo-ren ondotik eta 
Sanctus-era heldu arte den une luze hori betetzen zen euskaldun kantika bate-
kin, hala nola komunione denbora eta meza bururatzean anjelusa.

Jakinik elizako kantikak egiazko otoitzak direla, Baionako eta Oloroneko 
diosesetan sortu dira meza bakoitzari zoazkon kantikak, ezagutuak direlarik 
XVII. mendekoak, Eliza katolikoak, protestanten eraginaren ezeztatzeko 
obratu zuelarik bere erreforma. Zenbat eta zenbat apez kantika egile geroztik, 
hasirik Joanes Etxeberrirekin, haien artean sartzen dela Gratien Adema Zaldu-
bi. Hogeita hamaika kantika idatzi ditu, fededunen gogo-bihotzen zaintzeko 
eta altxatzeko, Elizaren erakaspenaren hedatzeko. Haien tituluek salatzen dute 
zer izan den Adema apezaren xede eta helburua.

Ohar gaiten nola sailkatuak diren kantikak. Lehenbiziko hamarrak aipa-
tzen dituzte Jainkoa, Trinitate saindua eta bereziki Jesusen bizitza gurutzerai-
no; segidan heldu dira bederatzi kantika Maria, Kristoren amari eskainiak, 
goraipatuz zenbait tokitan egin dituen agerraldiak Lurde, Betharrame, Sarran-
tza, Zaragoza; zazpi kantika sainduei buruz, haien artean San Josep, Jondoni 
Petiri edo Piarres apostolua, San Frantses Asisekoa, San Bernat, San Joanes 
Batixta Salhakoa, Santa Grazia eta Santa Luzia; orduko Aita Sainduari, Leon 
XIII-ri erakusten dio Euskaldunen atxikimendua hiru kantikatan eta azken biak 
aphez berri batentzat eta Aita Beneditanoeri eskainiak Beloken sartu direlarik 
1875an.

Orotara, Elizaren erakaspena jende helduentzat egina, ez ditzaten ahantz 
katiximan ikasia.

Badira kantika horien artean oraindik kantatzen direnak Euskal Herriko 
elizetan. Biga dira Jesusen Pasionea aipatzen dutena, hala nola Azken afaria,
bere errepikarekin:

Adora dezagun menderen mendetan
Jesus Jainko Jauna sakramendu huntan

eta aste saindu guzietan kantatzen dena:
Oi Gurutzea! oi Gurutzea!
Gurutze saindu maitea
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Oroit gaiten XIX. mendean eta hain zuzen 1854ean Elizak, Pio IX.a zela 
orduko Aita Saindua, iragarri zuela Maria bekaturik gabe kontzebitua izana 
zela eta lau urteren buruan Lurdeko harpe batean agertu zitzaiola Bernadeta 
Soubirous neska gazteari eta, laster, hasi zirela beilak. Beila horiei buruz 
sortu zuen Ademak ezagutua den kantika:

Amodio ohore
Ama Birjinari
Maria notha gabe
Kontzebituari

Denek errepikatzen dutela:

Agur, agur, agur Maria
Agur, agur, agur Maria

Uholde baten pare elizan kantatzen den kantikak aitortzen du Mariaren 
arartekotasuna Jainkoaren hasarrearen aitzinean. Agertzen zaigu luzaz Elizak 
erakutsi duen urrikalkor ez den Jainkoa, ifernura kondena dezakena, juje 
bortitza, beldurrez betetzen duena:

Uholde baten pare orai bekhatuak
Gaindiz bazter guziak ditu hondatuak
Nun dire fededunak? Nun dire justuak?
Azken eguna hurbil othe du munduak

Lehenbiziko bertsuak jartzen gaitu beldurrez beterikako giroan. Mariaren 
arartekotasunak zerbait ardiets dezake Jainkoaren hasarrearen baretzeko:

Gizonen arbuioek aserik Jainkoa,
Bere azotearen higitzera doha.
Nork orai atxik liro Jaunaren besoa?
Zu zare, zu, Maria, indar hartakoa

Hortakotz errepiketan, ez baita errepika bakarra, otoizten da Andre dena 
Maria:

Othoi Ama maitea
Urrikal zaizkigu.

Ez du Ademak ahanzten euskalduna dela eta euskaldunentzat sortu duela 
kantika diolarik bertsu batean:

Lehengo Fede hura berritz pitz dakigun,
O fededunen Ama, zuk gaitzatzu lagun.
Bai! Eskualdunek hemen hitzeman dezagun,
Bethi zinez izanen garela fededun.

Azken bi neurtitzak baliatzen ditu errepika gisa.



1064 EUSKERA – LII, 2007, 3

«Euskaldun fededun», hauxe da orduko leloa, hala nola Frantzian: «Ca-
tholique et français toujours» eta maiz aurkitzen dugu Ademaren kantika eta 
olerkietan.

Hain zuzen 1877an goraipatzen duelarik Maria bekaturik gabe kontzebi-
tua, galdegiten dio geriza ditzan euskaldun jendea, Eliza eta Frantzia, hain 
ahuldua 1870eko gerlaren ondotik:

Gure Ama maitea,
Zuk othoi zerutik
Eskualdunen fedea
Idukazu xutik

Eliz’eta Frantzia
Dagotzu nigarrez,
Zure ganik Maria
Laguntza beharrez

Lagun zazu Eliza
Zure bothereaz
Bothere berak beza
Frantzia altxaraz

Aita Sainduari idatzitako kantuetan eta, nahiz galduak izanak Erroma eta 
harekin zoan erresuma, atxikitzen du lehengo Aita Sainduaren itxura:

Aphez eta Errege, bi bothere betan,
Oi! zein ederki dauden haren eskuetan!
Ez da sainduagorik buruzagietan:
Nor da zuzenagorik, nor khorodunetan?
Gaixtaginek hortako dute begietan.

Azken bertsuan eskainiko dio euskaldunen leialtasuna:

Aita Saindu maitea, haur bihotzdun batzu,
Eskualdunak gu ere zureak gaitutzu:
Zurerik baizen ez da Eskualduntzat haizu.

Eskualdunek Aita Sainduari deritzan kantuan, Baionako apezpikua baitoa 
Erromara Aita Sainduaren apeztearen berrogeita hamar urte karietara, berriz 
ere zein fededuna den euskaldun jendea errepikatzen du:

Eskualdunen arima, o! Aita Saindua,
Zuri bai zuri dago tinkoki lothua.
Beti haren Fedea zutaz argitua,
Garbirik dago eta ezin bentzutua.

Aipatzen dituelarik Euskal Herrira jiten diren arrotzak erakusten du zein 
laket zaien ikustea euskalduna ohidurei atxikia, bereziki erlisioneari:



GRATIEN ADEMA «ZALDUBI». BERE MENDEKO... - Jean Haritschelhar 1065

Berak ez izanagatik ere oro gure erlisione berekoak, eder eta ohoragarri 
zaizkote elizan eta kanpoan gure Fedeaz ematen ditugun ageri guziak... 
Eguerdiko Anjelus plaza bethean buruhas erraten dugun horrek berak gora-
tzen beizik ez gaitu heien estimuan.

Euskaldun fededun delakoaren itxura ematen du frantsesez ere bere No-
tice sur le jeu de paume au Rebot, jeu national des Basques, le plus beau jeu 
du monde (Bayonne, Lasserre, 1894)) diolarik anjelusa aipatzean:

«Mais voici que du haut du clocher paroissial sonne l’Angelus de midi. Le 
jeu est immédiatement interrompu: joueurs, juges, chasseurs, spectateurs ne font 
qu’un coeur et qu’une âme pour prier la Mère de Dieu et manifester publiquement 
leur foi. Nous avons vu des dissidents, émus d’un pareil spectacle, se lever tête 
découverte et rester ainsi, respectueux et immobiles, jusqu’à la fin de la prière.»
(12. or.)

Zinez bere mendeko apeza izana da Gratien Adema Zaldubi. Bizi izan 
ditu Elizak ezagutu dituen aldaketak eta, bereziki, Ama Birjinari buruzko 
kartsutasun haundia, bizi izan ditu ere Elizaren gora beherak galdu dituelarik 
lur honetako botereak eta erregetza, III. Errepublikak 1875etik eta 1905 arte 
egin dituen urratsak laikotasunaren alde. Halere, nahiz eta borrokatuko den 
Errepublikaren eta orduko agintarien kontra, beti bere baitan dauka bere 
eginbidea dela euskalduna fededun atxikitzea.

GIZONA

Nahasia izan balinbada Frantziaren egoera, zinez nahasia izan da XIX. 
mendean: 1789ko iraultzaren ondotik, sortu da Inperioa dena gerla, denbora 
berean Napoleon I.ak indartzen zuela boterearen zentralizazioa, erresuma zela 
osoki batua eta ezin zatitua, haren ondotik hiru erreinu, Luis XVIII.a, Xarles 
X.a, Luis Feliperena, II. Inperioa eta azkenik III. Errepublika, hau ez aise 
onartua Elizaren aldetik eta bereziki Iparralde honetan. Historia hau, gogoan 
zukeen, dudarik gabe, Gratien Adema Zaldubik, sortuz gero 1828an. Zinez 
nahasmendua da nagusitzen den ideia jendeen artean, ikusirik ere nola jokatzen 
diren III. Errepublikako gobernuak, lege berriak bozkatuz, laikotasuna aldarri-
katuz Estaduaren aldetik, eskoletan, justizian, filosofia horren helburu delarik 
Elizen eta Estaduaren arteko lokarrien haustea legearen bitartez 1905ean.

Horien aitzinean bi irakurketa mota izan daitezke, bi pentsa molde di-
ferentak. Bata nagusitzen da Euskal Herrian, prentsaren bitartez bereziki, 
euskal astekari batetan hain zuzen. Alabainan, irakur daiteke Eskualduna
astekarian artikulu luze bat «Lehen eta orai» duen tituluarekin. Euskal He-
rriaren, euskal jendearen itxurak aurkatuz, zer agertzen da: iraganaren gorai-
patzea, oraiaren mendratzea. Lehen dena eder, orai dena itsusi, lehen dena 
ongi, orai osoki gaizki. Iritzi horrekin ez da onartzen ingurumena den beza-
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la, bizi den mundua, hobesten delarik atzokoa dena lore, egiazko parabisua. 
Eskualdunaren irakurle izanez, ikuspegi horietan murgildua zitekeen Gratien 
Adema Zaldubi.

Denek badakigu pilotazale sutsua zela Adema. Aski da irakurtzea pilota-
ri eta pilotariei buruz idatzi duen kantu luzea, pilota ohoratua Euskal herrietan, 
ederrena joko guzietan. Aipatzen ditu lehengo pilotariak, Perkain, Azantza, 
hain famatuak eta gero XIX. mendeak ezagutu dituen hoberenak, izan ditezen 
Hegoaldekoak edo Iparraldekoak.

Bainan, hain zuzen XIX. mendean, pilotak ezagutu ditu aldaketa haun-
diak: esku larruaren luzatzea lehenik, xixteraren sortzea gero eta denbora 
berean goma sartzen dela pilotetan, Hegoaldean lehenik eta XIX. mendearen 
lehen zatian Iparraldean. Orduan sortzen da jokatzeko manera berri bat, 
pleka deitzen dena, ez laxoa edo errabotea bezala bi eremutan jarriz lau edo 
bosteko taldeak eta zuzenki jokatuz, pareta baten kontra aldiz bi plekari bien 
kontra edo buruz buru. Alabainan, orduan, bi jokatzeko maneretan bat hobes-
ten zen, zaharrena dudarik gabe, noblea zelakotz. Adibidez, Pasaia-Doniba-
neko plaza laxoko paretan irakur daiteke: «El juego de ble cederá al de re-
bote – 1839». Egiten zen jokolarien arteko sailkapena. Laxoan edo 
errabotean ari zirenak pilotariak ziren. Plekako jokoa ez baitzen hain noblea, 
plekariak ziren hala jokatzen zirenak eta, dudarik gabe, pilotaria da hobetsi 
plekariaren aitzinean.

Hauxe da Ademaren iritzia:

Askotan eder zaiku
Plekako jokoa,
Trinket partidatto bat
Orobat laxoa...
Bego hargatik nausi
Errebotekoa
Pilotako legea
Hartan da osoa.

Argi eta garbi dago, bainan plekako jokoa, laxoko edo erraboteko joko-
aren aurka doa, plekaria ez baita pilotari ona izanen, pleka ariz galtzen ditue-
la ahal guziak:

Gaztetik ez denean
Pleka beizik hartzen,
Pareta hari joka
Besoa da galtzen;
Bixta eta indarrak
Guti han largatzen
Zabaleko joari
Nekhez gero jartzen.
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Beste kezkarik badauka Ademak. Orduko munduan pilota galtzen ari dela 
konparatuz lehengo munduarekin, ohidura zaharrak utziz, hain zuzen gero eta 
«estranjer» gehiago sartzen ari delakotz Euskal Herrian:

Plaza bat izaki’ta
Pilotaririk ez;
Asko herritan hortaz
Dagode ahalkez,
Eskualdun aztureri
Ukho hoi eginez
Eskualduna da hola
Kaskointzen nahi t’ez.

Euskal Herriko Eliza bestak aipatzen dituelarik gogoratzen ditu «Lapur-
diko seme bat, gaztean pilotari eta plaza gizon eder izana urte luzez urrun 
toki arrotzetan egonik, Euskal Herrirat itzulia» eman zuen lehen hitza zela 
Eliza bestei buruz: «Debruak joan du Eskualduna».

Eta segitzen du Ademak ikusten duela frantses hizkuntza gero eta gehia-
go sartzen ari dela denetan, frantses ohidurak halaber, idatziz:

Eliza batean, kantika frantsesak... predikua ere frantsesez... Besta hiru 
egunetan nihun kasik erreboteko partidarik gehiago jokatzen; orotan pleka eta 
pleka baizik ez... Muthikoska batzu karta frantsesekin jokotan eta frantsesez 
mintzo; handiagoko batzuk kaskoin herrietan bezala girletan; bertze andana bat 
ostatuan frantsesez kantu errepikan. Herriko plazaren erdian, dantza frantsesik 
baizen ez; dela polka, dela machurka, dela eskotich, eta purtzilkeria, herri han-
dietan hiriko musika batekin; ttikiagoetan chirribika edo klarinet soinuz; ... Es-
kualdunen leheneko thamburin eta chirola alegera hura nihun ez gehiago ageri... 
ez eta irrintzinarik ere kasik nihun.

Lehen eta orai: oi! zen ederra zen lehen hura!

Bainan oraia hor dago III. Errepublikarekin, Ademak onartzen ez duena eta 
jadanik 1876an dakigularik Errepublika bozkatua eta onartua izana zela Lege-
-Biltzarrean Wallon emendakinari esker boz baten gehiengoarekin urte bat lehe-
nago, idatziko du olerki bat zorrotza jorratuz Errepublika bera, agintariak eta 
errepublikazaleak, araberako aire edo doñu jauzikor eta alegera hautatuz...

Lehen eta orai da Ademak hautatu duen gaia Errepublikaren jorratzeko, 
gogoan daukalarik utzi duen fama txarra. Adibidez hona hirugarren bertsua:

Lehengo denboretan Errege batto zen
Orai denak errege hori da hori zuzen.

Egitura bera aurkezten da seigarrenean:

Bazterretan gizonik ez omen zen lehen
Eta gizona orai beha zein merke den.
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Zinez olerkiaren ardatza hori da bi neurtitzetan emanez lehen eta orai eta 
neurtitz berean ere, hala nola:

VIII.  Lehen aitoren seme eta orai burjes
...........................................................

XIII.  Lehen zerga eta orai kontribuzione
...........................................................

XVI.  Lehen ez zen bezala da mundua orai

Ikusten du mundua osoki aldatua, denek nagusi izan nahi, denek errege, 
indarrak dituela ziri baten bozak, ttikia handiari manatzeko gai dela, bainan 
olerkiaren azken bertsuetan trufatzen da Errepublikazaleaz, aldaketa izanikan 
ere, berdin asto egonen dela.

Nahiz olerki hoberena izan Sarako Lore Jokoetan ez zen nehor saritu 
1876an. Hor daukagu lekuko Duvoisinek Inchauspe kalonjeari igorri zion 
gutuna:

«Mon cher chanoine,

Je suis entièrement de votre avis, Biba Errepublika est la meilleure des
pièces qui ont été présentées au concours de poésie de cette année, mais elle a 
une tache originelle; elle est politique et M. d’Abbadie a toujours mis la politique 
hors du concours. Je doute que cette année il soit plus tendre avec elle...»

Iduriz, Antoine d’Abbadie jaunak zuen azken hitza eta Miarritzetik 
1876eko irailaren 4ean igorria izan zen gutunak adierazten zuen argiki.

Bada Biba Errepublikaren bertze idazkera bat aise luzeagoa, Klasikoak 
sortan Ales Bengoetxeak paratua. Lore Jokoetako olerkiak 19 bertso dauzka, 
Klasikoetan agertu denak 35, kasik doblea. Horrek aitortzen du Ademak be-
rritu duela osoki bere olerkia, emendatu duela. Noizkoa den azken idazkia, ez 
dakit, bainan interesgarri liteke jakitea.

Lehenik aldatzen du errepika, baztertuz 1876ekoa, «Dugun errepika, biba 
Errepublika!» hautatuz aldiz kantu karlista batena: Ai, Ai, Ai, mutila, bigarren 
parteak errepikatzen duela azken neurtitzaren bigarren zatia.

Nahiz agertzen den noiztenka «Lehen eta orai» delakoa osoki aldatu du 
bere olerkia, xixtakoak eginez, umorearekin:

Liberté, Egalité eta Fraternité
Ah! hiru gezur hoeik egiak balite!

Sakatzen du ziria «gezur» hitzarekin, bainan beharrezkoa zuen «egia»-
rekin kontrajartzeko. Ehun urteren buruan, noiz nahi aipatzen dira frantses 
politikan hiru hitz famatu horiek, amets hutsak dudarik gabe, mundu honetan 
sekulan gauzatuko ez direnak.
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Errepublikaren jorratzeko baliatuko du bertze jokamolde bat, jendeaz 
trufatuz izengoitien bitartez: Alferromes, Koskarin, Krakesku eta Triparno 
deitzen ditu errepublikazaleak. Argi dago nola eginak diren izen horiek: bi 
akats bilduz: alfer eta erromes lehenik, koska eta arin gero; ez dakit Krakeskuk 
diru xahutzaile erran nahi duen, zer nahi gisaz heldu da lehenik «krak» hots-
izena eta gero «esku» hitza. Triparnok, aldiz, erakusten du jale eta edale ona 
dela errepublikanoa.

Segituko du Kadet Astoputzekin, hala deitzen baita gizon zozoa, frantse-
sez erraiten den bezala «l’idiot du village». Lau bertsutan hartaz nausatzen da 
bere ideien aldetik, apezen kontra jarri delakotz, lanbide hitsa duelakotz eta 
bertze guziak ikaran atxikitzen dituelakotz. Hona beraz «gizon berria»-ren 
marrazkia, agintari berria, zuzenen kontra doana, indarra eta bortxa nagusituz, 
urrunago aipatuko duen bezala.

Eskolan Jainkoa debekatuz eta halaber leku publiko guzietan, ikusten du 
mundu berri bat hitsa, haurrak «abretzen» ari, abere bilakatuz eta bereziki 
arrotzak Euskal Herriaz jabetuz.

Hobendunak salatzen ditu bertsu labur bainan adierazkor batean, lau izen 
lerrokatuz neurtitz berean: «Framazon, arnegatu, zirtzil, judu». Horiek dira 
egiazko etsaiak, Frantzia guzian eskuindarrek salatzen dituztenak, lehena 
Framazon eta azkena Judu, hain zuzen olerkietan neurtitzaren lehen eta azken 
hitzek hartzen dutela indar berezi bat, agerrian ezarriz. Bi jende mota eransten 
ditu Ademak, «arnegata» erran nahi baita erlisionea ukatu duena, elizatik 
kanpo bizi dena, elizaren kontra jokatzen dena eta «zirtzila», hots, gaizki 
jauntzia bainan denbora berean gaizki ikasia, gizon gaixtoa, hitz batez fran-
tsesez erraiten den bezala: «la racaille».

Olerkiaren bukatzean beste gisa batez aurkatzen ditu iragana eta oraia 
«Ubi sunt» oihuarekin:

Nun dire Eskualdunen lehengo Fueroak?

ikusiz nola sartzen diren arrotzak Euskal Herrian, nola denetaz jabetzen 
diren eta nola galtzen ari den euskara:

Gure eskuara bera galduz bagoazik
Ai! nihoiz ez baginik ikhusi arrotzik!

Euskararen galtzea sartzen da XIX. mendeko jendeen kezka nagusietan.

Baliatuko du ere «Betiri Sants» gosetearen itxura, erakusteko zein gaizki 
doan Euskal Herria. Ez du deus ikustekorik Elizanbururekin sortu zuen kan-
tuarekin. Gosetea berriz ere, bainan orai lanean ari da gaixto eta tzarren fago-
retan eta denbora berean tronura igaiteko. Hona nola aurkeztua den:

Betirisantsen politika,
Bera laxo, bertzeak tinka;
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Gero «Bibe la liberté» errepika.
Jendea dabilka
Tiraka, purtzika,
Legar eta lege berri ukaldika.
Nausi nahiz oro gaindizka,
Bainan oro ezin aldizka.
Diote hori dela Errepublika. (bis)

Nola ez sala jadanik egina duena Biba Errepublika olerkian, atxikiz fra-
mazonak bakarrik:

Betirisantsen soldaduak
Framazon Beltzak deituak
Non-nahi zaizkigu nausi pharatuak.

Arnegatak eta zirtzilak izanen dira Betirisantsen bozkazaleetan, ongi ze-
haztuak Ademaren luma zorrotzean:

Jaun xanfarin, xilodun kasko,
Edale, mandril, esku mako,
Hoien bozak Betirik ditu beharko.

Eskuindarra dela Adema nehork ez dezake uka, eskuindarren politikari 
atxikia baitzaio, eskuindar agintariei ere. Lekuko dugu 1891n urriaren 13an 
Hazparne Barrandegian bildu zirelarik Chesnelong senadorearen inguruan 
euskaldun agintari batzu Ademak paratu zituen bertsuak, dena ohore haien 
alde. Horiek ziren Labat eta Etcheverry deputatuak, Garroko barua, Goyhenet-
che Donibane Lohizuneko auzapeza, Juantchuto Kanbokoa, Guichenné aboka-
ta eta Sala jauna. Chesnelong senadoreari eskainitako bazkarian ez pentsa 
ezkertiar jenderik han zirenik.

Euskal Herriak ezagutzen duen politika borrokaren ondoan hedatzen ari 
da bertze kultur mogimendu bat, 1853an Urruñan hasia Antoine d’Abbadie-k 
sortu zituelarik Lore Jokoak. Badakigu ere aldi bat baino gehiagotan Gratien 
Ademak Lore Joko horietan parte hartu zuela, lekuko dela Ameriketarako 
bidean olerkia, 1853ko Lore Jokoetako gaiari buruz. Badakigu ere saritua 
izana zela, hain zuzen alegia bat aurkeztu zuelarik 1873an Saran: Bildotxa eta 
Otsoa. Jadanik aipatu dut nola olerki hoberena izanikan ere 1876eko zein 
gehiagokan ez zuen saria lortu Biba Errepublikarekin, Antoine d’Abbadie-k 
ez baitzuen nahi politikan sartzerik. Bidarrain erretor zelarik ezagutu zuen 
Otxalde eta Xantxundegiko xakurra, Otxaldek asmatua, bilakatu zen Mehete-
giko xakurra Ademak eman zion orrazketei esker.

Euskaltzalea zen Gratien Adema eta euskal giroan bizi zen Hazparnen, 
Bidarrain eta Atharratzen, orduan, zinez, euskal mundua euskalduna baitzen. 
Bere Alegien Aintzin hitzak deritzan olerkian salatzen du euskarari eskaintzen 
dion ohorea:
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Jakintsunen erranetan
Behar bada sinheste,
Ederrena mintzaietan
Eskuara da, diote,
Eskualdunek arrotzetan
Hortaz ohore dute.

Denbora berean galdegiten du erne egoitea altxor horren atxikitzeko.

Nahi ala ez, Euskal Herriko Iparraldea beti Hegoaldeari atxikia izana da, 
bereziki mintzairaz. Ideiek ez dute mugarik ezagutzen eta alderdi batean sor-
tzen diren gertakariek beren eragina daukate bertzean. XVIII. mendeko fran-
tses filosofoen ideiak hazten dute Espainiako ilustrazioa. Frantses iraultzak, 
Napoleonen gerlak ondorioak utziko ditu Hegoaldean, hala nola karlistadek 
Iparraldean.

Lehen karlistadaren ondotik, foruen kontra jokatzen baita espainiol gober-
nua, mogimendu berri bat sortzen ari da Hegoaldean, foruzaleen artean. Iparra-
girre nabaritzen da horretaz eta goraipatzen du «Gernikako arbola» euskal li-
bertateen sinbolo gisa. Ikaragarriko arrakasta ukanen du kantu horrek Hegoalde 
guzian, are gehiago egilea herbestera kondenatua delarik eta, azkenean, euskal-
dunen himnoa bilakatuko da. Iparraldean laster ezagutua izanen da eta berdin 
ohoratua Lore Jokoetako kantu batzuk haren doñuan eginak baitira.

1879an Antoine d’Abbadie-k erabakitzen du Lore Jokoak lehen aldikotz 
ospatuko direla Hegoaldean, Elizondon hain zuzen. Orduan bihurgune berri 
bat izanen da Lore Jokoentzat, alde batetik aldizkatuko baitira Iparralde eta 
Hegoaldearen artean, bertzetik gai berriak agertuko direlakotz, hala nola, 
adibidez, euskararena. Elizondon aurkeztu behar ziren olerkiak «Euskaldunen 
gauzik maiteena» gaia hauta zezaketen edo gai librea. Ez da dudarik gauzik 
maiteena euskara dela eta Felipe Arrese Beitiaren Ama euskeriari azken 
agurra olerkiak lehen saria irabaziko du. Geroztik euskara izanen da gairik 
hautatuena eta hedatuena Euskal Herri guzian, Maulen (1880), Irunen (1881) 
eta toki askotan.

Urrungotik datorren ideologia batek bere bidea segitzen du XIX. mende-
an. Jadanik XVIII. mendean Azkoitian, sortu zelarik «Real Sociedad Bascon-
gada de Amigos del País» elkartea 1767an, lema gisa hartu zuen «Irurac bat», 
bilduz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa hiru probintziak. XIX. mendeko erditsutan 
agertuko da lema berri bat, Nafarroa gehituz bertze hiruei: hori da «Laurac 
bat». Iparragirre Ameriketarik sartu berriak bota zien Nafarrei:

Zorionezko batasunean
Nafarrak gure anaiak
Bizi dirade lege onean
Gaur gizon guziz ernaiak.
Guregatikan esango badu
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Etorkizunak, kondairak
Laurak bat beti!... maite alkartu
Izan Euskaldun leialak.

«Irurac bat», «Laurac bat», «Zazpiak bat» izanen da XIX. mendearen 
azken laurdenean agertuko den lema. Eskualdunak deritzan olerkian, 1892an 
argitaratua, Ademak aurkezten du euskaldunen historia, orduko jakitatea 
azalduz eta zortzigarren ahapaldian hauxe aldarrikatzen du:

Lapurdi, Nabarpe’ta Zibero,
Eskual herriak Frantzian;
Bizkai, Gipuzko, Alaba, Nabarro,
Berdin dire Espainian.
Zazpiak bat nahian
Bagaude aspaldi handian.
Zazpiek bat dute izan gogo
Elgarren oneretsian.
Oi! Zein litekeien ederrago
Baldin, Eskualdun herrian,
Eskualduna bere gain balago
Bere zuzenen erdian.

Hain zuzen, olerki hau sartzen da urte berezi horretan, Donibane Lohizune-
ko udalak eskaintzen diola Antoine d’Abbadie jaunari omenaldi eder bat Frantzia-
ko Académie des Sciences-eko buru izendatua delakotz. Besta horietan bilduak 
dira zazpi Euskal herriak d’Abbadie-ren ohoretan eta non nahitik oihukatzen da 
«Zazpiak bat», Antoine d’Abbadie barne, bukatzen duelarik bere esker mintzaldia 
erranez: «Chers compatriotes, joignez vos voix à la mienne déjà bien éteinte et 
crions tous ensemble: Zazpiak bat!». Aski da irakurtzea orduko prentsa kontura-
tzeko zein lilluratua zagon Donibane Lohizunen bildua zen jendea.

1893an Azpeitiako Lore Jokoetan Ademak aurkezten du Gauden eskual-
dun olerkia eta pixka bat birmoldaturik publikatzen du Donibane Lohizuneko 
euskal besten karietara. «Chant patriotique» dio prentsak, eta dudarik gabe 
halakoa da, bereziki bertsuen artean kantatzen delarik errepika famatua:

Zazpi Eskual-herriek bat egin dezagun
Guziak bethi, bethi, gauden gu eskualdun.

Lehen bertsuak amesten duela zazpien batasuna besarkada amultsu batekin:

Agur eta ohore Eskual Herriari,
Bizkai, Nabar, Gipuzko eta Alabari,
Lapurdi, Baxenabar eta Xuberori;
Zazpiak bat lot beitez besarka elgarri.

Berriz ere 1894eko giroa, 1892koaren parekoa da. Sekulan baino gehiago 
aipatzen da «Zazpiak bat» orduko agerkarietan, bereziki Eskualduna asteka-
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rian. Hizkuntza da euskaldun guziak biltzen dituena, Antoine d’Abbadie-k 
amesten zuena jadanik 1853an sortu zituelarik Lore Jokoak, galdegiten zuela 
parte har zezaten euskaldun olerkariek izan diten Hegoaldekoak ala Iparralde-
koak. Hizkuntzak eta kulturak sortzen dituzte lokarri sendoak euskaldunen 
artean mugaren gainetik.

Politikoki gauzatzen da euskaldun batzuen ametsa Arana Goiri anaiek 
sortzen dutelarik JEL alderdia, galdegiten duela Euskal Herriaren independen-
tzia, ideologia horrek bete duela XX. mende osoa eta segitzen duela oraino.

Gratien Adema Zaldubik bizi izan ditu XIX. mendeko, bere bigarren 
partean bereziki, Euskal Herriak ezagutu dituen aldaketak. Lekuko bat da, bai 
apez gisa, zintzoki Eliza zerbitzatuz, herritar gisa ere politikan, eskuindarra, 
Frantzia katolikoa izan den bezala, bainan euskaltzale suharra, euskara sustatuz 
haundizki utzi digun altxorrarekin.
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Andere Auzapeza, Jaun eta Andere hautetsiak,
Euskaltzainburu Jauna,
Euskaltzain eta Euskaltzale Jaun eta Andere guzieri bihotzetik agur!

Lotsa izigarri batek hartu nau hitzaldi hunen idazten hasi naizenean: zer, 
holako hizlari jakintsunen ondotik, ni baino askoz ere gehiago dakiten hoin-
bertze ikerle begi zorrotzen erdian, zer behar dut atera?

Jo aitzina halere, galdatua zaiguna bete behar dut nolabait! Jadanik erran 
izan zaizuen bezala Adema-Zaldubiren lanik gehienak argitaratuak izanak dira 
bizi zelarik andana bat eta hil ondoko urteetan berriz, 1908tik goiti, RIEB edo 
Revue Internationale des Études Basques agerkari famatuan bai eta Eskualdun
Ona deitu kazetan. Baina lan horiek guziak ez daude gehiago eskumenean, 
aspaldian agortuak dira.

Hortakotzat Euskaltzaindiak erabaki du denen edo gehienen berriz publi-
katzea, eskuizkribuak barne, zinez merezi baitute. Euskaltzaleen Biltzarrak eta 
Euskararen Erakunde Publikoak ere beren laguntza ekartzen dutela.

Lehen liburuki hau Saindu batzuen biziaz deitu dugu baina nola eta 
zertarik jalgia den erran aitzin behako labur bat bederen eman behar diogu 
obra osoari, eta lehenik nola erori zaizkigun Adema-Zadubiren eskuizkribu 
hauek guziak altzorat...

Elena Touyarou-Phagaburu-k deitu ninduen behin, baizik-eta Xipri Arbel-
bidek galdaturik ari zela, Bidegileak bildumarentzat, lan baten egiten Adema-
Zaldubi-z, eta ea lagunduko nuenez xehetasun zenbaiten biltzen eta artxiborik 
gelditzen bazen, haien bilatzen. Baietz bai, ihardetsi nion eta gogotik gainerat: 
Ademaren ondorengoak ezagunak baititut, eta ezagunak baino gehiago ere, 
berrogei urte huntan.

Holaxe joan ginen 2006ko azaroaren 22an, Elena eta biok, artxibo horien 
ondotik «Ademarenerat» eta han gure harritzea, mahai gainean ikusi genuela-
rik halako liburu eta paper meta, Pierrette Dourisboure adiskideak guretzat 
artoski bilduak! Hasten gara doi bat miatzen eta huna nun zer altxorra dugun 
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begien bistan: eskuizkribu miresgarriak, hainbertze eta halako estatu onean! 
Denak baliagarriak, izkirione xehea bezain bikainaz idatziak!

Elena eta biok, elkarri beha geunden, zozotuak bezala, ez genekien zer 
pentsa! Elenari erraten diot: zu literario alorrean trebe baitzara, har itzazu! Ez, 
zuk behar dituzu hartu, ihardesten dit, eta holaxe, eskuak ikaran bezala, be-
sazpian eraman nituen etxerat delako artxiboak, menturaz XIX. mendeko 
euskal eskuizkriburik ederrenak eta baliosenak.

Laster ikusi nuen, ordea, zer lan ikaragarria hartu nuen bizkarrean. Ze-
rrenda bat egin nuen eta 80 dokumentutan banatu zen guzia. Orotarat 2200 
bat orrialdeko lana osatzen dukete gaur.

Nork edo nork begiztatu nahi izanez gero, hortxe duzue lan hori, azpi-
marratuz eskuizkribuetarik abiatzen dela ene sail guzia.

*  *  *

Errana dugu bortz, sei edo zazpi liburukiren gaia badela. Nola egin dugu 
bada lehenbiziko huntan argitaratu behar zenaren hautaketa? Gogoeta sinple 
bat egin dugu: zertako ez publikatu, lehenik, behin ere argitaratuak izan ez 
diren lan batzuk? Gainerat, Adema-Zaldubiren neurtitzak eta kantikak ezagu-
tuak dira, adituen artean bederen, baina Ademaren euskarazko idazki laxoez 
nehork ez daki deus. Eta prediku hauek parada ederra emanen digute preseski 
Ademaren prosarako jeinua ezagutarazteko.

Huna nola sortu dituen Ademak, hemen argitaratzen ditugun prediku 
horiek. Herrietako bestak zirenean usaia zen predikari handi bat gomitatzea 
egunari ospe, dirdira gehiago emateagatik. Eta Ademak hortarako zaletasun 
handia izanki, gonbidatu zuten zenbait herritarat beren patroin sainduaren 
goresten laguntzeko. Gisa hortako hamar bat mintzaldi aurkitu ditugu haren 
lanetan eta haiek ditugu sartu lehenbiziko liburu huntan, erran dena, Ademaren 
prosa ezagutarazteko asmoz, hots, euskararekin, hitz laxoz nola jokatzen zuen 
erakusteagatik. Hori da hautu hunen zergati guzia.

Ikusiko duzue hor zer artarekin preparatzen zituen bere mintzaldiak! 
Funtsa eta errateko manera, biak errotik lantzen zituen. Hots, azala eta mamia 
biak maitasun kartsuenaz artatzen zituen. Hor ditugu beraz bata bertzearen 
ondotik urteko egutegian agertzen zaizkigun bezala:

– Jondoni Bixintxo (Beskoitze? Hendaia? Uztaritze? Ziburu?);
– Jondoni Joanes Batista (Hazparnen);
– Jondoni Petri (Senperen);
– Jondoni Juliano (Ortzaizen);
–  Andredena Maria (Ainhoa? Aldude? Ahurti?, Armendaritze? Arnegi? 

Azkaine? Bardoze? Baiona [Katedrala]? Bidarte? Heleta? Urepele?);
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– Jondoni Zipriano (Lekornen);
– Jondoni Martine (Ahetze? Arrosa? Biriatu? Domartiri? Miarritze [St-

Martin, bistan da]? Sara? Bada Akamarre ere baina han, gaskoieraz 
hitzegiten da);

– Que soy era Immaculada Counceptiou;
– Santa Luzia (Atharratzen);
– Jondoni Extebe (Baigorri? Donoztiri? Ezpeleta? Makea? Urketa? Zalgize?).

Aitzin solas gisa ezarri ditugun lerroekin ere, alta bada, ez zarete asper-
tuko: beha otoi zeinenak diren:

–  Andres Urrutia Euskaltzainburuak lehenik bere aurkezpenean salatzen 
digu Euskaltzainak liburu bilduma berri bat hasi dutela eta hain xuxen 
Adema-Zaldubiren liburu hau izanen dela lehen zenbakia.

*  *  *

Gero datoz lau lekukotasun, hobeagorik nekez asma baitzitekeen:

– Jean Hiriart-Urruty «zaharra», bere begiz Adema-Zaldubi ikusi duena 
predikatzen, kantatzen bai eta beilak edo erromesaldiak animatzen ere...

– Jean Etchepare, gure idazle nagusia, Alduden zelarik mediku gazte, 
ezagutu baitzuen, hark ere, Adema-Zaldubi hango ur onetan ibilki ze-
larik osasun bila.

– Piarres Lafitte-k, 1933an egin hitzaldi bat, erdaraz hau, horrela begi 
keinu ttiki bat egiten dugu, bidenabar, euskararik batere ez dakiten 
zenbaiti, haiek ere jasta bat bederen izan dezaten gure herritar handie-
narentzat daukagun gizonaren biziaz eta lanez.

– Laugarren lekukotasuna, Piarres Charrittonena dugu, 1985ekoa, euskaltzain 
sartu zen urtekoa naski, bertze hirurek erranak osatzen ditu xehetasun 
anitzekin euskara bizi batean miresten dituela Adema-Zaldubiren lanak.

Zer nahi duzue gehiago entzule onak: Euskaltzainburuaren aurkezpena 
batetik eta bertzetik lau lekukotasun: iragan mende horrek, Iparralde huntan 
eman ote du lau jakintsu horiek baino handiagorik?

Horra beraz gertakari handiak burrustan datozkigula gainerat, Senperen, 
eta Euskal Herri guzirat zabaltzea merezi duten mailakoak! Jadanik Dufau bi 
anaiak liburuarekin loriatuak gelditu ginen dokumentu arras bereziak, eta 
adituek historikotzat jotzen dituztenak, eman baikenituen argitarat, hau da, 
notariozko kontratu ofizialak République Française zigiludun paperetan! Bi 
hizkuntzetan paratuak baitzituen, frantsesez eta euskaraz, hizkuntza bakoitzari 
leku ber-bera emanik.

Denak harriturik gelditu dira gure notario eta auzapez ohiaren balentria 
jakitearekin...
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Bai, horra beraz, Dufautarrak azaldu zaizkigun urte berean Ademata-
rrak!!! Zeren-eta, artetik errateko, baita bertze Adema bat ere, Gratien-en 
iloba, Monseigneur Blaise Adema (1861-1936), ez zena nor-nahi hura ere, 
Eskualduna astekariaren buru izan baitzen lehen gerla mundialetik lekora, 
1918tik 1925erat.

Baina egun Gratien-ekin egon behar dugu.

Saindu batzuen biziaz liburu hunen ondokoa zein izanen den ez dakigu 
oraino. Biziki ontsa litzateke naski gaiak aldizkatzea, batean gai erlijiosoak, 
bertzean profanoak; honelaxe letozkiguke orduan:

– Bigarren liburukia: Zaldubi Artzain Beltxaren neurtitzak (gai profano-
ak); hau bide da Zaldubiren eskuizkriburik miresgarriena: hor daude 32 
kantu, orotarat 324 neurtitz edo bertsotan. Ohargarrienak: Pilotariak, 33 
bertsu; (Biba) Errepublika, 62 bertsu!!! Eskualdunak eta Gauden gu 
Eskualdun, 25 bertsu. Gai profano horiek badute beti zuhur gogoeta bat 
gibelean.

– Hirugarren argitalpena litzateke: Kantikak (gai erlijiosoak): hor badira 
26 kantu, 260 bertsorekin. Arrakastatsuenak, Oi Gurutzea, Adora deza-
gun, Amodio Ohore eta Uholde baten pare. Azpimarratu behar da ho-
rietan Santa Engrazi edo Santagrazi sainduari Ademak bota zizkion 31 
bertsuak!!!

– Laugarrena: Alegiak eta bertze neurtitzak (gai profanoak); alegiak 7 dira 
eta kantuak 36, 358 neurtitz edo bertsutan zabalduak.

– Bosgarren eta seigarrena: Predikuak lirateke, 25bat orotarat eta hor bada 
bertze bi libururen gaia.

– Zazpigarrena: Gaineratikoak... edo. Hor sartuko genituzke Ademaren 
lanetan dauden bertsio desberdinak, aurten eginen diren hitzaldiak, 
gaurkoak barne, eta holako.

*  *  *

Dena den, lehen liburuki huntan berean uste dut bakoitzak aurkituko 
duela Adema-Zaldubiren obran alhapide: batzuek haren literatura gisari beha-
tuz eta hura arakatuz; bertzeek erlijio eta fede begiz gogoetatuz; eta nik daki-
ta bertze zenbatek oraino, zenbat begi motaz, behatuko dioten, alde guzietarik, 
jorra eta jorra, ariko zaizkiolarik?

Orain, egia da, ez dakigula beti nola izendatu gizon handi hau. Jadanik 
errana izan zaizue, berak idatzirik baitago, obra erlijiosoak «Adema» izenpe-
tzen zituela eta bertze gaietan «Zaldubi» izenordea erabiltzen zuela. Gizon 
hunen berezitasunetarik bat da, hain xuxen, bi alorretan berdin trebe eta suhar 
jokatu izana. Beraz, gizon osoaz ari bagara, Adema-Zaldubi deitu behar genu-
ke, ene ustez, bertzela makur ibil gintezke eta ez genezake errespeta berak 
Azkue handiari idatzi ziona.
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Alabaina Zaldubi-k ez du gizon osoa besarkatzen eta apeztasuna zerbait 
zitzaiola diosku, Jean Hiriart-Urruty zaharrak liburu huntan berean irakurriko 
duzuenez, euskalduntasunarekin batean biak gorenean baitzeuzkan! Apeztasu-
na biziki gora ezartzen bazuen, ez zuen haatik giristinoen eginkizun-maila 
apaltzen, ez ala fede!

Huna beharbada, haren obra guzian, ni gehienik harritu nauen ateraldi 
bat, Zipriano apezpikua goresten duen kapituluan da; huna, hitzez hitz:

aitamak, etxeetako aitzindariak, zuek ere zuen haurreri edo azpikoeri buruz 
apezpikutasun batez bezala beztituak zarezte!

Harritu naiz hori irakurtzean! Ez dut uste larderia galdez ari dela; iduritzen 
zait, izatekotz, biziki gora ezartzen dituela aita eta amatasuna. Iduritzen zait, 
izatekotz, «artzainaren» erantzukizun arduratsuaz ari dela. Berak, bere buruaren-
tzat ere, ez ote du erabiltzen, lehenik Mendiko Artzain beltxaren neurtitzak eta 
geroxeago, lan berarentzat, Zaldubi Artzain beltxaren neurtitzak? Ez da dudarik 
«artzaingoa», gisa guzietarat, gora zeukala. Beltxa, izenlagun horrekin berriz, zer 
erran nahi izan duen ez dugu argitu, baina, badirudi, hor ere, apez-artzainaren 
sotana beltza orhoitarazi nahi duela. Ohartu zarete, bistan dena, beltxa ezarri 
duela eta ez beltza, Iparralde huntan segurik baita bien artean alde handia.

Adema-Zaldubik bere lanetan ez du nehoiz aipatzen Senpere-rik: iduri du 
ahalke dela bere sorterriaz. Jakin behar da haren denboran, gure herrian, 
apezen etsai ziren «gorri» batzuk gaitzeko indarrean zirela. Senpere, 1789an, 
frantses Iraultza Handiaren alde jarri zen bere inguruko herriak, Sara, Azkaine, 
Ainhoa eta bertze, Lege Zaharrari leial zegozkiolarik. Eta ez zen epelki jarri 
gero! Notableak aitzindari Duronea notarioa, Loustau Senpereko jaunaren 
lurren kudeiatzailea (hau, itxura guzien arabera, bere nagusiaren kontra...), 
Marithurri, herriko erretora bera, bikarioak halaber! Iraultza horrek piztu suak 
iraun du Ademaren denboraldi guzia, eta geroago ere, bertze urte andana baten 
buruan itxindi eta pindar batzuk bizirik zeudela daukagu...

Badakigu karrika nagusiaren zabaltzeko, Adema-Zaldubiren sort-etxea 
ere aurdiki ziotela. Zer gatazkak «xurien» eta «gorrien» artean! Duela hiru-
retan hogei urte oraino, alde batetik Bernard Elissetche irakasle handia eta 
bertzetik Dominique Dufau notario eta auzapez ohia, zeingehiagokoa ari zi-
ren; lehena Senperek Errepublikaren alde egin zuen bidea laudatzen eta 
bertzea bide horren gehiegikeriak salatzen! Eztabaida horien lekukoak badira 
oraino gaur egun... Eta, ikusten duzuenez, ez gara hor merkatu ondoko bi 
basoren arteko ahapaldietan, Senpereko bi jakintsu handienen arteko eztabai-
darekin baizik!!!

Dufauren iritzi, doi bat leunduak, egia erran, Dufau bi anaiak liburuan
dituzue. Bernard Elissetche-ren artikulu bikain bat ere irakur dezakezue 
1954an Gure Herria-n agertu zuena eta deitua:

le gouvernement des etxeko jaun à Saint-Pée-sur-Nivelle.
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Orain eskerren bihurtzea gelditzen zait. Lehen-lehenik Dourisboure fami-
liari. Aspaldikoa da horiekin dudan harreman ezin hobea. Ikastola, horien etxe 
batean sortu genuen 1971n. Zirikolatz, Senpereko Dantzari taldeak ere badu 
hogeita hamar urte pasa horien borda batean kokaturik dagoela, leku egokia-
gorik ez baitzezakeen aurki. Milesker handi bat artxiboak prestatu baitizkigu-
te, deplauki, konfidentzia osoz. Biziki hunkitu gaitu egitate horrek.

Milesker Senpereko kirol batasunari bozgoragailua prestaturik.

Milesker Christine Bessonart andere auzapezari eta Dominique Idiart 
kultura arduradunari, haste-hastetik sail huni buruz erakutsi duten begirunea-
gatik.

Zorionak eta milesker Edouard Solorzano Jaunari Adema-Zaldubiren 
orhoit-irudiaren egileari.

Euskaltzaleen Biltzarrari ere eskerrak beti errotik laguntzaile izan baita, 
diruztatzean parte hartuz gainerat.

Milesker oraino Andiazabal Jaun Kalonjeari: egun Adema-Zaldubiren 
obra literarioa goraipatzen badugu, igandean, etzidamu, haren kristau ekarpe-
na goretsiko baitugu Piarres gure kalonje langile kartsuaren laguntzarekin.

Azkenik Euskaltzaindiari eskerrak, ohore handia egiten baitigu egun 
Senpererat etorriz biltzar ideki baten ospatzerat eta bihar bere hilabeteroko 
bilkura eginen baitu Herriko Etxean. Milesker zuri bihotzez, Andres Urrutia, 
euskaltzainburu jauna, zazpi eginahalak egin baititutzu egun huntako lehenbi-
ziko liburu hau atera zedin, epeak arrunt laburtuak genituelarik, besoen puntan 
eraman duzu, kemen handiz, eta eskerrak dizkizugu bietan, jadanik indar ber-
bera egina baitzinuen Dufau bi anaiak liburuaren alde eta hori ere ez baitugu 
ahanztekoa Senperen.

Eta egun Adema-Zaldubiren lehen liburukia zurekin ekarri duzu; ez zara 
Olentzeroren jantzitan jarri baina haren eginkizuna betetzerat zatoz Euskal-
tzaindiak, urririk, eskainiko baitigu hemen gauden bakoitzari, bilkura ondoan 
liburu berri bedera!

Eta ez hori bakarrik: Bidegileak, hau ere Adema Zaldubiren biziaz eta 
lanez ari den liburuxka dohainik izanen dugu, zure bitartez, Eusko Jaurlaritzak 
eskainirik.

Gora beraz Dufau anaiak!
Gora Adema-Zaldubi!
Eta oraindanik Eguberri zoriontsuak guzieri.





LIBURUAREN AURKEZPENEAN

Andres Urrutia, euskaltzainburua

Zaharrak berri esango du, ezbairik gabe, irakurle ohartuak, Zaldubi ze-
naren liburu hau esku artean hartzen duenean. Merezi al zuen?, gehituko dio 
beste norbaitek, adi-adi, aspaldikoaren sunda orrialde horietan atzematen
duenean.

Egia esan, bata eta bestea aintzat hartu beharko ditugu, Gratien Adema 
kalonjearen lana berriro argitaratzen den honetan. Izan ere, aspaldikotasunaren 
doinuak ez dakartza, nahitaez, zahartasunaren ajeak eta ahuleziak. Bestela esa-
nik, aspaldiko horrek, Zaldubiren kasuan, klasikotasuna jartzen digu agerian.

Modernotasuna! Horra hor askoren aldarria egunotan. Modernotasuna, 
hala ere, modu askotara uler daiteke. Ez maltzurrena, esan gabe doa, sustraiak 
eta erroak sendo ezarri eta gibelera behatu gabe, aitzina doanarena. Halakoetan 
datorkigu Zaldubi senpertarra. Hain zuzen ere, beste behin erakustera belau-
naldi baten maisutasuna, euskara dela eta. Nork baztertuko ote ditu euskal 
letretatik, egun ere, Jean Etxepare eta Hiriart-Urruty? Nork utziko du aldame-
nean Zaldubiren egina, euskarak ordurik beharrenak dituenean, euskarak berak 
diskurtso bilbatzaile eta duin baten jabe izan behar duenean?

Horra hor galdera. Erantzuna, aldiz, aspalditik eman zigun 1909. urteko 
Almanaka berriak, Zaldubi hilberriaz ari zela:

Ikhusgarri da zein ongi zakien Jaun Aphez horrek, Fedezko gauza ukigarri-
enen bertsu ederrenetan ematen, eta hori hain garbiki eta hain choragarriki, non 
fededunek adit baitzetzaketen eta atchik ere den gutieneko nekherik eta uzkurta-
sunik gabe.

Bertso eta kantikak nagusi, zergatik orain Saindu batzuen bizitzaz jardu-
tea, hau da, eliza hitzaldiak abiaburu hartzea, gure egungo euskaldunei oste-
ra ere Zaldubiren lana eskaintzean? Bi-bitakoa izan daiteke arrazoia, bi
norabide gurutzatzen baitira haren eginahaletan: lehena, pulpitutik edo jen-
daurrean hitz egiteko molde eta manera euskalduna; bigarrena, idazteko or-
duan eliza-erretorika prosa egiten duena, prosa horretan euskaldunaren ispilu 
argia datorkigula.

Egia esan, erlijioaren egiek ez dute egun Zaldubiren garaikoan zuten hots 
eta arrabotsik. Hizkuntza eta esamoldeak, aldiz, bete-betean datozkigu, horien 
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premian baikaude euskaldunok. Prosa-molde indartsuak osatu behar ditugu, 
euskara izan dadin, erlijioaren eramaile ez ezik, literatura, zientzia, lege, 
ekonomia... hots, giza bizitzari dagokion ororen eramaile. Horretan lagungarri 
eta erakusgarri da Zaldubiren egitekoa, horretan ere oheergarri gaurko euskal-
dunentzat.

Aspaldikoa izateak berarekin dakar, bestalde, egunotako irakurketa-ohi-
turetara alderatu beharra. Hala egin du, artez eta trebe, ohi duenez, Henri 
Duhau senpertarrak Zaldubi herrikidearen lanekin. Adi egon bekio irakurlea 
berak esandakoari eta adierazitakoari. Horregatik, Duhauren bidelagun izan 
gara, ibilbide horretan, Euskaltzaindia eta Euskaltzaleen Biltzarra, uste baitugu 
Euskal Herri euskaldun honetan, idazle klasikoak euskal kultura beregain 
baten zimentarri irmoak direla. Izan dadila, beraz, oraingo hau geroko batean 
elkarrekin egin daitekeen lanaren seinale, Euskaltzaindiak behar duelako 
Euskal Herriaren lurralde bakoitzari berea ematea.

Hitzño bat ere gorde dezadan esateko, liburu hau Zaldubiren azkena ez 
dela izango Euskaltzaindiaren argitalpenetan behinik behin, segida ederra izan 
dezakeelako honen gerogarrenean etor daitezkeen beste batzuen aldetik. 
Hainbatez, Euskaltzainak izeneko bildumak, liburu honekin hasiera duenak, 
bere baitara bideratuko ditu Akademiaren historiaren barruan jokabide esan-
guratsua eta pisuzkoa izan duten kideen obrak nahiz ikerketak, eta, orobat, 
eurei buruzko azterketak, hizkuntzaren historia ere alboratu gabe.

Gratien Adema senpertarrak euskal lanaren aitzindaritza eraman zuen, eta 
halaxe jokatzen erakutsi zigun. Geurea da orain txanda. Atxik dezagun eskuara!



JEAN HARITSCHELHAR EUSKALTZAINBURU
OHIARI OMENALDI-ARGITALPENA

«Iker» Bilduma: 21. zenbakia

Bilbo, 2008-I-24 





JEAN HARITSCHELHARREN
OMENALDIAN

Andres Urrutia, euskaltzainburua

Katea luzea bezain sendoa da, Euskaltzaindiaren historian, Jean Harits-
chelharrek osatu duena. Dela euskaltzain oso, dela kargu eta arduradun (eus-
kaltzainburu zein euskaltzainburuorde), Jean Haritschelharrek betidanik eskai-
ni dizkio Euskararen Akademiari bere ahala eta lana.

Bistan da, hortaz, ondo merezitako omenaldiari berea eman behar zaiola. 
Emok emaileari, egiok egileari, dio esaera zaharrak. Halaxe egin nahi izan dugu 
guk ere, zure euskaltzainkideok, zurekin batera Akademiaren egitekoetan ari 
garenok, omenaldi akademikoa antolatu dugunean. Helburua argi dugu: zuri 
itzuli, neurri txiki eta labur batean, liburu gisa, zuk zeuk Akademiari eskuzabal 
eman diozuna. Hartara, belaunaldi eta zeregin desberdinetako kideak gaituzu 
liburuaren egile, eta, erraz atzemango duzunez, badira hor tartean ere zure 
besarkada beroa jaso dutenak Euskaltzaindian lehendabizi sartzeko orduan.

Hitz bat ere kendu gabe, esan daiteke zu eta Villasante, Villasante eta zu, 
harako bikotea zaretela, Euskaltzaindiaren gobernuari molde berria ekarri diona, 
aldian aldiko eskakizunei eta premiei ateak ireki dizkiena eta gizartearen iritzia 
aintzat hartu duena, akademia orori dagokion jakituria-maila gutxietsi gabe.

Har itzazu, beraz, Jean Haritschelhar jauna, zure euskaltzainkideon 
omena eta aipamena. Hor dituzu gure ahaleginak, zuk zeuk maite dituzun 
alorretatik hainbatetan zertuak: euskal literatura, historia, pilota, euskara, 
euskal klasikoak… Horietan guztietan zara trebe eta iaio. Horietan guztietan 
ere, maisu eta bidegile, gobernu-gizonak behar duena baztertu gabe.

Ekin eta jarrai. Horra gure leloa, gure esanahi nagusia. Horrek eramaten 
gaitu, aurrenik, zuri eskerrak ematera eta ohore eskaintzera, bikain egindako 
lanarengatik. Hurrenik, horrek guztioi eskatzen digu, eginkizun ditugun horie-
tan, halako adore eta kemena izatea, gu ere, zure antzera, euskararen eta Euskal 
Herriaren mesederako saia gaitezen.





ESKER HITZAK

Jean Haritschelhar

Euskaltzainburu jauna
eta euskaltzain kideak,

M. le Président de l’Office Public de la Langue Basque (E.E.P.)
et représentants du Conseil d’Administration,

Agintari jaun-andereak.

Gaur hemen bildu zareten guziei:
aratsalde on eta ongi etorri.

Hona non den etorria ohorezko tenorea, ohore euskaltzainburu ohiarentzat 
Euskaltzaindiak eskaintzen diolarik hemen Bilbon, bere egoitzan, hainbeste 
jenderen aitzinean omenaldi berezi bat, «eskerrak bihurtuz euskal Akademia-
ren egitekoetan hainbeste parte harturik eta orokorkiago euskararen alde hain 
jarraituki jokaturik» gomitak dioen bezala.

Jakin zazue, zuk euskaltzainburu jauna eta, denbora berean, euskaltzain 
kide guziek, entzunik ere euskaltzainburuaren hitzaldia, senditzen dudala bi-
hotzean holako ximiko bat laudorio zama horren pean. Ohore doblea, omenal-
di hau egiten delakotz Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoko agintarien 
aitzinean, etorriak honara hitzarmen baten sinatzeko, horrek erakusten duela 
hizkuntzari buruz sekula baino gehiago sortzen eta sendotzen direla lokarriak 
Iparraldearen eta Hegoaldearen instituzioen artean, egiaztatuz aspaldi honetan 
euskaltzale ainitzen ametsa.

Hain zuzen ez zitekeen holakorik asma duela orain 46 arte, 1962an, be-
rrikitan etorria nintzala Baionara euskal erakustokiko zuzendari, jin zitzaida-
larik Aita Lafitte uztailaren azken egunean erraiteko bezperan izendatuak izan 
zirela bi euskaltzain berri, Aita Diharce-Iratzeder olerkaria eta ni. Berehala 
ihardetsi nion: «baina orain arte gauza guti egin dut euskararen alde!» Eta 
harek, irriño bat ezpainetan: «eginen dituzunak izanen dira lekuko.» Oroit naiz 
ere, urte baten buruan, Baigorrin egin nuelarik sarrera-mintzaldia bildu zirela 
orduko euskaltzainak, iparraldekoak dudarik gabe Aita Lafitte, Eppherre ka-
lonjea, Dassance, beti gogoan dauzkadanak, bakoitzak bere eran egin bainau-
te izan naizen eta naizen euskaltzalea, eta ere Hegoaldetik jinikakoak pasapor-
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tea zaukatekalotz Mitxelena, Irigaray, Arrue. Frankismo garaian bizi zen 
Hegoaldea, Iparraldea aldiz libertate eremu agertzen zen.

1968an Euskaltzaindiak hartu du bihurgune haundi bat, euskara batua 
finkatu lehenik eta bultzatu beharrez gero. Egitura berrituz, bide berri bati 
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lotzen zitzaion eta egiazki lanean jartzen. Hori izan da egiazko iraultza, den-
bora berean sortzen baitzen lan egiteko manera berri bat: elgarrekilako lana 
fagoratuz batzordeen bitartez.

Lan sakonetan sartuz, euskara idatzia Orotariko euskal hiztegiarekin, 
euskara mintzatua, euskalkiak, Hizkuntza Atlasarekin, Gramatika azterketak 
Gramatika orokor bati buruz, Onomastikako estudioak eta arauak eskainiz, 
Literatura barnatuz jardunaldi eta kongresuen bitartez, Euskaltzaindiak lortu 
du onarpen osoa Euskal Herri guzian.

Frankismo garaia bukaturik, hasi da 1976eko otsailaren 26eko erret de-
kretorarekin, segitu gero 1979an Euskal Herriko autonomia estatutoarekin bere 
6. artikuluan, Eusko Jaurlaritzak eta hiru foru aldundiek berretsirik, Nafarroa 
heldu zela geroxago 1986an euskararen foru legearekin bere 3. artikuluan.

Gogoan ditut egoitza honen eskaintza Bizkaiko foru aldundiaren ganik, 
barneko apaindurak Eusko Jaurlaritzak, hiru foru aldundiek eta Nafarroako 
gobernuak ordainduak, kontutan hartuz ere Gasteizko, Iruñeako eta Donostia-
ko ordezkaritzak, Baionakoa berrikitan Baionako udalaren eskutik. Gogoan ere 
Pauen egin zen bilkura oroitgarria, zazpi Euskal Herrietako agintariek parte 
hartzen zutela, bilkura horrek erakusten zuela ofizialki kontseilu orokorraren 
ganikako ezagutza.

Urrats bat gehiago gaur, Euskaltzaindiak Euskararen Erakunde Publikoa-
rekin sinatu duen hitzarmenarekin, erakunde horretan sartuak direla frantses 
Estadua (Jaun prefeta gure artean dagoela), Akitaniako lurraldea (Frantxua 
Maitia lekuko), Kontseilu Orokorra (Max Brisson hitzarmenaren sinatzailea) 
eta Iparraldeko herrien sindikata (Vincent Bru buru duela).

Horiek guziak lortu ditu Euskaltzaindiak erakutsiz bere jokamolde profe-
sionala, biltzen baititu bere batzordeetan Euskal Herri guziko Unibertsitateko 
ikerlerik hoberenak, haien lana errexten dutela Euskaltzaindiko enplegatu 
guziek, haiek ere parte hartzen dutela Euskaltzaindiaren egitasmo erraldoian.

Hona non den etorria eskertzeko tenorea. Barkatuko didazue eskerrik 
beroenak eskaintzen baldinbadizkiot lehenik hemen dagon ene espos-lagunari. 
Badu berrogeita hemezortzi urte ezkonduak garela eta beti ene ondoan egona 
da oposizioak preparatzen nituelarik Parisen, gero Agenen eta Baionan tesira-
ko azterketak segitzen zituela, gordez beti ene lanen idazteko beharrezkoa 
nuen bakartasuna, onartuz ere etxetik kanpo ikerle, erakasle edo euskaltzain-
buru izanez, hartu ditudan egunak, asteak ere batzutan. Egiaz dirotzuet mere-
zi duela omenaldi honen gozatzea enekin.

Eskerrak ere zuri euskaltzainburu jauna eta zuzendaritzari, aho batez 
onartu duzuelakotz Beñat Oihartzabalek proposatu omenaldia, haren kudeake-
ta emanez Beñat berari eta Jose Luis Lizundiari. Ene adiskide haundiak diren 
biek artoski ereman dute beren lana, behar diren laguntzak bilatuz liburu honen 
burura eramateko. Eskerrik asko.
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Azkenean eskertu nahi ditut opari honetan, paregabeko oparia baita 
enetzat, parte hartu duten guziak. Eskaini didazue zuen jakituria, eskaini ere 
ikertzeko eta idazteko hartu duzuen denbora, dakidalarik lanpeturik zaudetela 
denak. Zuen emaitzek erakusten didate enekilako daukazuen atxikimendua eta 
adiskidantza. Ekintza hunkigarri honen aitzinean, zer erran? Umilki eta zinez 
hunkiturik, bihotz bihotzez bihurtzen dizkitzuet eskerrik bizienak, eskerrak, 
bai, milaka.



JEAN HARITSCHELHARREN OMENALDIA

Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea

Euskararen erakunde publikoko lehendakari jauna, Euskaltzainburua 
jauna, agintari jaun-andereak, adikiskideak, arratsalde on!

Nekez asma zitekeen egungoa baino parada egokiagorik euskaltzainek 
Jean Haritschelharri omenaldi honen egiteko. Izan ere, Euskaltzaindia abantzu 
90 urteetara heltzen delarik, lehen aldia da mugaz harainditik hona, gure 
egoitza nagusira, bisitaz heldu zaizkigula euskararen ardura duten hango 
agintariak, modu horretan azken urteetan eta bereziki 2001ez geroztik izan 
diren erakunde loturei agerbide berezia emanez.

Honela, nolabait behar bezala bururatzen da Jean Haritschelharrek aspal-
di honetan Iparraldean ere euskararen akademiaren ezagutarazteko egin lan 
luze, etengabea. Behar-beharrezkotzat zeukan lana, zeren baitzekien bi estatu-
ren arteko mugaren gainean an ixtaklok bezala jarria den erakunde berezi 
honen ezagutzarekin lotua zela, sinbolikoki bederen, euskararen beraren eza-
gutza publikoa ere.

Ez da oraino, zorigaitzez, euskaldunek nahi luketen bezalako ezagutza, 
zor zaiena eta Euskaltzaindiak aspaldi eskatu duen bezalakoa, oraindik ere ez 
baitu han euskarak legezko ezagutza beterik, ez ofizialtasunik. Bizkitartean, 
legearen isiltasun horretan, nola uka egiazko aitzinamendua egina izan dela 
Estatuaren, Eskualdearen eta Departamenduaren gerizapean Euskararen Era-
kunde Publikoa eratzearekin.

Horregatik, pozgarri zait, eta uste dut, hori erranez euskaltzain guzien, 
eta bereziki mugaz haraindikoen sentimendua adierazten dudala, hemen, gure 
artean, Iparraldeko erakunde publikoen ordezkariak baititugu. Presentzia ho-
rrek berak zerbait adierazten du, dudarik batere gabe, azken bi hamarkadetan 
izan den bilakaerari eta aldaketei buruz. Egiazki ez zen bide hoberik Jean 
Haritschelharrek euskararen alde egin lanaren omentzeko.

Orok dakigunaz, izanak ditu jadanik Jean Haritschelharrek omenaldiak 
Euskal Herrian: lehenik, doktore Honoris Causa egin zuen Euskal Herriko 
Unibertsitateak 1992an, eta mugaz beste parteko unibertsitate lankideek ere 
1999an haren ohoretan biltzar bat antolatu genuen Baionan, ondotik aktak 
bildurik liburu bat argitara emanez. Eusko Ikaskuntzak ere omenaldi hunkiga-



1096 EUSKERA – LII, 2007, 3

rria egin zion Baigorrin zenbait urteren buruan, 2005ean, eta garaitsu hartan 
ere naffarek Irujo saria emanez.

Nehor ez da harrituko, haatik, Euskaltzaindiak ere omenaldi hau egiten 
baitio egun, ez baita dudarik Jean Haritschelhar Euskal Herriko erakunde 
batekin identifikatua bada, erakunde hori Euskaltzaindia dela.

Euskaltzainek, akademietan egiten ohi den bezala, lan akademikoak eginez 
omentzen dituzte beren kideak. Hala egina izan dute lehenago, Luis Villasante, 
Piarres Lafitte, eta Federiko Krutwigentzat, bai eta, unibertsitatearekin batean, 
Jose-Luis Alvarez Enparantza Txillardegirentzat ere. Hala egina dugu oraingoan 
ere. Arratsalde honetan aurkezten dugun liburuan 33 euskaltzainek, izan daitezen 
osoak edo ohorezkoak, edo Jean Haritschelhar buru den Literatura batzordekoak, 
azterlanak eskaintzen dizkiogu beraz, liburu gotorra osatuz.

Gramatika, eta hizkuntza konparaketa, literatura, onomastika, gizarte eta 
historia solasak, gai guzietarik, aurkitzen da liburuan. Erran gabe doa ezin has 
naitekeela hemen ororen bederazka aipatzen. Ordea, batzuk argira ekarriz, 
besteak ilunpean uzten baitira, ez nuke nahi nehori mingarri gerta dakizkion 
aurkezpen honetako solasak.

Halere, irakurle zenbaiten jakin mina zerbait gisaz pizteko asmoz eta salbu-
espen bat eginez, erran dezadan, Jean Haritschelhar gaztean pilotari ere izana 
baita, segur naiz, gogotik irakurriko dutela, guk bezala, Emile Larre haren herki-
deak apaiz pilotariez idatzi artikulua, Orson Wellesek eginikako film hartako 
zenbait irudik bezala, Obaba galdu baten nostalgia zenbaiti ekarriko diena.

Ohi den bezala horrelako liburuetan, hastapenean, omenduaren lanak 
bereziki aipatzen dira. Bi partetan egina dugu Jose Luis Lizundiak eta biek 
lan hori: hark gogorarazi du zer izan den Haritschelharren ibilaldia gure 
akademian (eta gero aipatuko dizkigu berak hemen berean), eta nik, bestelako 
eta bereziki unibertsitateko haren lanak kontuan harturik, bildu dut haren bi-
bliografia akademikoa, irakurleak ikusten ahalko duen bezala, 1960an hasirik 
2006 arte 400 erreferentzia baino gehiago dituena.

Kopurua bera adierazgarria da eta aski klarki bere buruz mintzo. 2006 
arte erran dut, ezen ez da bukatua, ez hetsia, zerrenda hori. Joan den astean 
Baionan idazkolatik atera den Lapurdum aldizkariaren azken zenbakian argi-
taratzen baita Haritschelharren ikerlan berri bat, urteetan antropologo batzuk 
hainbeste mintzarazi dituen etimologia misteriotsu bat argituz: aitaginarreba
eta amaginarreba hitzena, hain zuzen.

Lan akademiko horien guzien artean bat bereziki hautatu behar balitz, 
nola ez, Pierre Topet Etxahun koblagileaz eginikako doktore ikerketa aipatu 
behar litzateke, nik uste. Zergatik? Bi arrazoirengatik:

– lehenik, luzaz hura izan baita literatura testuen ikerketarako euskalariek 
izan duten erreferentzia nagusia;
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– bigarrenik, erakustera ematen baitu nola Eskola Normaleko gain-gaine-
ko formazio klasikoa hartu ondoan, Jean Haritschelharrek jakin izan 
duen bere unibertsitate jakintza Etxahun bezalako eskolarik gabeko 
koblakari baten aberastasunak agerian ematen, eta manera horretan 
euskarazko herri koblak unibertsitateko estudioetan sarrarazten.

Bizkitartean, ez dira haren lanak, zerrenda bibliografiko horretan eta 
Euskaltzaindiko kargudun gisa eginikako lanetan gelditzen. Haietaz gain, hor 
ditugu, lehenik, urtez urte, astez aste Herria astekarian idatzi lerroak. Alde 
batetik, Gehexan Ponttoren ohar eta ateraldiak, batzuetan piko eta zimikoak, 
haietarik batzuk Ponttokeriak deitu liburu batean argitaratu zirenak, eta beste 
aldetik, Telebista leihotik saileko iritziak, kritika moduan eginak.

Hor ditugu gero Iparraldean euskararen aldeko ekimenetan egin ekarria, 
dela Euskal Unibertsitatearen lehenbiziko urratsak izan ziren biltzar haietan, 
Baionako Euskal Museoko Zuzendari izanik gerizatu zituenak, dela IKAS 
batasunean edo euskararen aldeko beste gisa bereko hainbeste ekimenetan.

Baina ororen gainetik hemen agerian utzi nahi nuke zenbat zor dioten 
Haritschelharri Baionan orain diren unibertsitate mailako irakaskintza eta 
ikerketa egiturek, berak eman baitzien lehenbiziko bultzada, horrelakorik 
egitea oso zaila zen garai batean. Euskal estudioentzat hetsiak ziren errepide-
ak utzirik, bide xendra lerrakor batzuetan barna ibili zen euskal ikasketen ai-
tzinarazteko, eta horrela sortu zen handik zenbait urteren buruan osoki ezagu-
tuko zen Euskal estudioen saila Baionan.

Bururatzeko, Jose Luis Lizundiari hitza utzi baino lehenago, zilegi izan 
bekit omenezko hitz hauek esker oneko solasekin bururatzea. Bai, Jean, Eus-
kaltzaindia bezala euskalaritzako beste egitura asko dira zure aldera zordun 
direnak, are gehiago erran nezake ni bezalako ikertzaileak, beti aurkitu baitu-
gu zuregana jitean aholku eta sostengu. Ororen izenean, mila esker!





JEAN HARITSCHELHARREN OMENEZKO IKER
LIBURUKIAREN AURKEZPENEAN

Jose Luis Lizundia, Zuzendaritza kidea 

IKER, Euskaltzaindiaren bildumako 21 zenbakia aurkezten dugu gaur. 
Baina ekitaldi akademiko honek, baditu ohiko aurkezpen batetik zenbait be-
reizkuntza eta, hain zuzen, horixek azpimarra nahi nituzke. Hara hor:

Izenak adierazten duen bezalaxe bilduma hau 1981ean sortu zen Euskal-
tzaindiari dagozkion bi eginkizun nagusietariko bat: IKERKETAren inguruko 
gai orokorrak argitaratzeko. Gero, horrek ez du esan nahi, gure IKER SAIL 
nagusiaren barneko batzordeen lan propioak ez dutenik bere bide edo bildu-
marik. Hain zuzen, Hiztegigintza, Gramatika, Dialektologia, Onomastika eta 
Literaturak badituzte bere esparruko bildumak. IKER bilduma Nazioarteko 
Euskalarien Jardunaldietan (Rencontres Internationales de Bascologues) 
aurkeztutako hitzaldi, txosten eta aktekin hasi zen 1981ean, Jean Euskaltzain-
buruorde zela. Baina bilduma honetako aurreko hogei liburuetatik bik baka-
rrik dute gaurkoaren antza, hots, 6. Luis Villasanteren omenaldia, alegia, 
aurreko Euskaltzainburuaren omenez 1992an aurkeztua, oraingo eta 1996ean 
Federiko Krutwig-i omenaldia euskaltzain oso famatuaren omenezkoa, bildu-
mako 10.a. 

Omenezko liburua da, beraz, zeinetan parte hartu dugun 33 euskaltzain 
oso, ohorezko eta urgazlek gai desberdinak jorratuz. Omenezko liburu hone-
tako jatorria zehazterakoan, oker zenbatu ez baditut honelako emaitza erakus-
ten dute: 8 bizkaitar, 8 gipuzkoar, 4 lapurtar, 4 nafar, 3 baxenafar, 2 zuberotar, 
arabar 1, paristar 1, errusiar 1 eta poloniar 1. Beraz, Euskal Herri guztiko 
idazleek parte hartu dute.

Euskaltzainburuarekin eta Buruordearekin batera egin dut sarrerako arti-
kuluak, hirurok arduratu baiginen argitalpen honekin. Nireak «Haritschelhar 
38 urte Zuzendaritzan» du izena, zeinetan azaltzen baitut hogeita hamazortzi 
urte luzetan, lehenengo hogeitalautan buruorde eta hamalautan buru, Jeanek 
Akademia honen gobernamenduan egindako ahaleginak. Irakur ezazue otoi 
nire lan xumea horren frogatzat. Ez luzatzeko hara hor, sarreratxoaren ondoren 
kapituluak: 1. Zuzendaritzan Iparraldeko ordezkari, 2. Zuzendaritzan buruor-
de, 3. Zuzendaritzan buru, 4. Batzorde arduretan eta 5. Haritschelhar herri 
gizon/plaza gizon.
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Azken puntu bat azpimarra nahi nuke. A. Luis Villasante euskaltzainbu-
ruak, Arantzazun berarekin ohiko nuen despatxu batean azaldu zidan kezka 
bat, hots, orduko argitalpen urriek behar zutela zuzendari bat eta ez jasaten 
zuten sakabanaketa. Iradoki nion, ene ustez, Euskaltzaindiaren argitalpenen 
zuzendari orokorra, Euskaltzainburu zena izan behar zela. Hala onartu eta 
sartu zen Barne Erregeletan eta hala izan zen Jeanen garaian eta hala da, orain, 
Andresenean. Horrek ez du kentzen Euskaltzainburuak ezin dituenik bildumak 
delega. Bada, Jeanen garaian, oker zenbatu ez baditut, 105 liburuki kaleratu 
zituen Euskaltzaindiak, aurreko historia guztian baino gehiago: 39 Euskera 
Agerkari (boletin)ekoak; 12, IKER; Hiztegiak, Orotariko Euskal Hiztegi ge-
hienak koedizioan aparte, 5; Gramatikak, 6; ONOMASTICON VASCONIAE, 
21; Izendegiak, 6; Literatura, BBKko urteko lau sariak aparte, 14; EUS-
KARAREN LEKUKOAK, 9; P. Yrizarren, MORFOLOGIA DEL VERBO 
AUXILIAR, 13; ATLASaren Antologia, 1; argitalpen soltea, 1.

Labur bilduz, bere hurbileko edo urruneko batutapeko edota delegatutako 
uzta ederra. Amaieran, hau ere esatea nahi izan dut.



L’EUSKALTZAINDIA ET L’OFFICE DE LA LANGUE BASQUE: 
UN NOUVEAU CADRE DE RELATIONS

Max Brisson, Euskararen Erakunde Publikoaren lehendakaria

Monsieur le Président Andres Urrutia,
Madame la Conseillère à la Culture,
Madame la Sénatrice,
Monsieur le Préfet,
Mesdames et Messieurs les Académiciens,
mes chers collègues,
Mesdames,
Messieurs:

– Compte tenu de son objet : le soutien et la promotion de la langue 
basque par des travaux de recherche.

– Compte tenu de sa mission : fixer les règles et les normes d’usage.
Euskaltzaindia / l’Académie de la Langue Basque, est organisée depuis 

ses origines sur l’ensemble du Pays Basque.
Les académiciens sont, de tous temps, issus de tous les territoires de l’aire 

linguistique du Pays Basque.
Les provinces du Labourd, de Basse-Navarre et de Soule ont régulièrement 

fourni à votre prestigieuse institution des personnalités présentant par leurs re-
marquables qualités les conditions requises pour devenir académicien.

Pour autant, les relations officielles entre l’Académie et les pouvoirs 
publics français ne se sont consolidées que dans une période récente :

– L’association loi 1901 sur laquelle s’organise la présence juridique de 
l’Académie en Pays Basque de France n’a en effet été reconnue d’uti-
lité publique qu’en 1995, étape essentielle de la reconnaissance juridi-
que en France de votre institution.

–  La convention spécifique Pays Basque, mobilisant des financements de 
l’Etat, de la Région et du Département en faveur de l’Euskara, a permis 
en 2000 de franchir un palier supplémentaire dans cette reconnaissance 
officielle, en dotant l’Académie d’un accompagnement financier pour 
l’ensemble de ses activités menées en Pays Basque de France. C’était une 
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nouvelle étape dans la voie de la reconnaissance. Certes la contribution 
des pouvoirs publics français reste  bien sûr inférieure à celle des pouvoirs 
publics de la Communauté Autonome d’Euskadi mais elle devient alors 
pour la première fois significative, c’est une seconde étape importante.

–  Au bout de quatre années de financement, concerté, au sein de la conven-
tion spécifique, les pouvoirs publics regroupés fin 2004 au sein du nouvel 
Office Public de la Langue Basque, confient à ce dernier le soin de relayer 
les aides de l’Etat, de la Région et du Département et d’honorer jusqu’à 
son terme, c’est-à-dire 2006, les engagements de l’Académie.

– En 2006, l’Office Public élabore et définit la politique publique qu’il 
entend mener au service de la langue basque. C’est une grande pre-
mière en France.

Dans ce document adopté à l’unanimité par les Institutions membres de 
l’Office, l’OPLB désigne officiellement Euskaltzaindia comme son interlocu-
teur de référence sur lequel s’appuieront toutes les initiatives prises par l’Of-
fice Public dans le cadre de son action en faveur de la qualité de la langue : 
terminologie, adaptation de la langue aux usages multiples que génère son 
développement dans la vie sociale, fixation et adaptation des toponymes, pro-
cédures de certification… Vous êtes devenus l’interlocuteur de l’Office, donc 
des pouvoirs publics français.

L’Académie est ainsi devenue dans son domaine de compétence un par-
tenaire majeur de la mise en œuvre d’une politique publique en faveur de la 
langue basque dans les provinces de Soule, Labour et Basse-Navarre. Cette 
évolution ne pouvait que se traduire par la formalisation d’une convention de 
partenariat propre à Euskaltzaindia, dont nous allons signer ensemble, Prési-
dent, la version 2008.

Cette nouvelle organisation des rapports entre nous et vous s’avérait 
d’autant plus pertinente qu’elle s’inscrit aussi en cohérence avec le partenariat 
développé parallèlement avec la Communauté Autonome d’Euskadi et de 
manière plus particulière avec le Ministère de la Culture et le sous-ministère 
de la politique linguistique. Et je veux ici saluer le travail mené avec le Gou-
vernement Basque qui, en matière de politique linguistique, nous a permis de 
mettre sur pied une coopération transfrontalière efficace, concrète, partena-
riale et respectueuse des prérogatives de chacun.

Dans le prolongement de la convention signée aujourd’hui pour l’année 
2008, peut être sera-t-il possible de construire pour les années à venir, un 
dispositif commun qui verrait l’ensemble des pouvoirs publics de part  et 
d’autre de la frontière réunis dans une même convention autour d’Euskaltzain-
dia pour l’aider à remplir au mieux ses différentes missions.

L’Office Public y est quant à lui tout à fait ouvert, ses partenaires d’Eus-
kadi aussi, et il conviendra donc de travailler dans les mois qui viennent à 
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l’examen des modalités pratiques de ce projet, qui symboliserait, par un acte 
concret supplémentaire la volonté des institutions de part et d’autre de la 
frontière, de coopérer, dans le plein respect du cadre institutionnel de chacun, 
à la promotion de la langue basque qui nous est commune et à un partenariat 
concerté avec Euskaltzaindia, aujourd’hui institution dont je veux dire égale-
ment qu’elle nous est aussi commune.

C’est peut-être là, tout le sens, Monsieur le Président, de la présence de 
l’OPLB ce soir, au siège de l’Académie à Bilbao. L’OPLB, Monsieur le Pré-
sident, y est représenté par une délégation importante :

– Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, représentant de l’Etat en 
Pyrénées-Atlantiques, Marc Cabane,

– Madame la Sénatrice Jarraud-Vergnolle, membre du Parlement français,
– Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional, Vice-Président de 

l’OPLB, François Maïtia, représentant le Président Rousset,
– Monsieur le Président du Syndicat de soutien à la Culture basque :

Monsieur Vincent Bru, Conseiller Général et Maire de Cambo, repré-
sentant tous les maires du Pays Basque français,

– Monsieur le représentant du Président Alain Lamassoure, Président du 
Conseil des élus du Pays Basque, Jakes Abeberry, qu’on ne présente 
pas ici,

– et permettez-moi de rappeler que je représente aussi au sein de l’OPLB 
le Président Lasserre, Président du Conseil Général.

Une présence forte qui signifie que les pouvoirs publics du Pays Basque 
de France sont aussi fiers de leur académie et souhaitent par leur présence ce 
soir à Bilbao rendre un hommage appuyé à tous les académiciens du Pays 
Basque, au Nord et au Sud de la frontière, Académiciens qui oeuvrent au 
service de la langue basque, qui l’accompagnent dans les adaptations néces-
saires inhérentes au développement de son usage social, et qui l’inscrivent par 
là même dans la modernité.

Dans ces conditions, vous comprendrez, Président Andres Urrutia, que 
nous soyons particulièrement heureux de votre décision de choisir ce jour de 
signature entre l’OPLB et l’Académie pour honorer celui qui, parmi les siens, 
n’a jamais ménagé ses efforts, depuis de longues années, pour plaider auprès 
des pouvoirs publics français, la cause de l’Académie et de la langue basque. 
Je veux, bien sûr, parler de notre ami à tous : Jean Haritschelhar.

Je pourrais dire, mal, ce qui sera dit tout à l’heure avec talent et parler du 
Docteur es-lettres, du Professeur des Universités, du Responsable des études 
basques à la Faculté des Lettres de l’Université de Bordeaux, du Directeur du 
Musée basque, mais je ne saurais vous apprendre à vous Académiciens qui est 
Jean Haritschelhar, puisqu’il est des vôtres depuis 1962 et a présidé l’Académie 
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de la Langue Basque de 1985 à 2004, succédant au Père Luis Villasante avant 
de céder son fauteuil à Andres Urrutia. Je préfère donc dire plus simplement 
et personnellement que Jean Haritschelhar, et je ne le lui ai jamais dit, fait 
partie des personnalités fortes qui ont impressionné le jeune élu que j’étais 
encore voilà 15-20 ans et l’on conduit à mieux comprendre et à mieux aimer 
ce pays qui l’avait pourtant vu naître, sa langue, sa culture et ses habitants.

La fougue et la passion au service d’une cause juste, celle conduisant ce 
pays et ceux qui y vivent à ne pas oublier qu’ils sont dépositaires d’un trésor 
inestimable : l’EUSKARA et qu’ils seront redevables devant les générations 
suivantes s’ils le laissaient disparaître à tout jamais, voilà ce que j’ai appris 
en écoutant Jean Haritschelhar. D’autres ont dit et écrit la même chose, mais 
lui l’a fait avec tolérance et respect, marquant ainsi les esprits. Et s’il y a 
aujourd’hui sursaut chez nous, en Pays Basque de France, c’est pour de mul-
tiples causes bien sûr, mais parmi elles, parce qu’il y a eu des hommes de 
parole comme Jean Haritschelhar, une parole forte, mais mesurée sur le fond, 
une parole passionnée mais attentive à l’autre, une parole portée par un 
homme de conviction, de passion et de tolérance.

Monsieur le Président, chez Jean si vous le permettez, si je suis ce soir 
à cette tribune, et permettez-moi de dire que j’en ressens avec émotion tout 
l’honneur, puisque j’y représente, devant Monsieur le Préfet, les institutions 
de la République, c’est parce que certaines de vos paroles et certains de vos 
écrits ont cheminé en moi.

Mais justement, et si vous autorisez cette facilité, depuis, bien du chemin 
a été parcouru et la convention signée ce soir regarde elle de l’avant, comme 
l’a toujours souhaité votre ancien président. Elle est précise et concrète, elle 
fixe des axes de travail pour avancer dans le champ de la qualité linguistique, 
de la graphie et de la toponymie et de la certification des compétences. Bref, 
une convention au service d’une langue plus belle, mieux stabilisée, et écrite 
et parlée par des locuteurs ayant une maîtrise encore plus grande de ses sub-
tilités et de ses propres trésors.

Bref, dans cette convention, se retrouvent les combats du Président Ha-
ritschelhar. L’OPLB est donc heureux à Bilbao, d’œuvrer aux côtés de l’Aca-
démie, en faveur de la préservation et de l’amélioration de ce bien précieux 
qui nous est commun. En cette période de vœux, au-delà de ceux que je for-
mule pour chacun d’entre vous, je souhaite que de nouveaux acteurs prennent 
davantage encore conscience de la mission irremplaçable de l’Académie de la 
Langue Basque et soient par là même davantage sensibilisés à l’enjeu straté-
gique de la qualité de la langue.

Le combat pour la qualité, c’est le premier combat pour sauver une lan-
gue, mais c’est aussi un combat pour que l’homme puisse avec justesse com-
muniquer avec l’autre.

Merci à tous.



EUSKALTZAINDIA ETA EUSKARAREN ERAKUNDE 
PUBLIKOA: HITZARMEN BATEN ATARIAN

Andres Urrutia, euskaltzainburua

Gaur sinatuko dugu Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitza nagusian, Euskal-
tzaindiaren eta Euskararen Erakunde Publikoaren arteko hitzarmena. Horra hor 
urrats berria, euskara bera Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoan indartzeko. 
Bistan da horrek ekarriko dituela euskararentzat, Iparraldean, abagune berriak. 
Horretarako sortu da, sortu ere, Euskararen Erakunde Publikoa, bertara bildu 
dituztela Frantziako botere publikoek euskarari buruzko ahalak.

Aspaldikoa da Euskaltzaindiaren eta Frantziako agintarien arteko lanki-
detza. Hartara, soka luzea dakarren horrek emaitza esanguratsuak ahalbidetu 
ditu, hala nola, Baionan Euskaltzaindiak ireki duen bulego berria, euskal to-
ponimia finkatzeko lana, eta, zer esanik ez, Iparraldeko euskaltzainek Euskal-
tzaindiaren zereginetan parte hartzea.

Ezin bazterrean utz, bestalde, berrikitan Andiazabal euskaltzain ohorez-
koaren eskutik Euskaltzaindiak jaso dituen Lafitte zenaren agiriak, hain zuzen 
ere horiek digitalizatzeko eta euskarri informatikoan jartzeko. Azkue Biblioteka 
Euskaltzaindiaren Zerbitzuak ondu du lan hori eta gaur egunean egina dago.

Bi-bitara datoz, beraz, hitzarmen honen emaitzak eta ondorioak: lehen-le-
hena, euskara bera indartzea bizitza publikoan eta jendaurreko jardunean; biga-
rrena, aldiz, euskal lanak sustatzea Iparraldean. Hainbatez, testu honek tresna-
izaera du, hain zuzen ere, helburu horietan aitzinatzeko tresna baliagarria.

Tresna-izaera hori, hasteko, ideologia politiko orotik kanpo dago. Tresna 
honek azpimarratzen du, haatik, Iparraldeko botere publikoen erabakia, bertan, 
agerian eta biziberriturik ager dadin euskara.

Hasian hasi, tresna horrexek ixten du Euskaltzaindiaren ekina, beharrezko 
diren baliabide ekonomikoen katea bermatzeko. Aipa ditzagun, lehendabizi, 
2005. urtean Euskal Autonomia Erkidegoarekin eta foru-herrialdeekin sinatu-
riko hitzarmenak. Jarrai dezagun Nafarroako Gobernuarekin indarrean dagoe-
na gogoratuz. Eta alboan ere ezin utzi Espainiako Gobernuak ematen duen 
diru-laguntza azpimarragarria.

Hasi besterik ez da egin, baina hitzarmen hau bestelako pausoa da, 
Euskaltzaindia goi mailako erakunde moduan aitortzeko. Jada egina da hori 
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Euskal Autonomia Erkidegoan nahiz Nafarroakoan, eta oraintxe dator Iparral-
dearen orena.

Esan gabe doa horrek Euskaltzaindiari berebiziko bultzada emango diola, 
Euskararen Akademia bera ere eraberritze-prozesu sakonean sartuta dagoelako 
azken urteetan. Kideak, baliabideak eta eginkizunak ari dira aldatzen, ezari-
ezarian.

Berriztatze hori, dena dela, ezinbesteko zaio Euskaltzaindiari, batez ere, 
XXI. mendeko behar eta premiei erantzuteko. Honetan ari garenok, bestalde, 
argi dugu bide horretan Euskaltzaindiak batera jokatu behar duela, dela bote-
re publikoekin, dela unibertsitate eta hizkuntza-industriekin, dela euskara eta 
euskal kulturaren arloko elkarte eta eragileekin.

Batera jokatze horrek, elkarlan horrek, aintzat hartu behar du Euskal 
Herriko lurralde desberdinen egoera politiko, sozial eta kulturala. Argi dago 
euskarak batzen gaituela; hor dugula bateratzen gaituen nortasunaren osagaia. 
Argi dago, halaber, batasunak, nahitaez, eraberekotasuna ez duela esan nahi, 
horrek euskara uhertu eta herdoildu baino ez baitu egiten.

Urtarrilaren 24an, Bilboko Plaza Barrian, Euskaltzaindiaren egoitzan, 
euskara eta frantsesa mintzatuko dira. Hor izango dugu aukera aparta berriro 
ere bi hizkuntzak, gaztelaniarekin batera, herri honen errealitate bizi eta 
esanguratsuak direla aldarrikatzeko.

Era berean, Euskaltzaindiak beteko ditu, beste behin ere, azken laurogei-
ta hamar urteetan egin duen bezalaxe, sorrerako helburua, alegia, euskara 
ikertu eta jagotea, euskararen herrialde guztietan.



EUSKALTZAINDIA Y LA OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE 
BASQUE: UN NUEVO MARCO DE RELACIONES

Hoy se firma en la sede de Euskaltzaindia en Bilbao un convenio de 
colaboración entre Euskaltzaindia/Real Academia de la Lengua Vasca y la 
Office Public de la Langue Basque, el organismo encargado de la política 
lingüística sobre el euskera en Iparralde. He aquí un nuevo paso en la institu-
cionalización de la lengua vasca en los territorios de Lapurdi, Nafarroa Behe-
rea y Zuberoa, y una colaboración que redundará, sin lugar a dudas, en el 
avance y desarrollo del euskera en Iparralde.

No es nueva la colaboración entre Euskaltzaindia y los poderes públicos 
franceses. De hecho, una colaboración sostenida entre ellos ha traído, entre 
otras, actuaciones relevantes como la inauguración de la nueva delegación en 
Baiona de Euskaltzaindia, el trabajo conjunto para fijar la toponimia vasca en 
Iparralde, y actividades de otro tipo, centradas en la participación de los aca-
démicos de Iparralde en los trabajos de Euskaltzaindia.

Institucionalización de la lengua vasca y trabajos que contribuyen al 
avance del euskera en Iparralde. Esos son los dos ejes de este texto que nace 
con vocación de ser un instrumento útil para profundizar en estos objetivos.

Un instrumento, en primer lugar, alejado de cualquier veleidad política e 
ideológica, pero que destaca la voluntad de los poderes públicos de Iparralde 
de dotar al euskera de un marco importante de actuación que visibilice y re-
vitalice la lengua vasca en ese territorio.

Un instrumento, además, que cierra el círculo de convenios con los po-
deres públicos existente en los territorios de lengua vasca, en orden a garan-
tizar la financiación de las actividades de Euskaltzaindia. Así, tanto el Conve-
nio firmado el año 2005 con la Comunidad Autónoma del País Vasco y los 
Territorios Históricos, y el existente con el Gobierno de la Comunidad Foral 
de Navarra, así como la ayuda anual prestada por el Gobierno español, en-
cuentran su refrendo en este último convenio objeto de firma.

Un instrumento que supone, asimismo, un paso más en el reconocimien-
to de Euskaltzandia como la institución de referencia en materia de lengua 
vasca en todos los territorios donde aquélla se utiliza, reconocimiento que 
tanto la Comunidad Autónoma del País Vasco como la Comunidad Foral de 
Navarra realizaron hace tiempo en su legislación propia.
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Todo ello trae consigo un importante espaldarazo a la actividad de Eus-
kaltzaindia, una Euskaltzaindia que, todo hay que decirlo, se encuentra inmer-
sa estos últimos años en un proceso de renovación tanto de las personas como 
de los objetivos y medios de actuación de la institución.

Esa renovación, imprescindible para poder responder a las necesidades 
del siglo XXI, se está haciendo con la plena conciencia de que Euskaltzaindia 
ha de colaborar en su actuación con los poderes públicos, universidades, in-
dustria de la lengua, asociaciones y operadores del mundo del euskera y la 
cultura vasca. Colaboración que se hace, evidentemente, teniendo en cuenta 
las diferentes circunstancias políticas, sociales y culturales de cada uno de los 
territorios de la lengua vasca, en la convicción de que el euskera nos une y 
de que lo compartimos como elemento cultural, de comunicación e identidad 
importante, pero en la idea también de que la unidad de la lengua no debe 
imponernos una uniformidad estéril y esclerotizante.

El día 24 de enero en la Plaza Nueva de Bilbao, en la sede académica 
de Euskaltzaindia, se hablará en euskera y en francés, no para contraponer 
ambas lenguas, sino para dar testimonio de que ambas, junto con el castellano, 
son parte de la identidad viva y enriquecedora del país.

Al hacerlo así, Euskaltzaindia cumplirá, una vez más, como lo ha hecho 
en estos últimos noventa años, con su objetivo fundamental: la investigación 
y la promoción del euskera en todos sus ámbitos y realidades.



L’ EUSKALTZAINDIA ET L’OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE 
BASQUE: UN NOUVEAU CADRE DE RELATIONS

Aujourd’hui sera signée au siège de l’Euskaltzaindia à Bilbao une 
Convention de collaboration entre l’Euskaltzaindia / l’Académie de la Langue 
Basque et l’Office Public de la Langue Basque, l’organisme en charge de la 
politique linguistique concernant l’euskara en Iparralde (Pays Basque Nord).

Il s’agit d’une étape nouvelle dans l’institutionnalisation de la langue 
basque dans les territoires du Labourd (Lapurdi), de la Basse-Navarre (Na-
farroa Beherea) et de la Soule (Zuberoa), et une collaboration qui se traduira, 
à n’en pas douter, par la progression et le développement de l’euskara en 
Iparralde.

La collaboration entre l’Euskaltzaindia et les pouvoirs publics français 
n’est pas nouvelle. En effet, cette collaboration soutenue leur a permis de me-
ner entre autres, des actions pertinentes comme l’inauguration de la nouvelle 
délégation de l’Euskaltzaindia à Bayonne, un travail en commun destiné à fixer 
la toponymie basque en Iparralde et des activités différentes basées sur la par-
ticipation des académiciens d’Iparralde aux travaux de l’Euskaltzaindia.

Une institutionnalisation de la langue basque et des travaux qui contri-
buent à la progression de l’euskara en Iparralde ; telles sont les deux lignes 
directrices de ce texte qui voit le jour dans le but de devenir un instrument 
utile à l’approfondissement de ces objectifs.

Tout d’abord, un instrument éloigné de toute velléité politique et idéolo-
gique, mais qui souligne la volonté des pouvoirs politiques d’Iparralde de 
doter l’euskara d’un cadre d’action important qui rende visible et revitalise la 
langue basque dans ce territoire.

Par ailleurs, un instrument qui parachève l’ensemble des conventions 
avec les pouvoirs publics, existant dans les territoires de langue basque, et 
dont l’objectif est de garantir le financement des activités de l’Euskaltzaindia. 
Ainsi, tant la Convention signée en 2005 avec la Communauté Autonome du 
Pays Basque et les Territoires Historiques, et celle en vigueur avec le gouver-
nement de Navarre, que l’aide annuelle apportée par le gouvernement espa-
gnol, trouvent leur approbation dans cette dernière convention qui fait l’objet 
de signature.
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Un instrument qui suppose, de même, un pas de plus dans la reconnais-
sance de l’Euskaltzaindia comme étant l’institution de référence de la langue 
basque dans tous les territoires où cette dernière est utilisée, une reconnais-
sance que tant la Communauté Autonome du Pays Basque que la Commu-
nauté Forale de Navarre lui ont accordée dans leur législation propre depuis 
longtemps déjà.

Tout ceci, par nature reconnaît implicitement la valeur de l’activité de 
l’Euskaltzaindia, une Euskaltzaindia qui, il faut le dire, est soumise ces der-
nières années à un processus de rénovation qui touche autant les personnes 
que les objectifs et les moyens d’agir de l’institution.

Cette rénovation indispensable pour pouvoir répondre aux besoins du 
vingt-et-unième siècle s’effectue avec la prise de conscience, pleine et entière, 
du fait que l’Euskaltzaindia se doit de collaborer dans ses actions avec les 
pouvoirs publics, les universités, l’industrie de la langue, les associations et 
les acteurs du monde de l’euskara et de la culture basque. Une collaboration 
qui s’opère, évidemment, en tenant compte des différentes circonstances poli-
tiques, sociales et culturelles de chacun des territoires de la langue basque, 
avec la conviction que l’euskara nous unit et que nous le partageons comme 
un important élément culturel de communication et d’identité, mais en sachant 
aussi que l’unité de la langue ne doit pas nous imposer une uniformité stérile 
sclérosante.

Le 24 janvier sur la Plaza Nueva à Bilbao, au siège académique de l’Eus-
kaltzaindia, on parlera euskara et français, non pour opposer ces deux langues, 
mais pour souligner le fait qu’elles font partie toutes deux, conjointement avec 
le castillan, de l’identité vive et enrichissante du pays.

Ce faisant, l’Euskaltzaindia, une fois de plus, atteindra comme elle l’a fait 
durant ces quatre-vingt-dix dernières années, son objectif fondamental: la re-
cherche et la promotion de l’euskara dans tous ses domaines et ses réalités.



NAFARROA OINEZ 2007

Viana, 2007-IX-21





AGURRA

Andres Urrutia, euskaltzainburua

Agur-hitzak, ohore-hitzak. Halakoak egokitu zaizkit niri gaur zuen aurrean 
esatea Euskaltzaindiaren izenean. Gogotsu egin du lan Euskaltzaindiak Vianan. 
Are gogotsuagoa izan da zuen harrera abegikor eta zabala. Eskerrak, hortaz, 
eskaini diguzuen giro ederragatik. Eskerrak Ikastolari, eskerrak herriari eta 
herritarrei. Jakin ezazue beti izango dituzuela gure laguntza eta babesa, euska-
raren bide luzean gogaide eta bidaide gaituzuelako.

*  *  *
Hoy renovamos el compromiso anual de Euskaltzaindia con el mundo de 

las ikastolas, y más concretamente con el Nafarroa Oinez, conscientes de que 
Euskaltzaindia, no «viene» a Navarra, sino que es «de» Navarra, es una ins-
titución cultural que comparte los afanes de los navarros en Navarra y en pro 
del euskera.

Gracias, por tanto, en nombre de Euskaltzaindia a la ikastola y a los 
vecinos de Viana, por vuestra magnífica acogida, la cual ha servido además 
como marco incomparable para la presentación del libro de Miquel Gros, a 
quien deseo también agradecer su esfuerzo, junto con el de Andres Iñigo, 
delegado de Euskaltzaindia en Navarra, para que esta publicación esté hoy en 
nuestras manos.

Este libro que se presenta contiene nuevos datos con los que enriquecer, 
junto con otras aportaciones de la sociedad, un trabajo serio y alejado de 
cualquier ideología política en torno a la vida del euskera en Navarra.

La canción del Nafarroa Oinez nos habla de que tenemos la llave, «giltza«giltza
daukagu», esa llave es el euskera, la llave de todos, la que sirve para abrir la, esa llave es el euskera, la llave de todos, la que sirve para abrir la 
puerta de la cultura a un mundo de comunicación y entendimiento, de convi-
vencia con otras lenguas y culturas.

A ese mundo os invita Euskaltzaindia, para que viváis el euskera como 
una lengua de comunicación, una lengua de identidad de Navarra, abierta a 
los restantes territorios de lengua vasca y respetuosa con las realidades de cada 
uno de ellos.
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RECUPERACIÓN DEL EUSKERA EN NAVARRA
LIBURUAREN AURKEZPENA

Andres Iñigo, Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkaria

Lehenik eta behin, zorionak eman nahi dizkiet Erentzun Ikastolaren sor-
tzaileei eta orduz geroztik etengabe lanean ari diren guraso eta irakasleei. 
Zorionak eta eskerrak, aldi berean, aurtengo Oinez dela eta, Euskaltzaindia 
gonbidatu eta egin diguten harreragatik. 

Eskerrak, azkenik, Vianako Udalari, eta bereziki ekitaldi honetan gure 
artean dugun Gregorio Galilea alkate jaunari, eman dizkigun erraztasun guz-
tiengatik. Udaletxea bera gure esku izan dugu gaur egin ditugun bi batzorde 
bileretan, han bildu baitira goizean Onomastika batzordea eta arratsaldean 
Sustapen batzordea. Eta Ageriko Bilkura honetarako ere gure eskura jarri di-
gute Kultura Etxeko areto eder hau. 

Bertzerik gabe, banoa lanaren liburuaren egilea eta edizioa aurkeztera.

*  *  *

Hace un año más o menos, recibí en la delegación de la Real Academia 
de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia en Pamplona un e-mail, firmado por Mi-
quel Gros i Lladós que decía:

durante el último año he realizado un estudio sobre el euskera en Navarra, 
basándome en los datos derivados de los censos de población hechos cada 5 años 
desde 1986. El estudio muestra un aumento en el conocimiento del euskera, que 
parece mayor que el percibido por la población navarra... Creo que podría ser 
interesante darlo a conocer... Estaría interesado en saber si desde Euskaltzaindia 
o desde cualquier entidad cultural o del ámbito de la sociolingüística habría al-
guna posibilidad de difundir dicho trabajo, porque he estado consultando publi-
caciones y no he encontrado ningún trabajo parecido.

Rápidamente me puse en contacto con él manifestándole el deseo de 
conocer el mencionado trabajo, y a los pocos días recibí el texto inicial del 
mismo.

Ya desde las primeras páginas me llamó la atención el planteamiento del 
trabajo, su estructura, la metodología, la precisión de los datos, la presentación 
clara de los resultados, la exposición equilibrada de la realidad sociolingüísti-
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ca de Navarra, las valoraciones comedidas y rigurosas, etc. Consideré que 
aquel trabajo tenía un interés especial para el euskera en general y para el 
euskera en Navarra en particular.

Aun así, me quedaron dos interrogantes por despejar: ¿qué motivo le 
habrá animado a realizar este trabajo sobre Navarra? y ¿cómo habrá adquirido 
un investigador de fuera de Navarra un conocimiento tan detallado y preciso 
de la realidad territorial y sociolingüística de la Comunidad Foral? 

En el encuentro que mantuvimos a finales del pasado mes de enero, 
durante dos días en Pamplona, hablamos largo y tendido sobre el trabajo y 
rápidamente quedaron despejados ambos puntos.

Miquel Gros i Lladós es abogado, oficio que ejerce como profesión en 
Girona, pero es, a su vez, un competente sociolingüista, interesado en la pro-
blemática de las lenguas minorizadas y defensor de su dignificación y norma-
lización. Aunque esta disciplina no la ejerce profesionalmente, es evidente que 
le dedica el máximo de su tiempo libre. Por razones familiares vivió en Pam-
plona durante 10 años, en la época de su infancia-adolescencia, años que 
dejaron una marcada huella en él, tal como se evidencia en el conocimiento 
y amor por Navarra plasmado en este libro. En sus años de universitario y 
siguientes, ya fuera de Navarra, en los ámbitos que le tocó conocer y vivir fue 
comprobando que la idea que circulaba sobre la realidad de la Comunidad 
Foral estaba basada en prejuicios y estereotipos, tales como Navarra nunca ha 
sido vasca, el euskera no es una lengua de Navarra ni se habla en Navarra, 
etc., que no se correspondían con la realidad que él conoció en sus años vi-
vidos en Pamplona. 

Estas razones y otras le impulsaron a aplicar su competencia en materia 
sociolingüística al estudio y exposición de la realidad actual de Navarra, ba-
sándose en datos reales, objetivos y totales. Decimos que reales, porque se 
trata de las respuestas dadas por escrito a las preguntas que se formulan en el 
padrón municipal a partir del año 1986, es decir, desde que se tomó la decisión 
de preguntar a cada ciudadano el grado de conocimiento que poseía del eus-
kera. Objetivos, porque se trata de los impresos del censo cumplimentados 
personal y expresamente en cada hogar navarro. Totales, porque el autor ha 
procedido al análisis de todos los censos municipales de Navarra, con una 
fiabilidad del cien por cien en los datos correspondientes a los años 1986, 
1991, 1996 y 2001, evitando, de entrada, toda sospecha de fiabilidad de datos 
e incluso la más mínima posibilidad de margen de error que, a veces, por unos 
intereses u otros, especialmente en determinados temas, se atribuyen a estu-
dios, encuestas, etc. basados en muestreos.

La Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia, a través de su 
Comisión de Fomento de la Lengua, valoró positivamente el trabajo y consi-
deró que su publicación tenía un gran interés para el conocimiento de la 
realidad lingüística de Navarra. Como delegado de Euskaltzaindia en Navarra, 
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tengo que decir que, al igual que en todos los temas relacionados con el eus-
kera en Navarra, conté desde el principio con el firme apoyo del presidente 
de la Academia Andres Urrutia, para editar la obra en la Colección Jagon (de 
la Sección Tutelar de Euskaltzaindia), que precisamente con este libro estrena 
nuevo diseño y trata de emprender una nueva etapa que espera sea pródiga en 
resultados.

Y como no quiero que mis palabras resten tiempo a la exposición de la 
obra, sin más dilación, cedo la palabra a su autor Miquel Gros, agradeciéndo-
le su aportación y su presencia hoy entre nosotros.





NAFARROA OINEZ 2007

Ventura Gonzalez, presidente de Erentzun Ikastola

Estimados señores y señoras:

Buenas tardes y bienvenidos a este acto organizado por el Nafarroa Oinez 
2007 y Euskaltzaindia.

Recuerdo cómo el pasado noviembre, el día que presentamos la edición 
del Nafarroa Oinez de Viana, Andres Iñigo, delegado de Euskaltzaindia en 
Navarra, nos hablaba de un catalán que estaba recogiendo datos muy intere-
santes sobre la situación del euskera en Viana y en la zona.

Hoy ha pasado casi un año de aquella interesante conversación y tenemos 
entre nosotros a aquel catalán del que hablábamos, Miquel Gros i Lladós, que 
ha venido a presentarnos su libro Recuperación del Euskera en Navarra.

Qué duda cabe de que los temas que se elaboran en este libro son de 
interés especial para nosotros porque, entre otras cosas, nos recuerdan que el 
euskera es la lengua de Navarra.

Erentzun Ikastola y la organización del Nafarroa Oinez 2007 quieren 
agradecer de corazón a Euskaltzaindia el haber hecho todo lo posible para 
celebrar este acto en Viana y por todo el trabajo que lleva haciendo durante 
años en la recuperación del euskera.

Eskerrik asko





IKASTOLA ERENTZUN IKASTOLA

Aritz Lizarraga, Erentzun Ikastolako zuzendaria

Agur t’erdi:

Ia 30 urte pasa dira 1978. urtean Erentzun Ikastolak 17 ikaslerekin lehen-
biziko urratsak eman zituenetik. Zalantzaz beteriko urteak ziren haiek, balia-
bide gutxikoak eta eguneroko borrokaz aurrera egin behar izatekoak. Gero 
1992an antolatutako Oinez arrakastatsuari esker gure proiektuak behar zuen 
bultzada lortu zuen: ezinbestekoa zitzaigun eraikina.

Gaur egun, Erentzun Ikastolak 133 ikasle ditu bere geletan. Urte hauetan 
gure Ikastola, zonaldeko erreferente bihurtu da gure hizkuntza, euskara, zabal-
tzeko lanetan. Urte hauetan kooperatibaren zati diren guraso, ikasle, ikasle ohi, 
irakasle eta proiektuarekin bat egin duten herritarren elkarlana benetan garran-
tzitsua izan da. 

Aurten, legalizazioa lortu berritan, ilusio eta gogo handiz hartu du Eren-
tzun Ikastolak Nafarroa Oinez-a bigarren aldiz antolatzearen erronka, izan ere, 
hasten hari garen etapa berri honetarako giltza izango baita. Honen guztiaren 
emaitza geure kulturan eta hizkuntzan, aurreiritzi eta beldurrik gabe, hezitzea 
izanen da.

Gure ikastolaren ibilbidean, militantzia, elkarlana eta esfortzuak batzea 
izan dira gure proiektuaren arrakastaren elementu garrantzitsuenak. Honetaz 
gain, hemendik aurrera, azpiegitura egokiak behar ditugu euskarazko kalita-
tezko hezkuntza bermatzeko eta gure eskaintza ahalik eta familia gehienei 
zabaltzeko.

Mestizajea dugu etorkizuneko errealitatea, baina gero eta errespetutsu-
agoak, sentsibleagoak eta arduratsuagoak izan behar dugu gure ingurunean 
ditugun kultura desberdinekin. Horrela, guk geure arteko erlazioetan elkar-
bizitza aberastu eta askatasunez aukeratu behar dugu heziketa eredu desber-
dinen artean.

Erentzun Ikastolak, Vianako eskualdean euskararen atea irekitzeko, gure 
seme-alabek euskaraz ikasteko, kalitatezko euskara hezkuntza eskaintzeko... 
eta euskaldun guztiok geurea dugun hizkuntza zabaltzeko giltza daukala, esan 
nahi du.
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Nafarroa Oinez 07-aren ekintzen artean, gaur Euskaltzaindiak antolatu 
duen ekitaldia aurkeztera goaz. Erakunde honen presentzia eta jorratu diren 
gaiak garrantzi berezikoak dira guretzat, bertan euskara Nafarroako hizkuntza 
dela oroitaraziko baitigute. 

Erentzun Ikastolaren izenean, eskerrik beroena zabaldu nahi diogu Eus-
kaltzaindiari aukera eder hau eskaintzeagatik eta euskararen berreskurapenean 
egiten ari den lan bikainarengatik. 



IKASTOLA ERENTZUN IKASTOLA

Aritz Lizarraga, director de Erentzun Ikastola

Buenas tardes:

Han pasado casi 30 años desde que en 1978 Erentzun Ikastola empieza 
a dar sus primeros pasos con 17 alumnos/as. Aquellos años estaban llenos de 
dudas, escasez de recursos, dificultades, superadas con la lucha y trabajo del 
día a día. Con el histórico Oinez del 92 nuestro proyecto tuvo el empuje que 
necesitaba para conseguir el edificio con el que contamos actualmente.

Hoy en día Erentzun Ikastola cuenta con 133 alumnos. Durante estos años 
la Ikastola ha conseguido ser referente de la educación en euskara en la zona 
y principal agente de euskaldunización de la misma. En estos años ha sido de 
vital importancia el trabajo de los padres, alumnos y profesores que forman 
parte de la cooperativa, así como de personas de distinta índole que han co-
laborado desinteresadamente en nuestro proyecto.

Este año, recién conseguida la tan esperada legalización, Erentzun Ikas-
tola asume con ilusión y ganas el reto de organizar por segunda vez el Nafa-
rroa Oinez, el cual será «la llave» de la nueva etapa que estamos comenzando. 
El resultado de todo esto será educar en y con nuestro idioma y cultura sin 
prejuicios y sin miedos.

En el recorrido de nuestra Ikastola, la militancia, el trabajo en equipo y 
el esfuerzo han sido las piezas más importantes en el éxito de nuestro proyec-
to. De aquí en adelante, necesitamos infraestructuras adecuadas para garantizar 
una educación en euskara y de calidad y para poder ofrecer dicha educación 
a todas las familias posibles.

El mestizaje es la realidad del futuro, y tenemos que ser cada vez más 
respetuosos, sensibles y responsables con las diferentes culturas. Así, en las 
relaciones del día a día tenemos que enriquecer la convivencia y tenemos que 
elegir con toda la libertad entre los diferentes modelos de educación.

Erentzun Ikastola «tiene la llave» para abrir la puerta al euskara en la 
zona de Viana, la llave para que nuestros hijos puedan aprender en euskara, 
la llave para ofrecer una educación de calidad en euskara y... la llave para 
poder difundir la lingua navarrorum de todos los vascos.
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Entre las actividades del Nafarroa Oinez 07, hoy vamos a presentar el 
acto que ha organizado Euskaltzaindia. La presencia de esta entidad y los 
temas que se han trabajado son de una importancia especial para nosotros, ya 
que nos van a recordar a todos que el euskara es el idioma de Nafarroa.

En el nombre de Erentzun Ikastola, damos las gracias sinceramente a 
Euskaltzaindia por darnos esta oportunidad y por el gran trabajo que están 
haciendo en la recuperación del euskara.



PRESENTACIÓN DE:
RECUPERACIÓN DEL EUSKERA EN NAVARRA

Miquel Gros i Lladós

Toda obra presentada en público requiere antes que nada una justificación 
de la misma. Es decir, antes de entrar en el qué, en la obra en sí, es necesario 
un por qué de la misma. Y este hecho es aún más evidente en una publicación 
como la presente, una obra sobre sociolingüística que tiene por objeto un tema, 
como mínimo discutido, como es el euskera en Navarra, hecha además por un 
autor catalán. Aún teniendo tal condición, soy de Pamplona, ciudad donde me 
crié y viví con mi familia durante diez años, amén que Navarra es una tierra 
que desde entonces he visitado continuamente y por la que profeso un sentido 
aprecio.

Es evidente que dicha razón no justifica ni mucho menos la realización 
del libro que hoy presento. Podríamos decir que aquel motivo es necesario, 
pero no suficiente. La razón añadida que ha posibilitado la obra publicada 
por Euskaltzaindia es mi pasión por la sociolingüística, y en especial por 
las lenguas minorizadas. Dichas lenguas se erigen en una especie de des-
heredadas de la fortuna, en víctimas inocentes de procesos históricos que 
las han situado en una posición que comprometen su presente y su futuro. 
Si tomamos como referencia el marco europeo, en el mismo actualmente 
conviven unas 65-70 lenguas, de las cuales aproximadamente la mitad son 
minorizadas, frente a la otra mitad que no se encuentran en esta situación, 
aunque aquéllas no sean más imperfectas, ni menos cultivadas histórica-
mente, ni ningún informe objetivo haya nunca demostrado su imposibilidad 
para ser utilizadas en cualquier campo de actuación humano. Pero para su 
desgracia, aquellos procesos históricos de los que hablaba las han hecho 
carecer de poder, elemento absolutamente necesario para dotar a la lengua 
de prestigio y de los resortes legales que hagan necesario su conocimiento 
en la sociedad.

En este momento inicial de la presentación me permito hacer una peque-
ña digresión. Estando como estoy ante un público sensible desde el punto de 
vista lingüístico, presupongo que todos los presentes conocen la diferencia 
entre minoritario y minorizado, dos términos que desde antiguo y con claras 
intenciones tergiversadoras han sido interesadamente entremezclados. El tér-
mino minoritario es absolutamente subjetivo y para nada interesa a la socio-
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lingüística, ya que cada uno situará en un número diferente de hablantes el 
límite entre minoritario y mayoritario. 

En cambio el término minorizado sí que interesa y mucho a la sociolin-
güística. ¿Cómo podríamos definir qué es una lengua minorizada? Buscando 
una idea que resuma las diversas definiciones existentes, y que sea lo más 
directa y sencilla posible, podríamos decir que lengua minorizada es aquella 
que no se encuentra representada en todos los principales campos de expresión 
y desarrollo normal de una lengua. Un ejemplo nos ayudará de forma elocuen-
te: Islandia, aún teniendo una población inferior a 300.000 personas, realiza 
en islandés todas las actividades cotidianas, desde la enseñanza, hasta las que 
afectan a la esfera administrativa, la de justicia, la comercial, … 

Como ya apunto en la introducción de mi libro, dichas lenguas suelen 
tener una segunda característica. Son lenguas no estatales, y el hecho que 
ningún estado las reclame como propias las ha situado en ese proceso de 
minorización que dificulta notablemente su uso. Por supuesto que en esta 
presentación no se pretende defender ningún tipo de estatus político determi-
nado. La existencia en Europa de estados administrativamente multilingües, 
como Bélgica o Suiza, o determinados entes territoriales, como el Tirol Sur, 
las Islas Feroe o las Islas Aland, demuestran hasta qué punto lo único que las 
lenguas minorizadas necesitan para poder salir de su estado, es un poder que 
las prestigie y las dote de los resortes legales necesarios para romper con la 
minorización.

Es por ello que en mi doble condición de navarro de crianza y apasiona-
do de la sociolingüística, no pude por menos que fijar mi atención en el 
euskera, en cuanto lengua propia (y muy minorizada) de Navarra. Llegados a 
este punto de la presentación, tengo que confesar que, en origen, nunca tuve 
en la cabeza la idea de hacer un libro. Mis intenciones, mucho más modestas, 
eran simplemente el conocer la realidad exacta del euskera navarro, y ello 
básicamente por dos motivos:

Por un lado, me encontré con la inexistencia de una obra que compen-
diase una visión de conjunto del euskera, su estado actual y su evolución úl-
tima; por otra parte, mis estancias en diferentes lugares de la península me 
habían hecho darme cuenta de la imagen absolutamente distorsionada que del 
euskera en Navarra se tiene fuera de ella. Así, para una mayoría de la pobla-
ción, el euskera es algo muy minoritario en Navarra, que puede ser hablado 
por una población equivalente al 10% de la total, y a la cual se la sitúa ex-
clusivamente en su sector más noroccidental y cercano a Guipúzcoa, presen-
tando a aquélla como una población en cierto modo influenciada o asimilada 
por la presencia inmediata de la CAV.

Ante dicha distorsión, y la imposibilidad de conocer hasta qué punto el 
euskera progresaba o no en Navarra, me lancé a recoger datos de conocimien-
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to de la lengua, basándome en los censos de población que, desde 1986, inqui-
rían a la población navarra por su grado de competencia lingüística. Dicha 
elección no fue casual, ya que quise contar con los datos del 100% de la po-
blación navarra, para evitar las desviaciones y/o errores que pueden contener 
sondeos y encuestas. En un primer momento me limité a recontar los datos de 
la zona vascófona, entendiendo plausiblemente que allí sería donde se concen-
traría el grueso de la mejora, pero al alejarme de la misma me encontré con la 
sorpresa que los datos eran igualmente positivos, hasta el punto que de muni-
cipio en municipio, acabé por cubrir el conjunto del mapa navarro.

Es por ello que, aprovechando la ocasión que me brinda esta conferencia, 
no quiero pasar por alto un aspecto que me parece oportuno aclarar rotunda-
mente. Fueron los datos que fui almacenando los que finalmente posibilitaron 
la realización del libro, y le dieron su título, no al revés. En ningún caso me 
propuse demostrar como fuese una recuperación del euskera en Navarra, sino 
que fue la realidad mostrada por los datos censales la que me llevó a dar tí-
tulo a la obra resultante. Desgraciadamente y a diferencia de otras ramas de 
la ciencia, la sociolingüística ha sido históricamente un campo abonado para 
la manipulación, aquello que vulgarmente denomino la parasociolingüística. 
Son abundantes los libros que sobre una pretendida base científica no muestran 
más que una interpretación sesgada, y a menudo interesada, de la realidad de 
la lengua dentro de un grupo social. No es este el caso del presente libro.

Ello justifica totalmente que en los agradecimientos previos al libro, 
ofrezca el mismo y cite como protagonista de dicha recuperación al pueblo 
navarro, autentico autor del libro que finalmente ha visto la luz.

Adentrándonos en lo que sería el objeto de esta presentación, el libro en 
sí, el mismo recoge exhaustivamente los datos censales de carácter lingüístico, 
desde el censo de 1986 hasta el último de 2001, aportándonos por tanto de 
cinco en cinco años la evolución del euskera. Además en el último censo de 
2001, y para intentar averiguar en lo posible la expectativa de futuro del mis-
mo, se aportan dos censos parciales, uno englobando a la primera edad (me-
nores de 25 años) y un segundo que incluye a la infancia (menores de 15 
años). Por último, reseñar que la cadena de datos que nutría este libro se 
quebró en el año 2006, en el cual y al parecer por motivos económicos, el 
Instituto Nacional de Estadística decidió no llevar a cabo ningún censo de 
población.

Sobre las respuestas de la población navarra a las preguntas sobre cono-
cimiento lingüístico, el presente trabajo ha presentado dos categorías sociolin-
güísticas, por lo demás comúnmente aceptadas en la sociolingüística, los ha-
blantes y los usuarios. Así por un lado, tendremos a aquellos que han 
afirmado hablar bien el euskera, o euskaldunes, y por otro los que han decla-
rado tener cualquier habilidad, sea hablar bien o con dificultad, sea sólo en-
tender bien o incluso con dificultad, entendiendo que el que responde así ha 
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alcanzado un nivel de desarrollo en el aprendizaje del euskera que le permite 
esa comprensión, aún con dificultades. Esta segunda categoría la denominare-
mos vascófonos.

Teniendo en cuenta que en la obra se contemplan dichas dos categorías, 
referidas a los seis censos mencionados –los cuatro de 1986 a 2001, más los 
dos subcensos en este último–, y alcanzando a un total de 271 municipios, 
ello nos da un libro con casi dos mil datos. Como quiera que el libro preten-
de en todo momento parecerse a un manual de sociolingüística, y no de con-
tabilidad, he pensado en la manera de hacer más atractivos a la vista la can-
tidad ingente de porcentajes resultantes. Así, adoptando una parrilla de colores 
y asignando a cada color (desde el violeta hasta el blanco) un porcentaje de-
creciente, ello permite que una rápida ojeada a un determinado municipio 
revele tanto su grado de vascofonía o euskaldunidad, como su evolución. 
Dichos porcentajes decrecientes nos establecen una triple clasificación: mayo-
ritaria (superior al 50%), fuerte (entre el 30 y el 50%) y apreciable (entre el 
10 y el 30%), situándose todos los municipios por debajo del 10% en catego-
ría débil.

Además, en mi trabajo propongo un mapa zonal y comarcal de Navarra, 
dividiendo a la misma en 44 comarcas, de tal manera que estableciendo los 
porcentajes de conocimiento en cada categoría y año (y eventualmente, grupo 
de edad), y representándolas con su correspondiente color en el citado mapa, 
ello permite ver una foto fija del estado del euskera en cada momento, que 
resume perfectamente el objetivo del trabajo. La mayor parte de mi trabajo lo 
componen los estudios individualizados de cada una de dichas comarcas, el 
cual se extiende en tres direcciones: pasado, presente y futuro.

 Así las cosas, se presenta un primer apunte sobre el pasado vascófono 
de la comarca, si lo hubo o no, en qué medida, cuándo y cómo desapareció 
el euskera, si aún perdura, en qué estado se encuentra, etc. A éste le sigue un 
segundo apartado sobre la situación de presente, basada en los cuatro censos 
modernos ya citados. En un tercer punto se intenta hacer una previsión de 
futuro del euskera comarcal, en base a los datos que nos dan los dos subcen-
sos de 2001, referidos a la primera edad y la infancia de aquélla. Como evi-
dentemente sería muy largo el hacer una recensión, ni que sea mínima, de 
cada comarca en esta conferencia, pasaremos directamente a mostrar algunos 
de los mapas que cierran el libro, y que nos permitirán una percepción mucho 
más rápida y visual de la recuperación que justifica el título de la obra.

En primer lugar, pasamos a mostrar el mapa de comarcas navarro, refle-
jando los porcentajes de euskaldunes en el año 1986. Como hace ver dicho 
mapa, primeramente advertimos seis comarcas mayoritarias, las cuatro de la 
vertiente atlántica, más el extremo noroccidental de la vertiente mediterránea 
(Mendebaldeko ibarrak) y Aranatzaldea, situada en medio del corredor de 
Sakana, un caso aparte por su fidelidad que la convierte en una auténtica «isla» 
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lingüística. Se trata de las únicas comarcas navarras que habían conseguido 
retener el euskera como lengua vehicular de sus sociedades, y aún así, ya en 
aquella época se dejaba sentir un inicio de erdaldunización en sus núcleos más 
habitados, por ello Bortziriak –donde se encuentra Lesaka y, sobre todo, 
Bera– en aquel año era simplemente mayoritaria, habiendo caído por debajo 
del 75%. En las restantes cinco comarcas que superaban el 10% de euskaldu-
nes se distinguen dos grados diferentes de sustitución del euskera, medio en 
Erdialdeko ibarrak y Aezkoaldea, y muy avanzado en Arakil ibarra, Burunda 
y Ekialdeko ibarrak. Nos encontramos, sin duda, ante el peor mapa de la 
historia del euskera en Navarra, con un porcentaje total declarado de euskal-
dunes del 10,2%, que, además con toda seguridad, se situaba por debajo del 
diez por ciento, ya que en determinadas comarcas (básicamente en Tierra 
Estella y plausiblemente en la Cuenca) hubo, según toda verosimilitud, una 
alteración voluntaria de las respuestas de una parte de sus habitantes.

Transcurridos los quince años que cubren los cuatro censos estudiados, 
observamos el mapa de euskaldunes de 2001. Aparentemente no hay grandes 
mejoras, y si a ello le añadimos que el porcentaje total apenas sube del 10 a 
12%, todo ello podría parecer muy poco, pero la realidad es que en ese corto 
espacio de tiempo se ha conseguido detener una caída de cinco siglos, que 
parecía conducir el euskera navarro a su desaparición a una generación vista. 
No contenta con ello, la población navarra ha conseguido la inversión total de 
la dinámica, empezando ya a sumar ganancias, lo cual quiere decir que ya se 
ha conseguido absorber la tercera edad euskaldun con una primera edad más 
vascoparlante, con mayor competencia y más alfabetizada.

De acuerdo con lo que se decía anteriormente, se presenta seguidamente 
el mapa de euskaldunes de 2001, referente a aquella primera edad, menor de 
25 años y nacida toda ella ya en democracia. El mapa nos muestra ese reju-
venecimiento del euskera navarro, así la zona mayoritariamente vascófona se 
amplía en esa franja de edad, y se extiende a zonas insospechadas en franjas 
de edad anteriores, así la mayor parte de la Zona Media de Navarra supera el 
10% de euskaldunes en esta franja de edad. 

Pero si importante es el salto cuantitativo del euskera entre la juventud 
nacida en democracia, aún más lo es entre la infancia. Así nos lo hace ver el 
mapa de euskaldunes de 2001 referido a la población menor de 15 años. Se 
produce una mejora en la Zona Pirineo, y en el noroeste de la Cuenca y Tierra 
Estella, mientras que en el resto de Navarra cuesta más mejorar, ya que la 
presencia social y el apoyo institucional del euskera es imperceptible. La im-
portancia de este apoyo se nota en la zona legalmente vascófona, donde apenas 
Irurtzun es el único núcleo de población que, 15 años después de ser declarado 
zona vascófona, no llega al 50% de euskaldunes en la franja infantil. 

En todo caso, la evolución mostrada por los últimos cuatro mapas es 
geográficamente progresiva, de más a menos, y siempre en dirección sureste, 
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la opuesta a aquélla que fue erdaldunizando Navarra durante los últimos siglos. 
Como excepciones a dicha progresión escalonada, se advierten en los mapas 
de primera edad e infancia dos subzonas que suponen extremos opuestos en 
dicha recuperación. Por un lado, los valles de Etxauri y Mañeru, con una 
aceleración de la reeuskaldunización entre la población infantil que supera el 
40% de euskaldunes. Por otro, Izaga y la Cuenca sur, con porcentajes por 
debajo del 10%, muy débiles, y comparables a los obtenidos en la Ribera Alta. 
En su conjunto, podemos definir el aumento de la euskaldunidad en Navarra, 
en el periodo estudiado, como moderado.

Por el contrario, entre los vascófonos, aquellos que declaran tener cual-
quier habilidad en euskera, el aumento es considerable, al ser más fácil acce-
der a dicha categoría que dominar oralmente el euskera, sobre todo en amplias 
zonas de Navarra donde el euskera tiene un muy difícil acceso a la vida pú-
blica. En la presente categoría sólo se va a mostrar el último mapa, corres-
pondiente al año 2001 y a la población menor de 15 años. A la vista, el 
mismo puede parecer excesivamente optimista, pero no hace más que mostrar 
cuál puede ser la realidad del euskera a una generación vista, ya que la po-
blación en él representada, hacia 2031 se situará entre los 35 y los 45 años, 
serán la segunda edad y padres de la nueva generación de navarros, que plau-
siblemente poco o mucho continuarán mejorando el nivel de vascofonía de 
sus progenitores, un nivel que en el año 2001 se situaba en casi el 35% de 
población vascófona. Es por ello que dicho mapa se encuentra en constante 
avance.

Con lo dicho hasta ahora, la situación de recuperación lingüística en 
Navarra puede parecer difícil de mejorar. No obstante, aún hay cierto margen 
para un mayor optimismo. El siglo XX nos ha traído un fenómeno nuevo, el 
de las lenguas en recuperación, aquéllas que invirtiendo el proceso de pérdida 
que ha llevado a otras a desaparecer o estar en trámite de desaparición, son 
capaces de generar un movimiento amplio de escolarización en su favor. En 
todas ellas, una vez consolidado el proceso, nos encontramos con una mejora 
gradual de las prestaciones lingüísticas, a medida que uno va descendiendo 
por la pirámide de edad social, hasta llegar a la «generación estrella», eviden-
temente la de la edad escolar –5/15 años– que presenta los mejores resultados, 
dejando de lado a los menores de 5 años, que en esas edades únicamente 
suelen dominar la lengua materna.

Pues bien, aprovechando este acto les presento un mapa que supone una 
novedad, ya que no se encuentra en mi trabajo. Supone el mapa de vascófo-
nos de 2001 de la población escolar (5/15 años). Aunque dicho mapa supon-
ga un nuevo avance en la recuperación del euskera, el mismo me parece que 
les va a dejar una cierta sensación agridulce. En él se aprecia cómo la mitad 
de las 44 comarcas navarras superan el 50% de población escolar vascófona, 
situando el índice de la misma en casi el 37,5% del total. Pero aún así, vien-
do este mapa uno no puede evitar desviar la mirada hacia la izquierda del 
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mismo, donde he situado una comparativa con las comarcas de la CAV. Y es 
que en el mismo censo y misma franja de edad, la práctica totalidad de sus 
comarcas superan el 75% de vascófonos (y la gran mayoría, el 85%). Sólo 
dos comarcas fronterizas de Álava no llegan a dicho margen, y una por tan 
sólo dos personas. Incluso el Condado de Treviño, delante del impulso reeus-
kaldunizador en la CAV, supera el 50% de vascófonos entre su población 
escolar. Este mapa nos pone una vez más ante el hecho capital del trato legal 
y el apoyo institucional como verdaderos aceleradores de la recuperación 
lingüística.

Una vez constatada la recuperación del euskera en Navarra, y a la vista 
de todas las consideraciones anteriores, me detuve en el tratamiento legal 
actualmente existente, y concretado en la Ley Foral del Vascuence de 1986, 
que establecía la consabida zonificación. La misma no deja de ser una rara
avis en España, convirtiéndose en la única comunidad autónoma que tiene una 
lengua propia con presencia apreciable sin tener reconocida la cooficialidad 
en todo el territorio. La voluntad de mi obra no es posicionarse ni a favor ni 
en contra de la misma. Acertado o no, es el criterio que se siguió en su día, 
y ese es el partido que le toca jugar al euskera navarro hoy en día. Pero lo 
que sí que es reclamable son unas reglas para dicho partido.

Estudiando la situación de 1986, parece ser que el criterio seguido por el 
legislativo navarro a la hora de dividir Navarra en zonas lingüísticas fue la 
presencia que el euskera tenía en una u otra zona, entendiendo dicha presencia 
como un criterio subjetivo. Lo que se ha procurado por parte del autor ha sido 
fijar de algún modo, objetivamente, aquel criterio. Para ello, he procedido a 
crear una nueva categoría lingüística, la de la Presencia del Euskera, obtenien-
do la media entre vascofonía y euskaldunidad. Es obvio que no fue éste el 
criterio utilizado en 1986, al ser una creación de la presente obra, pero ni que 
sea apriorísticamente, por aproximación, fue el seguido por el legislativo na-
varro, como muestra la tabla que se hace ver en este momento. En la misma 
se presentan las 44 comarcas en orden descendente según su porcentaje de 
presencia del euskera. Pues bien, se observa cómo todas aquellas comarcas 
con una presencia como mínimo apreciable del euskera, fueron incluidas en 
zona vascófona (la Comarca de Estella daba una presencia superior al 10%, 
pero es debido a la alteración voluntaria en las respuestas al censo, ya comen-
tada anteriormente, no a una presencia real); las que tenían una presencia 
entre el 10 y el 5% fueron adscritas a la zona mixta (la sola excepción es el 
Valle de Roncal, quizás debido a que su euskera se perdió con gran celeridad 
en los anteriores 100 años), y las que tenían una presencia por debajo del 5% 
fueron calificadas como no vascófonas.

Pasadas dos décadas, cabía preguntarse cuál era la presencia actual del 
euskera en las comarcas navarras, ya que evidentemente si esta presencia 
había aumentado, correlativamente también tendrían que aumentar las zonas 
vascófona y mixta. En todo caso, y para aquellos que pudieran considerar que 
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la Ley de 1986 fue excesivamente generosa con el euskera, decidí endurecer 
los criterios de entrada en cada zona, aumentando al doble los límites mínimos 
de acceso tanto a la zona vascófona (20%) como a la mixta (10%). Pues bien, 
de acuerdo con las previsibles presencias del euskera a día de hoy, estas zonas 
se encontrarían claramente desfasadas, siendo así que la mitad aproximada de 
las comarcas navarras tendría que mejorar su calificación lingüístico-adminis-
trativa, como muestra el mapa.

Quizás sea por deformación profesional, como abogado que soy, pero 
antepongo la justicia y la igualdad ante todo. Si un navarro de las Améscoas, 
de Val de Etxauri o de Salazar, que tiene una presencia de su euskera rayana, 
si no superior, al 20%, solicita que se le califique en zona vascófona, cómo 
se le puede decir que no, cuando a la Burunda, a Arakil o a Esteribar, con el 
mismo porcentaje, sí se les incluyó en 1986. Y cuando además dicho porcen-
taje no se nutre de una población de la 3ª edad, como podía ser el caso de 
estas segundas, sino de una primera edad (lo que supone el futuro de aquellas 
comarcas, y unos porcentajes de presencia cada vez más crecientes) alfabeti-
zada y dominadora de un estándar lingüístico que le permite la intercompren-
sión con toda la comunidad vascoparlante.

 Ante el evidente aumento de la vascofonía en Navarra, se ha querido 
aportar un criterio científico, objetivo, que pueda resituar el debate del trata-
miento legal del euskera en Navarra; no se quiere aportar una mera opinión 
más, tan subjetiva como las demás, y que sólo seguirá situando el debate sobre 
el euskera navarro en parámetros fuera del ámbito puramente lingüístico.

En definitiva, lo que he querido mostrar en mi obra es hasta qué punto 
el trato legal de una lengua puede marcar su destino. Las lenguas minorizadas 
(y el euskera en nuestro caso concreto) son una buena prueba de ello. Es por 
ello que el gran reto actual del euskera en Navarra es aumentar su protección 
legal, para asegurar que la recuperación del mismo iniciada ya por la sociedad, 
sea ratificada y alentada por los órganos de poder. En todo caso es innegable 
que a día de hoy, y la ciudad que hoy nos acoge, Viana, es buena prueba de 
ello, el euskera en Navarra cuenta con unos instrumentos apenas pensables 
hace veinte años. Como muy bien dice el lema del Nafarroa Oinez ’07, Gil-
tza daukagu, Tenemos la llave. Ha costado tiempo y esfuerzo a muchos nava-
rros y navarras, pero se ha conseguido esa llave que es un euskera en vías de 
recuperación. En todo caso, y si tenemos la llave, Non dago atea?, o mejor 
Nolako atea nahi duzue? Hago votos por que la gente de Viana, igual que la 
gente de toda Navarra, sepa utilizar esa llave para abrir nuevas puertas, para 
marcarse nuevos retos y superarlos, para seguir avanzando hacia la plena 
normalización del euskera beti aurrera. Zorionak eta eskerrik asko!
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Atal honetan udalek eta administrazio batzordeek, baita beste 
administrazio desberdinek Onomastika Batzordeari egindako 
irizpen eskaerak biltzen dira. Gogoan izan behar dugu EAEn 
herri edo kontzejuaren izena aldatzeko irizpena eskatu behar 
zaiola Euskaltzaindiari. Irizpenak eskatutako hizkuntza edo 
hizkuntzetan ematen dira.

Mikel Gorrotxategi,
Onomastika Batzordeko idazkaria





EL ENTORNO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN:
NOTAS HISTÓRICAS Y LINGÜÍSTICAS

Roberto González de Viñaspre

1. PRIMERAS NOTICIAS HISTÓRICAS DE ARGANZÓN

El desfiladero de Arganzón ha sido zona de paso desde épocas remotas. 
Cuando los romanos construyeron la calzada Asturica-Burdigala su trazado 
salvaba la cadena montañosa que conforman la Sierra de Tuyo y los Montes 
de Vitoria, pero, al parecer, no lo hacía directamente por el cañón, sino que, 
debido a motivos de seguridad, ascendía por el portillo de Villanueva de Oca. 
Ese itinerario enlazaba importantes núcleos de población como Iruña-Veleia y 
la ciudad autrigona de Deóbriga, en Miranda de Ebro, en una zona próxima 

de comunicación de primer orden, el «camino real de Madrid a Bayona» al 
que se refería Pascual Madoz a mediados del XIX y que hoy tiene continuidad 
en el trazado de la N-I.

Esa antigua calzada ha sido transitada desde antiguo por gentes de distinta 
procedencia, que no siempre venían guiadas por motivos pacíficos. Así, a princi-
pios del siglo V, el pueblo germánico de los suevos, que venía huyendo del em-
puje de los hunos, atravesaría la garganta de Arganzón en su camino hacia Gali-
cia. De mayor trascendencia serían las frecuentes aceifas musulmanas de los siglos 

fueron una notable dificultad para el asentamiento de la población. Saturnino Ruiz 
de Lóizaga recuerda que, a consecuencia de la inseguridad que sufría el occiden-
te de Álava en aquella época, «los obispos valpostanos, prelados de vanguardia, 

.

ha sido recientemente identificada por el arqueológo Rafael Varón con el yacimiento de Arce-
-Mirapérez.

in La formación de Álava. 650 Aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982). Ponencias,
«desde comienzos del s. IX hasta la subida al trono de Alfonso III se producen campañas contra 

Repoblación y religiosidad popular en el 
Occidente de Álava (siglos IX-XII), 



sufrió en el desfiladero de Arganzón una cruenta emboscada en la que perdió 
muchos hombres, entre ellos sus mejores oficiales. Esta campaña militar sólo es 
conocida por el Muqtabis 

daba por perdido tras su muerte, pero ha aparecido al catalogar los papeles del 

En aquel período convulso la influencia de un orden supralocal como la 
monarquía astur-leonesa también se manifestó en la política de repoblación 

territorio que se desarrolló en el occidente de Álava. Se documenta, por ejem-
plo, a principios del siglo IX, la presencia de pobladores de origen leonés en 
Estavillo, al sur de La Puebla de Arganzón, en el actual municipio de Armiñón. 
Se trata de una carta por la que varias personas donan a San Vicente de Ocoiz-
ta y al abad Pedro las iglesias de Santa Gracia y San Martín, que habían re-

documento se menciona «Sancta Maria de la Foce de Arganzone», la primiti-
va iglesia de Arganzón, población preexistente a la villa de La Puebla de 
Arganzón.

2. ACERCA DEL ORIGEN DE LA VOZ ARGANZÓN

Es opinión bastante común entre los especialistas que ese nombre es un 
miembro más de la extensa familia de topónimos europeos construidos con la raíz 
prerromana indoeuropea *arg-, «brillante, blanquecino». Estaría presente, entre 

árjuna harki- «blan-
argi -

argentum

En cuanto a la extensión de la raíz *arg- en toponimia, Francisco Villar 
relaciona una serie de hidrónimos como Arga Arganza

La formación de Álava. 650 
Aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982). Comunicaciones, 

La primera década del reinado de Al-Hakam I, según 
el Muqtabis II, 1, 

Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), 

ecclesias Sancta Gratia et Sancti Martini, in villa Stabellu … cum terminos et pertinentia … quia 
istas erencias de nostros avus habemus de Legione venerunt ibi»

Fonética Histórica Vasca, 
«anoto, por si alguien quisiera remontarse tan lejos, que en los términos vascos prelatinos que 
han sido considerados de procedencia indoeuropea, pueden compararse las iniciales de vasc. argi 
«luz, claro», hit. harki- «blanco, claro»



Arganza -

antigua Argantia
«a la limpidez o transparencia de las aguas». En cambio, Martín Sevilla con-
sidera que algunos topónimos con raíz *arg- no tienen «motivación hidroní-
mica clara», y postula una explicación más amplia, no solamente vinculada a 
corrientes de agua. En efecto, entiende que igualmente pueden aludir a lugares 
«en los que se hallara plata en proporciones importantes. Con este motivo era 
fácil que el nombre del metal precioso se fijara al lugar de su hallazgo y 

topónimos formados sobre la raíz -arg «brillar» hacen referencia a terrenos 
calizos, con abundancia de yeso», sin descartar que asimismo puedan aludir a 

-
nímica es la que nos parece más ajustada a la realidad geográfica y geológica 
de La Puebla de Arganzón.

autores, pueden contener también la raíz arg-

Argandoña Argendonia en la Reja de San 

esta capital y la población de Alegría-Dulantzi. Existe un pueblo homó-
nimo en Cuenca que Ramón Menéndez Pidal explicó a partir de «la 
forma céltica Argentonia, que como nombre de mujer aparece en una 
inscripción de Austria» y que, en su opinión, presenta «igual derivación 

Arganzubi, arroyo de 
-
-

yó entre los nombres prerromanos de raigambre indoeuropea. Con todo, 
no cabe duda que el último elemento es la voz vasca zubi «puente».

Arganzón en Bóveda, en el municipio de Valdegovía. El dato está to-
mado de la obra Toponimia alavesa de Gerardo López de Guereñu. Sin 

Los indoeuropeos y los orígenes de Europa, 
Toponimia de origen indoeuropeo prelatino en Asturias, pp.

Los topónimos sus blasones y trofeos 

Toponimia prerrománica hispana, 
Toponimia alavesa

Cuadernos de toponimia. Toponimia 
menor de Salvatierra, 

in Estudios de Arqueología alavesa, 



embargo, tal topónimo no aparece en la sistemática recogida oral de 
-

tencia cierta de un Arganzón en Valdegovía.

3. FUNDACIÓN DE LA VILLA DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN

-

Felipe II. Dicha copia presenta unos anacronismos que hacen dudar de su auten-
ticidad y apuntan a una posible manipulación cuyo fin sería ocultar la autoría 
navarra del fuero y presentarlo como un privilegio concedido por la monarquía 
castellana. En efecto, ya en el escatocolo se muestra a Alfonso VIII, rey privati-
vo de Castilla, reinando en León, cuando es sabido que dicho monarca jamás 
ejerció su autoridad en ese reino. La argumentación del historiador Gonzalo 

todavía hay otras disonancias en el diploma, pues se dice otorgado el año 

todos los datos históricos la frontera castellano-navarra por esas fechas corría a 
partir de Oca por las aguas del Zadorra, y Arganzón en la ribera oriental perte-

castellano «illus idem forum habeatis quod mei populatores de Trevinno habent» 

et usque ad Corres et usque ad Pipahon» ya que dentro de ellos queda englobado 
el propio Treviño, que el mismo diploma supone existente y diverso de la nueva 

en este fuero de Arganzón lo único retocado, por conveniencias políticas hoy ya 
indecelables, ha sido el nombre del monarca en el protocolo y escatocolo, y 

con los diplomas brotados de la cancillería navarra por esos años de Sancho el 

-
tro del Arcedianato de Álava, en el Arciprestazgo de Treviño, La Población 

Villanueva, Coscollo, 
Verantevilla y Argançon. Esa aldea de Verantevilla no debe confundirse con 
la población homónima perteneciente al Arcedianato de Nájera, en el Arcipres-
tazgo de Miranda, puesto que son poblaciones diferentes. Es esclarecedor un 
documento del archivo de la parroquia de La Puebla de Arganzón, datado en 

Cuadernos de toponimia. Toponimia 
menor de Añana, 

Álava medieval, 



aldeas, con motivo de los diezmos y el servicio de las iglesias de las aldeas. 
Según consta en el texto, «viniero[n] los cl[er]igos de la Puebla de la una 
parte. e los Parrochianos de Villanueva de Coscoio. de Verantevilla. de Argan-

. A la luz 
de esos datos, Ildefonso M. Rodríguez concluye que «no es acertado creer que 
el actual Berantevilla, tan alejado, pudiera ser aldea de La Puebla de Arganzón, 
existiendo de por medio otras villas y lugares». De la misma opinión es César 

Igualmente, la historia y la toponimia de La Puebla de Arganzón revelan 
que las iglesias de Arganzón, Berantevilla y Coscollo pasaron a ser ermitas, 
tras despoblarse esas aldeas en el transcurso de los siglos. Por ejemplo, la 

difuntos que así lo demuestran y es conocido, como asegura Atanasio Vergara, 
antiguo secretario municipal de La Puebla de Arganzón, que «la mayor parte 
de las piedras del poblado fueron aprovechadas para levantar y reformar casas 

Arganzón a poco más 
de un kilómetro de La Puebla de Arganzón, en la ladera de ascenso a los 
castillos. También consta documentalmente la ermita de Santiago, antigua 
parroquia del despoblado de Coscojo, situada al sur de la villa y hoy desapa-

-

su templo parroquial sería la ermita de San Román y recoge el dato de que 

4.  ALGUNOS APUNTES SOBRE TOPONIMIA VASCA EN EL 
ENTORNO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN: EL CASO DEL 
NOMBRE ANÚCITA

La toponimia histórica del entorno de La Puebla de Arganzón muestra un 
número muy reducido de topónimos de filiación vasca, y los pocos que se 

documento geográfico del siglo XIII del obispo de Calahorra don Aznar» in Berceo.
Berantevilla en la Edad Media. De aldea real 

a villa señorial. 
De La Puebla a Villanueva pasando por Arganzón,

Ibidem
Por Álava, a Compostela.



apartan de esa generalidad se hallan circunscritos al área nororiental de su 
jurisdicción, cerca de las aldeas treviñesas de Ocilla y Ladrera, donde la den-
sidad de topónimos eusquéricos es notoriamente mayor, e incluso hoy alcanza 

«E de alli a otro mojon grande que dizen de Vasahondo

«De alli a otro que esta enzima la pieza de Vizcaia, cabe la senda que ban 
a Ladrera.»

Guentezaballa.»

«E dende al mojon de Guzialde -
ea > ia

El primer nombre y el cuarto todavía permanecen en la toponimia actual 
con las formas Basondo y Gucialde y son términos lindantes con los pueblos 

el topónimo Villabidi, que corresponde al término del que partía el antiguo 
camino a Villanueva de Oca. Contiene la voz Villa, con la que los vascopar-
lantes de Ocilla y Ladrera se referían a Villanueva de Oca. Son escasos testi-
monios que, no obstante, atestiguan que este espacio geográfico ha sido secu-
larmente zona de contacto entre la lengua vasca y la castellana.

jurisdicción de La Puebla de Arganzón, al igual que en la ribera occidental 
del río Zadorra y en la vertiente meridional de la Sierra de Tuyo. En efecto, 
los nombres de esos pueblos son de formación romance, de la misma manera 
que lo es, salvo muy pocas excepciones, su toponimia menor. Sin embargo, a 
esta aparente homogeneidad romance escapa el nombre de Anúcita, pequeña 
localidad cercana a Pobes.

El testimonio más antiguo del nombre Anúcita parece hallarse en la Reja 
-

tan problemas de transcripción acrecentados por la falta de la fuente original. 

la Reja, que se hallaba en el Becerro Gótico, desapareció junto con el tomo 
completo, a principios del siglo XX. La versión que se ha conservado es el 
denominado Becerro Galicano «en el que, a fines del siglo XII, se copió la 
documentación original antigua, incluida gran parte de la que conservaba el 

Ibidem
Cuadernos de toponimia. Toponimia 

menor de Treviño, 



Becerro Gótico»
reunida en el siglo XVIII, que recoge la totalidad de los documentos compren-

-
do algunos documentos del Becerro Gótico que no fueron copiados en el 
Becerro Galicano. Entre las diferentes transcripciones realizadas, Landazuri 

Anuzkita, Anuzquita y
Amuzquita.  Ani-
tzquita Anuz /qta -
mente una fotografía digitalizada de dicho documento y, en efecto, se lee Anuz
/qta de forma nítida. Sin duda, una hipotética evolución Anuzq(ui)ta > Anúci-
ta parece fonéticamente improbable. Se explica de manera más sencilla a 
partir del testimonio Anuncieta
del obispo de Calahorra. Con todo, hay que recordar que esa última fuente 
también es indirecta, puesto que el original se perdió y sólo nos ha llegado 

-

En definitiva, se constata la disparidad formal que presenta el topónimo 
Anúcita en los documentos más antiguos conservados, testimonios en todo 
caso que son fuentes documentales secundarias, y no textos originales.

Afortunadamente, estos últimos años se están publicando nuevas colec-
ciones documentales que aportan interesantes testimonios para el estudio de 

publicada por Saturnino Ruiz de Lóizaga. Este corpus documental contiene 
varias menciones del nombre antiguo de Anúcita, tanto en referencia a la 
población como en forma de apellido. En total, se documenta diecisiete veces 

Anunceta Annunceta
Annuceta Annuncita

An(n)unceta:

El dominio del monasterio de San Millán 
de la Cogolla 

Cartulario de San Millán de la Cogolla 

Histo-
ria General del País Vasco, 

El libro becerro de Santa María de Bujedo 
de Candepajares 



«Ego Ochoa de Anunceta vendi y robre toda la mia heredat que ovi de mio 

«…damus et concedimus omnem hereditatem et omnia quae habemus in 

Annuceta:

Annuncita:

Los dos últimos testimonios apuntan hacia la evolución del actual Anú-
cita. En los demás casos se mantiene la forma originaria con alternancia -n-
/ -nn- en la nasal intervocálica, aunque es claro el predominio de la primera 

conservada se escribe con la grafía -nn-, y mencionaba, a modo de ejemplo, 
el antropónimo «Enneco, cast. Íñigo, vasc. Eneko, patr. Enecoiz, vizc. ant. 
Enekotx». Añadía su impresión de que «la grafía -n- por -nn- empieza y se 
generaliza en documentos navarros referentes a la zona de habla vasca antes 
que en los procedentes de Aragón, Castilla y La Rioja». En el área occiden-
tal de habla vasca, por tanto, la grafía geminada -nn- se mantuvo por más 
tiempo mientras que al este los ejemplos son cada vez más escasos. Así, el 
único ejemplo que se encuentra en la Colección Diplomática de Iratxe es un 

-
Garçia Ga-

rçeiz de Gaunna, repetido, y Santio Nunoiç de Eguinno», cuyos elementos 
toponímicos se corresponden con las poblaciones de Gauna y Egino, respec-
tivamente.

Los testimonios de Anúcita citados remiten a un compuesto *anuntz +
eta, cuyo primer elemento puede ser una forma precedente de la voz vasca 
ahuntz Anun-

Fonética Histórica Vasca, 

FLV, I.



cibay
ahuntz «cabra» median-

te un análisis *(h)an-(h)untz

En conclusión, el nombre antiguo de Anúcita es Anuntzeta, escrito con la 
grafía vasca actual, y su filiación eusquérica hace de él, como hemos dicho, 
una excepción dentro de la generalidad de nombres de población de origen 
romance existentes en esa área geográfica. Su etimología parece clara, y es 
explicable como un compuesto de *anuntz > ahuntz «cabra» más el sufijo –eta,
con el significado de «lugar de cabras». En la toponimia vasca hay algún otro 
ejemplo donde el sufijo –eta está añadido a un nombre de animal. Tal es es el 

-
aker «macho cabrío». Con todo, es 

-
sición infrecuente.

5.  NOTICIAS DE LA SUPUESTA PRESENCIA DE LA LENGUA 
VASCA EN LA ZONA

De algunos datos publicados podría concluirse una mayor presencia his-
tórica de la lengua vasca en La Puebla de Arganzón, pero considero que está 

-

sobremanera este gentilicio de «vizcaíno» aplicado a uno de los primeros frailes 
de la Reforma Descalza teresiana. Consultando los archivos de esta Orden reli-
giosa para dar con el pueblo del «vizcaíno» vio con sorpresa en las actas de 

Homenaje a D. 
Julio de Urquijo II, n intervocálica en vasc. nos es conocida, 
principalmente, por la forma que presentan en esta lengua los préstamos románicos. Tratándose 
de voces cuyo origen nos sea desconocido, nos vemos obligados en muchos casos a presumir 
simplemente esa pérdida, sin que dispongamos de medios para verificar las hipótesis. Pueden ser 

-
gía holística diacrónica» in Lingüística Vasco-Románica, 
autor ya expuso ese análisis en otro trabajo en el que refutaba algunas propuestas de Theo Ven-

Anejos Series Minor, 
Apellidos vascos, 

Diccionario etimológico de los nombres de los pueblos, villas 
y ciudades de Navarra, 



Con todo, se trata de un testimonio indirecto, conocido únicamente por 
transmisión oral, que carece hoy por hoy de soporte documental verificable.

Imperio francés en Madrid, en el que se da noticia de la extensión geográfica 

diferencias muy llamativas, en comparación con los mapas de Louis-Lucien 
-

te vascófona queda comprendida en el interior de un amplio triángulo cuyos 
vértices son Orduña, Salvatierra-Agurain y Lapuebla de Labarca. Tan desme-
surada extensión es atribuible a la confusión de La Puebla de Arganzón con 

La Puebla de Arganzón queda algo lejos del límite suroccidental de la lengua 
vasca, ya que llega junto a Mártioda. A nuestro juicio, la gran escasez de 
toponimia eusquérica en La Puebla de Arganzón a mediados del siglo XVI, 
indica que desde antes la lengua vasca tenía reducida presencia entre la po-
blación de la villa. Por supuesto, también habría vecindario vascófono, pero 

bonapartistas Francisco Longa, que tenía una herrería en La Puebla de Argan-

que necesariamente había de ser vascoparlante.

«Pueblos de Álava por vicarías, repartidos sus vecinos en cinco clases», se 
dice que «hablan el idioma bascongado muchos pueblos de la Vicaría de Vi-
toria». Téngase en cuenta que dicha Vicaría comprendía pueblos como Nan-
clares de Oca y Subijana de Álava, próximos a la vertiente norte de las 
Conchas de La Puebla de Arganzón. ¿Quiere eso decir que dichas poblaciones 
todavía eran vascófonas? Carecemos de datos suficientes para establecer con-

mediados del XVIII un poco más al norte, en las cercanas localidades de 
Mendoza y Trespuentes, gracias a un texto hasta ahora inédito.

Homenaje a Odón de Apraiz, 

in Luis Villasanteri omenaldia, 
ulertu zituela Madrilgo enbaxadoreak. Alabaina mapa ikusirik, ez da dudarik harentzat La Puebla, 
La Puebla de Labarka dela, erran nahi baitu Arabako hego aldean azken herria, Ebro ibaiaren 
bazterrean. Neke da sinestea nehork holako informaziorik eman ziola enbaxadoreari. Ordean, uste 
izateko da, La Puebla aipatzean, La Puebla de Arganzón gogoan zuela informazio emaileak».

in Euskera, XLVI.



6.  EL MOLINERO VASCONGADO DE LA RUEDA DE MOMARIO, 
EN TRESPUENTES

-
rrena, gran conocedor de la documentación histórica alavesa. Se trata de un 

molinero, «de edad de quarenta y dos años poco más o menos», es vascopar-

de Mendoza, en labores de traducción.

y cuñada del molinero, quien «mediantte a ser bascongada», también tiene 
necesidad de intérprete, con el fin de que éste «explique a la testtigo en su 
lengua las pregunttas y repregunttas que se devieren y manifiestte a su merced 
en la casttellana las respuesttas que diere». En cambio, la hija de María de 

-
prete, así como el criado Bautista de Asteguieta, natural de Nanclares de 

la zona y que ya no era hablada por una parte de los vecinos de Mendoza. Tal 

quien dice «no enttender estte lenguaje».

cierto que eran naturales de otros lugares, pero estaban allí establecidos y, por 
tanto, necesariamente habían de tener trato con sus vecinos y, en el caso del 
molinero, también con sus clientes.

Sin duda, este documento es una aportación al conocimiento de la geo-
grafía histórica de la lengua vasca, pero también es de interés por la cuidado-
sa descripción que realiza de la vestimenta del finado, además de detalles de 
carácter forense. Por ello, se reproduce a continuación el contenido literal del 

-
cisco de Larena.

Cuadernos
de toponimia. Toponimia menor de Añana, 



alcalde y juez hordinario de estta dha villa por testtimonio de mi el escribano, dijo 
que por ciertto eclesiastico de ella se le a dado nottizia siendo como a cosa de las 
ocho de su mañana como en mittad del ttermino llamado Sologorria en estta ju-
risdicion que distta de la de el lugar de Traspuentes, que es de la Exma Señora 

paraje y hallo en el a un hombre no conozido, bien porttado boca abajo, caido en 
ttierra y muertto al parezer con un pisttolettazo, que le paso partte de su cuerpo, 

bistto por su merced mando poner estte autto de ofizio y caveza de prozeso, al 
tthenor de el qual se le rezivia su declarazion jurada a Martin de Gamiz, zirujano 
y vezino de estta dha villa, ... y ejecutado lo referido el dho cadaver mando lo 
condujesen a la parroquia de San Martin de esta dha villa, donde estte con la 

En dha villa el rreferido dia mes y año ... a Martin de Gamiz maestro ziru-
jano .. y reconozido en el a un hombre que se hallado echado boca abajo muertto, 

quarenta y seis a zinquentta años, besttido con su camisa de lienzo bueno, una 
almilla de cordellate encarnado usado sus mangas de baietta del mismo color con 
bottones de esttaño blanco pequeños, chupa y casaquilla de mangas que llaman 
perdidas suelttas de paño de Chinchon o Navas con su forro de sempiterna 

color de pasa, calzettas y zapattos con sus ebillas diferenttes ttodo bien ttrattado, 
sin monttera ni sombrero, su pelo crespo casttaño obscuro, su corona echa a modo 
de zapattilla, attado dho pelo con una cintta negra, sus zejas algo blanquiscas y 
basttantte copiosas, ojos azules, basttantte ampollar de cara color enzendido, 
barba negra no mui copiosa, fornido de miembros y de basttante esttattura, que 

dho su cuerpo segun anottomia y a echo de cada uno de sus miembros dos heri-
das de cabidad bittal, la una enzima de la ttettilla yzquierda la que se manifiestta 

en la partte posterior i inferior de dha cavidad en mittad de la espinal medula, 
asi mismo penettrando a la misma cavidad con daños en las mismas bizeras in-
tternas y ambas a dos de su natturaleza morttales, echa la de partte antterior con 
insttrumento corttantte quadrado, y la ottra de la partte postterior con boca de 

al margen «violentas»
señal que en ropa y carne hizo por haverle ttirado a boca de cañón, lo que dijo 
ser quanto puede y deve dezir para el juramento que fecho lleva en que se afirmo, 
rrattifico y firmo junttto con su merced dho señor alcalde ...»

... y que se haga reconozimientto publicamente del besttuario con que se 
halla dho cadaber por ber si en el se encuenttra alguna ottra cosa y solo se ha-
llaron asi en el suelo como en uno de sus bolsillos algunos pimenttones pequeños 
como los que suelen benir de Bizcaya basttanttes marchittos ...»



-
-

-
mettido dezir verdad de lo que supiere y le fuere pregunttado y mediante a ser 
bascongado y no enttender estte lenguaje, su merced ni yo el ymfraescritto escri-

que se reduze, de ejerzerlo bien y fielmentte sin añadir ni quitar cosa alguna de 

respondiere en su lengua esplicando en la casttellana ... Dijo que el dia miercoles 
que se conttaron veintte y quattro del corrientte mes, siendo como cosa de las 
siette de su mañana salio de la dha rueda de Momario con un acha en la mano y 
un saco bazio al ombro con animo y detterminazion de pasar a la de estta dha 
villa a efectto de picar sus piedras por ser su obligazión, en virttud de combenio 
y pactto echo con sus bezinos, y conttinuando su camino y biaje recttamentte por 

diviso que se hallava en dho camino Real, aunque no save si se llama o no el 
paraje Sologorria, un hombre echado boca abajo que lo ttubo por muertto ...»

como guardas carretteros, arrieros conozidos y ottros bezeros suyos y no sospe-
chosas ... todo lo que por manifesttazion del dho yntterprette declaro juntto con 
el ser la verdad ... y no firmo el deponentte por no saver, declaro ser de edad de 
quarenta y dos años poco mas o menos ...»

de Aramaiona, que al presentte havita y reside altternattibamentte en el lugar de 

la rueda o molinos de Momario de la misma jurisdicion en compañia de Rafael 

rezivio juramento en forma devida de derecho y haviendole echo como se requie-
re y promettido dezir verdad de lo que supiere y pregunttado le fuere y median-
tte a ser bascongada y a no enttender en devida forma estta lengua ni dho señor 

borrón
explique a la testtigo en su lengua las pregunttas y repregunttas que se devieren 

estta dha villa que hallandose presentte hazeptto el encargo de tal y savidor del 
en que se consttittuie juro en forma devida de derecho de ejerzerlo bien y fiel-
mentte no añadiendo ni quittando cosa ninguna que mude la susttanzia en dhas 
pregunttas y respuesttas...»

(Informe presentado a la Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia 
en la reunión celebrada en Argantzun el 15 de junio de 2007)





KOSTEN IZENAK
Exonomastika Batzordearen gomendioa

Espainia, Frantzia eta beste estatu batzuetan, hainbat izen erabiltzen dira 
kosta-tarteak izendatzeko, hala nola Costa del Sol edo Côte de Lumière.
Euskaraz izen horiek nola esan eta idatzi behar diren galdetu zaio Euskaltzain-
diari. Galdera horri erantzuteko prestatu du Exonomastika Batzordeak gomen-
dio hau.

*  *  *

1. Kosten izenak, gehien-gehienetan, irizpide turistikoen arabera hauta-
tutako edo asmatutako izenak dira; nolabait esateko, ez dira benetako toponi-
moak: ez dira ohiko mapa eta atlasetan agertzen, ez dira benetako unitate 
geografikoak eta ez dira tokian tokiko ondare toponimikoaren osagai. Gehie-
nak XX. mendearen bigarren erdian asmatutako izenak dira. Erabilera muga-
tuko toponimoak dira, turismo arlora murriztua, eta, asmatutako sasitoponimo-
ak direnez, edozein izendapen da zilegi. Adibidez, Galiziako kostak 
izendatzeko, Costa do Marisco izendapena, edo Côte d’Amour izendapena 
Loire-Atlantique departamenduko kosta izendatzeko. Badira, nolanahi ere, 
turismoa ez den beste jatorriren bat duten kosta-izenak ere, hala nola Galizia-
ko Costa da Morte. Egia da, nolanahi ere, izendapen horietako batzuk aski 
ezagunak direla.

2. Izendapen batzuk errepikatu egiten dira, hizkuntza desberdinetan 
baina. Adibidez:

Côte d’Argent Frantziako kosta baten izena da, Costa da Prata Por-
tugalgo kosta baten izena da, eta Costa d’Argento Italiako kosta bat da. 
Orobat, Côte de Lumière Frantziako kosta bat da, eta Costa de la Luz
Espainiako kosta bat da. Halaber, Côte basque erabiltzen da frantsesez 
Lapurdiko kosta adierazteko, eta Costa vasca gaztelaniaz Bizkai-Gipuzko-
etako kosta adierazteko.

3. Kosta-izen gehienak erraz itzul daitezke hizkuntza batetik beste-
ra, baina itzultzea ez da ohikoa. Hala ere, nabari da halako joera bat 
hizkuntza-lurralde baten inguruko kosta-izenak itzultzeko. Adibidez, ne-
derlanderaz, De Opaalkust itzultzen dute Frantziako Côte d’Ópale, on-
doan baitute.
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Hizkuntza-distantzia txikia denean, handiagoa da itzultzeko joera. 
Adibidez, gaztelaniaz, normala da Bretainiako Costa de granito rosa (Côte 
de granit rose) edo Akitaniako Costa de plata (Côte d’argent) esatea eta 
irakurtzea, frantsesetik gaztelaniara itzultzea alegia. Hala ere, ingelesez edo 
alemanez, adibidez, nekezago itzultzen dira Frantziako eta Espainiako kosten 
izenak.

4. Euskaraz nola jokatu?

Euskaraz, Bolikosta estatu-izena (Côte d’Ivoire / Costa de Marfil) itzuli-
ta dago, baina, estatua den aldetik, normala da euskaratu izana. Kosten izenak, 
berriz, ez dira maila bereko toponimoak. Hau da, beraz, irizpide nagusia: 
kosten izenak ez euskaratzea eta jatorrizko hizkuntzan ematea. Adibidez:

Costa del Sol-era joango gara.

Costa Bravan bizi da

Côte d’Argent-en euria ari du.

Izendapenaren atal generikoa ere ez da euskaratzekoa. Honelakoak, beraz, 
ez dira gomendatzekoak:

– Sol kostara joango gara.

– Brava kostan bizi da.

– Argent kostan euria ari du.

Eta osorik euskaratuta ere ez:

– Eguzki(-)kostara joango gara.

– Kosta Arrokatsuan bizi da.

– Zilar(-)kostan euria ari du.

Kostaren lurraldean hizkuntza ofizial bat baino gehiago dagoenean, toki-
ko berezko hizkuntza erabiltzea komeni da (Katalunian, Valentzian, Galizian). 
Hala, Costa Dorada izendapena gaztelaniazkoa da, baina katalanez Costa 
Daurada forma erabiltzen da, edo gaztelaniazko Costa del Azahar delakoa 
Costa de la Tarongina / Costa dels Tarongers da katalanez.

Frantziakoetan, berriz, hizkuntza ofizialak ez badira ere, tokian tokikoak 
erabil daitezke bigarren aukera moduan: Côte de Jade (frantsesez) / Aod ar 
Vein Jed (bretoieraz); Côte de Granit Rose (frantsesez) / Aod ar Vein Ruz
(bretoieraz).

Nolanahi ere, ez itzultzeko joera izendapenean benetako toponimorik ez 
dutenetara mugatu behar da. Kostaren izendapenean benetako toponimoren bat 
dagoenean edo toponimo batetik eratorritako adjektiboren bat dagoenean, 
gainerako toponimoetan bezala jokatu behar da. Adibidez:
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erdaraz euskaraz

Costa cantábrica
Costa del Maresme
Costa del Garraf
Costa de Valencia
Costa de Almería

Kantabriako kosta
Maresmeko kosta
Garrafeko kosta
Valentziako kosta
Almeriako kosta

Costa Vasca / Côte basque izendapenak ere ez dira euskaratzekoak, jaki-
na. Euskal Herri osoko kosta aipatzeko, aski da Euskal Herriko kosta edo 
euskal kosta, besterik gabe. Gaztelaniaz Costa Vasca esaten zaiona Bizkai-
-Gipuzkoetako kosta da; eta frantsesez Côte basque esaten zaiona Lapurdiko 
kosta da.

Salbuespenak: antzinatasunagatik eta garrantziagatik, salbuespena egin 
daiteke Frantziako Côte d’Azur delakoarekin. Hizkuntza askotan exonimoa 
baita. Adibidez:

gaztelaniaz, Costa Azul
italieraz, Costa Azzurra
katalanez, Costa Blava
alemanez, Azurblaue Küste
errumanieraz, Coasta de Azur
polonieraz,

Horregatik, onargarria da euskaratzea eta Kosta Urdina izendatzea (baita 
Frantziako Riviera izendatzea ere); behin baino gehiagotan, hala erabili da 
gaur egungo euskal testuetan. Nolanahi ere, kontuan izan behar da Frantziako 
eskualdearen izena Provence-Alpes-Côte-d’Azur dela, hau da, eskualdearen 
izena ezin da aldatu eta *Provence-Alpes-Kosta Urdina egin.

Costa da Morte, orobat, turismo-sustapenarekin zerikusirik ez duen izena 
da, eta onargarria da euskaratzea –Heriotzaren kosta–, beste hizkuntzetan ere 
egin ohi den moduan (gaztelania: costa de la Muerte; katalana; costa de la 
Mort; frantsesa: côte de la Mort; alemana: Todesküste; italiera:  Costa della 
Morte,...).

5. Zerrenda

Zerrenda honetan Espainia eta Frantzia estatuetako kosta-izen nagusiak 
ageri dira. Euskaratzekoak ez direnean, euskarazko esanahia ageri da parente-
si artean.
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Erdaraz
(non) Euskaraz (esanahia)

Costa Cálida
(Murtzia)

Costa Cálida (Kosta Epela)

Costa Blanca
(Alacant)

Costa Blanca (Kosta Zuria)

Costa Brava
(Girona)

Costa Brava (Kosta Arrokatsua)

Costa Daurada / Costa Dorada
(Tarragona)

Costa Daurada / Costa Dorada (Urre Kosta)

Costa del Garraf
(Tarragona)

Garrafeko kosta

Costa Tropical / costa granadina
(Granada)

Costa Tropical (Kosta Tropikala / Granadako 
kosta)

Costa del Sol
(Málaga)

Costa del Sol (Eguzkiaren kosta)

Costa de la Luz
(Huelva eta Cádiz)

Costa de la Luz (Argiaren kosta)

Costa de la Tarongina / Costa 
del Azahar
(Castelló)

Costa de la Tarongina / Costa del Azahar
(Laranja-loreen kosta) 

Costa da Morte
(Coruña)

Heriotzaren kosta / Costa da Morte

Côte d’Amour
(Loire-Atlantique)

Côte d’Amour (Maitasunaren kosta)

Côte d’Argent
(Landak)

Côte d’Argent (Zilar Kosta) / Akitaniako 
kosta

Côte d’Azur
(Itsas Alpeak)

Kosta Urdina / Côte d’Azur

Côte d’Émeraude
(Bretainia)

Côte d’Émeraude (Esmeralda Kosta)

Côte Fleurie
(Normandia)

Côte Fleurie (Lore Kosta)

Côte de granit rose
(Manche)

Côte de granit rose (Granito Arrosa Kosta)

Côte de Jade / Aod ar Vein Jed
(Loire-Atlantique)

Côte de Jade /Aod ar Vein Jed (Jade Kosta)
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Erdaraz
(non) Euskaraz (esanahia)

Côte de Lumière
(Vendée)

Côte de Lumière (Argiaren kosta)

Côte de Nacre
(Normandia)

Côte de Nacre (Nakar Kosta)

Côte d’Opale
(Pas-de-Calais)

Côte d’Opale (Opalo Kosta)

Côte Vermeille
(Ekialdeko Pirinioak)

Côte Vermeille (Kosta Gorria)

Exonomastika Batzordea
(Bilbon, 2007ko irailaren 25ean)





«ERICE DE IZA / ERITZEBEITI»

Iruñean, 2007ko azaroaren 22an
Pamplona, a 22 de noviembre de 2007

D. Julen Calvo Jimenez jauna
Hizkuntzaren garapen, programazio eta ikerketa zerbitzuko zuzendaria/

Director del servicio de programación, investigación y desarrollo lingüístico
Nafarroako Gobernua / Gobierno de Navarra

Jaun estimatua:
Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeak, azaroaren 16an, Altsasun egin-

dako ohiko bilkuraren eguneko gaien 2.1. puntuan, gaztelaniaz Erice de Iza
deitzen den herri izenaren euskal ordainaz egin zenigun eskaria tratatu zuen.

Eskaria aztertu ondoren, Batzordeak honi atxikirik doakizun txostena 
onartzea erabaki zuen.

Dagokion, lekuan hala ager dadin izenpetzen dut, Iruñean 2007ko aza-
roaren 22an.

*  *  *

Estimado Sr.:
La Comisión de Onomástica de la Real Academia de la Lengua Vasca / 

Euskaltzaindia en la reunión ordinaria celebrada el pasado día 16 de noviem-
bre en la localidad de Alsasua, incluyó en el punto 2.1. de su orden del día la 
solicitud remitida por usted acerca de la denominación eusquérica de la loca-
lidad conocida en castellano como Erice de Iza.

Tras estudiar la solicitud, la Comisión tomó el acuerdo que se adjunta al 
presente escrito.

Lo que, a los efectos correspondientes, firmo en Pamplona a 22 de noviem-
bre de 2007.

Andres Iñigo
Euskaltzaindiaren Onomastika Batzordeburua eta Nafarroako Ordezkaria.

Presidente de la Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia y delegado en Navarra.
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Gaztelaniaz Erice de Iza deitzen 
den Nafarroako herriaren euskal or-
daina dela eta, Euskaltzaindiak 
1988an, bi izen proposatu zituen, 
hurrenkera honetan: 1. Eritze (-Itza),
2. Eritzebeiti. Ondoren, Euskararen 
Nafar Kontseiluak proposamen hori 
berretsi zuen.

Lehenbizikoak, gaztelaniazkoak 
bezala, herriaren izenaz gain kokatua 
dagoen ibarrarena ere adierazten du. 
Horren lekuko dira, bertzeak bertze, 
Etxarri Aranatz, Hiriberri Aezkoa, 
Lizarraga Ergoiena, Uharte Arakil... 

Bigarrenak Nafarroan zenbait 
kasutan izen bereko bi toponimo 
bereizteko dagoen joerari jarraitzen 
dio (erraterako Berriogoiti eta Berri-
obeiti, Mutiloagoiti eta Mutiloabeiti,
Urraulgoiti eta Urraulbeiti...). Eri-
tzebeiti forma ahozko ikerketan jaso 
zen eta, horregatik, hurbileko Atetz
ibarrean dagoen Eritzegoiti herritik 
bereizteko, bigarren aukera baliagarri 
gisa proposatu zen.

Bere garaian bi aukeren artean 
hurrenkera bat proposatu bazen ere, 
Euskaltzaindiak bata zein bertzea 
baliagarri eta zuzentzat jotzen du 
gaztelaniazko Erice de Iza izenaren 
euskal ordain ofiziala izateko.

Egun indarrean dagoen Euskal-
tzaindiaren arautegiaren arabera, 
euskal ordain horiek Eritze Itza eta 
Eritzebeiti idatzi behar dira.

Acerca de la denominación eus-
quérica de la localidad navarra cono-
cida en castellano como Erice de Iza,
la Real Academia de la Lengua Vas-
ca / Euskaltzaindia en 1988 propuso 
dos denominaciones en este orden de 
preferencia: 1. Eritze (-Itza), 2. Eri-
tzebeiti. Dicha propuesta fue ratifica-
da posteriormente por el Consejo 
Navarro del Euskera. 

La primera, al igual que el nom-
bre utilizado en castellano, añade a 
la denominación del pueblo la del 
valle al que pertenece. Es el caso de 
pueblos como Etxarri Aranatz, Hiri-
berri Aezkoa, Lizarraga Ergoiena, 
Uharte Arakil...

La segunda se debe a la tendencia 
observada en Navarra en muchos 
casos, cuando se quiere distinguir 
entre dos topónimos homónimos
(véase Berriogoiti y Berriobeiti, Mu-
tiloagoiti y Mutiloabeiti, Urraulgoiti
y Urraulbeiti...). La forma Eritzebei-
ti, recogida como testimonio oral, fue 
propuesta como segunda opción vá-
lida para distinguirla de la cercana 
Eritzegoiti del valle de Atetz.

Aunque en su día se propuso un 
orden de preferencia, Euskaltzaindia 
considera que cualquiera de las dos 
opciones es válida y correcta para la 
denominación oficial en euskera de 
Erice de Iza.

De conformidad con la normativa 
vigente de esta Academia, la grafía 
correcta de ambas denominaciones 
es Eritze Itza y Eritzebeiti.



«IRUMBERRI / LUMBIER»

Iruñean, 2007ko azaroaren 22an
Pamplona, a 22 de noviembre de 2007

D. Julen Calvo Jimenez jauna
Hizkuntzaren garapen, programazio eta ikerketa zerbitzuko zuzendaria/

Director del servicio de programación, investigación y desarrollo lingüístico
Nafarroako Gobernua / Gobierno de Navarra

Jaun estimatua:
Euskaltzaindiaren Onomastika Batzordeak, azaroaren 16an, Altsasun 

egindako ohiko bilkuraren eguneko gaien 2.1. puntuan, gaztelaniaz Lumbier
deitzen den herri izenaren euskal ordainaz egin zenigun eskaria tratatu zuen.

Batzordeak, idazki honi atxikirik doakizun Patxi Salaberri euskaltzain oso 
eta batzordekidearen txostena aztertu ondoren, onartzea erabaki zuen.

Dagokion lekuan hala ager dadin izenpetzen dut, Iruñean 2007ko aza-
roaren 22an.

*  *  *

Estimado Sr.:
La Comisión de Onomástica de la Real Academia de la Lengua Vasca / 

Euskaltzaindia en la reunión ordinaria celebrada el pasado día 16 de noviem-
bre en la localidad de Alsasua, incluyó en el punto 2.1. de su orden del día la 
solicitud remitida por usted acerca de la denominación eusquérica de la loca-
lidad conocida en castellano como Lumbier.

La Comisión, tras analizar el informe, elaborado expresamente por el 
académico de número y miembro de esta Comisión Patxi Salaberri, acordó 
aprobarlo, el cual se adjunta al presente escrito.

Lo que, a los efectos correspondientes, firmo en Pamplona a 22 de no-
viembre de 2007.

Andres Iñigo
Euskaltzaindiaren Onomastika Batzordeburua eta Nafarroako Ordezkaria.

Presidente de la Comisión de Onomástica de Euskaltzaindia y delegado en Navarra.





ACERCA DEL NOMBRE EUSQUÉRICO DE LUMBIER

Pamplona / Iruñea, 13-XI-2007

Patxi Salaberri

El nombre eusquérico de la localidad llamada en castellano Lumbier ha 
sido y sigue siendo en euskera Irunberri, denominación aprobada en su día 
por la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia y más tarde por la 
Comisión de Toponimia del Consejo Navarro del Euskera.

El topónimo Irunberri se documenta como nombre de una casa de Do-
nazaharre / Saint-Jean-le-Vieux en la Baja Navarra entre 1350 y 1353: «Item 
en la casa de Per Arnalt Yriverri moran el dicho Per Arnalt, su yerno, et an 
bienes conoçidos et Arnalt es pastor de la Sala de Yrumberri» (Zierbide, 1993: 
54). Casualmente tal vez, el señor de dicha sala tenía bienes en Valdeaibar: 
«…nuestro bien amado don Guillem Arnalt, seynnor de Yrumberri, cauaillero 
[…] sobre la nuestra pecha de los nuestros lauradores de la villa de Eslaua 
[…]» (Ruiz, 1998, 451, pp. 135-136).

Irunberri se convirtió en apellido (pervive en la Vasconia continental, 
según nos indica H. Knörr, escrito Irumberry), y así en la obra del conocido 
escritor vasco suletino Juan de Tartas encontramos a D. Irunberri, que a la 
sazón era «Utziateko Prioria, eta Akizeko bik. jenerala, eta ofiziala Basanaba-
rren», es decir, «prior de Utziate, vicario general de Dax y oficial en la Baja 
Navarra». Por otro lado, E. Munarritz (1923: 402) dice que en 1753 Irumberri
era el nombre de una casa de Falces.

En cuanto a la denominación misma de la localidad llamada Lumbier, la 
primera noticia que tenemos nos la proporciona el escritor e historiador sule-
tino del siglo XVII Arnaut Oihenart, en su obra Notitia utriusque Vasconiae,
que en la página 90 dice así: «Sunt quoque & aliae vrbes antiquitate celebres, 
vt Lumbier, Vasconicè Irumberri, vnde Ilumberitani populi apud Plinium lib. 
3. Cap. 3». Es decir, y según traducción de Javier Gorrosterratzu, «existen 
además otros pueblos famosos por la antigüedad, como Lumbier, en vascuen-
ce Irumberri, de aquí los pueblos ilumberitanos, en Plinio, lib. 3, cap. 3».

Entre los testimonios literarios del nombre, se puede destacar el del es-
critor navarro Fermín Irigarai «Larreko», natural de Auritz / Burguete, quien 
en la obra escrita durante la guerra civil y publicada por su nieto y académi-
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co correspondiente de Euskaltzaindia José Ángel Irigarai en 1993 (pág. 109) 
dice lo siguiente:

egun Buruillako 25 garrena, goizeko zortzi irian Irunberrin aeroplanoek 
bonbak bota dituzte, zenbeit etxe lurreratu, sei jende il eta bospasei zauritu.

Es decir:

hoy 25 de septiembre, hacia las ocho de la mañana en Lumbier los aeropla-
nos han arrojado bombas, han derribado algunas casas, han matado a seis perso-
nas y herido a cinco o seis.

Continúa así:

irunberritik iragaiten da Nabazkotzeko aldera bide zabal bat eta diote bide 
ori ebakitzeagatik egin ote duten; badaiteke, bide ori Erronkari aldetik Aragon 
aldera sartzen da.

Lo que en castellano quiere decir:

por Lumbier pasa un camino ancho (¿«una carretera»?) hacia Navascués y 
dicen que si lo han hecho para cortar ese camino; es posible, ese camino entra 
de la parte de Roncal hacia Aragón.

Irunberri es, claro está, el nombre empleado durante las últimas décadas 
en la literatura vasca y en los textos escritos en esta lengua.

Irunberri es también la variante utilizada popularmente en euskera en los 
valles pirenaicos que mayor contacto han tenido con la zona, es decir, en 
Roncal (convertido en el habla local en Urunberri, como iturri > uturri; véa-
se K. Mitxelena, 1983: 446), Salazar y Aezkoa especialmente, tal como se 
recoge en la obra de la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia 
titulada Nafarroako Herri Izendegia / Nomenclátor Euskérico de Navarra y
publicada por el Gobierno de Navarra, que ha servido de base para la norma-
tivización de la toponimia mayor de la Comunidad Foral.

Tenemos también testimonio de otras zonas de Navarra; así por ejemplo, 
el académico correspondiente Damaso Intza (1974: 42) recoge en el valle de 
Larraun el dicho «Iruñe(a)n baño Irunberrin kontu gehiago» es decir, «(hay) 
más cuentos en Lumbier que en Pamplona» y añade el siguiente comentario: 
«Irunberri, erderaz Lumbier», que se traduce por «Irunberri, en castellano 
Lumbier».

En cuanto a su etimología, el topónimo Irunberri está relacionado, entre 
otros, con el nombre de la ciudad guipuzcoana de Irun, con el de la capital 
navarra, con la Iruña o Veleia alavesa, y con Irunbe, despoblado de la misma 
provincia. Es un compuesto de Irun más berri, y significa algo así como «Irun 
nuevo», estando el primer elemento, según la communis opinio, relacionado 
con el vasco hiri «núcleo de población», «pueblo», «ciudad» (véase Mitxele-
na, 1997 [1953], 332), que ha salido a su vez de una forma con lateral (/l/) 
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intervocálica (Ili), presente en otros topónimos de fuera de la zona histórica 
de habla vasca.

No está claro sin embargo, si Irun-, procedente de Ilun- como puede 
verse en la forma Ilumberitani o Ilumberritani del escritor romano Plinio 
mencionada más arriba, es un compuesto de hiri más –un «lugar» como que-
ría Achille Luchaire (1874-75: 21) y defiende últimamente Henrike Knörr 
(2006), si se trata de hiri más on «bueno, buena» con un significado semejan-
te a Villabona en Gipuzkoa como querían Henri Gavel (1931: 459) y Koldo 
Mitxelena (1990 [1977]: 500 y 509), si es el equivalente vasco del castellano 
castro (Alfontso Irigoien, 1986: 193; Irunberri sería entonces «castro nuevo»), 
o, finalmente, si se trata de una adaptación de una forma *ilV (*il + vocal) a 
la flexión con nasal, tal como piensa Joakin Gorrotxategi (2000: 148).

Julio Caro Baroja (1945: 189) dice que Irun es un aumentativo de iri,
pero no lo justifica. No se puede aceptar la propuesta de Jürgen Untermann 
(1976: 125), autor que al tratar del nombre de Pamplona, Pompaelo en las 
fuentes clásicas, ve en la segunda parte del topónimo el ibérico iltu, el cual, 
según Mitxelena, se habría escrito *iL+V en latín, de donde sería imposible 
que saliera Iru-, ya que esta forma exige una lateral suave o lenis, es decir, 
un étimo *il + V.

El étimo u origen del que parten tanto la forma vasca Irunberri como la 
romance Lumbier es *Ilunberri, que parece estar en la base del étnico 
Ilumber[r]itani «los de Ilunberri» mencionado por Plinio hace dos milenios. 
La evolución ha sido la siguiente: *Ilunberri > Irunberri en euskera, con paso 
de la lateral (/l/) intervocálica a vibrante (/r/), es decir, con paso VlV > VrV
habitual en esta lengua. En romance, en cambio, el topónimo ha evolucionado 
como sigue: *Ilunbérri > *Lunbérri (con pérdida de la vocal inicial, normal, 
como dice Mitxelena [1956: 172], en «zonas romanizadas o en la forma ro-
mance de nombres de poblaciones vascas cercanas al límite lingüístico: Lum-
bier, vasc. Irunberri; Libarrenx, vasc. Iribarne». Cf., además, Libarren en 
Gallipienzo, de un anterior Iribarren «el barrio bajo») > Lunbiér (escrito 
Lumbier), con diptongación de la e tónica y pérdida de la vocal final postó-
nica como en Javier, que procede en primer lugar de Saverri, Xauerri, formas 
ambas documentadas en Leire (NHI, 182).
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Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica de 
esta Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia,

CERTIFICA:

Que la Comisión de Onomástica de la Real Academia de la Lengua Vas-
ca/Euskaltzaindia, en su reunión celebrada en Bakaiku el día 19 de enero de 
2007, estudió la petición de la Junta Administrativa de Luquiano del munici-
pio de Zuia.

Visto el contenido de dicha petición, esta Comisión académica ha esti-
mado necesario realizar las siguientes aclaraciones:

1.  La Real Academia de la Lengua Vasca es por Real Decreto 573/1976 
de 26 de febrero y por el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 3/1979 de 
18 de diciembre del Estatuto de Autonomía del País Vasco, la institu-
ción consultiva oficial en lo referente al euskera y, por lo tanto, es su 
competencia, entre otras cuestiones, dictaminar la forma eusquérica de 
los nombres de lugar.

2.  En cumplimiento de la citada competencia en materia de lengua vasca, 
esta Real Academia, a través de su Comisión de Onomástica, publicó 
en 1986, junto con el Gobierno Vasco, el libro titulado Relación de las 
poblaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en 2001, en 
coedición con EUDEL, el libro Entidades de Población de la Comuni-
dad Autónoma Vasca. En ambos se documenta Lukiano como equiva-
lente eusquérico de Luquiano. En fecha de octubre de 2002 se emitió, 
a petición de la Junta Administrativa, un certificado sobre la denomina-
ción eusquérica del concejo refrendando la misma.

3.  Este topónimo vasco se documenta como Luquiano en su primera cita 
en 1257, tal como se recoge en la obra de Gerardo López de Guereñu 
Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios o Despoblados y Pueblos 
Alaveses, editada por esta Real Academia.

4.  La forma recomendada es Lukiano, porque la falta de estudios porme-
norizados de la toponimia de la zona impide saber a ciencia cierta cuál 
era la forma utilizada oralmente por los habitantes de la misma antes 
de la pérdida del euskera. Cabe recordar al respecto que la pérdida de 
la consonante n lenis (débil) entre vocales es una de las características 
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de la fonética vasca, tanto en palabras de origen eusquérico (por ejem-
plo, ardoa y gazta han salido de *ardano y *gaztana), como en prés-
tamos latinos (catena y arena han dado katea y area en euskera). En 
toponimia es un fenómeno habitual. Así lo confirman, por ejemplo, 
los casos de las localidades de Aramaio (Alava), Argomaiz (Alava),
Dorrao (Navarra) Galdakao (Bizkaia), Lazkao (Gipuzkoa), Miñao 
(Alava), Otxandio (Bizkaia) y Uzkio (Treviño), entre otros. No obs-
tante, en el caso de Lukiano está por confirmar que se usase la forma 
*Lukio. Por ello, ante la falta de testimonios, se recomienda la forma 
Lukiano

La Comisión de Onomástica de la Real Academia de la Lengua Vasca-
Euskaltzaindia, con base a lo anteriormente considerado y en conformidad con 
el Artículo 6.4, del Estatuto de Autonomía del País Vasco y el Artículo 10 de 
la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del 
Euskera, ratifica el acuerdo tomado anteriormente, haciendo constar que tal 
decisión pertenece sólo al ámbito normativo-lingüístico y no al político-admi-
nistrativo. Por lo cual, nuevamente,

HA ADOPTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

Que el nombre de la Junta Administrativa de Luquiano, del municipio de 
Zuia, en su forma eusquérica académica actual, es Lukiano.

Por lo que toca al gentilicio o nombre del habitante, hasta ahora no se 
ha hallado constancia. Sin embargo, la Comisión cree que sería lukianoar.

Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a vein-
tidos de enero de dos mil siete.

Vº Bº

Andres Iñigo Ariztegi,
Presidente de la Comisión



Mikel Gorrotxategi Nieto Euskaltzaindiaren Onomastika Batzordearen 
idazkariak,

EGIAZTATZEN DU:

Euskaltzaindiaren Onomastika Batzordeak Bakaikun 2007ko urtarrilaren 
19an izan zuen bilkuran, Zuia udalerrian dagoen Luquiano kontzejuko Admi-
nistrazio Batzordeak eginiko eskaera aztertu zuela.

Eskaera hori ikusita, Batzordeak hurrengo azalpen argigarriak egitea 
erabaki du:

1.  Euskaltzaindia, bai otsailaren 26ko 573/1976 Errege Dekretuaren, bai 
abenduaren 18ko 3/1979 Euskadiko Autonomia Estatutuaren Lege 
Organikoaren 6.4 artikuluaren arabera, euskarari dagozkion gaietan 
erakunde aholkularia ofiziala da eta, ondorioz, bere eskumena da, 
besteak beste, lekuen euskal izen egokiak ebaztea.

2.  Euskara alorreko eginkizun hori betetzeko, Akademia honek, bere 
Onomastika Batzordearen bidez, 1986an, Eusko Jaurlaritzarekin bate-
ra, Euskal Herriko Autonomia Elkarteko herrien izenak liburua eta 
2001ean, EUDELekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle-
-entitateak izenekoa argitaratu zituen. Bietan Luquiano herri-izenaren
euskal ordaina Lukiano zela ebatzi zuen. 2002ko urrian, Administrazio 
Batzordeak hala eskatuta, kontzeju honen izenari buruz egin zen 
ebazpenean ere izen hau berretsi zen.

3.  Toponimo euskaldun honen izena 1257. urtean dokumentatzen da le-
hendabiziko aldiz Luquiano moduan, Akademia honek argitara eman-
dako Gerardo Lopez de Gereñuren Toponimia Alavesa seguido de 
Mortuorios o Despoblados y Pueblos Alaveses liburuan ageri den 
bezala.

4.  Gomendatutako aldaera Lukiano da, inguruko toponimiaren ikerketa 
egiten ez den bitartean ezin delako zehatz-mehatz jakin zein zen 
euskaldunek erabiltzen zuten izena inguru horretan euskara desagertu 
aitzinetik. Gogoan izan behar da bokalen arteko -n-ren galera euskal 
fonetikaren ezaugarri bat dela eta gertaera hau ohikoa dela, bai jato-
rrizko hitzetan (ardoa eta gazta ezagunak *ardano eta *gaztana hitze-
tatik sortu ziren), bai kanpotik hartutakoetan (catena eta arena euska-
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raz katea eta area bihurtu ziren). Toponimian ere gertaera hau oso 
arrunta da. Horren adibide dira, besteak beste, Aramaio (Araba), Ar-
gomaiz (Araba), Dorrao (Nafarroa), Galdakao (Bizkaia), Lazkao 
(Gipuzkoa), Miñao (Araba), Otxandio (Bizkaia) eta Uzkio (Trebiñu) 
herri izenak. Hala ere, oraingoz egiaztatu gabe dago euskaldunek 
*Lukio erabili ote zuten Lukiano izendatzeko. Horregatik, lekukotasu-
nik aurkitzen ez den bitartean, Lukiano gomendatzen da.

Euskaltzaindiaren Onomastika Batzordeak, gorago aipatu bezala, Euska-
diko Autonomia Estatutuaren 6.4 artikulua eta azaroaren 24ko 10/1982 Eus-
kararen erabilera arautzeko oinarrizko legearen 10. artikulua kontuan izanik, 
lehendik hartutako ebazpena berretsi du, jakinaraziz erabaki hori hizkuntzaren 
araudi arlokoa dela eta ez arlo politiko-administratiboari dagokiona. Hori 
guztia kontuan izanik, 

HONAKO HAU EBATZI DU:KO HAU EBATZI DU:

Zuia udalerriko Luquiano Administrazio Batzarraren euskal izena Lu-
kiano dela.

Herritar izenari dagokionez, ez da orain arte lekukotasunik aurkitu. Dena 
dela, Onomastika Batzordeak uste du lukianoar izanen litzatekeela.

Eta hala adierazteko eta bertako kontzejuari bidaltzeko, izenpetzen du, 
Bilbon bi mila zazpigarreneko urtarrilaren hogeita bian.

Ontzat emana

Andres Iñigo Ariztegi,
Batzordeburua



Mikel Gorrotxategi Nieto, euskaltzain urgazlea eta Euskaltzaindiaren 
Onomastika Batzordearen idazkariak,

ZIURTATZEN DU:

Urduñako udalak Urduña/Orduña izendapenarekin eginiko eskari-propo-
samena bat datorrela Euskaltzaindiak erabakitakoarekin.

Urduña/Orduña izendapenak betetzen ditu bai bi milagarreneko martxo-
aren zazpian herri izenaz Euskaltzaindiak emandako ebazpena (ikus Euskera
46, 2001-1, 201-202), bai bi mila eta lauko azaroaren 26an, Akademiak 
onartutako 141. Araua: Herri-izenak: hurrenkera eta zeinu grafikoen erabilera 
izenekoa. Arau honetan zehazten da, besteak beste, herri batek euskaraz izen 
bat eta erdaraz beste bat duenean eta biak elkarrekin erabili behar direnean, 
zehar-marra (/) baten bidez bereizirik jarriko direla, adibidez, agiri, izendegi, 
zerrenda, seinale eta antzekoetan; beraz, Urduña/Orduña. Euskarazko testu 
jarraituetan, ordea, emandako bi izen horietatik euskarari dagokiona soilik 
hartuko da; hortaz, Urduñan dago aduana zaharra.

Eta hala adierazteko, eta bertako Udalbatzari bidaltzeko, izenpetzen du 
Bilbon bi mila eta zazpiko maiatzaren hamaseian.

Ontzat emana

Andres Iñigo Ariztegi,
batzordeburua
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APPHATIA
Lhande

Jean-Louis Davant

Zalgizeko Apphatia, Lhande familiaren etxea izan zen. Baionan sortua 
1877an, Pierre Lhande etxe horretan kokatu zen zortzi urteetan, ama alarguna 
eta haurrideekin. Hiru anaietarik gehiena baitzen, «Apphatia» deitzen ahal ge-
nuke euskal ohituraren arabera. Geroztik Lhande familiak eraikina Zalgizeko 
udalerriari utzi zion. Orain erosi berria du Pariseko RENAUD-COULON biko-
teak. Honek Lhande zenaren menderdiurrena (1957an zendu baitzen Atharratze-
ko ospitalean) ospatu nahi izan du 2007ko irailaren 14an eta 15ean. 14an, osti-
rale arratsez, Zalgizeko elizan, Coulon andereak mintzaldi erraldoi bat egin digu, 
informatikazko proiektagailua lagun, jesuita sonatuaren bizitza eta obraren berri 
emanez. Jakinik Euskaltzaindikoa izan zela, eta hor Harek estrenaturiko zube-
rotar alkian nagoela (Guillaume Eppherre apeza bitartean egonik), bere lagun-
tzera deitu nau, eta Lhandek euskaltzain bezala burutu zituen lan handienez 
mintzatu ahal izan naiz tarteka. Biharamunean, ondarearen eguna baliatuz, Haren 
obren erakusketa bat ikusi dugu Apphatian. Gero, arrastiri apalean, Zalgizeko 
elizan, Renaud jaunak L’Inde sacrée filma proiektatu du, Lhandek han eginiko 
itzuli baten ondotik idatzi zuen liburuan oinarritua, baina ni ez naiz izan.

Oroitaraz dezadan Pierre Lhande lehenbiziko hamabi euskaltzainetarik 
izan zela 1919tik, urte horretako irailaren 21ean izendatua Donostian, Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren jauregian. Idazkari kargua bete zuen bi urtez, 
Euskera Agerkaria paratuz.

Zalgizen egin zaion omenaldi horren kariara, Lhanderen bizitzako gerta-
kizun berezi baten aztertzen hasi naiz: nola eta zeren Espainiako Gobernuak 
Hegoaldean egotea debekatu zion 1920-1922 irian. Eta hona nire lehenbiziko 
ikerketen emaitzak.

Luis VILLASANTEk hau dio bere Historia de la literatura vasca libu-
ruko 309. orrialdean:

El decenio 1811-1921 residió en el país vascoespañol … La estancia del P. 
Lhande en España acabó con la expulsión, por orden del Gobierno, a causa de 
un DISCURSO que pronunció. Incidente parecido tuvo años después en Bélgica, 
donde fue prohibida una novela suya, porque en ella la familia real belga queda-
ba malparada.
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Azken esaldi horretarik batzuek ateratzen dute Villasantek egiazki erran 
ez duena: Espainiako erregearen erasotzea gatik haizatu zutela.

Bidegileak Bildumako 12.a den Pierre Lhande Heguy (1877-1957) libu-
ruttoan, 15. orrialdan, Patri URKIZUK beste hau dio:

Literaturaz aparte, politikagaiak ere astindu zituen eta 1919an idatzi eta argi-
taratu zituen saio batzuek eztabaida franko sortu zuten: NOTRE SŒUR LATINE:
l’Espagne, Etudes politiques et morales –Gure ahizpa latinoa, Espainia. Politika eta 
Moral Ikerketak–. Hitzaurrean dioenaren arabera, Frantzia eta Espainia arteko 
ulertezinak gainditu asmoz eta elkar batzeko esperantzan egin zuen lan hori.

Tamalez, bere borondate on hori ez zen oso ongi ikusia izan –Urkijori 
idatzi gutunean zioen bezala (1919-1-10)–. Alde batetik, editorearen aginduz 
ezarritako tituluak abertzaleak asaldatu zituen eta Ziburuko Iñaziok astindu 
egingo omen zuen, eta ez arrazoirik gabe. Beste aldetik, irrigarriago zena, Madri-
dik iritsi agindu batez Espainiatik erbesteratua izan zen, Euskal Probintziak 
Frantziaratu nahian zebilela aitzaki gisara hartuz.

Dirudienez, Patri Urkizuk Lhanderen kanporatzea Notre sœur latine libu-
ruan oinarritzen du.

Beste arrazoin bat ematen du Guillaume EPPHERREk 1958an, Lhandek 
1957an hutsik utziriko alkira igaitean, Euskaltzaindian sartzeko hitzaldian:

Aita Lhande-n khar handia sobera ezagütürik zen: Eüskal-Herriaren alde 
egin zian MINTZALDI baten ondotik, goberniuak jakin-erazi zian Aita Lhande 
etzela haboro untsa ikhusirik Bidasoaz bestaldian.

Etzeion baliatü agert-arazi berri zian libria, «Notre Sœur latine, l’Espagne.

Ber aldera doa Pierre LAFITTE, Serge Monier jaunarekin eginiko elka-

Parce qu’il a été chassé d’Espagne, par le Roi. Pour avoir fait un ARTICLE 
dans lequel il se plaignait de l’attitude de Madrid à l’égard du Pays Basque. Alors 
il a été mis à la porte de l’Espagne.

1982ko urriaren 2tik 1984ko martxoaren 31ra grabatuak izan ziren elka-
rrizketa horiek. 1901ean sortua, 1985ean zenduko da Lafitte. Badirudi notarik 
gabe mintzo dela, eta urteak lagun, batzuetan zehaztasun falta bat nabarian 
uzten du, bereziki Lhanderen afera horretan:

Heureusement que le Roi a foutu le camp, avant lui, et ça fait que, quand 
le Roi est mort, la République l’a accepté très bien, au Père Lhande. Il a pu re-
venir là-bas.

Alphonse XIII 1931an Espainiatik bizirik joan zela badakigu, eta 1941ean 
Erroman hil.

Entretiens souvenis avec le père Lafitte, Elkar, 1992 (p.576).
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Bere aldetik Joel LARROQUE mauletarrrak, bertako Saint-François (d’As-
sise) ikastetxe katolikoan historia irakasten duenak, interneten idazten du:

…il se fait expulser d’Espagne pour avoir critiqué la politique de Madrid à 
l’égard du Pays Basque…

Ez du zehazten Lhandek Espainiako agintea ahoz ala idatziz kritikatu 
zuen, ezta noiz eta non. Azken puntu hori (noiz eta non?) beste autoreek ere 
ez dute argitzen. Baina Larroquek baieztatzen du kanporatzeko arrazoina go-
bernuaren euskal politika izan zela, eta ez erregeari eginiko ez dakit zein 
laido, edo Notre sœur latine, l’Espagne liburua.

Lekukotasun fidagarrienak zaizkit, logikaren arabera, Eppherre eta Villa-
santerenak. Eppherrek bere aitzinekoaren berri bazakikeen, eta sarrera hitzal-
diaren prestatzeko, zokokan ibili daiteke, denok geure sailean egin dugun 
bezalaxe, Euzkaltzaindian sartzea ez baita txantxetako urratsa. Villasante be-
rriz, toki onean zegoen Euskaltzaindiko artxiboen ikertzeko, eta orokorki, 
Haren zehaztasunaren berri badakigu. Badirudi beraz Lhanderi Euskal Herri-
aren aldeko mintzaldi baten ondotik etorri zitzaiola kanporatzeko zigorra. Zein 
mintzaldi? Norbaitek horren berririk baldin balu, zinez eskertuko nuke. Arti-
kulu bat izan bazen, lan errezagoa nuke …

Kanporatzea noiz gertatu zen? Autoreen artean, data zehatzik ez dut 
aurkitu, ezta urterik ere. Beraz toki egokienera joan naiz: Euskera Agerkarira. 
Eta hona zer dudan hor aurkitu.

Euskera 1922» delakoan, argitalpen berriko 2. liburuko 9. orrialdean:

Donosti’n, Gipuzkoa’ko Aldundi Jauregian, 1921’ko Urrilaren 28’an.

(…)

1. Aita Lhande euskaltzaiñaren gaztigu (mezu) bat dator, Euskaltzaindia’ri 
naigabez adierazorik, ez diyotela Bidasoako mugetan onuntza igarotzen laga. 
Españako gober’nuaren gebentza (debekua) da noski.

Irakasle lanetan zabilan batetik Hernanin, bestetik Frantziako Tolosan, eta 
duda gabe azken hiri horretarik zetorren Donostiarantz, mugan geldiarazi dutelarik. 
Hernanitik manu militari botatzea baino hobe izan zitzaiela pentsa dezakegu.

Bizkitartean Joel Larroque Mauleko historia irakasleak 1922an kokatzen 
du «Agirre irakurgaikina» hitzaldia, Lhandek Donostian egin zuena. Hori urte 
zuzena baldin bada, karia horretara mugaren pasatzeko baimen berezia erdie-
tsi duke Lhandek.

Berriz 2. liburu horren arabera, 11-12.orr:
Donosti’n Gipuzkoak’ko Aldundi-Jauregian, 1921’ko Azaroa’ren 24’an:

3. Aita Lande’k (sic) España’ko mugazayakin darabilkieyen jardunari Eus-
kaltzaindia’k ez diyo jaramonik egingo; euskaltzañak ordea, bakoitzakiko alpide-
ak aita Lande-ren (sic) alde jarri dezazkiteke.
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Oraino 2. liburu horretarik, 15.or., ber bilgunean:
1921’ko Lotazila’ren 29’an:

6. Euskaltzain Lhande jaunaren alde Urkijo jaunak egin dituen jardunak, 
onek azaldu ditu. Oraindik ordea dasa; Luis Miranda jaunarekin egongo dala; 
bañan jaun onek, ezin ezer dezakela esatekotan, len Ministro de la Gobernación 
izandako Goikoetxea jaunarengana joko duela.

Beti 2. liburuan,18.or:
Donosti’n, Aldundi-Jauregian, 1922’ko ilbeltza’ren 26’an.

3. Maipuruak (Azkue Euskaltzainburuak) Urkijo jaunaren idazki bat irakurri 
du: idazki ortan dasa Duke de Miranda jaunarekin egon dala, Lhande euskaltza-
ñaren (sic) alde zerbait atontzeko; bañan Ministro batengana jotzea obe litzakela. 
Maipuruak Maura jaunari idatziko diyola agertzen du, ta Euskaltzaindia’k bayetz 
erantzun diyo.

1922ko liburu horretan, hilabeteko bilkuren berriak 1922ko ekainekoan 
burutzen dira, Lhanderen beste aipamenik gabe. Ondoko bi liburuetan ere 
(1923 eta 1924koetan) ez da aipatzen.

Urkijoren ahaleginek zer ondorio izan zuten ez dakit momentuko. Haatik 
Pierre Lafittek hauxe dio Serge Monier jaunarekin eginiko elkarrizketa libu-
ruan, 576. orrialdean:

Il (Lhande) a essayé de faire intervenir quantité de gens, lui-même a écrit 
une lettre, qu’il croyait charmante, au Prince, mais çà n’a eu rien à faire, ils l’ont 
foutu dehors. Bon. Bien. Ça a marché comme ça. Heureusement que le Roi a 
foutu le camp…

Azken esaldi hau osoan ikusi dugu gorago.

5. liburuan, 1925ekoan aipatzen dira 1922ko bigarren zatiko bilkurak, 
1923koak eta 1924ko lehen erdikoak.

1922ko urriaren 27an, Donostiako Aldundian, Lhande aipatzen dute 
osoko bileran:

6. Aita Lhande euskaltzañaren idazki bat Maipuru jaunak (hots Azkuek) 
irakurri du. Nai luke Aita Lhande’k Bidasoatik aruzko euskaltzain ta urgazle 
jaunak alde aietan bildu ta batzar artako erizpideak gero Euskaltzaindiaren Batzar 
nagusitara ekarri. Euskaltzaindiak aruzko euskaltzain ta urgazleen biltzako (sic) 
eskubidea ezin uka dezake. Auxe euskaltzain guztiak, aho batez, aitortuko dute.

Aita Lhande’ren idazkia ondo aztertu da ta Euskaltzaindiak auxe erabaki du: 
Aita Lhande’k, urrengo batzarraldirako, bere asmo ta naiaren idazki zeatzagoa 
bekar (ekar beza) ta orduan, asti geyagoz, erabaki oso bat artu liteke.

Ber lekuan, 1922ko azaroaren 27an:
5. Aita Lhandek Euskaltzaindiaren idazkiari ez ez (sic) dio erantzupenik 

oraiñarteraño eman. Orregatik, ez da gai onetzaz erabakirik artu.
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Beti, Gipuzkoako Aldundi Jauregian, 1923ko martxoaren 26an:

1. Euskaltzaindiak Zubero-aldeko euskaltzain gabe ez luke batzarraldirik 
aurrerantzean egin nai, ta Aita Lhande etorri ezin dalako, egoki litzake, ango 
urgazle bat batzarraldietarako aukeratzea. Izan liteke edo Urresti (Ürrüstoi), edo 
Irigoyen edo Moix (Foix), edo Orabe Maulengo (sic) irakaslea. Auxe erabaki da: 
Aita Lahnderi (sic) galdetu oyetatik bat zein izan liteken, edo berak deritzana 
bidali dezala.

Erantzunik ez dut ezagutzen.

Lhanderen aipamenik ez dut aurkitu ondoko lau liburuetan: 1926, 1927, 
1928, 1929 delakoetan, hots 6, 7, 8 eta 9.etan. Azkeneko agertzen da 10.ean 
(1930), 1928ko abenduaren 19ko bilkuran Donostian, Eusko Ikaskuntzako gela 
nagusian. Hamar euskaltzain oso bildu dira, horietan LHANDE! Lehen aldia 
du, ene jakinean, 1921eko irailaz geroztik:

II.- Aita Lhandek dio, erri euskaldun askotan, bederatziurrenak erderaz 
egiten direla. Lenago ere ibili zuen Euskaltzaindiak arlo auxe, ta orduan bezela 
erabaki da. Apaiz jaunai galdetzea zer bederatziurren bear duten Euskaltzaindiak 
igorri dezaien. Erabaki au ere Gotzai jaunari itzez-itz egingo zaio.

1928ko abenduaren 20an, ber bilkurako bigarren egunean:

II.- Larrusquet (sic) apaiz jauna, berak egin duen oraingoxe lan eder bate-
gatik Euskaltzaindik bere urgazle izendatu du.

Duda barik, urgazle berri hori Jean LARRASQUET barkoxtar apeza dugu. 
Hizkuntzalaria, linguistikako doktore igan zen «Faculté des Lettres de l’Uni-
versité de Paris delakoan» zubererak duen azentu tonikoa ikertuz, eta horren 
tesia 1928an agertu zen titulu honekin:

Action de l’accent dans l’évolution des consonnes étudiée dans le basque 
souletin – Etude expérimentale, avec 81 figures dans le texte et trois cartes hors 
texte – Thèse complémentaitre pour le Doctorat ès Lettres – Paris, Librairie Vrin, 
6 place de la Sorbonne.

Lhande bere aldetik fonetikari zinez etxekia zen, eta Euskaltzaindiari 
hastetik eskatu zion fonetikako laboratorio bat eraiki zezan.

Bestalde Lhandek eta Larrasquetek elkarrekin lan bat eginen dute Etxa-
hun-Barkoxeren biziaz eta obraz. Eskualzaleen Biltzarrak 1946an agertuko die, 
titulu honekin:  Le poète Pierre Topet dit Etchahun (1786-1862) et ses 
œuvres.

Ipuinetik historiara igaiteko lehen urrats bat izan zen, eta gero Jean Ha-
ritschelhar zinez urrunago joanen da, «Etxahun xaharraren» pausoak eta 
idazlanak zorrozki aztertuz leku askotako paper zaharretan.

Baina itzul gaitezen Euskaltzaindiko Batzar Agirietara, Lhanderen presen-
tzia fisikoaren ala bestelakoaren bila:
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Andoain’go Udal-etxean 1929’ko agorrilaren 22an.
I.- Aita Lhande-ri eskatu bear zaizkio, eman albalezazke bere iztegirako 

bildu ta gertu dituen gaiak.

Bera ez zegoen bileran.

Aipurik ez dut ediren ondoko lau liburutan (1931, 1932, 1933, 1937).

1935eko liburuan, aipamen hunkigarri hau:
Iruñan, KANPION jaunaren etxean, 1934-ko Orrilaren (maiatzaren) 23-an:

V.- Aita Lhande gure euskaltzainkide maitea, gaxo dagola jakin degu. Zinez 
atsegabetzen gaitu berri onek, eta beretzaz geiago jakin bear degu.

Lhande egun haietan, (apirilaren 27an), zinez eritua zen, ezin mintza, hitzak 
ahantzirik. Emekiño elestan ikasiko du berriz, euskarari esker. Gorabeherak 
ukanen ditu, baina orokorki ez du gehiago bere maila distiranta erdietsiko.

57 urteetan erdi ezindurik gertatzen da, behar bada Indian jasaniko 
eguzki kolpe baten ondorioz, eta beste 23 urteak ahal bezala biziko ditu; azken 
hamarrak, Atharratzeko ospitalean.

Halere Euskaltzaindiko bilkura batera berriz agertuko da behin: 1949ko 
irailaren 30ean, Donostian. Euskaltzain osoen kopurua hamazortzitara igaiten 
da. Berriak: Dassance, Lafitte, Lafon, Manuel Lekuona, Saint-Pierre.

1921eko irailaz geroztik, Lhandek bigarren agerraldia du Euskaltzaindian, 
bestea 1928koa izanki, eta 1949ko hau azkena ere. 1950ko urrian, ezin etorria 
adierazten du, Dassancerekin batera. Hor urgazle berrien izendapenetan agertzen 
dira Pierre Charritton eta Guillaume Eppherre apezen izenak. Gero txintik ez.

*  *  *

Hor naizeno bigarren gai bat aipatuko dut, Aita Lhanderi lotua: euskal 
fonetikarena, horretan ere sudurra sartu baitzuen. Jarraian eragin baten hasta-
pena erdietsi zuen, baina beste segidarik gabe orain arte. Agian pilota teilatu-
tik aterako dugu, sake berri baten emateko, merezi baitu.

FONETIKAZ LHANDEREN artikulu bat:
ESKUALDUNAK Astekarian:
1717.zenb., 1920-III-19.
L’ABBE ROUSSELOT
et la Langue Basque

Le distingué celtisant et éminent écrivain qu’est Charles Le Goffic, présentait 
hier aux leecteurs de la LIBERTE «un grand savant méconnu», un travailleur acharné 
et modeste pour lequel il revendique à juste titre une chaire officielle en Sorbonne: 
l’abbé Rousselot, l’inventeur de la méthode nouvelle de la phonétique expérimentale.



APPHATIA - Jean-Louis Davant 1187

L’auteur de DIXMUDE a dit les services rendus par l’humble abbé, au cours 
de cette guerre, dans l’étude du repérage des sons, et ses applications immédiates. 
Il a mentionné l’extension pratique de ces découvertes au domaine même de la 
pathologie. Enfin il a indiqué l’apport insoupçonné de lumières qu’est venu offrir à 
la linguistique moderne l’invention de l’obscur préparateur au Collège de France.

Or, il y a dans l’œuvre de l’abbé Rousselot un point éspécial qui est de 
nature à intéresser vivement nos lecteurs basques, landais, gascons, bigourdans, 
etc. et plus encore ceux qui s’attachent à l’étude approfondie de nos dialectes 
romans d’une part, à l’étud du basque de l’autre.

C’est que seul l’abbé Rousselot, avec sa méthode objective d’enregistrement 
et l’inscription automatique des sons, est parvenu à trancher irréfutablement les 
controverses qui s’élevaient à tout instant au sein des académies locales, sur la 
nature de tel ou tel son, le signe orthographique à choisir pour distinguer tel 
phénomène phonétique de tel autre, sur le caractère dental, labial ou palatal de 
telle ou telle variété de prononciation.

En Catalogne en particulier, quand se fonda l’Académie de la langue cata-
lane, à la faveur du mouvement de renaissance littéraire et linguistique créé par 
l’apparition, et bientôt les foudroyants succès du grand parti nationaliste ou auto-
nomiste, il y eu d’abord entre académiciens des deux versants des Pyrénées de 
belles batailles. On inclinait à faire choix d’une orthographe non point conven-
tionnelle, comme il arrive dans toutes les langues, mais rigoureusement phonéti-
que, c’est-à-dire exprimant par un signe spécial et réservé chacune des nuances 
de prononciation. Ce fut la bouteille à encre. Les variétés employées de Perpignan 
à Barcelone s’échelonnaient en files aussi nombreuses que les crêtes, les gorges 
et les vallées de toutes les Pyrénées. On ne serait pas sorti de l’imbroglio si M. 
Meillet, le savant professeur de grammaire comparée à la Sorbone n’eut conseillé 
de remettre l’arbitrage entre les mains – et les appareils – de l’abbé Rousselot. 
«Vous voulez, dit l’abbé, savoir si votre son chuintant de la vallée de Prades est 
un s ou un j? Faites-le passer par un cornet enregistreur de mon appareil et mon 
appareil vous donnera la réponse.» Et en effet, tous les cas de litige tenant de la 
phonétique furent ainsi tranchés au moyen de l’ingénieuse méthode.

Les Catalans n’ont pas tardé à donner de leur admiration et de leur recon-
naissance pour l’abbé Rousselot un témoignage éloquent. Dès que leur Académie 
eut obtenu d’avoir à Barcelone un local vaste et spécialement aménagé en vue de 
ses travaux, elle y fit réserver un corps de logis qui serait exclusivement destiné 
au laboratoire, au cabinet et aux archives de phonétique expérimentale. Aujourd’hui 
l’œuvre est achevée: les appareils de l’abbé Rousselot sont installés et fonction-
nent, on peut le dire, continuellement. Toutes les variétés dialectales des plus 
insignifiantes vallées pyrénéenes sont inscrites, fixées, puis classées et conservées, 
reproduites au besoin pour des échanges avec des laboratoires de Hambourg, de 
Koenigsberg ou de la Havane ou des communications aux sociétés savantes.

Le Pays Basque pourtant possesseur d’un trésor encore plus rare que les 
langues romanes, puisque son ESKUARA contemporain du mammouth et de la 
hache de pierre pour employer l’expression d’un savant allemand, a vu naître 
probablement toutes les langues parlées aujourd’hui en Europe, le pays basque, 
lui, est en retard sur les Catalans d’une vingtaine d’années environ.
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C’est l’an dernier seulement au mois de septembre que fut créée à Bilbao 
cette académie de la langue basque, dont le congrès d’Oñate en 1918, sous la 
présidence effective de S.M. Alphonse XIII, avait voté la fondation. Douze aca-
démiciens, neuf représentant les quatre grandes provinces transpyrénéennes, trois 
pour représenter les trois petites provinces du pays basque-français.

Avec une magnificence vraiment royale, les DIPUTACIONES et AYUNTA-
MIENTOS de Biscaye, de Guipuzcoa, d’Alava et de Navarre dotèrent la jeune 
académie qui, à sept mois de sa fondation, se voit pourvue d’une jolie rente an-
nuelle d’environ cent trente mille pesetas pour subvenir à ses besoins, payer les 
frais de réunions, des déplacements, des jetons de présence, des missions, des 
prix littéraires etc. De plus Bilbao lui fit bâtir dans son nouveau musée des Beaux-
Arts un corps de bâtiment qui sera aménagé selon les exigences du goût le plus 
moderne. En attendant, les DIPUTACIONES lui ouvrent pour ses séances les 
salons de leurs magnifiques palais à Bilbao et à Saint-Sébastian.

Une des premières préoccupations de la nouvelle académie fut de s’assurer 
le concours de l’abbé Rousselot. Dans une langue comme le basque, qui n’a été 
conservée à travers les siècles sans doute inombrables que par la tradition orale, 
il importe souverainement de saisir avec la plus scrupuleuse et objective fidélité 
au moins ce dépôt presque entièrement phonétique et vocal. Aussi l’Académie 
a-t-elle inscrit à la base même de ses travaux la création d’un laboratoire et d’ar-
chives de phonétique expérimentale. Pressenté (Pressenti?) par l’un des membres 
de l’Académie, M. Julio de Urquijo, le savant directeur de la REVUE INTERNA-
TIONALE DES ETUDES BASQUES, l’abbé Rousselot a marqué son désir pres-
sant d’apporter son concours le plus actif à la fixation phonétique de l’ESKUA-
RA. De fait, lui seul pourra trancher le différend créé au début même des travaux 
de l’Académie par certains procédés orthographiques qu’ont introduits récemment 
les nationalistes: en particulier l’usage du Z à la place de l’S chuintante forte, 
prononcée jusqu’à ce jour par la presque totalité des Basques, dans leur nom 
même et celui de leur langue: ESKUALDUNAK, ESKUARA. Quand on aura fait 
défiler devant les appareils enregistreurs de l’abbé Rousselot une centaine d’illet-
trés dépourvus d’esprit de parti et choisis en divers points des pays, le problème 
sera résolu.

Aussi, en vue (au vu?) des services déjà rendus par l’abbé Rousselot à la 
linguistique romane et à la linguistique basque, nous n’hésitons pas, nous les 
Basques, et aussi nos amis gascons, béarnais, catalans, etc. à appuyer de toute 
notre force la réclamation faite ici même pour M. le Goffis, pour que cesse le 
«scandale» de la quasi disgrâce dont M. l’abbé Rousselot est l’objet et à deman-
der pour lui, avec les plus vives instances, non point des décorations – il n’en a 
que faire – mais son élévation à une chaire officielle en Sorbonne qui lui permet-
tra de donner enfin à son invention tout son éclat et tout son essor.

Pierre LHANDE
de l’Académie de la langue Basque.
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R. M. AZKUEREN XEDEA

Hortik laster R.M. Azkue euskaltzainburuak Jean Etchepare euskaltzain 
urgazleari, 1920ko maiatzaren 17an, gutunez harrigarriko proposamen ederra 
egiten dio/ zion, hitz hauetan, alegia:

«…1° Pozik irakurri duela zure ezkutitz (lettre) 13-koa – 2.en Madrid-ko 
Menendez Pidal izkeltzain andiari oraintxe idatsi (izkribatu) diola: zuretzat an, sei 
bat ilabeterako, bizibide egokiren bat (quelque emploi digne) ediren dezan, zuk 
bitartean PHONETIQUE EXPERIMENTALE nola erabili bere CENTRO DE 
ESTUDIOS HISTORICOS-en ikas dezazun – 3.en Gero alegin eginen degu, zuk, 
PLAZA ori utzi-orduko, inguru auetan sendalarigo (mediku-plaza) bat izan deza-
zun – 4n Euskaltzainez (academiko-gisa) besteak bezela izanen dezu zuk ere: 
batzaldi (séance) bakoitzeko 25 peseta (…) eta yoan-etorri ta HOTELetako 
txanpon (gastu) guziak Euskaltzaindiaren gainera izango dira.– 5n Menéndez 
Pidal-en erantzunarena artuta batera ezkutitz berri bat igorriko dizut.

Berriz artio zure agindupean

Azkue

(…)»

Baina Menéndez Pidalek ezin izan zuen toki egokirik aurkitu Madrilen 
Jean Etchepare medikuarentzat, eta horretan gelditu zen Azkueren xedea.

R.M. Azkueren gutun hori eta Etchepareren erantzun batzuk ageri dira 
Kepa ALTONAGAren ETXEPARE ALDUDEKO MEDIKUA liburuan, 149-
152. orrialdeetan.

LARRASKETEN LANA

P. Lhandek bere Zubero xokoan arrakasta zerbait erdietsi zuen euskal 
fonetikaren alde. Horren aholkuei jarraikiz, zubererak duen fonetika ikertu 
zuen Jean Larrasquet barkoxtar apezak, bereziki azentu tonikoa, lan honi 
esker linguistikako doktoregoa merezituz, gorago ikusi dugun bezala.

Dena dela, euskara baturako bidea idatzitik hasi dugu, eta hola behar zen, 
bereziki grafia bakarrarekin.

Azkenean dator ahozko euskararen landu beharra, hala nola irakaskuntza 
eta irrati-telebistetako hizlarientzat.

Horretan anitz balio duke atlasgintzan bilduriko ekei jori eta nasaiak.





AITA PIERRE LHANDE-ren LANAK

Jean-Louis Davant

LEHEN PEREDIKÜA

Eüskaldün famatü batek / biltzen gütü heben egün
Pierra Lhande izan beitzen / mündü güzian ezagün.

Aita züan atharraztar, ama berriz mendikotar
Baionan sortü zen eta / gero handitü zalgiztar.

Loiolatar Lagündian / sartürik apeztü beitzen
Gipuzkoako probintzian / eskolemaile sartü zen.

Hamalaueko gerlala / gobernüak züan deitü
Erizain bezala Pierrak / Italian parte hartü.

Lehen euskaltzainetarik / izentatürik izan zen
Haren hiztegi handiaz / orano gira baliatzen.

Espainiako gobernüak / hegoaldetik ohiltü
Izkiribüz eta mintzaldiz / eüskaldünegi zela(a) agertü.

Paris aldean izan zen / Abbé Pierreren aitzineko
Zernahi obra eginez / jente xeheen lagüntzeko.

Notre-Damen et(a) irratiz / peredikü harrigarriz
Ebanjelioko mezüa / hegatzen gainez ekarri.

Mündü güzitik zabilan / misiolari lanean
Bereziki Ameriketan, Madagascarren, Indian.

Eki kolpe batez goizik / ezintürik agitü zen
Eta ümilki bizia / ützi züan Atharratzen.

*  *  *

1. JELKALDIA

1886ko barantailan (otsailan), Baionan jelki maletekin Pauline Heguy-Lhan-
de, Janpierra Lhanderen alargüntsa gaztea. Harekin ahizpa eta senar zenen 
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bi alabak (Stéphanie eta Valentine) eta bere hiru seme gazteñiak: Pierre (Pio), 
Jean eta Marcel.

Pauline
Ene hiru semettoak / eta bi lloba maiteak
Ahültürik ützi gütü / züen aitaren joaiteak.

Aita züena bizi zeno, Baionan goxoki ginen
Orai sosa xühürtürik, Zalgizen gira egonen.

Alokaidüa kentürik, hein bat bizi gaiteke han
Maite düzüen etxean, gurea den Apphatian.

Pierra
Ihiztekan ariko niz / üngürüko harixtoian
Eta meza emanen düt / arrebekin selaürüan.

Stéphanie
Meza emaiten laket niz / ez balin bada lüzeegi
Zü tai gabe ari zintake, sekülan ez zaizü aski.

Pierra
Ihizteka denboran phürü, mezarik ez dikezügü
Eta debeiatü baiko, honttoak emanen deitzüt.

Pauline
Han antzakiko ziraie, bazterrak zabal beitira
Orai abia gitean, ülüneko erretira.

Badoatza.

*  *  *

2. JELKALDIA

Zalgizen jelki Pauline eta lehen aüzoko etxekoanderea.

Pauline
Ene aüzo maitea, hona ene istoria
Llabürra eta tristea, bena bost haurrez joria.

Gazteñirik esposatüz / ahizparen alargüna
Berehala galdü nüan / zühürtziazko lagüna.

Aüzoa
Haur eijerrak hor dütüzü, arraheinki eraikiak
Bi ahizpa, hiru anai, ezinago adelüak.

Pauline
Bena batek arrenküra / hanitx emaiten ditazü
Pierra dohainez beteak / segürtamenik ez dizü.
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Apeztü nahi lükezü, eta hori dit ametsa
Pena handia nikezü / bide hori gal baleza.

Bortüko hur gaitza düzü, nekez antzakatzen dena
Beldür nüzü sentokeriaz / ito dakion ahalmena.

Aüzoa
Bena Pauline gaixoa, abantxü düzü heltürik
Seminario handi hortan / kasik erdia beterik.

Pauline
Ateka gaitzetan dela / bihotz oroz dit senditzen
Ama baten üsno barna / hein hortara deia tronpatzen?

Aüzoa
Otoitzeginen dit züen, hau bederen ahal beitüt
Esperantxa ez otoi gal, Pierrak indarra badizü.

Pauline
Eskerrik hanitx aüzoa, herritar honak ditizüt
Bena zü aüzo lehena, beharrik ondoan zütüt.

Badoatza.

*  *  *

KANTA 1

AMA

Maitatüa sobera nintzalarik haurra
Ez nakian nik zer zen amaren beharra
Hiri batetan orai niz ni bakar bakarra
Amaz orit ordüko, horra zait nigarra!

Hegalñiak azkartzen senditüz geroztik
Beitoatza txoriak ohantze goxotik
Halaber joan nündüzün amaren altzotik
Ahatzerik benaie herrian engoitik!

Haatik ama gaixoak ez naü ez ahatze
Üsü deit Xiberorik igorten goraintzi
Hautse neion bihotza nüanean ützi
Enetzat baizik ez da / halere han bizi.
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Aho batek eztiki diolarik «Ama»
Hitz goxo bakoitx horrek mündü bat derama
Ama beno hoberik zer daiteke asma
Horren maitatzen arren gitean oro tema!
Hitzak: Jules MOULIER «OXOBI» bidarraitar apez euskaltzaina (1888-1958)

Antzerki honen idazleak zübereraz egokitürik.
Ahairea: Urrundik ikusten dut, ikusten herria (11)

*  *  *

3. JELKALDIA

Baionako apezgeitegi handian, borta urdinetik jelki Pierra Lhande.

Lhande (koblakaz, «Maria Solt eta Kastero» kantorearen ahairean)

Baionako apezgeiak, bizi gira zerratürik
Arren koblakan hasten niz, ene borta zabaltürik
Lagünak entzün ezazüe, libürüa baztertürik
Libertatearen aizea, sorleküak buhatürik!

Erditik jelkitzen da seminario handiko bürüzagia eta Lhande gaizkitzen dü:

Pierra Lhande jaun gaztea, heinetik elkitzen zira
Isil zite berehala, eta borta hori tira!

Lhande
Jauna debeiatzen nüzü, presontegian bezala
Ontsa jasaiten düanak, ederki goza dezala
Mendi aldeko txoria niz, ez zait gustatzen kaiola
Lana hobeki egin niro, libertate harekila!

Bürüzagia
Ez düzü lehen aldia / kanpixki bazabiltzala
Zerrailüaren gainetik, ergi ñapürra bezala.

Pazentzia higatürik, kexatü behar dit
Etxe hontako legea / betarazi zure despit.

Leküa Zalgizen düzü, geroari pentsatzeko
Harat idatziko deizüt, zedarrien finkatzeko.

Bürüzagia erditik badoa.

Lhande: Ai, ei, eta, gaixo ama!

Borta urdinetik badoa.

*  *  *
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4. JELKALDIA

Zalgize Apphatian jelki Pauline eta Pierra Lhande, hau seminarioko letera 
esküan.

Pauline
Pierra seme malerusa, gütün horrek eho nizü
Mintzatü behar dizügü, orai zer egin gei düzü?

Apeztekoa zinela / uste nizün aspaldian
Berri horrek üzten nizü / etsipen izigarrian.

Pierra
Apezteko xedeari / ez diot ez egin üko
Bürüzagien hersikeriak / ez ditazü baztertüko.

Pauline
Arren zerbait bila zazü / beste diozesa batetan
Apentziala segürrenik / apez ordena horietan.

Paueko Aita jesüitek / erretreta bat gisala
Antolatürik beitüe, deititzazü berehala.

Pierra
Ütz nezazü pentsatzera / denbora buxiñi batez
Asperra egotxiko dit / ihiztekala joaitez.

Ama badoa.
Pierrak ihiztekako arma hartzen dü, eta letera txilintxau ezarten.

Lhande
Basihizea hiltzen düt / pena buxi bat kolkoan
Harek ez beitü ogenik, bizitzea bai gogoan
Letera tzar honek aldiz, hartze dü tiro ederra
Eta xüxen har dezala / ene armaren üzkerra!

Tiratzen deio eta badoa.

*  *  *

5. JELKALDIA

Jelki Pierra Lhande eta bi satan: Eskandala etaTtenttamentü.

Ttenttamentü
Pierra gazte lerdena, sotanaz ez troza
Tristüra baztertürik, bizitzea goza.
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Eskandala
Eliza katolika / zaharkitürik da
Gazteria galdürik, non düke segida?

Lhande
Hala da zahar dela, gibeloi gogorra
Sotiltü behar lüke / mintzajen idorra
Teologia ere / zolatik berritü
Diziplina torpea / heintto bat arintü.

Ttenttamentü
Denbora galdüko dük / hire ametsetan
Ützak eliza beltza / bere komedietan.

Eskandala
Hire fedea ere / üztarri latza dük
Jinkorik ote baden / ezin da probatü.

Lhande
Jinko honik ez balitz, non zinatekeie
Güdükatzerik gabe, zer lan zünükeie?
Etsai bako armada, zer ezdeüskeria
Bakean ütz nezazü, «janfutre» parea!

Satanak badoatza.
Bi aingürü erditik jelki, Lhanderekin dantza-jauzi baten emaitera.

*  *  *

KANTA 2

Jelki Lhande eta Kreatüren kantika kantatü aitzin erran:

Paueko erretreta hark / hon handia egin beiteit
Jesüiten Lagündi hortan / berehala düt sartü gei.

KREATÜREN KANTIKA

Jinko Jaun ahaltsü hona
Zuri laüdorio, aintza
Ospe (e)ta esker hon oro
Zuri bakoizki zor zaitzü
Eta zur(e) izentatzeko
Hon den jenterik ez dago.

Laüdatüa bai zü Jauna
Kreatüra güzietan
Lehenik eki anaiaz
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Harez argitzen gütützü
Ederra da, distiranta
Goikoa zure miraila.

Laüdorio zuri Jauna
Aize anaiaz, aireaz
Odei eta zohardiaz
Eta denbora güziez
Haier esker bizi gira
Zure kreatürak oro.

Laüdorio zuri Jauna
Arreba hur balios, apal
Prezios eta xahüaz
Ber heinean sü anaiaz
Gaüaz ekiaren orda(r)i
Eder, argi, bero beita.

Laüdorio zuri Jauna
Ama et(a) arreba lürraz
Hazten et(a) azkartzen gütü
Zer nahi früta emanez
Lili koloredünekin
Eta belhar honekilan.

Laüdorio zuri Jauna
Zure maitez et(a) amorioz
Parkatzen düenen beitan
Nahigabeak jasanez
Zorihontsü baketiarrak
Ko(ro)ha emanen deiezü.

*  *  *

6. JELKALDIA

Jeiki Aita Longhaye irakaslea eta Lhande apezgeia.

Lhande
Iñigotar Lagündiala / Jinko honak nizü deitü
Ene jaidüra ñapürra / zedarritü nahi beitü.

Ühaitzaren indar basa / barreiatüz ahültzen da
Bazter azkarren artean, sortzen zaio argindarra.

Longhaye
Dohain ontzi bat zirade, aberats izan ahala
Senteria gida zühürki, zamari hona bezala.
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Jesükristen hitza dügü / jenteer helarazi behar
Ahal bezain klarki mintza, hor gatz eta piper ezar.
Ideia gogor elibat / builtaka borogatzen deitzüt
Jansenisma Eüskal Herrian / orano azkar zitazü.
Lhande
Iparraldeko fedea / barnoia bezain azkarra
Hein bat bortitza da eta / badü zabaltü beharra.
Longhaye
Ohartzen hasirik zira, bide hona hartzen düzü
Lot arren Jinko honari / eta entelegüari.
Entelegüaren berme, Jauna da gotorleküa
Aterpe hau aski zaizü, ene ikasle haütüa.
Lhande
Eskerrak errejent hona, lazgarriko zorra deizüt
Hola fededün egonez, apezgoala beniz heltü.

*  *  *

7. JELKALDIA

Zalgizen 1910eko agorrilan, Pierre Lhanderen lehen mezako, jelki apez berria, 
familia, serorak, eliza gizonak eta herritarrak.

Denek kanta, «Magnificat» kantikaren ahairean:
Goresten düt, goresten düt / bihotz oroz Jinko Jauna.

Lhande
Neskatoxe bat hartürik / gütartean amatako
Gizaseme zinen egin / jentearen libratzeko.

Oro
Odola isuri düzü / denentako kürütxean
Hanitx maite gütüzüla / erakutsirik hiltzean.

Lhande
Zure hitzen aragian, odol bizi emailean
Biltzen eta hazten gira / mahainaren ützülian.

Oro
Zur(e) Ezpiritü Saintüaz / bizi zira gure beitan
Argitzen eta berotzen / gütüzüla nekezietan.

Lhande
Heben ere ama hon bat / zuri esker nizün üken
Eüskal Herria ber gisan / amatako dügü züzen.
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Oro
Jauna salba zazü arren / gur(e) Eüskal Herri maitea
Benedikatüz halaber / hebenko ama kentea.
Lhande
Aitak ber gisan prefosta / benedikatzen dütüzü
Egiazko aiten beharra beita, behinere bezain segür.
Oro
Goresten düt, goresten düt, bihotz oroz Jinko Jauna!

*  *  *

KANTA 3

IÑAKI
Iñaki Zelütikan
Jinkoak igorria Saintü hona
Lürrean izatera Etxek bat
Jesüsen Zazpiak!
Güdarien
Bürüa! Etxekazü

Jaungoikoa
Biltzarrak Eta lege
Hartü zütü Herrikoa.
Begirale Etsaiaren garaitzeko,
Saintützat! Zük mana
Zü zira Eüskaldüna!
Nausi lehen
Hoberena Güdükan sartürik
Guretzat! Ezpata esküan

Eüskaldünen alde
Iñaki, Zelüko indarraz
Otoi entzün gitzatzü Zük begiratürik!
(E)ta begira gitzatzü.

Eüskal Herria
Bai denek Dohatsü biziko da,
Eüskaldünek Zük, Iñaki,
Hari gure Zaintürik!
Bihotzak
Harena da
Herria,
Ibar, oihan
Mendi gora!
Pierre Narbaitz apezak egokitürik (1910-1984).

*  *  *
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8. JELKALDIA

Hernaniko kolegioan, jelki Lhande, ikasle talde batekin.

Lhande – Jinko honak deizüela egün hon!

Ikasleek – Bai zuri ere, jauna, parte hon!

Lhande – Galto bat zuri, Antton: zonbat Jinko dira?

Antton – Ez da bat baizik!

Lhande – Egia diozü, bat baizik ez beita.
Eta orai dener: zoin da Jinkoaren manu handiena?

Ikasleek:
– Ez eho!
– Ez ebats!
– Ez gezürrik erran!
– Ez gaizkirik erran!
– Ez ama tronpa!
– Ez aita ere!
– Igantea errespeta…

Lhande – Ontsa! Bena manü bat bada horien gainetik, horien ütürri, eta hau da:
Jinko hona maita bihotz oroz, güzien aita beitügü.
– Eta bigerren manü handia, lehenaren üdüria:
Jente oro maita gure bürüa bezala, denak haurride beigira.
– Algar lagünt, algarri parka, Jinko honak egiten deigün bezala.
Bi manü horik bete balite, gerlarik ez lizateke mündüan…

Jelki Mikel postaria.

Mikel
Berri gaiztoz horra nüzü, gerla delarik Frantzian
Gobernüak manü deizü / armadalat hel zitean.

Lhande
Sei urtean heben nago, erdia niz Gipuzkoako
Agur arren haur maiteak, agian ez sekülako!

Badoalarik, ikasleak jeiki dira:
– Agur Aita Lhande!
– Zorte hon gerla hortan!
– Kasü zure bürüari!
– Bertan ützul zakigü!

*  *  *
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9. JELKALDIA

Italiako Alpetan, alemanen aitzi, italianoen lagüntzera joanik da Frantziako 
armada.
Jelki bi armadak (alemana eta frantsesa).
Güdüka.
Gizon bedera erorten zaie kolpatürik.
Bi armadak erretira, Alemaniakoa «türk» aldetik, Frantziakoa bestetik.
Erditik jelki Aita Lhande frantses soldado arropan, kürütxe gorriaz markatü-
rik, ber gisan aleman bat eta bi erizain andere.
Aita Lhandek bi zauritüak benedikatzen dütü.
Erditik eramaiten dütüe: frantsesek alemana, alemanek frantsesa.

*  *  *

KANTA 4

Jelki frantses soldado bat kolpatürik eta kanta «Mündüan malerusik» kanto-
reraren ahairean.

GERLA ZIBILA

Eginbide torpea bete dü gazteak
Bena zer erauntsi dü bürü den jenteak
Abürü püblikoen gidari kenteak
Apez, errejent ala politikariak?

Gazteria eder hori handiek ehortzi
Ehaiterat igorri beste gazteen aitzi
Kosia kosiari ganibeta bertan
Sabeletik sartzera lohitze batetan.

Hiru Estatü handik, ürgüilüz hantürik (1)
Zibilisazionea zinez ükatürik
Basakeria hütsean ütsüki sartürik
Gerla zibilean da Europa gardürik.

Gure masakreala hürrüntik bildürik
Gizonez koloniak ausarki hüstürik
Mündüa lanjerean holaz ezarririk
Enetako ziraie kriminal deitürik.

(1)  Alemania, Bretainia Handia eta Frantzia, Romain Rolland frantses idazlearen ara-
bera (1866-1944). Kantore honen ütürria, haren idazlan bat da, «Au-dessus de la 
mêlée» (1915).

*  *  *
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10. JELKALDIA

Jelki Pierra Lhande, Piarres Lafitte, Philippe Aranart apezak.

Lhande
Egün hon züer Jinkoak, esker mila jin beitzide
Hiztegi bat züekilan / adelatü nahi nüke.

Aspaldian hasirik düt / zalgiztarren hitzak biltzez
Eta gaineala Londresen / paper zaharrak ikertzez.

Lehen hiru hizkiena / orai artino düt bete
Haatik aitzina joaiteko, züen beharra banüke.

Lafitte
Ene partetik ni ere, hitzen ihizlari nüzü
Bena holako lan baten / agertzeko sosa pezü.

Lhande
Püntü hortan ez axola, jesüiten diharüz date
Eta ene idazkaria / züen hitzen troxazale.

Aranart
Nik ez dit hüllanik ere / züen jakintzaren heinik
Lafitteren kopiazale / nükezüe arraheinik.

Lafitte
Lan handia dikezügü, haatik ez da bühürria
Ibilbidea beitükezü / hastetikan ezarria.

Lhande
Eskerrik hanitx oraidanik, goatzan ildoan aitzina
Eüskarak merexi beitü / bürütü gei dügün lana.

Aranart
Eni güti zor beiteiket, erranen düt lotsa gabe:
Eüskaldünen argitzeko, libürü handia date.

*  *  *

11. JELKALDIA

1919eko setemerez, jelki Azkue bizkaitar apeza (euskaltzainburua), Urkijo biz-
kaitarra, Eleizalde gipuzkoarra, Campion nafartarra eta Lhande zuberotarra.

Azkue
Aita Lhande badakizü / gure talde honen berri
Eüskararen Akademia / nola dügün hasi berri.
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Hastapeneko lau kideek / lehen lana egin dügü
Euskaltzainen zionea / hamabietan finkatü.

Gure eüskalki güziak / heben entzünik dirate
Zuberoako jargian / zihau jarriko zirade.

Lhande
Esker mila bihotzetik, ohore sobera düt hor
Ez beitüt entelegatü / zer balentiari düdan zor.

Azkue
Ohore bat beno haboro, euskaltzaingoa kargüa da
Euskararen artzain gaude, izenaren arabera.

Zure lanak ikusirik / haütatü zütügü segür
Ez zirela baratüko / pentsatzea beita zühür.

Lhande
Akademiako lanari / ez dit orano pentsatü
Zük abantzüa beitüzü, zer ote düzü asmatü?

Azkue
Hernanin bizi beitzira, gipuzkera ikasirik
Egiten ahal deiküzü / zerbütxü hanitx handirik:

Idazkaria züntükegü, eta kargü horren beitan
«Euskera» aldizkaria / ikusten deizüt esküetan.

Lhande
Oi jesüiten Lagündian / sinestera niz üsatü
Presidentaren erraner / behar dizügü behatü.

*  *  *

KANTA 5

AMERRI BAKOITZA

Alderdien gainetik, etsaien artetik
Popülü zühür honen hizkuntza zügüna
Europako lehena, denen hontarzüna
Jelki hadi plazala Bernaten hitzetik.

Berozan familia lano güzien petik
Süsta berriz Herria, bila batarzüna
Eta presontegitik ekarran lagüna
Bakean bizi hadin haurren ezpainetik.
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Hirekilan giaudela lümaz, obraz, elez
Eskola, telebista, libürü, kasetan
Irratian, karrikan, herriko etxetan.

Goretsiko haüñagü lanez eta legez
Ofizialki deitüko mündütar dantzara
Bai Amerri bakarra, hi haüñat eüskara.

*  *  *

12. JELKALDIA

1921eko ürrietaren 28an, Frantziako Tolosan izanik, Gipuzkoalat ützüli nahi 
da Aita Lhande. Hendaiako mügan jelki guardia zibil elibat.

Guardia
Norat ari zira jauna, ez bagira küriosegi
Zeren mezü bat zuretzat / gobernüak deigü jaulki.

Lhande
Üsatzen düdan bezala, banoazü Donostiala
Euskaltzaindiko jüntala, Aldundiko Jauregiala.

Guardia
Jauna badüzü epantxü, gobernüaren dekretü
Espainian egoitea / jagoiti zaizü debetü.

Lhande
Hamar urte badü orai / ene heben plantatzeak
Debetü horrek holatan / zer ote dü apentzia?

Guardia
Gobernüa politikan / jüdikatü omen düzü
Ni gainetiko manüen / ekarle baizik ez nüzü.

Lhande
Iholaz ere ni ez niz / Espainiaren etsaia
Aski probatürik deiot / etxekimentü guzia.

Eüskal Herriaren alde / mintzatzea düt pakatzen
Bena honat ützültzeko / esperantxa begiratzen.

Lhande badoa.
Guardia zibilek üngürü zonbait egiten düe arrapikatüz:
«Una, grande, libre…»
eta gero «hablando cristiano!»

*  *  *
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13. JELKALDIA

Tolosako Ünibertsitate püblikoan, jelki Aita Lhande eta Piarres Lafitte.

Lhande
Ünibertsitateko bürüa / eskertü behar dizügü
«Institut Catholiquetik» / püblikoalat benaü deitü.

Eüskal literatüraz da / ene mintzaldi andana
Uste beno nasaiago / beita eüskal idazlana.

Lafitte
Literatüra praubea / omen da zonbaiten ustez
Eta hala izan daite / generoen zonbakiez.

Lhande
Haatik ontsa erauntsi dü / fedeaz eta moralaz
Hamaseigerren mentetik / idazle honen eüskarak.

Orai zabaltzen ari da / genero güzietara
Eta diren geiak oro / eüskaraz aipatzen dira.

Literatüra nazional bat / hasi züen nafartarrek
Bena bidea moztü zeioen / erresumaren porrotek.

Lafitte
Hamazazpigerrenean, Lapurdik eta Zuberoak
Segida hartü zeioen, ondokoan Gipuzkoak.

Lhande
Bizkaia gero hasi zen, hemeretzügerrenean
Gure literatürako / laugerrena den eüskalkian.

Gaur zinez florean dago / gure zazpi lürraldeetan
Aberasten ari zaigü / bere zentzü güzietan.

*  *  *

14. JELKALDIA

Ligiko bortüan den Tintüra Bordan, jelki Aita Lhande, eta kanta bi bertset. 
Ahairea: Xarmagarria zare.

Lhande
Tintüra Borda beita / zelüko leihoa
Ene arrenküretan / heben dit gogoa
Gora baratzen dira / batetik hegoa
Eta larrazkenean / bestetik ürzoa.
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Ermita txipi hontan / zütüt hüllanena
Heben aipatzen deizüt / üsü zorihona
Zonbait aldiz tristüra, bekanago pena
Heben errezebitzen / plazerez artzaina.

Artaldearekin hel artzainak eta kanta.

*  *  *

KANTA 6

TINTÜRABORDA

Tintürabordan ere, hur honak osoki
Jende hanitx beitüe lagüntü sanoki
Ahüzkiren gisako lekü bilgarrian
Eta han bezalako bista ederrean.

Arrapika: Heben gure ardiek alhagia güti
Bedatse, larrazkenez, bizpahiru buxi
Gain hartarik halere, noiztara bisitan
Artzaina laketzen, bai Tintürabordan.

Orhi, Bostmendieta, Arbaila bizkarra
Mauleko sargiala badoan ibarra
Eta bi bazterretan, hegien gidari
Hebentik Maidalena, hantik San Gregori.

Üngüruan oihana, ürzoen haidürü Azkorrian gorarik, izar bat üdüri
Basabürü güzia bere hoinetan dü Zure ttaka xuria hürrüntik ageri
Bertan Ibar Exkerra, hor Esküin aldea Gain hortara heltzea, ibilte nekea
San Mitxelen gerizan, heben aterbea. Bena bortala baiko, hor oi zer bakea!

Hitzak: J.-L. Davant

Müsika:

*  *  *

15. JELKALDIA

Jelki Pariseko «türk» andereak, «look branché» batetan.

Lhande jesüita hori, ai zer kokillota
Zinez burratzen gitin, ezarten dehota.

Ama Eüskal Herritik / hürrüntü behar dü
Hortan indar sobera / hartzen ari beitü.
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Jesüiten argi hori / beitügü partida
Jansenismaren beltza / gibeltzen hasi da.

Errelisione bortitza / egokiena zaigü
Zaharrak lotsan bizi, gaztek hori hügü.

Jansenismari esker, gazteak ihesi
Gisa horrez behar da / paganoarazi.

Eüskal Herri eijerra / dezagün izorra
Lan hortan gü girade / Troiako bohorra.

Lhande bertan doala / «banlieue» batetara
Miseria gogorrenak / han goza ditzala.

Pagano, komüniste, zorriak, hetika
Intzestü, pedofilo, lapur eta kaka!

*  *  *

16. JELKALDIA

1925ean Paris üngürüan, jeiki Lhande eta Mortier ontsa deitü apeza, egiaz-
koa, ez idazleak asmatüa. Hau pallota esküan, Lhande plan batekin.

Mortier
Pariseko «banlieue» hontan, izigarri da miseria
Eta manera bereziz, alojatzeko nekezia.

Ahal bezala niz ari, lagüntzaleak bil eta
Egoitza berri egiten, herri etxeekin prefosta.

Lhande
Miseria latza ber gisan / hanitxen osagarrian
Izan dadin korpitzean, halaber ezpiritüan.

Mortier
Korpitza sendo lehenik, eta ondotik arima
Eri baten aitzinean, hola(a) ari zen Jesüs Jauna.

Lhande
Biak batean egin zütüan, biak batetan sendotü
Hortan imita dezagün, korpitz-arimak artatüz.

Jesüsen deia oihüsta, ez dezagün ütz geroko
Horren indarra balia / güzien arrapizteko.

Irratiz dei eginen dit / güzien bihotz honari
Eta denen soser esker, «banlieue» hau dezagün berri.



1208 EUSKERA – LII, 2007, 3

Mortier
Arrazu düzü lagüna, sü hori pitz dezagüla
Etxe berriekin batean, praubea jeiki dadila.

*  *  *

KANTA 7
MAITATZEA = LAGÜNTZEA
Jeik hadi fededüna, jeik hadi jentea
Lürra peza oso dük, eta güzien ama
Hor akortean daude / Jinkorik gabea
Filosofoak eta / Bibliak errana.
Historian ezin da / berriz gibel egin
Eta geroan ere /miraküilü güti
Zerbait ahal dükegü / politikarekin
Potere buxi hori / ez dezagün ützi.
Beharrünanta lagünt, nork bere heinean
Bakoitxak egin diro / noiz nahi bizian
Hortako ez da behar / eskola handirik
Ez eta fortünarik / Burtsan jokatürik.
Alargüntsa praubeak / zerbait eman züan
Haboro balin badüt, ahal düt haboro
Hein bat ontsa parteka, bizi jüstizian
Lür hau biziaraziz / orai eta gero.

*  *  *

17. JELKALDIA

1927ko barantailaren (otsailaren) 2an, «Poste National Radio-Paris» irrra-
tian, jelki Lhande eta kasetalari bat.
Lhande
Otsoaren basakeria / noiz ütziko dü gizonak?
Jesüsen Berri Honari / beha ziteie lagünak!
Jinko honak maite gütü, bai eta libratü nahi
Horrez dü bere semea / gütartealat igorri.
Jinkoaren erresuma / Jesüsek erein mündüan
Erier eman sendotzea, bihotzer ezpiritüa.
Kasetalaria
Gük zer egin dezakegü / erresuma berri hortan?
Jinko Jaunak ez ote dü / aski ahal bere beitan?
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Lhande
Jinkoa ezpiritü da, hortarik emaiten deigü
Ezpiritüak ez dü eskürik, gureak peresta ditzogün.

Beharrünant hanitx bada / non nahi gure mündüan
Lagüntü behar dütügü, lehenik gure kantüan.

Kasetalaria
Mündü hontakoa ote da / Jinkoaren erresuma?
Uste nizün hil ondoko / zatekeala zorihona.

Lhande
Jaungoikoaren erresuma / gure lür hontan da sortzen
Lantare baten ber gisan, dügülarik hureztatzen
Maitarzünaren ekian / hanitx ederki handitzen
Eta Jesükristi esker, zelü gainean lilitzen.

*  *  *

18. JELKALDIA

1930ean Buenos Airesen, jelki Lhande, Irigoien Argentinako Presidenta eta 
beste jente elibat.

Lhande

Amerikar eüskaldüner / goraintzi Eüskal Herritik.

Zortzigerren probintzia, heben dügü Amerikan
Parte bat Kalifornian, lehenikan Argentinan.

Ene herritar maiteak, azkar ditzagün lotürak
Eta züek haurrideak, etxek eüskal ohidürak.

Irigoien
Ohore handia zaigü / zure bisita goxoa
Arbasoen herrialat / ützül dezagün gogoa.

Europaren etsenplüa / behar dügü Argentinan
Gure jentarte osoa / laster joan dadin aitzina.

Lhande
Bi aldeetarik badügü / algarrekin ikastea
Züek bil demokrazia, gük etxek züen fedea.

leihorean.
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Elizako bürüzagiek / hürrüntü naie bekaitzez
Züen artean lan emaitez / hirur urtez beren ustez.

Jaun horiek ez dakikee / zoin irus nizan züekin
Maleruski fini diket / hiru hilabeterekin.

*  *  *

KANTA 8

EUSKAL ARGENTINA

Esperantxa gogoan
Hartüz itsasoa
Argentinako zelai gozoan
Sartü arbasoa.

Arrapika: Bai, bai, bai, bai, bai,
Eüskal Argentina
Bi aberrien oritzapena
Eta batarzüna!

Arbasoaren haurrak
Hanixkatü dira
Laboraritik jin diktatürra
Eta Che Guevara.

Popülü bat girela
Besteak bezala
Ülün-argiekila normala
Ezagüt dadila.

Itsaso güti denez
Oraiko egünez
Gainti dezagün oi harremanez
Esküak emanez.

(Bertset güziak bi aldiz eman)

*  *  *

19. JELKALDIA

1933an Indian, jelki Mgr de Castro (Goako apezküpüa) eta Lhande.

Lhande
Frantses Xabierren ondotik, Indialako bidea
Hartü dit ustez hau zela / jinkotiarren lürraldea.
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Ikusi dit berehala / heben dagoen miseria
Eta bereziki nolaxe / bazter etxeki den «paria».

Horrez mintzatü behar dit / Mahatma Gandhirekila
Horren aitzi sentorale / hartürik beitü makila.

Castro
«Ezin hunkien» eskandala / Elizan ere badügü
Kiristien artean ere / nahi dütüe baztertü.

Bestalde Mahatmaren gain / misionetako ez konta
Ezpiritü zabala dü, bena zolaz hinduista.

Lhande
Ikusten dit zoin neke den / hebenko elizalana
Nihauk apür dit egiten, halere ahal düdana.

Beroa ez dit jasaiten, ez eta züen janaria
Bena jo beti aitzina, gora Jaunaren loria!

Goatzan Xabierren hobiala, Jatsu hau zer eüskaldüna
Iñigo handi da bena, Xabier dügü jaunen jauna!

*  *  *

20. JELKALDIA

Erditik jelki Gandhi eta Lhande, hau txapel koloniala esküan.

Gandhi – Ez otoi bürühasik egon!
Lhande – Zihau hala zira.
Gandhi – Ni hebenko eki bortitzari üsatürik nüzü.
Lhande – Bürüa gogor dit, eüskaldüna beniz…

Gandhi
Indiaren libratzea / ez dizügü lan sinplea
Ingalaterra bezain etsai / beitü barneko praubezia.

Korpitzentako gabezia, gogoentako ahülezia
Egoisma, bortizkeria, kasten arteko nekezia!

Lhande
Jesükristen Berri Honak / India berri dezake
Jente güziak bardintüz, eman argi eta bake.

Gandhi
Ber Jinko hona dizügü, gure sinesteak jünta
Jesüs eta Mahometen / mezüa gurean txerta.
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Indiaren altxatzeko, denen beharra badügü
Hinduisma zabal beita, hartan bat egin dezagün.

Sintesia bat ardietsiz, haren beitan bil gitean
Kiristien propaganda / zatizale zait Indian.

Lhande
Ber Jinko hona dizügü, ez beita Jinko bat baizik
Bena hinduista zira, eta ni aldiz kiristi.

Errespetü hanitx deizüt, bena ez dago indarrik
Jesüsen oihüstatzetik / epantxatüko naüanik.

Gandhi
Heinaren etxekitzea, hori dügü heben giltza
Algarren errespetüan, denak aitzina gabiltza.

Lhande – Hortan akort nüzü
Gandhi – Eiñherik ikusten zütüt.
Lhande – Xüxen zinen, txapela ezarri behar nikezün: ekiak min egin ditazü…
Gandhi – Ez ziteala hola egon, arta zite berehala!
Lhande – Zaude bakean, behar dena eginen dit.

Algar besarkatürik, erditik badoatza.

*  *  *

KANTA 9

FRANTSES XABIER ETA JATSUKOA

Etxeberriko torreak / Leire zaintzen dü fidelki
Joan de Jatsu, so egizü / etsaia denez ageri
Oi Albret errege jauna, horra zizküzü gaiztoki
Ordü deno goatzan arren / iparraldealat ihesi.

Joan de Jatsu zentü baiko, bi semeak dira jeiki
Gaztelako lür armada / nafarrek Iruñean jaulki
Bürüzagia kolpatü, Loiolako jaun Iñaki
Erdi hilik Gipuzkoalat / eraman düe ximenki.

Hirugerrena den Xabier / Nafarroari nigarrez
Parisera ikastera, Espainiari bizkarrez
Han Iñakirekin bakez, Lagündi berrian apeztez
Misioniste joanen zaigü / portüges kolonien trebes.

Japonian et(a) Indian / Ebanjelioa zabaltüz
Eüskaldünen estimüa / ber gisan züan hedatü
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Txinako mügetan hil zen / eüskaraz otoitzeginez
Nafarroako patrua, eüskararena ber lanez.

*  *  *

21. JELKALDIA

1934ko bedatsean Radio-Luxembourg irratian, jelki Lhande eta kasetalari bat.

Lhande
Fede güzien gainetik, denena dügü bakea
Borontate honeko den / jente ororen xedea.

Etxe(a)n hasiko da bakea, bena nork ekarriko dü?
Entzüle maitea zihauk / ereinetik jinen zaizü.

Kasetalaria
Kanpoko lanetik landa, non ediren behar dügü
Ez balin badago etxe(a)n, erdia gihauren frütü?

Lhande
Kanpoan ere bakea, pazentziaren haurra da
Bihotz eztien eztia, parkamenaren segida.

Bortizkeria bazter ütziz, lanari lot iraünkorki
Nausikeriaz mesfida, hegalak ez ditzan ebaki.

Kasetalaria
Ürgüilüak astotzen dü, bürüngürüz ütsützen
Ber gisan edanak eta / besta zozoak zozotzen.

Lhande
Iratzarri behar dügü, oi behazale maitea
Kontzientziaren ehaile da / hotzean lo egoitea.

Laster Bazkora gütüzü …

Hitza galdürik, Lhande jargiatik erorten da hedailo. Eramaiten düe.

*  *  *

22. JELKALDIA

Jelki Lhande jargia ibilkari batetan, serora batek egaririk.

Lhande – (Eskü bat bürüala eraikiz)
Zer düt heben? Ezin mintza…hitzik ez horra…

Serora – Orit zite, haurra zinen…
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Lhande – Bai … ama…ama…Zalgize…Apphatia…Baiona…aita…Atharratze…
(Beso bat eraikiz) Tintüra Borda!

Serora -Soizü, horra zaizü!
Lhande - (Esküa tinkatüz) Esker mila!
Serora – Ametsa lagün nezak…
Lhande – ni Atharratzera
Serora – Urte andana baten…
Lhande – han igaraitera
Serora – Orhiko txoriaren…
Lhande – kantan behatzera
Serora – Parka ditzan…
Lhande – nik egin nigarrak
Serora – Oi xiberotarrak…
Lhande – aitzinean gora
Biak – eüskaldün bandera!

Serora - Ikusten düzü, salbü zira!
Lhande - Sainta bat zira!
Serora - Eta zü trüfale bat!
Lhande - A hori ez!

Biak erriz. Lhande emekiñi jeikitzen da, eta jargia lagün., badoatza.

*  *  *

KANTA 10

ENE SEMEA

Jelki Lhande eta serora. Jargia ibilkarian etzanik, Lhande lo dago. Serora 
erditik badoa. Hortik jelki, xuriz bezti, Lhanderen ama zena, eta kanta.

Ene ametsa bete zünüan, eta gaintitü ber builtan
Eskerrik hanitx erraiten deizüt, berant handi batekilan
Bena denbora zer izan daite betiereko bizitzan, betiereko bizitzan?

Ene beharra badüzü berriz eternitateko bortan
Süstengatzera horra nitzaizü Holtzarte lazgarri hortan
Franko sofritzen ikusten zütüt pena handiz bihotzean
Kontsola zite, zurekin nüzü, beti zure saihetsean, beti zure saihetsean.

Bai Jinko honak gogoko zütü, zure hütsak ahatzerik
Sofrikarioa jasan behar da, ezin baztertü delarik
Bena Jesüsek zütü salbatü, sakrifizio bakoitxaz

Pauline Lhande-Heguy 1909an zentü zen, Pierra 1910ean apezgoala heltü.
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Hari lotzea baizik ez düzü, fedez, maitez, esperantxaz,
fedez, maitez, esperantxaz.

Laster artino, seme maitea, lanoaren haraintian
Argi betean jeikiko zira, herioaren bestaldean
Han ez dükezü eki bortitzik, bena zohardi sotila
Aita-amekin, haurridiekin, adiskide güziekila, adiskide güziekila.
Ama badoa erditik. Berriz jelki serora. Lhande jarten da.
Serora – Pausatü zira?
Lhande – Hanitx ontsa! Amets bat egin dit, ezinago ederra…
Serora – Biba zü!
Lhande – Ama jin zitazü kontsolatzera kantore hunkigarri batez.
Serora – Eta egiazki agertü bazaizü?
Lhande – Ber gaüza zitazü, ber gaüza, ama ikusi beitüt, eta kantan entzün…
Badoatza.

*  *  *

23. JELKALDIA

1948ko üztailaren bederatzüan, Mauleko Saint François (d’Assise) ikastetxean. 
Ostirale arrastiri hortan, ikasturtearen ürrentzea handizki ospatzen da, ikasle 
hoberener sariak emanez: libürü eder elibat bereziki. Zeremoniaren bürü dago 
Aita Lhande, 71 urteetan, lerden, bilo xuri, begi urdin, ümoretsü. Mintzaldi eijer 
eta hunkigarria egiten dü hor bildürik dauden ikasle, irakasle, familier.
Lhande
Atharratzeko herria / nekez dizüt üzten
Bena Lextarre-Maulera, gogo honez nüzü jiten.
Saint François ikastetxean / egon nündüzün ikasle
Haatik behin ezkapi, amaren gana joaile.
(Ikasleek eskü-zartak)
Amak beste gisaz hartü, eta zaharoa bildürik
Presaka gibel ekarri, bi zankoak berotürik.
Ez zazüela ihes egin, arrazu ükenik ere,
Ahal dena oro ikas, ez zaizüe dolütüren.
(Aita-amek eta irakasleek txaloak)
Ikasturte hau joanik, goretsi nahi zütuet
Sari elibat emanez, eta «opor hon» erranez.
Hortan ütziko zütüet, ele hütsez ase gabe
Aisa eiñhatzen niz eta / horrez dit hanitx herabe.

*  *  *
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24. JELKALDIA

1949an, jelki Lhande makilari bermatüz, eta serora jargia ibilkaria erabiliz. 
Lhande laneko mahainari bürüz jarten da, paper andana baten artean.

Lhande
Süperriürrak lan(a) emaiten deit, ausarki ene indarren
Franko aitzinatürik düt, haatik ez düt ürrentüren.

Iñigo Loiolakoa / segürki süjet ederra
Bena ez nüzü heltüko / amets horren betatzera.

Hainbeste paper belztürik, eta ez jakin nola bil
Üko egin beharko düt, ezpiritüa zait erdi hil.

Serora
Aita Lhande zaude bakean, deitüko dit süperriürra
Ürgazle bat igor dezan / zure paperen biltzera.

Zure lan izigarria / laster ürrentüko dizü
Beharrena egin ondoan, orai pausatü behar düzü.

Lhande
Eiñherik nüzü lazgarri, eta kasik ezintürik
Betiereko paüsüa / zinez beitüt hüllantürik.

Jargian ützül.

*  *  *

25. JELKALDIA

1957ko apirilaren 14an Atharratzeko ospitalean, jelki Aita Lhande jargia 
ibilkarian etzanik, serora talde bat, Atharratzeko erretora, familia, aingürüak.

Aingürüak
Haur maitatü bat izanik, dohain güziak ükenik
Zure ñapürra goitürik, hanitx badüzü emanik.

Jinko hona et(a) eüskara / zerbütxatüz arraheinki
Mail gora bat hunki düzü, beti sinetsiz ümilki.

Beherapen lüze hori / pazentziarekin hartüz
Etsenplü bat eman eta / bihotza hunki deigüzü.

Lhande
Gurekin egon, gurekin Jauna
Orano dügün hitzegin …

Azken hatsa eman dü.
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Serorak begiak zerratzen deitzo. Erretorak benedikatzen dü.

Jelki saldoa eta kanta (11.a).
Kantatü ondoan, Aita Lhande jargia ibilkarian etzanik eramanen düe.

*  *  *

KANTA 11

KANTÜZ

Kantüz sortü niz eta kantüz nahi bizi
Kantüz igorten dütüt nik penak ihesi
Kantüz üken düdano zerbait irabazi
Kantüz gustüan dütüt güziak iretsi
Kantüz ez düta beraz hiltzea merexi?

Kantüz igaran dütüt gaü eta egünak
Kantüz ekarri dütüt griñak eta lanak
Kantüz biltzen nütüan aldeko lagünak
Kantüz eman deiztaie obra gabe famak
Kantüz hartüko naüa zelüko Jaun honak!

Kantüz eman üken (dü)tüt zonbaiten berriak
Kantüz atseginekin erranez egiak
Kantüz egin beitütüt üsü afruntüak
Kantüz aitortzen dütüt ene bekatüak
Kantüz eginen dütüt nik penitentziak.

Kantüz eginez geroz mündüan sortzea
Kantüz egin behar düt ontsalaz hiltzea
Kantüz emaiten badeit Jinkoak grazia
Kantüz idekiko deit San Pierrek atea
Kantüz egin dezadan zelüan sartzea…

Kantüz ehortz nezaie, hiltzen nizanean
Kantüz ene lagünek hartürik airean
Kantüz ariko zeitzat lürrean sartzean
Kantü franko ütziko deiet mündüan
Kantüz has ditean (ditin) beti nitaz oritzean.

Hitzak: Jose Mendiague (Aldude 1845 – Montevideo 1937)

Müsika: G. Lerchundi, Belokeko beneditarra.

*  *  *
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AZKEN PEREDIKÜA

Miraküilü bat izan zen / Pierra Lhande zalgiztarra
Hastapenez Baionako, heltzean atharraztarra.

Bere jite aberatsa / zapatü gabe goitürik
Zinez emankortü züan, indarrak artzainkatürik.

Ezin kontatüak dira / haren obra bereziak
Gütün, libürü, kazeta, peredikü, mintzaldiak.

Delako «banlieue» praubetan, obra honen aitzindari
Horrek berak ezagüpen / ekar zeikeon Lhanderi.

Bere lanez eta famaz, txipi-handien gogoan
Eüskara ezarri deigü / hartze düan handigoan.

Mahatma Gandhirekilan, bardinez-bardin mintzo zen
Hein hortan ikus giniro / Indian ehortzi bazen.

Gazterik eritü beitzen, baratü zen gütitürik
Gora-beheren artean, üsü kasik ezintürik.

Hogeita hiru bat urte / igaran züan sofritzen
Hamahiru pe horietan, gero hamar Atharratzen.

Gizon handienen artean / lizateke hau non nahi
Ülünpetik argialatzen / orai behar lüke hasi.

Eginbide hau beterik, züekila gozatürik
Ützi behar zütüegu, bihotz oroz agurtürik!

*  *  *

KANTA 12

AZKEN KANTOREA: HERRIKOA

Üsantxaren arabera, antzerki hau emanen düan herriko norbaitek hontzeko 
üzten da.

AITA LHANDE
(Antzerkia)



JAGON SAILA





EUSKARAREN LEGEA. 25 URTE EUSKAL
AUTONOMIA ERKIDEGOAN

Euskaltzaindiaren XI. Jagon Jardunaldiak

Bilbo, Euskaltzaindiaren egoitza, 2007-XI-23





25. URTEURRENEAN EAEko EUSKARAREN LEGEA HIZPIDE 
EUSKALTZAINDIAK: KRONIKA

KRONIKA

Euskaltzaindiak XI. Jagon Jardunaldiak egin zituen 2007-XI-23an Bilbo-
ko bere egoitzan. «Euskararen Legea, 25 urte Euskal Autonomia Erkidegoan» 
izenburupean egindako jardunaldia izan zen, Sabino Arana Fundazioarekin 
batera antolatuta. Besteak beste, lege hori ondu zutenak omendu zituen bertan 
Akademiak. Hizkuntza-zuzenbidea. Testu bilduma euskaraz liburukia ere aur-
keztu zen bertan.

Sabino Arana Fundazioarekin batera antolaturiko Jardunaldi horretan, eta 
10/1982 Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko Legearen 25. urteu-
rrenaren karietara, arlo ezberdinetako hausnarketa bultzatu nahi izan du Aka-
demiak: legea onartu zeneko giro historiko, sozial eta politikoa, bai eta ordu-
tik hona euskarak izan duen garapena ere aztertu ziren. Azkenik, Euskal 
Herriko beste lurraldeen ikuspegia ere adierazi zuten Ipar Euskal Herriko eta 
Nafarroako ordezkariek.

Horrezaz gain, beste bi ekitaldi burutu ziren: batetik, Akademiaren Jagon
Bildumaren 5. liburukia aurkeztu zen, hots, Hizkuntza-zuzenbidea. Testu-bil-
duma euskaraz izenekoa. Eta bestetik, Euskararen Legea ondu zutenei ome-
naldia eskaini zitzaien.
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XI. JAGON JARDUNALDIAK

«Euskararen Legea, 25 urte Euskal Autonomia Erkidegoan» Jardunaldiaren 
baitan parte hartu zutenek adierazitakoaren laburpentxoak dira jarraikook, alegia.

Jose Luis Lizundia

Euskararen Legea onartu zeneko garaia gogora ekarri zuen Lizundiak 
bere hitzaldian: tramitazioa, alderdien jarrera, protagonistak. Legeak akordio 
zabala lortu zuela nabarmendu zuen. Era berean, prozesu hura bere testuingu-
ru politikoan kokatu zuen. Legearen baitan aipatzekoak, Lizundiaren ustez,

euskararen normalizazioa alorrez alor garatzeko irizpideak, Nafarroarekin 
eta Ipar Euskal Herriarekin hizkuntzarekiko hitzarmenak egiteko adostasuna, 
Euskara Aholku Batzordearen oinarria, edota justizia arloaren ahulezia.

Joseba Intxausti

Euskara ofizialtasunaren eremu historikoan kokatu zuen Joseba Intxaus-
tik, legezkoa dela edo praktikoa dela. Ibilbide horretan, ofizialtasun erreala 
mugatu duten baldintza historiko sozialak aipatu zituen. Batetik,

«botere bateratzaile baten faltan, administrazio ezberdinek gobernatu dute 
euskal lurraldea; agintari zibilak bezala eliztarrak, bakoitza bere gisara ibili da 
hizkuntzarekiko». Bestetik, «euskara beste hainbat hizkuntzaren artean aurkitu da, 
eta lehia zailean».

Euskararen garapenaren mugarriak gogora ekarri zituen Intxaustik, XIII. 
mendean erromantzearen erabilera nabarmentzeko ahaleginetatik hasi eta 80ko 
hamarkadako instituzionalizazioraino. Tartean kokatu zituen ere Joana Albreteko-
aren hizkuntza-politika, Trentoko Kontzilio ondoko erreformak Iparraldera ekarri 
zuen euskara mintzatuaren nolabaiteko ofizialtasuna, XVIII. mendean larramen-
ditarrek eta Euskal Herriaren Adiskideek aurreratutako lana, edota 1931ko 
Errepublikako Konstituzioak euskarari eskainitako babes juridiko gorena.

Gotzon Egia

Gotzon Egia azken 25 urteotan zer nolako urratsak eman diren adminis-
trazioaren euskalduntze-prozesuan saiatu zen argitzen. Argi utzita ere, aipatu 
prozesua ez dela oinarritu duela 25 urteko Legean, 1997ko apirilaren 15eko 
Dekretuan baizik, administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko pro-
zesua arautzen duena.
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Anaje Narbaiza

Euskararen aldeko legeriak lanaren esparruan ere eragina baduela aitor-
tuta, Anaje Narbaizak bere mintzaldian nabarmendu zuenez, horren gainetik 
ere eragileen borondate kolektiboa izango dela motore nagusia euskara sendo-
tuz joango bada. Hori, kontuan hartuta, gaur egun oraindik gainditzerik ez 
dauden oztopoak: legeria bera aintzat hartuta, euskararen lurraldea hiru eremu 
administratiboetan zatitua dagoela; eta euskararen garapena motela dela gaz-
telaniaren indarraren ondoan.

Dena den, aurrerabiderako pausoak eman direla adierazi zuen. 2007an, 
150 enpresa aurkeztu dira (48.500 langile) Euskal Autonomia Erkidegoan 
euskara planak garatzeko deialdira. Ehuneko 1 baino ez dira, baina oinarri hori 
erdietsita, bere ustez, «une garrantzitsua da euskara laneko hizkuntza bihur 
dadin».

Mikel Zalbide

Mikel Zalbidek hitzokin laburbildu zuen Euskara Legeak irakaskuntzan 
izan duen garapena:

urrun dago elebitasun funtzionaletik. Horrek ez du esan nahi Legea agortu-
ta dagoenik. Are gutxiago, euskararen aldeko emaitza hobeak ekartzeko formula 
adosturik eskueran dagoenik. Legezko zehaztapenez gainera bestelako adostasun-
bilaketa soziokulturalak, bestelako konpartimentazio soziolinguistikoak eta beste-
lako aplikazio operatiboak behar dira horretarako. Azterkizun eta eginkizun dago 
hori, mende berri honen atarian. Hori gabe alferrik da EEN Legearen bertuteez 
eta berezko ezintasunez jardutea.
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Beroren agerpenean, egindakoak eta oraindik bete gabe daudenak aipatu 
zituen. Maila formalean, bere ustez, ezagutza eta erabilera bultzatzeko araute-
gien onarpena aipatzeko da, eta hutsen artean, Irakasle Eskolaren trataera jo-
rratu ez izana mahairatu zuen. Maila operatiboan, ereduen bilakaera, irakasle-
en prestakuntza, ikas-materialak, erabilera indartzeko ekimenak azpimarratu 
zituen, eskola-jardunak gizarte-jardunean txertatzeko beharra gogora ekartzeaz 
batera. Bere ustez, bada, egin Euskararen Legean jasotzen diren helburuak 
betetzea, ez da eskolaren erantzukizun bakarra.

Julian Beloki

Julian Belokiren aburuz, Gernikako Estatutua mugarri izan zen baita 
euskarazko hedabideentzako ere. Aurretik gizartean agerikoa zen horren alde-
ko eskariari erantzunez, bere babespean sortu ziren Euskadi Irratia eta Euskal
Telebista. Handik aurrera izan den garapenaz mintzatu zen bere berbaldian:

hogeita bost urteon buruan, ibilbidean, sustapenaren aldeko ekimen eta ba-
liabideak nabarmendu dira, inolako zalantzarik gabe. Publikoak hein handi bate-
an, baina baita pribatuak ere. Nolanahi ere, utzikerien, ezintasunen eta bete ga-
beko eginkizunen zakuak ere badu bere karga.

Andoni Sagarna

Andoni Sagarnak azaldu zuenez, 1982an, hain zuzen, Informazio eta 
Komunikazio Teknologiak (IKTak) gure gizartean zabaltzen hasiak ziren, le-
henbiziko ordenagailu pertsonalen bitartez. Ordutik hona bazter guztietan 
sartu dira eta bizitzaren arlo guztietan izan dute eragina. Denbora horretan 
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ehunka produktu sortu dira euskaraz, bereziki irakasmundurako eta gutxieste-
koa ez den presentzia hartzen joan da euskara Interneten. Herri Erakundeek 
diru-laguntzen bidez bultzatu dute produktuen garapena. Aurrera begira, ordea, 
aztertu beharra dago eredua. IKTetan euskarak duen lekua ez da Hezkuntza 
eta Kultura sailetako kontua soilik eta ezta diru-laguntza bidez soilik konpon 
daitekeena ere. Sail guztiek parte hartu beharreko gaia da, bereziki Industriak. 
Zenbait arlotan oso erronka gogorrak datoz, esate baterako Osasun arloan, 
osasun-txartel digitalarekin eta historia kliniko digitalekin.

Sagrario Aleman

Sagrario Alemanek Nafarroatik ikusten du Euskararen Legea. Berak esan 
bezala, «legea bera eredugarri ikusi izan dut Nafarroakoa egiteko. Zoritxarrez, 
ordea, Nafarroakoan, hobetu ez, baina, txartu egin zuten, eredu izan zitekeen Lege 
honetatik urrundu, zonifikazioa ezarri. Ofizialtasuna Nafarroan eskualde euskaldu-
netan bakarrik izatea delarik normalizaziorako zailtasun eta oztoporik handiena».

Legearen garapenaz, hauxe azpimarratu zuen:
zerbitzu guztiak euskaraz eskaini nahi eta zerbitzu horietako lanpostuak 

betetzeko euskara ez dela derrigorrezkoa ikusi dudan bakoitzean amorrazioa 
sentitu dut.

Bestalde, Legearen garapenak zenbait jenderengan sortu duen ezinegona 
ikusita, kezkatu egin dela aitortu zuen.

Labur esanda, baina, onuragarria iduritzen zaio Euskal Autonomia Erki-
degoko Euskararen Legea Nafarroan ere:

bai hizkuntzaren prestigioa eta balioa handitzean, bai euskarazko komuni-
kabideak ikusi eta entzun ahal izateko aukeran, eta baita ikasketak euskaraz egin 
ahal izateko erraztasunean ere, Lege honek onura ekarri du Nafarroara.
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Erramun Baxok

1982ko Oinarrizko Legea Iparralderentzat eredu izan bazen, harez geroz-
tik esparru mugatuagoan garatu dira euskararen aldeko aginpide publikoak. 
Koofizialtasuna bera onartzeke, aurrerapena beste bide batzuetatik etorri da, 
hala nola, mugaz gaindiko lankidetzatik.

Baionako Tratatuaren itzalean, baina, Erramun Baxoken esanetan:

badugu erakunde publikoen artean, mugaz-gaineko hizkuntza politika bate-
ratua.

Xede nagusiak,

euskararen transmisioa, erabilera, kalitatea eta euskararen aldeko motibazioa.

Etorkizunera begira,

uste dut, eta azken inkesta soziolinguistikoak holako zerbait erakusten omen 
du, 1982ko legeak bermatzen duen lankidetzari esker, irabazten ari garela Euskal 
Herri Kontinentalean ere.

*  *  *

HIZKUNTZA-ZUZENBIDEA. TESTU-BILDUMA EUSKARAZ 
LIBURUAREN AURKEZPENA

Euskaltzaindiaren Jagon Sailaren Sustapen Batzordeak paratu du Hizkun-
tza-zuzenbidea. Testu-bilduma euskaraz liburua eta Euskaltzaindiaren Jagon
bildumaren 5. liburukia da. Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sail-
buruordetzaren laguntzarekin argitaratu da.

Hizkuntza-zuzenbidearen arloan nazioarteko testu garrantzitsuen bilduma 
eskaintzen du liburuak. Andres Iñigo Jagon sailburuak esan zuenez, «euskara 
ukitzen duen corpus juridikoa biltzea izan da lan honen xedea eta, ondorioz, 
han-hemenka eta hainbat hizkuntzatan sakabanatuak dauden gure hizkuntzaren 
erreferentzia juridiko guztiak euskaldunen eskura euskaraz jartzea».

Liburuaren atarikoan Andres Urrutiak, Argitalpen buruak, esaten duen 
legez,

ahots desberdinak, hizkuntza desberdinetan. Horregatik, hain zuzen ere, bere-
biziko ahalegina egin du oraingoan Euskaltzaindiaren Jagon Saileko Sustapen 
Batzordeak ahots eta mezu horiek, hizkuntza-zuzenbidearenak, euskaraz batzen eta 
biltzen, euskaldun orok eskura izan dezan hots horiek barruratzen dituen mezua.

Bilduma batera ekarri ditu Euskaltzaindiaren Sustapen Batzordeak egun euska-
rari bere herrialde guztietan aplikagarri zaizkion testu nagusiak. Ipar zein Hego 
Euskal Herrian, osterantzeko antolamendu juridikoen gainetik, hizkuntza-zuzenbidea 
helburu duten eta aplikagarri diren arauak eta bestelakoak dira honen eramaileak.
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Testu-bildumarekin batera, eranskin gisa, aurkibide analitikoak eta iturrien 
zerrenda ere eskaintzen dira liburukian.

*  *  *

Omenaldia

Aipatu liburuaren aurkezpenaren ostean, gorazarrea eskaini zitzaien 
duela 25 urte Euskararen Legea ondu zutenei, diploma bana emanez. An-
dres Urrutia euskaltzainburuak, Juan Mari Atutxa Sabino Arana Fundazio-
ko lehendakariak eta Patxi Baztarrika Jaurlaritzako Hizkuntza sailburuor-
deak, banatu zituzten egun horretarako berariaz eginiko diplomak. Diplomak 
hau dio:

Euskararen erabilera normalizatzeko 10/82 Oinarrizko Legeak 25 urte bete 
dituen honetan, lege hori ontzen aritu ziren andre-gizonak omendu nahi ditugu. 
Har ezazu diploma hau, egin zenuen lanaren aitorpen eta esker onez. Bilbon, 
2007ko azaroaren 23an.

Hauek dira omenaldian izan zirenak: Inmaculada Boneta, Ramon La-
bayen, Jose Luis Lizundia eta Jose Antonio Maturana.

Ekitaldira etortzerik izan ez zuten Pedro Miguel Etxenike, Alberto Ansola, 
Alfredo Marco Tabar eta Jon Olabarria ere aipatu zituzten omenaldi horretan.

Azkenik, Joaquin Maria Aginaga, Santiago Griñó y Rabert eta Jose An-
tonio Zaldua zenduak ere gogoan izan zituzten.





EUSKARAREN LEGEAK 25 URTE
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

Juan Mª Atutxa Mendiola,
Sabino Arana Fundazioko presidentea

Eusko Legebiltzarreko Lehendakari-ohi jauna,
Euskaltzainburu jauna,
euskaltzain andreak,
euskaltzain jaunak
eta gure gonbiteari erantzun diozuen jaun eta andre guztiak.
Egun on.

Euskal Autonomia Erkidegoko Euskararen erabilera normalizatzeko Oi-
narrizko Legeak 25 urte beteko ditu bihar, azaroak 24. Sabino Arana Funda-
zioak argi izan du mende laurdena igaro ondoren geldiune txiki bat egin eta 
atzerantz begiratzeko une egokia zela, gure fundazioaren leloak dioenez, 
«Atzokoan finkatuz gaur biharkoa bultzatzeko». Eginkizun horretan, berriz, 
Euskaltzaindiarekin egin dugu bat, Erakunde honen jakituria eta esperientzia 
lagun, Legearen hogeita bosgarren urteurren oparoa ospatu guran. 

Legea onartu zen garaiko gizartea eta orduko giro politikoa aztertuko 
ditugu, lehenengo, eta, Legea eztabaidatu eta adostu zuten legebiltzar eta go-
bernuko kideei aitortza umil bezain hunkigarria egin ostean, Legearen babes-
pean euskarak arlo desberdinetan izan duen garapenari begiratu arina emango 
diogu.

Lan-jardun oparoa gaurkoa. Mende laurdena, batzuentzat denbora asko 
izango da beharbada –Legearen babespean hazi diren gazte elebidunentzat, 
esaterako–, beste batzuentzat, berriz, denbora gutxi, kontuan izanik gurea 
bezalako hizkuntza gutxituak berreskuratzeko, euskararen ezagutza zabaldu ez 
eze, euskararen transmisioa bermatu eta euskararen erabilera areagotu ere egin 
behar ditugula.

Euskararen Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza-politikaren 
abiapuntu eta euskarria dugu; ondoren, arlo desberdinetan garatu diren dekre-
tuen garapenerako oinarria, alegia. Euskararen normalizaziorako ezinbestekoa 
da erakunde ofizialen ekimena, duda barik, baina ez da bakarra; izan ere, 
ekimen ofizialarekin batera, ekimen soziala eta ekimen pertsonala ere behar 
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izan ditu. Gaurko saio honetan, hortaz, ekimen ofizial, sozial eta pertsonal 
ugari zehatzago ezagutzeko aukera izango dugu; erakunde publikoen lana, 
talde-lana eta pertsona bakan askoren lan isilaren emaitza. Hiru lan motak 
beharrezkoak, zein baino zein beharrezkoagoak.

Aurreratu zaizuenez, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparrua izango 
dugu aztergai, baina ez ditugu Iparralde eta Nafarroa ahaztu. Lurralde batera-
ko eraginkorra den Legea ondoko lurraldeetan ere eraginkorra izan daitekee-
lakoan, euskararen lurralde eremu guztietako ahotsak entzun gura izan ditugu 
hemen; eta eraginkortasunik izan den eta, izan bada, zenbaterainokoa izan den, 
bertoko adituek adieraziko digute.

Gaur, ostera, bakoitza bere zereginetan euskararen alde lan egin dutenak 
dira benetako protagonista; sarreratxo hau egin ondoren Jardunaldion aurkez-
leari ematen diot hitza, beraz. Eskerrik asko, bertoratu zareten guztioi.



EUSKARAREN LEGEA. 25 URTE EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOAN

Euskaltzaindiaren XI. Jagon Jardunaldiak

Andres Iñigo, Jagon Sailburua

Hogeita bost urte edo zilarrezko ezteiak epe seinalatua izaten dira ospa-
kizunetarako batik bat. Bihar 25 urte beteko dituen Euskal Autonomia Erki-
degoko Euskararen Legeak ere halako ospakizun baterako motiboa ematen 
digu, zer erranik ez. Hala eta guztiz ere, festa algaran ospatzeko arrazoiak 
izanagatik, bertze gisa bateko ospakizuna egitea erabaki du Euskaltzaindiaren 
Jagon Sailak Sabino Arana Fundazioarekin batera antolatutako egun osoko 
ekitaldi honetan, alegia, 25 urte hauetako ibilbidearen inguruko hausnarketa, 
gogoeta eta balorazioa egitea.

Euskaltzaindiaren Jagon Sailaren zioetako bat euskararen inguruko go-
goetak egitea da. Horretan aritu da azkeneko urte hauetan, erraterako, 2002tik 
2005era egindako lau jardunaldietan Eliza eta Euskara gaiari eutsi zionean, 
eta iaz Europar Batasuneko hizkuntza aniztasuna eta euskararen hizkuntza 
politikak gaiaren inguruan egindako hausnarketan, eta horretan aritu nahi du 
gaurko ekitaldi honetan ere.

Erran bezala, 25. urteurrena aprobetxatu nahi izan dugu Jardunaldi hone-
tan parte hartzen duten guztien hausnarketaren bitartez Euskararen Legearen 
eragina aztertzeko, gogoeta denen artean eginez, hemendik aitzina egin beha-
rrekoa ere denen artean ahalik eta hobekien asma dezagun.

Hasi aurretik, Euskaltzaindiaren Jagon Sailaren eta Sabino Arana Funda-
zioaren izenean eskerrak eman nahi dizkizuet, gure gonbita gogotik onartuz, 
bai prestatu dituzuen txostenak denen aitzinean aurkeztera etorri zaretenoi, bai 
eta Jardunaldi hauetan parte hartzera hurbildu zareten guztioi.





EUSKARAREN OFIZIALTASUNA:
zenbait aurrekari historiko

Joseba Intxausti

0. Beren adiera zabalean, hizkuntzen ofizialtasunek historia luzea izan dute 
munduan, batzutan legezkotasun osoz aitortuta, bestetan halakorik ezagutu gabe 
baina ofizialtasun praktikoa dutela. Euskararen iraganak ere bi molde horietako 
ofizialtasunak bizi izan ditu: adiera zabaleko zenbait izaera ofizial mintzatu eta 
idatzi, eta XX. mendean, bere adiera hertsian, baita legezko ofizialtasun funtzio-
anitza ere (Euskadi 1936; Euskadi 1979, Nafarroa 1982).

1979ko Euskadiko Estatutuak aitortu eta 1982ko Erabilpen-Legeak gara-
tutako ofizialtasuna da gure hizkuntzaren historian izan dugun legezko ofi-
zialtasun-esperientziarik aberatsena; horregatik ere, ez dago batere lekuz 
kanpo Euskararen erabilpena arauzkotzeko Legea-ren 25. urte hau ospatzea.

Hizkuntzaren ofizialtasunaren hau botereen eta gizarteko hiztunen arteko 
elkarrizketa-esparrua da, usarioz edo legez bideratu izan dena, betiere hizkun-
tzen presentzia soziala arautzeko. Erakundeek beren baitan nahiz beren eskutik 
dituzten eremuetan hizkuntza jakin bati zein erabilera-eskubide eta betebehar 
aitortuko dizkioten legez erabakita uzten du ofizialtasunak. Ofizialtasun-aitor-
penak, gutxienik, estimu- eta sinbolo-balioa du, baina jeneralean Erakunde 
ofizialetarako erabilpen-eskubideren bat behintzat ezagutu eta eman ohi zaio 
hizkuntzari, holakoetan. Dena den, ofizialtasunak gisa anitzetako aurpegi juri-
dikoak har ditzake, eta era bertsuan, ondorio praktiko guztiz ezberdinak izan, 
arrazoi historiko, sozial, erlijioso, politiko edo kulturalengatik.

Hemen orain oroitzapenetan gabiltzanez, zilegi bedi azken urteetako ho-
rren aurrekari historiko zenbait gomutaraztea. Nik zortzi une edo abagune 
historiko hautatu ditut, aski esanguratsuak direlakoan:

1. XIII. mendea. 5. Frantziako Iraultza eta ondokoak.
2. Ernazimentua, Erreformak. 6. Karlismoaren eskea.
3. XVII.eko zenbait gertakari. 7. Eusko Pizkundea.
4. Euskal Herriaren Adiskideak. 8. Frankismoko parentesia.

Saiatuko naiz albiste gutxi ezagunak biltzen, baina, bistan da, euskararen 
historian oso ezaguna den eta neuk ere bestetarako erabili izan dudan hainbat 
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datu ere lagungarri izango da ofizialtasunaren hau ikusteko. Barka bekit, beraz, 
errepikapenik balego.

1. Hizkuntzen ofizialtasunaren hau gaurkotasun handikoa da munduan, 
Europan bezala Afrikan, Asian bezala Amerikan, Estatu Batuetan bezalatsu 
Txinan, frankofonian legez anglofonian edo arabofonian. Eta gisa ezberdine-
tan, eta egoera desberdinei erantzunez ari da hori gertatzen.

Elebakartasun ofizios edo ofiziala erabat nagusia zen zenbait Estatutan, 
norabide kontrajarriko erabakiak hartzen ari dira, batzuetan lehengo egoera 
zurruntzeko (Frantzia: Konstituzio osaketa frantsesa ofizial bihurtuz, 1992an, 
eta Toubon Legearekin blindatuz, 1994an), edo historia luzekoren batean 
egoera berrietara moldatzeko (Txina, 2000), eta inoiz edo beste, hizkuntza-
gutxiengoekiko estimua agertuz (partez Brasil, eta tentuz, Argentina). Bere 
garai berrietara egokituz, Hego Afrika dugu, beharbada, irekitasunik handiena 
erakutsi duenetako bat (11 hizkuntza ofizial). Europar Batasunean 23 omen 
ditugu jada, Estatu ezberdinetan lehendik ofizialak zirenak, eta gehiago izate-
kotan omen gara.

Hau dena oso berrikitan gertatzen ari den zerbait da.

Kasuan kasuko lehenengo ofizialtasunak eta ondoko egokitzapen berriak 
eten gabe ari dira gertatzen. Inoiz ofizialtasun finkatu hertsi batetik hasita 
malgutasun eta eleaniztasun berrietara pasatzen ari dira lege-politika hauek. 
Eta, bada kasurik, garai batean legezko ofizialtasunik ezagutu gabeko herrietan 
hain zuzen, hizkuntza nagusiaren mesedetan legezko ofizialtasun elebakarraren 
bandera hartu nahi dutenena edo hartzen ari direnena (Iparramerikako ingele-
saren kasua).

2. Labur-beharrez esateko, euskararen ofizialtasuna estaturik gabeko 
hizkuntza baten historia izan da. Horretan, ez du antzik, adibidez, XIII-XVIII.
mendeetako katalanaren historiarekin, edo Portugalen bere Estatua aurkitu 
zuen galizierarekin, Penintsulako bi kasu ekartzeko.

Bere iragan ofizialean/ez-ofizialean baldintza ezagunak izan ditu euska-
rak, zinezko ofizialtasun posiblea edo erreala baldintzatu dutenak. Mota ez-
berdinetako baldintza sozio-historikoak ezagutu ditugu gurean.

– Botere bateratzaile jakin baten faltan, Administrazio ezberdinek gober-
natu dituzte euskal lurraldea eta gizartea: horretan, ez dugu batasunik 
izan, agintari zibilak bezala eliztarrak, bakoitza bere gisara ibili da 
hizkuntzarekiko honetan.

– Batetik, Nafarroa, Hiru Probintziak eta Iparraldea beren Herri-Erakun-
deekin; bestetik, Eliza, gutxienez 10 Diozesitan banatuta, bere Ordena 
eta Artzapezpikutegi ezberdinekin; eta ezin da ahaztu Eliza Erreforma-
tua (XVI-XVII. mendeak).



EUSKARAREN OFIZIALTASUNA - Joseba Intxausti 1237

– Euskara beste hainbat hizkuntzaren artean aurkitu da, eta lehia zailean: 
latina eta erromantzeak batez ere, bertakoak eta ingurukoak, bakoitzak 
bere botere-antolamendua duela, hiztun-indar eta kultur baliabide ezber-
dinekin.

3. Mendeak iragan ahala, abagune historiko ezberdinak sortu zaizkio 
euskarari, erromatartzetik hasi, kristautzea bizi, Erdi Aroko mundu erromani-
koa (erromantzeak) ezagutu, Aro Modernoko une jasoenak ikusi (Ernazimen-
tua, Erreforma erlijiosoak, Argiak), eta Aro Garaikideko arazo hurbilagoetan 
murgildu arte.

3.1. Hasteko, gure oroimen bizian nahikoa isilik pasatu izan den XIII. 
mendea gogorarazi behar dut, hizkuntzen ofizialtasunarekin zerikusi zuzena 
izan zuen aldakuntzaren lekuko izan baitzen mende hura.

Penintsulan, Herri-Administrazioek erromantzeak hobetsi zituzten bere 
zereginetarako, eta erortzen utzi lehendik indarrean zegoen latina. Egokiera 
hartan, ordea, bazterrean geratu zen euskara, bizitza idatzirik gabe. Errazagoa 
izan zen, nonbait, latinetik erromantzerako jauzia, euskarara egin zitekeena 
baino.

Hala ere, gogora daiteke hemen, ordukoa dugula Merino Urrutiak Errio-
xa Goieneko Ojacastron aurkitutako lekuko hura, hango herritar euskaldunei 
epailearen aurrean euskaraz hitz egiteko eskubidea aitortzen zien epaia (c.
1237). Fernando III.a Gaztelako Erregeak onartu zuen epaia.

Hain zuzen, Fernando III.aren urteetan (1217-1252), Erret Gantzileriak 
biziki lagundu zuen gaztelania Administrazioan sartzen, latina utziz zihoan 
bitartean. 1240.ko hamarkadan erret bulegoko agirietako %60ren bat idatzi zen 
gaztelaniaz. Erromantzearen aldeko ahalegin hartan, Alfontso X.ak, Fernando-
ren semeak, eman zuen urrats erabakigarria (1252-1284), Gantzileriako dena 
eman baitzuen gaztelaniaz, eta beste Erreinuetarako agiriak bakarrik idatzi 
ziren latinez handik aurrera.

Euskal Herria ez zegoen erabaki politiko haietatik urrun; alderantziz, 
hemengo herrietara zetozen erret agiriak gaztelaniaz etortzen hasi ziren, kasik 
bat-batean (1252-1256). Gure udal artxiboetan gorde diren paperen artean 
ikus daiteke hori. Elgetan, adibidez, 1217an latinez gorde zen Gasteizerakoa 
zen erret agiri bat (bide-sariei zegokiena), baina 1254an gaztelaniara itzulita 
ageri zaigu hori Elgetan bertan. 1237an Errenteriako Forua latinez berretsi 
baldin bazen, Artxibo hartako hurrengo agiri denak gaztelaniaz aurkituko 
ditugu, eta abar.

Gure herritarrak ohartu ote ziren Administrazio idatzian gertatutako alda-
kuntza hartaz? Zer pentsatu eta erabaki ote zuten horren berri izandako esbri-
bauek? Eta herrietako handikiek? Badakigu, erret Gantzileriaren aldakuntza-
-erabakia Gaztelako zenbait herrik halaxe eskatuta ere gertatu zela. Ez dakigu 
hemengoek ezer eskatu zutenik.
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Eta Nafarroan, Erreinu beregaina eta aski euskalduna zen hartan nola joan 
ziren urak? Garaiz hasi ziren Erregeak erromantzeak erabiltzen. Antso Azkarrak 
(1194-1234) bere agirietako %20 erromantzez eman zuen. Tibalt I.ak (1234-
1253), ostera, 1244tik aurrera dena idatzi zuen erromantzez, bere aurreko urte-
etan erdiak bakarrik eman zituen arren (1234-1244). Artean, ohitura hau ez zen 
erabat iraunkorra gertatu, baina bidea erakutsita geratu zen geroagorako.

Gaztela eta Nafarroako politika ofizial praktikoa, ondoko mendeetako kultur 
garapen idatzirako eta euskal Administrazio osoarentzat, kontrako erabaki larria 
gertatu zen, euskararen ofizialtasun idatziari apenas lekurik utziko ziona.

3.2. Hurrengo abagunea Europako haize berriek ekarri zuten: Ernazimen-
tuak eta Erreforma erlijiosoek. Hark ernaldurik, euskal literatura jaio zitzaigun 
Etxeparerekin, baina Administrazioaren «plazara»sobera begiratu gabe. Elizan, 
gure ofizialtasun-arazorako garrantzizkoagoak izan zitezkeen eliz agintari erre-
formazaleak (Zumarraga, Luku, Ignazio Loiolakoa), Erreforma protestantea, 
Nafarroa Beherean berorrekin lotuta ageri zaizkigun Joana Albretekoaren hiz-
kuntza-politika eta Eliza Erreformatu kalbindarrarena (1560-1572).

1530-1570.etako urteetan gure euskal gizartean hizkuntzarekiko ageri 
zaizkigun gertakari adierazgarri batzuk azpimarratzeko aukera ez nuke galdu 
nahi. 1539an Iruñeko Kalonjeek Gotzain euskalduna eskatu zuten; bi urte le-
henago Zumarraga Gotzaina etxekoei euskaraz idazten zebilen; 1545ean 
Etxepareren mirari bibliografikoa dator, eta urte berean ama euskaldun baten 
semea Kalahorrako Gotzain izendatzen dute: ordurarte ez bezalako ardura 
jarri zuen J. B. Lukuk, Diozesian predikua euskaraz egin zedin. Gotzainaren 
eta San Ignazioren artean izandako gutun-harremanetik ezagutu ahal izan dugu 
euskarari Elizan zein leku eman nahi zioten Luku eta Ignazio Loiolakoak 
(1545-1552): jesulagun euskaldun ugari (vascongados bezala aipatuak) bidal-
tzeko eskatu zion behin eta berriz Lukuk Ignaziori, «para que se pudiesen 
enviar predicadores y confesores por la Provincia y por el condado de Viz-
caya» (1551). Lazarraga ere sasoi hartakoa dugu (1567).

Trentotik etorri bezain laster Sinodo bat bildu zuen Lukuk Gasteizen 
(1553). Zoritxarrez, Sinodoko Arauak argitara eman (1555) eta berehala hil 
zen Gotzain erreformazalea (1556), luzaroago bizi izan balitz, agian Kalaho-
rrako Diozesian hizkuntza-politika berria bideratu ahal izango zuen kanonista 
handiak.

Ordena erlijiosoek ere arduratzeko arazoa gaia zuten, nonbait, euskarare-
na, zeren eta –gaia oraindik aztertzeko badago ere– badirudi bi aldeetako 
elebakartasunak (Gaztela/gaztelania, EH/euskara) zerikusiren bat izan zuela 
frantziskotarrek beren Probintzia erlijioso berria eratu zutenean (1551). Eta, 
nolanahi ere, Gipuzkoako komentu berriak eraikitzean, predikari euskaldunak 
egotea izan zen fundaziorako baldintzetako bat (Arrasate, 1582), edo batez ere 
fraidegai euskaldunak hartzea (Zarautz, 1747). Dena den, Kontrarreforma 
Katolikoa mantso ibili zen bere euskalgintzan.
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Egoera hartan, beste Eliza batek hartu zuen erreleboa Iparraldean euskal-
gintza sustatzen: Eliza Erreformatu kalbindarrak. Kasu honetan, gainera, 
agintari zibilek eta eliztarrek bat egin zuten euskarari leku idatzi berria ema-
teko. 1560ko Gabonetan, eta Th. Bèze-koarekin hitz-aspertu luzeak izan on-
doren, Nafarroako Erregina Joana Albretekoak Erlijio Erreformatu kalbinda-
rrean eratu izan zuen Erreinuko Eliza. Erabaki horrek berarekin zekartzan 
eskakizun linguistiko batzuk ere.

Jada, 1556an, Joana Erreginak, Europan garaiko hainbat Erreinutan be-
zala, herritarren usario zaharra gordez herritarren hizkuntzari bere zeregin 
administratiboa berretsi zion, hiru Estatuen eskeari erantzunez. Biarnon berria 
ez izan arren, zinezko aukera politikoa izan zen Joana Erreginarena. Frantzia-
ko Frantses I.ari, Joanaren osaba honi, Villers-Cottterêts-eko Ordenantzaren 
bidez frantsesaren erabilera ofiziala segurtatzea suertatu zitzaion bezala 
(1539), Joanak bere Nafarroako Errreinuan biarnesari heldu zion, herri-hiz-
kuntzari ofizialtasuna aitortuz. Erreformara pasatzean, indartu baizik ez zen 
egin erromantze biarnesaren hautapen hori. Eta euskararena ere logika berean 
etorri zen.

Erreginak eta Eliza Erreformatuko Sinodoek (Paue, 1563; Oloroe, 1565; 
Salbaterra, 1565, Nay, 1566; Lescar, 1569; Paue, 1573) erabaki eta lagundu 
zuten Testament Berria eta gainerako idazkien euskal itzulpena. Erabat ofizi-
alki egindako lana izan zen Leizarraga eta lankideena.

Aurrera baino lehen, aipa dezadan –bide batez eta gehiago gabe– euska-
raren aldeko apologistika, erdarazko lanetan hain emankorra eta euskarazkoe-
tan hain antzua, ideologia sozial jakin baten zerbitzuan eraiki zela (J. Mada-
riaga). Oro har, ez dirudi ofizialtasunaren hau euskararen apologistei burutik 
pasatu zitzaienik.

3.3. Hamazazpigarren mendeak baditu, ofizialtasunaren eremuan, une 
interesgarriak: Trento ondoko Erreforma dago Iparraldean (Donibane-Sara), 
Eliza katolikoaren Sinodoak Hegoaldean, baina Elizatik kanpo, begiratzekoak 
dira Iparraldean Foru eta Erregelamenduetan emandako arauak, euskarari 
ofizialtasun mintzatua bederen aitortu ziotenak. Ordutik ezagutzen dugu, gai-
nera, Bizkaiko Batzarretako zenbait gatazka-une, debeku-arau ofizialaren 
kontrakoak (1613-1633).

Euskal Literaturan ez ezik ofizialtasunari dagokion bide honetan ere 
Iparraldea da XVII.ean une interesgarrienak eskaintzen dizkiguna. Literatura-
ren loraldia ez zen gertatu boteredunek euskararen alde egindako saiorik gabe. 
Honetan, alde batetik Eliza eta eliz agintariak daude, eta bestetik batez ere 
Nafarroako Erreinuak indarrean dituen hizkuntza-politikarako arauak.

Donibane-Sarako idazle-taldea Diozesiko Gotzainaren laguntzaz eta, se-
gur aski aginduz, ariko da euskarazko predikua eta idazlana ontzen. Bertrand 
Etxauz (1556-1641) da lehenik aipatu behar dena, Axularren adin berekoa
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(j. 1556). Baionako Apezpikua izan zen mende hasieran, hogei urte luzez 
(1598-1618), hainbat Gotzain erdaldun hutsen artean euskalduna bera. Izpegi 
Elkarteak eskaini zizkion orain urte batzuk bere ikerlanak Etxauz-i (Baigorri, 
1999), eta Villasantek gogorarazi zigun Axular liburuan Gotzain honen lekua.

Baionatik 1618an alde egin zuen Etxauz Apezpikuak, Tours-eko Artza-
pezpiku izendatu baitzuten, baina bistan da haren oroitzapena ez ezik itzala 
ere sumatu eta bizi izan zutela hemengo Lapurdiko apaizek. Irakurri besterik 
ez dago nolako estimuz mintzatzen zaion Gero liburuko sarreran autorea, 
hogeitabost urte geroago ere (1643).

Garai zailak izan ziren herrialde hartan Etxauz Baionan zegoela (sorginen 
pertsegizioan De Lancre hura, morisko etorri berriak,...). Nabaria zen bizitza 
pastorala indarberritzeko premia; orduan ekarri zituzten Ziburura frantziskotar 
errekolektoak (gogora Materre), inguruko apaiz jantzienen bilera-leku eta 
beharbada eskola ere izango zena.

Pedro Agerre Axular-ek Etxauz-i eskaini zion bere «Gomendiozko Kar-
ta»: «Neure iaun maitea, ioan zatzaizkit lurretik, baiña ez gogotik, eta ez bi-
hotzetik. Ez derauztazu iguriki», diotsa, hain zuzen Gero agertu baino bi urte 
lehenago hil baitzen Etxauz (1641), eta ondoko urtean Axular bera.

Jakina da halako aitzin-solas haiek aurreko mendeetan zer esan nahi 
zuten. Ohoratu nahi zenarekiko estimua, noski, eta sarritan ohoratuarengandik 
espero edo hartutako laguntza ekonomikoa, argitalpenak bere bidea egin zezan. 
Galde daiteke, hortaz, ez ote zion Etxauz-ek diruren bat jarri, Axular-ek luza-
ro eskuetan izandako obra kalera zedin? Esker ona dario alde guztietatik 
Gero-ko hitzaurreari, esker on pertsonala eta idazle-inguru oso batena:

eta iragaiten naizela aitzina, derradan hutsik egin gabe: Zer ere izkiriatuko 
baita euskaraz, hura guztia, euskaldunen buruzagi bezala, zuri dagotzula, zuri zor 
zaitzula.

Zalantzarik gabe apaizarte idazle saiatu baten esker ona da hau, Axular-ek 
aipatu zuen «konpainia on» harena, Sara-Donibaneko Eskolakoena. Talde 
honek Hierarkiaren laguntzaz baliaturik burutu zuen hain laudatua dugun 
idazlanketa hura. Baionako Elizak belaunaldi hartan emaitza onak eman zitu-
en, euskara idatziaren tradizio oso bat abian jartzeraino.

Bestalde, Hegoaldean eta betiere erreformen bidean, XVII.eko Kalahorra-
ko Diozesiko Sinodoen arauek (1600, 1621, 1700) zerikusi zuzena izan zuten 
ofizialtasun berriekin, euskara mintzatuarekin (predikua), eta baita hizkuntza 
idatzi eta inprimatuarekin ere (Que los Prelados hagan imprimir...). Arau 
horrek gure ofizialtasunean berritasun bat zekarren, euskara ofizial inprimatu-
arena (aurreko dotrinaren bat ahaztu gabe: Eltso, 1561). Laster jakingo dugu 
zerbait gehiago handik aitzina Hegoalde-Iparraldeetako dotrina eta katiximen 
historiaz, hori aztertzen ari baita Arana-Martija jauna.
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Sinodoko hiru Arauren izenburuek zera zioten:

X. Que los Prelados hagan imprimir cada año Doctrinas Christianas, en 
lenguage acomodado à las Provincias.

XI. Dase forma de como se han de hazer los Cathecismos de Doctrina 
Christiana en Vazquence, para que pueda aprovechar en las Provincias Vazcon-
gadas.

XII. Que en la tierra Vazcongada los sermones sean en Vazquence.

Beraz, Kalahorrako Sinodoek lortu zuten, hasteko behintzat, hizkuntza 
mintzatu eta idatziaren arteko murru kasik zeharka ezina haustea. Alde horre-
tatik, beste hainbat erabaki txiki eta handiagoren gainetik jarri behar da Dio-
zesi honen hizkuntza-politika hau.

Euskararen eliz erabilpena ez zegoen, ordea, garaiko Hierarkiaren ardu-
rapean bakarrik. Izan ere, Ipar Nafarroako Foru-arauetan agertu zen Hierarkia 
katolikoari eskatzen zitzaion beste hau ere (1691): «Apezpiku jaunak, bere 
Diozesiko barrutian, euskara dakien Bikario Jeneral bat jarriko du». Hegoal-
deko Diozesietan nik ezagutzen ez dudan araua da hau, nahiz eta agian hemen 
ere antzekorik egin izan zen (receptores edo «hartzaileak» hor egon ziren, 
behintzat, beste zeregin batzuetarako).

Bitartekari euskaldunen kezka hori bera are biziago ageri da Administra-
zio zibilari dagozkionetan (ikus Nafarroako Foruaren 1645eko edizioan). 
Notario eta epaitegietako funtzionario izateko ezinbestekoa zen, Foruaren 
arabera, herriko hizkuntza ulertzea. Lege ondoko erregelamenduek ere berretsi 
egin zuten hori: «Argibide-itaunketak, inkestak eta prozedurak euskara dakiten 
funtzionarioek egingo dituzte», dio arau batek (1691).

Euskaldunei (elebakarrak zirenak, izan ere, gehienak) euskaraz entzun 
behar zitzaien. Eskubide hori defendatu zuen A. Oihenart politikari, idazle eta 
historialariak Luis XIII.ari Donapaleun Senaskalia edo Epaitegia jarri zedila 
eskatu zionean (1639), izan ere «batez ere pobreek euskara baizik ez baitaki-
te eta ez baitute besterik ulertzen». Esaldi hau (Oihenartek bere eskarian 
emandako arrazoia, noski) Erregek bere agirian jaso zuen hitzez hitz, Epaite-
gia Donapaleu-ra lekualdatzeko argudio bezala.

3.4. Hegoaldeko XVIII.ean bi gertakari nagusi izan ziren ofizialtasun 
idatzi eta mintzaturako bidea irek zezaketenak: corpus-aren gain larramendi-
tarrek egindako lana (1728...) eta euskararen alde hedatutako ideiak, alde 
batetik (Kardaberaz, 1761), eta Euskal Herriaren Adiskideak, bestetik, behar-
bada ofizialtasunen bat lortzeko abagunea izan zezaketenak, nork jakin 
(1765...).

Euskal Herriaren Adiskideena erakargarria gertatzen da hemen, ofizialta-
sunerako historia honetan.
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Adiskideen artean, euskarari buruzko jarrera eta burubide pertsonal ez-
berdinak suma ditzakegu: hasteko, batzuk euskaldunak ziren hizkuntzaz, 
besteak ez; batzuek hizkuntzen eta euskararen balio kulturala aintzakotzat 
hartuta zeukaten (Munibe), baina egon zen horretan bestelako iritzirik izan 
zuenik ere (Foronda); kasuren batean edo bestean, euskal idazle ere izan ziren 
(Munibe, Ubillos, etab.). Horrela, bada, burubide pertsonal horietan ez zen 
egon Elkartean batasun eta berdintasunik.

Adiskideek leku eskasa eman zioten euskarari beren agerpen publikoetan; 
baina horrek ez du esan nahi Adiskideen Elkarteak, jaiotzean (Reglamento 
para los Alumnos hartan, 1766) euskara gogoan hartu ez zuenik, irakas-egita-
rauan baitzegoen euskara eta euskal literaturarena ere. Baina asmo hori ahul-
duz joan zen ondoko urteetan, segur aski desagertzeraino.

Dena den, gauza bat zen Bergarako Mintegiko lana, eta bestelakoa oso 
Euskal Herriko eskoletarako Adiskideek bultza zezaketen plangintza. Ho-
rrek hizkuntzaren ofizialtasunaren arazoa ukitzen zuen, horrela izendatu ez 
bazen ere.

Arazo honen inguruan eztabaida garratza lehertu zen Adiskideen artean: 
espresuki egon zen arazoa mahai gainean, eta iritziak oso kontrajarriak gerta-
tu ziren. Eskoletan euskal gramatikaz irakastearen kontrako jarrera erakutsi 
zuten Munibe, Narros eta Samaniego-k, adibidez, eta asmo horren alde agertu 
zen zenbait Adiskide arabar (Landazuri eta Egino, beharbada) eta Bergaran 
Oxirondoko Erretorea. Elkarteko zuzendaritzak hagitz gogor hartu zuen ara-
barren proposamena (1772), eta ez batere ondo Garitano Erretorearena 
(1775).

Adiskideek arrakasta ofizial eta sozial handia ezagutu zuten Espainian, 
eta Koroaren politikari lotu zitzaion Elkartea. Euskararen eskolako ofizialta-
sunaren alde ez zuten jokatu nahi izan, edo ezin izan zuten horrelakorik egin; 
irabazitako estimu eta itzalak eraman zituen, beharbada, Koroak abiarazita 
zeukan hizkuntza-politika «argiztatuari» men egitera.

Erregimen Zaharreko ideologia linguistiko ofiziala ezaguna da (Frantzia-
ko eta Espainiako Bourbondarren jokabidea dut batez ere gogoan), eta era 
berean baita Despotismo «argiztatuak» Monarkia ezberdinetan ezarritako 
hizkuntza-politika ere. Izenak hor daude, aski hurbil: Pombal (1757), Aranda 
(1766), Lorenzana/Karlos III (1772), Campomanes, etab.

Testuinguru hartan, Adiskideek ez zuten indarrik eta/edo gogorik izan 
euskararen aldeko ofizialtasun-borrokari heltzeko, eta ofizialtasun posible 
bakarra (Eskolari zegokiona, alegia) horrela ito zen. 1775eko Proyecto de una 
Escuela Patriótica delakoak ez zuen aipatu ere egin euskara, baina bai gazte-
lania, latina, frantsesa, italiera, alemana eta ingelesa (K. Larrañaga).

Etxeko gogo eta asmoa baino indartsuago agertu zen Despotismo Argiz-
tatuaren egitasmo politiko-kulturala, Frantziako Iraultzaren bezpera hartan.
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3.5. Hegoaldeko euskal literaturak (hizkuntza idatziak) bere urratsak 
eman zituenetik, Frantziako Iraultzan eta ondoko Liberalismoan, hizkun-
tzaren ardurak eske berriak ekarri zituen. Hori ageri zaigu Hegoaldeko Herri-
-Erakundeetan, zenbait politikari eta idazleren burutan, gure lehen liberalen 
artean bezala karlisten egitarauetan.

Frantziako Iraultzak bata bestearen segidako bi kapitulu kontrajarri izan 
zituen hizkuntza-politikan: herri guztiekiko adiskidetasun eta propagandarena, 
bata (1789-1793), eta boteretik herriak ongi lotzearena, bestea, horretarako 
eragozpen izan zitezkeen hizkuntzak baztertuz (1794...).

Frantzian Iraultza lehertzean (1789ko maiatza), burgesia eta herritarrek 
hartzen dute boterearen gidaritza. Hexagonoko eskualde eta herrietan ongi 
errotuta bizi zen diputatu askok, Parisera Etats Généraux-etara joandakoek 
beren eskualdeetako herritarrak ezagutzen zituzten, eta bazekiten hainbat 
hizkuntza erabiliz bizi zirela, diputatuak berak bezalaxe. Frantzia ez zen ele-
bakarra, eta 1792an Errepublikak zituen 27,5 milioi bizilagunetako 12 milioi 
eguneroko bizitzan frantsesa ez beste hizkuntzez mintzatzen zela.

Horregatik ere, lehenengo epealdi hartan hizkuntzei leku ofizialen bat 
eman zitzaien: itzulpen-bulegoa jarri zen, agiri ofizialak itzuli eta zabaltzeko, 
eta herrietan eginkizun horretarako lankide trebatuak bilatu ziren. Horri esker, 
ezagutzen dugu euskarazko Iraultza-literatura. Horrela, bada, une hartan gure 
hizkuntzak, Hexagonoko besteek bezalatsu, ofizialtasun idatzi maila bat eza-
gutu zuen, inprimatu ere egin zena (lege-testuak, afixak eta abar).

Baina Iraultzaren politika orokorra nahasten eta zitaltzen joan zen, arrazoi 
anitzengatik: Frantzia barruko gatazkak, kanpoko erasoak, eskaintza iraultzai-
leen aurrean herritarrek erakutsi zituzten erresistentziak, borroka ideologikoen 
gogortzea, iraultzaileen arteko botere-banaketak, etab. Bestalde, Pariseko 
Komunak eta hiriburu hartako klub iraultzaileek beren hizkuntzaren bidez 
gidatu eta kontrolatu nahi izan zuten Frantzia, frantsesez .

Hortaz, hizkuntza-politika aldatu egin zen. Egia esan, bihurgune horretan 
Erregimen Zaharreko Bourbondarren hizkuntza-politikaren ildoari heldu zi-
tzaion berriro. Frantzian frantsesak izan beharko du hizkuntza nagusia, bera 
da Iraultzaren hizkuntza, eta kontra-iraultza da herritarren patois horiek era-
biltzen dituena...

Erregimen Zaharrean sekula ez bezala, Iraultzaren ideologia politiko-lin-
guistikoak bere formulazio landua aurkituko du bigarren epealdi honetan, eta 
guztion oroimenean bi izen geratu zaizkigu batez ere: Abbé Henri Baptiste 
Grégoire (1750-1831) eta Bertrand Barère (1755-1841) jaun diputatuak. Txos-
ten bana aurkeztu zituzten (1794). Lehendik, Grégoire-k ongi ezagutzen zuen 
Errepublikako hizkuntza-egoera, 1790-1792an egindako inkestaren bidez.

Zer pentsa daiteke gaur egun azken boladako hizkuntza-politika hartaz? 
Dagoeneko eginda dago aspalditxotik haren historia kritikoa (Certeau, 1975) 
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eta berrikitan eman zaio beste begiratu bat (Julia/Revel, 2002). Orain, frantse-
saren historialari batek, Alain Rey-k, kupidarik gabe laburtu du Grégoire-ren 
inkestak eta politikak izan zuten xedea:

Hizkuntza-ugaritasunaren ezagutza berritua bizi izan zen Iraultzakoan, hain 
zuzen XXI. mendearen hasiera honetan «Frantziako hizkuntzak» deitu izan den 
horiena, baina berorien merituak goraipatzen ziren aldi berean zera ikusi ahal izan 
zen: botere-baliabide guztien bidez –botere politiko, ekonomiko eta kulturalen 
bitartez...– nola bilatzen zen hizkuntza horiek berak itoaraztea, erasotzea, umili-
atzea, deserrotzea...

Hizkuntza-politika hori izan zen ondoko urteetako Iraultzarena, eta, oro 
har, Argien eta Liberalismoaren arrastoan Frantzian bezala Espainian nagusitu 
zena, sarritan Boteretik errealitate soziolinguistikoa ukatzeraino (errealitatea 
ezkutatu eta isilarazi), eta komeni zenean zigortuz ere (debekuak eta punizioa), 
ofizialtasunerako lekurik utzi gabe.

Politika hark, molde batez nahiz bestez, eraginik franko izan zuen gure 
artean ere, Gipuzkoan bezala Bizkaian, eta Bilbon ere (J. Agirreazkuenaga). 
Euskal gizartean norabide haien aurkako erresistentziak gero eta gehiago 
agertuz joan ziren XIX. mendean, eta ez kontra-iraultza bezala ikus zitekeen 
karlismoaren barruan bakarrik; aitzitik, gaztelaniazko elebakartasun ofizialaren 
aurka azaldutako euskal liberalismotik ere.

Horren adibiderik onena Foruen etorkizunaz eta Eskolaz arduratutako 
gure liberal moderatuena da. Badago aipatzeko izenik: ezagunena beharbada 
J. I. Iztueta (1767-1845: «euskara hilez gero, Foruak ez dira biziko»), baina 
baita bi eskola-gizonena ere: Luis Astigarraga, pedagogo eta politikaria (1767-
1840) eta Agustin P. Iturriaga, apaiza eta pedagogoa (1778-1851). Eskolan 
euskarari leku ofiziala aitortzea da bi hauen guraria, eta horretarako beren 
Eskolak sortu zituzten eta eskola-lanetarako laguntza ofiziala eskatu eta lortu 
zuten Gipuzkoako Erakundeetatik. Ez luzatzearren, bien biografiez egin berri 
diren idazlanetara bidaliko nuke irakurle interesatua (Intxausti, Zalbide).

Liberal horien ondoan edo ondoren, partez bederen eskueran dugun 
Bizkaiko Batzarren XIX.eko berritasunak aipa daitezke hemen. Gaia eta bero-
rren aurrekariak A. Urrutia, C. Gallastegi eta taldeak aurkeztu dizkigute, ho-
rretaz lekukoek diotena, Batzarretako Araudiak eta urtez urte izandako euska-
raren erabilera aurkeztuz (1833-1876). Euskarazko testuak ere eskueran daude 
orain, testu-bilduma zabal batean (1846-1872), azterketa juridiko eta filologi-
koak lagungarri dituztela. Uste dudanez, urte haietara arte ezagutzen den 
euskarazko testu-bilduma aberatsena da Bizkaiko Batzarren hau ofizialtasunen 
historian, eta Batzar liberalen eskutik datorkigu.

3.6. Esperientzia horren paretsuan edo, Hegoaldeko kontra-iraultza (J. P. 
Uribarri (1775-1845) eta karlismoa ere gomutarazi behar ditugu hemen. 
Euskal kulturan bere lekua izan zuen karlismoak (López Antón), eta egon zen 
tradizio karlista horren barnean hizkuntza-politikarako unerik ere.
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Zenbait karlistak iradokita, eskuetan zituzten Herri-Erakundeetan agertu 
zen proposamen ausartik, kasu batean behintzat ofizialtasunaren arazoa zuzen-
-zuzen aurkeztu zuena. Azken gerrate karlistan, Gipuzkoa eta Bizkaiko Herri-
-Erakunde karlistetan agertu zen hizkuntza-politika aldatzeko gogo nabarme-
nagoa (1874, 1875). Gipuzkoan eskola-eginkizunei begira batez ere, eta 
Bizkaian politika orokor zabalago baten proposamenarekin.

Bizkaiko Herri-Irakaskuntzako Batzordeak ofizialtasunaz zioena bereziki 
azpimarratzekoa da (1875). Testuak ez du ispilatzen beharbada karlisten pen-
tsamendurik orokorrena, baina balio du haietako batzuen irizpide politiko-
linguistiko ausartak ezagutzeko. Ez da mugatzen eskola-kontuetara, eta begi-
ratu zabalago batekin hizkuntzaren gizarteaz, euskararen ofizialtasun-mailaz 
eta hizkuntza-politika berriaren azken xedeaz ari da hitz egiten (V. Garmendia-
ri zor diot aipua):

De suma importancia bajo todos los conceptos es el cultivo del idioma que 
como el más rico de los tesoros tradicionales nos legaron nuestros mayores. En 
el honor de Vizcaya está el conservarla, cultivarla y perfeccionarla, generalizán-
dola además por todos los ámbitos de su jurisdicción y haciéndola extensiva a 
todas las clases sociales, hasta elevarla a idioma oficial, en sustitución o al 
menos al igual del castellano que ha invadido hasta las últimas aldeas relegan-
do al olvido y aun hasta el desprecio de ciertas gentes, la veneranda lengua 
euzcara, arrinconada y abandonada al uso rutinario de las últimas clases.

Por eso la enseñanza simultánea e igualmente esmerada de ambos idiomas 
entra en las patrióticas miradas de esta Junta.

Ez dago esan beharrik garrantzi teorikoa eta politikoa izan zitzaketen 
ideia eta asmoen aurrean gaudela testu honetan. Nolanahi ere, hizkuntzarekiko 
kontzientzia politiko berritu baten aurrean aurkitzen gara, nik uste; ausaz, 
euskararen ofizialtasun orokorraren arazoa mahai gainean jartzen duen horre-
lako lehenengo testua da berori, nik dakidanez.

3.7. Hizkuntzaren kontzientzia sozialak gora egin zuen, beraz, eta hiz-
kuntza-abertzaletasuna gertatu zen hurrengo pausua, Arana-Goirik hizkuntza 
balio nazional bezala begiratzean, eta aitorpen horretarako euskara hautatzean. 
Ideia hori gertatu zen euskaltzaletasun berrien motore azkarra, Eusko Pizkun-
dean garatu eta hedatuz joan zena (1876-1936), ez noski erresistentzia eta 
kontrakorik gabe, eta betiere bakoitzak hizkuntza-politikarako asmo eta egita-
rauak bere gisara nabartuz.

S. Arana-Goirik (1865-1903) bere abertzaletasuna aldarrikatzean, pentsa-
mendu eta zaletasun horretan txertatu zuen euskara ere. Euskara ikasi egin 
zuen, hainbat lan idatzi zuen euskarari buruz (Gramática elemental del euske-
ra bizkaino, 1888, etab.), berari zor diogu neurri handi batean euskal pertsona-
izenen zerrenda berria (Egutegi bizkattarra, 1897; Deun-ixendegi euzkotarra,
1910: Iñaki, Jon, Joseba, Alazne, Miren, Jokiñe...), herritarrek berentzat hartu 
dutena eta Euskaltzaindiak ere onartua.
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Abertzaletasun sabindiarrak ez du izango, beharbada, bere nazio-balio 
nagusitzat hizkuntza; baina segurua da Arana-Goiriren euskararen aldeko 
grina bizia. Begira hogeita bat urterekin idatzitako pasarte hau (1886):

El euskara es, pues, elemento esencial de la nación euskaldun; sin él, las 
instituciones de ésta son imposibles. La desaparición del euskara causaría irre-
misiblemente la ruina de aquella nación, que moriría como muere la hoja en 
otoño al ser privada por la naturaleza de la savia nutritiva.

Azken karlistadaren ondoren, inoiz baino biziagoak ageri zaizkigu hiz-
kuntza galduko denaren susmoa eta mina. Horren lekuko literario onak dira 
bata Bizkaitik datorrena eta beste bi Nafarroakoak: Arrese Beitiaren «Ama 
euskeriari azken agurra» (Elizondo, 1879), Campìón-en biak, Blancos y negros
eleberrian eman zuen Martiniko-ren historia (1896) eta Erraondoko danbolin-
teroarena.

Gerrate-ondo latz hartan (1876...) kulturari eta hizkuntzari eman zitzaien 
lehentasuna, Euskal Herriaren nortasuna indartu nahiez edo. Horren emaitza 
izan ziren hainbat aldizkari (erdaraz lehenengo, euskaraz ere bai geroago), 
berorien inguruko taldeak, eta, azkenik, Erakundeak berak. Goraldi horrek bere 
urte jasoena 1918an izan zuen, hain zuzen lau Aldundiek Eusko Ikaskuntza 
eta Euskaltzaindia sortu zituztenean.

Euskal Herrian hizkuntzaren aldeko (edo kontrako) asmo politikoak gora 
eta gora eginez zihoazen bitartean, Espainiak ere nahitaezkoa zuen gaiaz iritzi 
eta jarrerarik izatea, XVIII. mendetik honako arrasto zurrun berean gaztelania 
bakarrik defendatzeko, edo alderantziz, Penintsulako hizkuntzei eta elebitasu-
nei bide emateko.

Bi korronte hauen topaketaren historian katalanismoa izan zen gureari 
aurrea hartu ziona, eta Madrileko Kongresu eta Senatuan eztabaida bortitzena 
sortu zuena (1916), F. Cambó Lliga-ko diputatu moderatuak katalanaren ofi-
zialtasuna eskatzen zuelarik. Gaztelanismo linguistikoaren historia egiten hasi 
gabe ere, gogora dezadan pasadizo hori.

Ez zen hura hizkuntza katalanaren arazoa Espainiako Gorteetan lehenen-
go aldiz eztabaidatzen zena, baina bai, uste dut, halako oihartzunarekin eta 
egitarau politiko oso baten barruan Espainiari hizkuntzaren ofizialtasun-arazoa 
aurkeztu zitzaion lehenengo parada. Katalanaren ofizialtasunerako Lege-pro-
posamen bat aurkeztu zen orduan. Handik gutxira, 1918 aurreko euskal mu-
gimendu politikoaren giroan, Cambó-k Donostian eta Bilbon ere bere egitarau 
politiko horren berri eman zuen.

Euskararen ofizialtasunarena bete-betean ageri zaigu handik aurrerako 
euskal autonomismoaren historian (1918-1936): jada isildu ezineko gaia zen, 
eta alderdi eta erakundeak berorren inguruko eztabaidara deituta aurkitu ziren. 
Arazoa ez zen jada isildu ahal izan ez-ikusiarena eginez, eta gaia ondoko 
Estatutu-Proiektu guztietan agertu zen.
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Aukera zegoen bakoitzean agertu zen urte haietan euskararen ofizialtasu-
naren hori: Euskal Herriko eskariei erantzunez Gorteetan aurkeztutako Estatutu-
-Proposamenean (1918), Gipuzkoako Aldundiak «Directorio Militar» delakoari 
bidalitako Mezu luzean (1923), Eusko Ikaskuntzaren Estatutu-Egitasmoan 
(1931), Lizarrako Estatutu-gaian (1931), Iruñean udalek bozkatutako testuan 
(1932), Hiru Probintzietan plebizituz onartutako Estatutu-Proiektuan (1933).

Errepublika aldarrikatu ondoren (1931), Espainiako Konstituzionalismo-
aren historian lehenengo aldiz eraman zuten maila horretako Gutun Nagusira 
hizkuntzen arazoa; aurreko beste hamaika Konstituzioetan ez zen sekula ho-
rrelakorik egin, eta Penintsulako hizkuntzek aukera berri bat izan zuten II. 
Errepublikarekin. Kataluniarrek beren hizkuntzaren ofizialtasuna kendu eta bi 
mende geroago berreskuratzeko abagunea zuten, eta euskaldunek, berriz, 
euskararen historia luzean inoiz ezagutu gabeko ofizialtasun-maila izan zeza-
keten.

Gerra lehertuta gero, azkenik, hilabete batzuetan indarrean egon zen 
Euskal Estatutua (euskaraz, Euzkadiren Berjabetasun Araudia: 1936-1937), eta 
lehen artikulutik bertatik arautu zuen modu orokorrean hizkuntzarena. Erda-
razko testuak (Espainian ulertu zutenak, alegia) hauxe zioen:

[...] El vascuence será como el castellano, lengua oficial en el País Vasco, 
y, en consecuencia, las disposiciones generales de carácter general que emanen 
de los poderes autónomos serán redactadas en ambos idiomas. En las relaciones 
con el Estado español o sus autoridades, el idioma oficial será el castellano.

Oinarrizko artikulu horren ondoren, ofizialkidetasun hori euskal gizartera 
moldatzeko arau-saila eman zuen Estatutu honek bere 7. artikuluan: «El País 
Vasco regulará la cooficialidad del castellano y el vascuence con arreglo a las 
siguientes normas», dio izenburuan. Azpimarratzekoa da nola Hiru Probintzi-
etan Aldundien egitekoa zen eremu euskaldun / erdaldunen lurraldeak izenda-
tzea, euskaldunek hizkuntzetan bata nahiz bestea libreki aukeratu ahal izango 
zuten, eta abar.

Bistan da 1936ko Estatutuak ez zuela legeztatu Euskal Herri osoko ofizial-
tasuna, ezta euskararen lurralde eta hiztun guztiena ere, baina aro berria ireki 
zion euskararekiko hizkuntza-politikari, berehala eten zena eta, hala ere, geroko 
belaunek berreskuratu dutena, Hiru Probintzietan eta Nafarroan (1979, 1982).

3.8. Gerra ostean, lehen hamarkadako deuseztapen ofizialaren ondoren 
(1939-1949), gizarteak burua jaso ahala (1950-1970), zirrikitu praktikoak be-
hartuz edo joan ginen; baina hizkuntzekiko aldeko lege-izpirik izateko 1970a 
arte itxaron behar izan zen.

Gerrateak eta ondoko urteek ofizialtasun oro ezabatzeaz gain beste 
hainbat errealitate ezabatu zuen, erro-errotik gainera: 1930. urteetan euskara-
ren alde ziharduen lagunarte kultural bizkorra preso edo erbestera joan zen, 
hemen gelditutakoek isilpera pasatu behar izan zuten. 1940an liburu bakarra 
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eman zen argitara Hegoaldean, dotrina bat, eta erdal ortografiara itzulia: 
Cristau-Dotriña (Gasteiz, 1940).

Hizkuntzaren aldeko Erakundeak (Eusko Ikaskuntza...), elkarteak (Jaun-
goiko-Zale, Kardaberaz...), aldizkariak (Zeruko Argia, Euzkerea, Yakintza,
RIEV bera...), astekariak (Argia, Ekin...), euskarari lekurik ematen zioten 
egunkariak (Euskadi, El Día...) edo egutegiak isilaraziak izan ziren Hegoal-
dean, eta Euskaltzaindia bera ere negualdi luze batean sartu zuten.

Kultura idatzi eta ofizialtasunen ametsik gabe ere, nahikoa lan zuen 
euskaldunak bizitza arrunteko euskarari berean eusten. Ezagunak dira errepre-
sio hartako modu zail eta zitalak, hain zuzen ofizialtasun guztien kontrako 
bidea eraman zutenak. Pertsonen, enpresa eta kaleetako euskal izenak debeka-
tu egin ziren, eta badago «agur» esatea bera ere debekatu nahi izan zuen to-
kiko ebazpenen bat (R. Sainz Iturria komandantea: Lizarra, 1936-09-25).

Bide batez gogorarazi behar dut, gainera, gerra gorrian geundela (1938ko 
abendua) estropezu txar bat egon zela Gobernu frankistaren eta F. J. Lauzuri-
ka Gasteizko Administrari Apostolikoaren artean, hain zuzen elizako euskara-
ren erabilera agintari zibilek beren gisara arautu nahi izan zutelako. Diozesiko 
hizkuntza-tradizio betidanik onartua eta Erregimen militar-falangistaren hiz-
kuntza-proiektua aurrez aurre aurkitu ziren, Elizan indarrean zeuden ohituren 
aurka Gobernua eskua sartzen ausartu zelako.

Hiru hamarkada joan ziren ofizialtasunen bati legezko bidexka bat ireki 
zitzaion arte. Bien bitartean, bide praktiko ibilgarriagoak bilatzen ibili zen 
euskal kultura (ikastola, irratiak, aldizkariak, liburugintza, kanta berria, bertso-
lariak...). Azkenik, 1970eko Ley General de Educación y Financiación de la 
Reforma Educativa delakoak zera jaso zuen bere testuan:

Tit. I. Cap. II. Art. 14. La educación preescolar comprende juegos, acti-
vidades de lenguaje, incluidas en su caso las lenguas nativas [...]. Art. 17. 1.
Educación General Básica. Las áreas de actividad educativa en este nivel com-
prenderán: el dominio del lenguaje mediante el estudio de la lengua nacional, el 
aprendizaje de una lengua exranjera y el cultivo, en su caso, de la lengua na-
tiva [...].

Bost urte geroago, erregimen frankistaren azken orduko bi Dekretuk 
(1975eko maiatzean eta urrian onartuek) ireki zuten bidea bestelako zabaltasun 
batekin lanean hasteko. Lehenengoak zioenaren arabera, xedea zera zen (De-
creto 1433/1975, 30 de mayo): «la incorporación de las lenguas nativas en los 
programas de Educación Preescolar y General Básica», 1975-1976.eko ikas-
tarotik aurrera. Eta bigarrenaren arabera (Decreto 2929/1975, 31 de octubre), 
«se regula el uso de las lenguas regionales españolas»: hauek espainiar onda-
re kulturaltzat hartzen dira, eta Estatuak babestekoak dira, hedabide eta argi-
talpenetarako legezko zilegitasuna aitortzen zaie, gaztelania da Estatu eta 
Herri-Erakundeetako hizkuntza ofizial bakarra, eta, azkenik, inor ezingo da 
baztertu eskualdeko hizkuntza bat ez jakin edo ez erabiltzeagatik.
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Nabaria zen garai berrien atarian geundela 1975eko udazken hartan.

4. Zenbait azpimarraketa ofizialtasunaren historia honi egitea ez da 
guztiz lekuz kanpo egongo, nahiz eta honelako saiakera-lan batek behin-beti-
rako ondorio asko ateratzeko lain indarrik ez duen.

Lehenik esan dezadan euskara hizkuntza ofiziala ere izan dela aurreko 
mendeetan, XX.aren aurretik. Hori bai, halakorik izan den bakoitzean galdetu 
beharra dago zenbateko ofizialtasuna izan duen, garai ezberdinetan, betekizun 
sozialetan, jarduera-sektoreetan, bere molde idatzi/mintzatuan, lurralde eta 
Erakundeetan, betiere aldakorra izan baita berori aipatu alde guztiotan.

Euskararen ofizialtasuna sakabanatua izan da, mundu zibilean bezala eliz-
tarrean, gure gizarteetako Botere ezberdinak bezala. Ofizialtasun ezberdinen 
bidez, Aginte-Erakunde bakoitzak euskal hiztungoa bere gisara hartu izan du.

Botere horiek kanpotik baldintzatuak ageri zaizkigu beren hizkuntza-
-hautapenetan, sarritan iraunkorki gainera, eta oso zaila gertatu da hizkuntza-
-politikan ofizialtasunerako erabakiak erabat beregainak izatea, halakorik nahi 
izan den gutxietan ere.

Begiratzekoa da euskal gizarteko talde sozialak eta interesak nola mugitu 
diren hizkuntza balioestean, beroni betekizun ofizialik ematean, edo albora 
uztean. Aztergai argigarria gerta daiteke agintari eta agintearen zerbitzariek 
bitartekari-zeregina nola bete duten jakitea, Botere ezberdinen artean (Koroa, 
Batzarrak, etab.) ez ezik klase sozial ezberdinen artean ere.

Beti ondoan izan dituen beste hizkuntzekiko harreman sozialean lekutu 
izan da euskararen ofizialtasuna, hain zuzen ofizialtasunean aurrea hartu dioten 
hizkuntzekin lehian alegia; ofizialtasun hori ez da izan sekula ezer beregain 
isolatua, inguruak baldintzatu eta mugatua baizik.

Historia honetan galdetu beharra dago, gainera, nola sortu, garatu eta bizi 
izan diren euskal gizartean hizkuntzarekiko kontzientzia apalenetik aurrera 
agertutako sentiera, jarrera eta ideologiak, itxura guztiz garrantzia baitute 
ofizialtasunaren bilakaeran.

Nabaria izan da mendez mende hizkuntzarekiko oharpena eta gogoeta 
nola joan den loratzen, klase zuzendariengan lehenengo eta herritar arrunten-
gan gero, azkenik abertzaletasunak balio nazional bezala eta autonomismoak 
arautu beharreko balio kultural bezala definitu eta egitarau politikoetaraino 
eraman arte.

Ofizialtasunaren hau gai zabala da, eta ikerlan arretatsua beharko luke 
iraupen luzeko historian lekututa, Botere, politika, gizarte eta mentalitateen 
bidegurutzetik begiratuta. Lerro hauek horrelako zerbait iradokitzeko soilik 
balio izan dute, gehiago gabe. Etorriko ahal dira lan osoago eta helduak.
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Giro politikoa, koiuntura eta negoziaketa

Jose Luis Lizundia Askondo

Eusko Jaurlaritzak 1981eko maiatzaren 11ko bilkuran onartu zuen Eus-
kararen Erabilpena Oinarrizko Lege egitasmoa eta Eusko Legebiltzarrari aur-
keztea, erakunde parlamentarioak azter zitzan. Esan behar da, Legebiltzarrean 
jadanik proposamen bat izan zela Talde Mistoaren izenean, Roberto Lertxun-
dik aurkeztua baina, egia esan, beronen arreba Isabel euskaltzale eta irakasle 
trebeak prestatua, lozorrotan zegoen Lege Egitasmo hori bizkortzeko. Lege-
biltzarreko hurrengo hilabetean, hots, ekainaren 10ean, Parlamentuko Mahaian 
onartu genuen Lege Egitasmo horren tramitazioa martxan jartzeko prozedura, 
Talde Parlamentarioei zuzenketak eta aldaketak proposatzeko 15 astegun 
emanez.

Ondorioz, sei zuzenketa izan ziren, kronologikoki honela banatuak: 
Alianza Popularrak bi osoko zuzenketa, Egitasmoa Gobernura berriz itzultzea 
eskatuaz. Euskadiko Ezkerrak 60 zuzenketa aurkeztu zituen, baina artikuluz 
artikulu eta ez Egitasmo osoari. Socialistas Vascos taldeak 26 zuzenketa. 
Euskadiko Partido Komunistako Juan Infante parlamentariak 11 zuzenketa. 
Esan behar da garai hartan Herri Batasunak ez zuela bat ere parterik hartzen 
Legebiltzarrean. Hamabostaldia igaro eta gero Hezkuntza eta Kultura Batzor-
de Parlamentarioak Lege hau aztertzeko ponentzia bat izendatu zuen, boskote 
honek osotua: Alberto Ansola Maiztegi (PNV), Hezkuntza eta Kultura batzor-
deburua; Jose Luis Lizundia Askondo (EE), Hezkuntza eta Kultura batzorde-
buruordea; Joaquin Maria Aginaga Torrano (UCD), batzorde idazkaria; Jose 
Antonio Maturana Plaza (SV) eta Juan Infante Escudero (Talde Mistoa). Azken 
hau, Talde Misto eta EPK utzi eta EEra pasatu zen, handik lasterrera, ondori-
oz, Santiago Griñó, hau ere Talde Mistoko, baina APkoa, sartu zelarik ponen-
tzian.

Prozedura guztia nola joan zen zehaztea astunegia litzateke, oso luze joan 
baitzen. Tartean Eusko Jaurlaritzako Carlos Garaikoetxea Lehendakariagandik 
Legea negoziatzeko agindua hartu zuen PNV talde parlamentarioak. Lehenda-
bizi, EE taldearekin eta, gero, beste biekin. Hala egin zen eta gogoratzekoa da 
eta horretan Pedro Miguel Etxenike Hezkuntza sailburuak eta Ramon Labaien 
Kultura sailburuak, nik baino gehiago jakin dezakete, nola atzetik «Izpiritu 
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Santu» bat izan zen, Koldo Mitxelena euskaltzain osoa, garai hartan beraien 
alderdikide zena. Beharrezko ikusten zuen errenteriar euskaltzain-irakasleak 
Lege hori ezin zela atera egitasmoa Gobernuak aurkeztuta zegoen bezalaxe, 
baizik eta ahal zenik eta akordio handi batera iritsiz. Esan behar dut horretaz 
nirekin behin baino gehiagotan hitz egin zuela, ondo konpontzen baikinen, ez 
bakarrik Euskaltzaindiko lanetan, baita ere horrelako arazoetan, alderdi dife-
rentziak mantendu arren. Urrun ikusten zuen gizona zen Mitxelena jauna eta 
euskalari ospetsua izatetik landa, bazeukan abertzale gutxik zeukaten nazio-
gintza zentzu argia. Laster heldu zen bilera eta hain zuzen Legution, billerlar 
gudari-ohi baten Bekostatuan izan genuen bilera eta lan bazkari luzea. 1982ko 
maiatzaren amaieran izan zen.

Akordio osora iristeko asmo sendoa hartu genuen han bildutakoak. Ez 
zuen esperantza hori ekarri nonbait Etxenike jaunak, bezperan Ajuriaenean 
izandako bileran, Labaienek han esandakoaren arabera. Lege egitasmoa 
%100ean negoziatzeko asmoa hartu genuen bi talde abertzaleok eta %100 
lortu ere. Geroago, negoziaketak jarraitu zuen Maturana jaunarekin –gibelean 
Ramon Jauregi bozeramailea zuen– eta horrekin ere %60-70ean esan geneza-
ke adostu genuela. Baita ere jadanik krisian sartuta zegoen UCDko taldearekin 
ere. Gehitu behar dut Joaquin Aginaga ucedista, Bilboko Ingeniari Eskolako 
zuzendari izandakoaren jarrera ere nahiko onargarria izan zela. Bera altsasua-
rra zen, baina euskara jakin ez arren, gurasoak nafar euskaldunak zituen. 
Santiago Griñó i Rabert Talde Mistoko APkoak ere bere ideologia alde batera 
utzirik bere katalan burgesiaren zentzua erakutsi zuen puntu batzuetan. Oroi-
tzen naiz nire alde jarri zela Euskaltzaindiaren zeregin akademikoa hizkuntza 
arazoetan 10. artikuluan, zeren eta bazekien, Institut d’Estudis Catalansek 
gauza bera egin zuela gerra aurreko autonomia garaian. Bistan zegoen bera ez 
zela, inondik nora ez euskaltzalea, ez abertzalea, baina bazuela horretan kul-
tura maila bat, bere alderdikide Florencio Arostegi Zubiaurre frankista bilbo-
tarrak, inondik inora ez zuena.

Lehenago esan dugu martxa oso geldoa izan zuela legegai honek, zeren 
eta ia urtebete, maiatzaren bukaeratik hurrengo urteko maiatzararte, tramita-
zioa lozorroan egon baitzen.

1982.eko martxoaren 17ko IV. Batzorde Parlamentarioaren, hots, Hezkun-
tza eta Kulturakoaren bilerako gai ordenean hau zioen deiak:

informe de la ponencia sobre el proyecto de ley de Normalización Básica 
del Uso del Euskara»: Expirado el plazo de enmiendas, el 15 de octubre de 1981 
se constituye la Ponencia que estudiará el Proyecto de Ley Básica de Normali-
zación del Uso del Euskera, y que está compuesta por los limos. Señores Parla-
mentarios: D. Alberto Ansola Maiztegui (Nacionalistas Vascos), D. José Antonio 
Maturana Plaza (Socialistas Vascos), D. José Luis Lizundia Askondo (Euskadiko 
Ezkerra), D. Joaquín Mª Aguinaga Torrano (Centristas Vascos), D. Juan Infante 
Escudero (Mixto-PCE-EPK).
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Txosten horretan legelariak ezartzen zituen zehaztapen batzuen ondorioz, 
ikusten zen bigarren oharra:

remitir a la Mesa del Parlamento Vasco las enmiendas formuladas por el 
Grupo Parlamentario Euskadiko Ezkerra al Proyecto de Ley Básica sobre Nor-
malización del Uso del Euskera, al objeto de su posible recalificación.

Ez bakarrik ez genuen bertan legelariak dioena onartu, nahi bai zuen gure 
emendakin edo zuzenketa mordoa, 60, «enmienda a la totalidad» bezala kali-
fikatzea, ez eta sinatu ere. Gure asmoa legea hobetzea eta egitasmoa negozi-
atzea zen, ez kontra bozkatzea.

Lozorrotik ateratzeko esan behar da 1982.eko otsailaren 3ko IV. Batzor-
dearen Hizkuntza eta Kultura Batzorde Parlamentarioaren agiria interesgarria 
dela, bere azken puntuan honako hau baitio:

el Sr. Presidente agradece a los representantes del Gobierno su presencia y 
comunica que se va a pasar al último punto del Orden del Día, ruegos y pregun-
tas. En este punto se establece un debate en el que toman parte todos los 
miembros de la Comisión y en el que se plantean algunos problemas relativos al 
funcionamiento interno de la misma, frecuencia de sus reuniones y aspectos re-
lativos al retraso de un tema tan importante como es el Proyecto de la Ley de 
Normalización del Uso del Euskera, concluyendo el Sr. Presidente indicando que 
la Ponencia se reunirá a la mayor brevedad posible.

Maiatzaren 21eko osoko bilkuran interpelazio bat egin nion Gobernuari 
Euskararen Aholku Batzordearen garrantzia zela eta. Ramon Labaien Kultura 
sailburuak erantzun beharrean, Pedro Miguel Etxenike Hezkuntzakoak eran-
tzun baitzidan. Erantzunean, harrigarria gertatu zen, alegia, Etxenike jaunak 
Euskararen Legea kontsentsuatzeko eskaintza egin baitzidan eta handik den-
bora gutxira egun gutxitara gertatu baitzen Legutioko bilera gogoangarria. 
Bezperan, prentsan, zenbait egunkaritan artikulu bat egin nuen:

en memoria del amigo Juan Bautista Merino Urrutia, ilustre investigador 
vascoriojanista

deritzana, zeinetan euskaltzain ohorezko errioxar hau goraipatzen nuen eta 
haren hitzak jarri, euskaltzaletasunaren aniztasunaren lekuko.

Ekainean, eten gabe, jardun genuen Lege berriari buruzko negoziaketan, 
hasiera batean, Gobernuaren aldeko Talde Parlamentarioa eta biok eta geroztik, 
beste bi taldek, ekainaren 22an, jadanik sinatuak genituen «Enmienda transa-
cional» deitzen zirenak banan-banan eta beraien zenbaitzuk eranskin gisa jarri 
ditugunak. Kontu berri hau onuragarria etorri zen eta zenbaitetan oposizioa 
izan, aipamen batzuk egitearren, esate baterako, Hezkuntza arloko zenbait 
artikulutan adostasun osora iristeak ekarri zuen, besteak beste, ondorioetariko 
bat 1983ko 118. Dekretua, uztailaren 11koa izan zena, Legea Auzitegi Kons-
tituzionaletik zenbait artikulutan igaro eta gero. Dekretu hau, Euskal Herriko 
irakaskuntza ez unibertsitarioen hizkuntza ofiziala erabileraren arautzea izan 
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zen eta klase emankizunetan ondorioz bi eranskin ziren Eskolaurrean eta Oi-
narrizko Hezkuntza Orokorrean: A eredua, B eredua eta D eredua deituko 
zirenak, eta bigarren eranskin bat BBB, UBI eta LH, alegia, gaztelaniaz, BUP, 
COU eta FP deritzanak erregulatuko zituena. Aukerarik oparoena baliatu da 
Legearen bigarren atalburu edo kapituluaz, hots, euskararen irakaskuntzako 
erabilpenaz (ikus, «X Barne Jardunaldietako» nire txostena: Euskera,
LI, 2006-2, 1009-1013, orr.:

orduko egoera politikoa oraingoa baino ahaltsuagoa zen, indar politikoen 
korrelazioa halakoxea zen eta, legearekiko negoziaketa, lanean geunden talde 
parlamentarioen artean zen posible. Gure bizkar dugu bakoitzaren euskara eta 
hizkuntza politikarekiko erantzukizun historikoa, bai partaideona eta baita parte 
hartu ez zutenena ere. Oinarrizko legea denez, Euskal Herriaren historian inoiz 
ez bezalako aukerak ematen ditu frankismo garaian ez bai genuen hainbeste 
amesten. 24 urte geroago (iaz esandako berbak dira) Oinarrizko Lege karakteris-
tika duen garapena jorratzea...).

Hori iazko gaia zen, ez, gaurkoa.

Egia esan, Justizia arloan badu legeak ahultasuna. Justizia administrazio-
an ez zuten balio izan guk egindako 10., 11., 12. eta bereziki, 16. eta 17. ar-
tikuluek. Are gehiago, Maturana jaunak ohartarazi zien Eusko Jaurlaritzakoei 
eta baita talde parlamentarioei, Justizia Administrazioan ez zeukala ezer 
erregulatzerik Eusko Legebiltzarrak. Ez zen hori egia edo egia osoa behintzat. 
Besterik da, aukera gutxi izatea. Agian, Gobernuak eta Talde Parlamentariak 
ausardia falta izan genuen nolabait adbertentzia zen horri erantzuteko eta 
zerbait bederen ezartzeko, zeharka bederen, nahiz eta gero, osorik edo zati bat, 
Konstituzionalak ukatuko bazuen ere.

10. artikulua, gero, azkenean, 8.geldituko zenak, bazeukan hirugarren 
lerrokada bat bi taldeen artean onartua. Honako hau zioena:

no obstante lo preceptuado anteriormente los poderes públicos podrán hacer 
uso exclusivo del euskara para el ámbito de la Administración, Local, cuando en 
razón de la determinación sociolingüística del municipio, no se perjudiquen los 
derechos de los ciudadanos.

Hasiera baten honela zegoen jarrita:
salvo que los interesados exijan la lengua no empleada.

Alderdi estatalistek ez zuten onartu, gehiago oraindik, Ramon Jauregik 
nolabaiteko mehatxua egin zigun Etxenike sailburuari eta bioi, Auzitegi 
Konstituzionalean ikusiko genuela elkar. Hala gertatu zen eta galtzaile atera. 
Une batez kontseilaria prest agertu zitzaidan kentzeko ere, baina nik esan nion, 
beraiek Madriletik uka dezatela eta ez hemendik, guk. Hau esan beharra dago, 
zeren eta badirudi, zenbait Udal Ordenantzak lekuko, geroago, ordenantza 
maila eskasekin soluzionatzea inbentatu dela. «Diario de sesiones» delakoan 
bilduta izango da nola adierazi genuen udal administrazio zenbaitetan hizkun-
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tza bata, gaztelania edo euskara soilik erabiltzea. Oker ez banago, adibidetzat 
jarri nuen, Urolaldeko edo Lea-Artibaiko zenbait herritan euskara hutsez edo 
Arabako Errioxa edo Enkarterriko udalen baten erdara hutsez, halan egiten 
baita bestalde, eta ez elebitasunez gaur ere. Eta baita ere Administrazio Loka-
lean sartzen baitira mankomunitateak, amankomunean zenbait eskualde, eta 
berriz aipatu nituen Lea-Artibai eta Urola, euskararen erabilpen soilerako eta 
Enkarterri eta Arabako Errioxa gaztelania soilerako.

Transazioak egindako beste zenbait artikulu interesgarri izan daitezke, 
alegia: 2. artikuluarena, komunikabideena, 18., 18.bis eta 18.ter deritzanena, 
baita ere euskararen zabalkundea, telebista-irratietan, egunkari eta aldizkarietan, 
zineman, antzerki eta ikuskizunetan, irudiaren eta hotsaren iragarpidetan.

Hurrengo akordioa ere interesgarria izan zen, alegia, 26.3. gero izango 
zena, transazioan 20. ter, alegia, aisialdietako, merkataritza, kultura, bazkun, 
kirol eta beste nolanahiko ekintzetan euskaraz ari daitezkeeneko bideak es-
kaintzeko, alegia, orain Biziberritze planean dagoen aisialdi deritzanerako.

27. artikulua izango zena, alegia, publizitate alorrekoa eta merkataritza, atse-
denezko kultura, eta bazkun ofizialez erakundetako iragarki edo publizitatekoa.

29. artikuluarekin ere eztabaida interesgarria izan zen, zeren eta hasiera 
batean 51.zuzenketa zena, hots, H artikulu berrian, Euskararen Kontseilu 
Gorena proposatu bagenuen ere, bere bi lerrokada eta bost azpilerrokadarekin, 
gero, akordioaren ondoren, 29. artikulua izango zena, zeinetan euskararen 
topagune erakunde bat sortzea erabaki baitzen, hots, gero, Euskararen Aholku 
Batzordea lege garapenez berritua izango zena.

Erabaki gehigarrietako bat, lehena hain zuzen, akordioaren bidez gauzatu 
zen eta hara hor zer dioen testuak:

el Gobierno en el ámbito de sus competencias establecerá vínculos cultura-
les con aquellas instituciones o poderes que actuando fuera del ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma realicen actividades de investigación, confección y 
fomento del euskara.

Noski, hau, Nafarroaz eta Iparraldeaz pentsatuta zegoen, bai hizkuntzaren 
Akademiagatik, Euskaltzaindiagatik, baita unibertsitate eta sor zitezkeen beste 
erakundeengatik. «Instituto Cervantes»-en antzera. Legeak, horretarako oina-
rria ematen zuen eta du, besterik da, beste bi eremu politiko-administratiboe-
tatik zer korrespondentzia izan duten, baina ez da gaurko gaia, nahiz eta 
mereziko lukeen espreski jorratzea.

*  *  *

Eta norbaitek galdetuko du ea zer giro zegoen legegintza aldi horretan. 
Hasteko 81etik 82ra, Tejeroren erasoa eta LOAPArena segidan jasango geni-
tuen. Baita ere Sozialistak 82ko urriko hauteskunde ondoren, agintean hartu 
zuten beraiek, bai euskararekiko, bai katalanarekiko eta bai galegoarekiko, 
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Gasteizko, Bartzelonako eta Santiago de Compostelako Parlamentuetan alde 
bozkatutako zenbait artikulu ere, alderdi bereko Gobernu Zentralak Auzitegi 
Konstituzionalera eraman zituen. Ez dugu izan astirik ez materialik eskura, 
banan-banan konfrontatzeko zeintzuk artikulu, gure Legebiltzarrean, aho batez 
edo beraiek alde bozkatutako artikulu zenbait, gero, Auzitegi Konstituzionale-
ra joan ziren. Esaten da Tejero, Armada eta konpainiak, zorionez, irabazi ez 
bazuten ere, zoritxarrez, eragina izan zutela gauza askotan. LOAPArena izan 
zen horietako bat, zeinetan ordurarte agintean izandako UCD eta sartu berri 
zen PSOEk, García de Enterria, Euskal Herriaren mugakide (Lanestosa eta 
Karrantza) den Ramalesko seme antieuskaldun administratibista famatua bai 
zen lege neozentralista horren zuzendaria. LOAPAren aurkako talde bat osatu 
zen: Partido Comunista (Carrillo eta Curiel), estatu eremuko alderdi bakarra; 
PNV eta EE, Euskal Herritik; CiU, ERC eta PSUC, Kataluniatik eta Partido 
Andalucista, Andaluziatik. Madrilen izan zen lehen bileran ez nintzen izan, 
baina beste hiruetan: Bartzelona, Bilbo eta Sevillan, bai eta informazio ugari 
jaso nituen, besteak beste, gaztelaniaz beste hizkuntza propiodun nazionalita-
teen konpetentziez: hezkuntza, kultura, «cuerpos nacionales» delakoen iraute 
eta bestez. Ez ziren bakarrik errudun militarren jarrerak eta ETAren atentatu-
ak, baizik eta zenbait, horien aitzakiaz, autogobernuen murrizketak. Hala eta 
guztiz ere, Auzitegi Konstituzionalera Gobernu Zentralak eramandako zenbait 
artikulutan arrazoia guri eman ziguten, ez ordea, 6., 8. eta 12. artikuluetako 
hiru lerrokadetan.

Dena dela, gaur egun baino indarren korrelazio askoz ere hobea genuen 
une hartan, atera zen moduan Legea ateratzeko. Uzta onuragarria izan zen 
dudarik gabe. Hainbesterako, zeren eta geroztik HBko Mahaikoek eredutzat 
jarri baitziguten gure Legea Nafarroarako bereziki eta amets gisa Iparraldera-
ko. Indar abertzale guztiek parte hartu izan balute seguru nago Legea oraindik 
hobea aterako zela. Orduan ahulago baitzeuden indar estatalistak, gaur, askoz 
indartsuago. Azkenengo unean, harroago, bereziki eskuina, gaztelar naziona-
lismo hegemonista ideologiara, berriz lerratua. 1981-82an, diktadorea hil da 
sei-zazpi urtera, frankismoarekiko koldar, ostenduta eta zentralismo elebakar 
zapaltzaile hurbilagatik lotsati. Gogora dakart, besteak beste eta, bat aipatze-
arren, Joan B. Culla i Clarà historiagile katalanak, hil honen 2an, El País 
egunkarian idatzitakoa, hizkuntzei buruzkoa soilik aipatuko dizuet:

... refuerza... España.

Komunikabide gehienak ondo aritu ziren, gaiari garrantzia eta jarraipen 
ona eginez, salbuespen bat izan zelarik, zeinek ponentzia parlamentarioan 
genbiltzala, lehen hiruetan testua nola finkatu zen informazio zehatza eman 
bai zuen zintzoki kazetariak, goitik kontrako agindua hartu arte, hots, ezer 
gutxi argitaratzea. Euskaltzale asko ezjakinean gelditu ziren. Horrela, handik 
urte gutxira, adiskide dudan irakasle batek ez zekien Euskararen Legerik ze-
goenik ere. Oraindik beste ikerketa zehatz asko egiteke daude. Norbaiten tesia 
partzialegia da, apriorismo ugarirekin eta ez da neutrala.
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Akordioan partaide izan edota lan egin zuten batzuk aipatzearren, sailbu-
ru biez gain, Ramon Labaien eta Pedro Miguel Etxenike, Alberto Ansola, Jose 
Antonio Zaldua Legebiltzarreko idazkari kidea, istripuz, Itziarren hil zena; 
Inmaculada Boneta, Begoña Amunarriz, Jose Antonio Maturana, Ramon Jau-
regi, Joaquin Aginaga, Alfredo Marco Tabar eta nire parlamentari taldekide 
Jon Olaberria aipatuko nituzke. Olaberriaz landa, nire orduko alderdikide ziren 
eta etxe barruko «sukaldaritzan» lagunak aipatzea ere zilegi beizkit Xabier 
Gurrutxaga, Josu Zabaleta eta hemen dugun Patxi Baztarrika.





HIZKUNTZA-ZUZENBIDEA. TESTU BILDUMA EUSKARAZ
Jagon bilduma 5 

Andres Iñigo, Jagon sailburua

Aurkezpena

Jardunaldien aurkezpenean aipatu dut Euskaltzaindia aspaldixko ari dela 
lanean eta gogoetak egiten eta, bertzeak bertze, euskarak Euskal Herritik 
kanpoko paisaian duen lekua ikusi nahian eta, aldi berean, mundu zabaletik 
euskararen mesedeetarako zer baliabide berri datorren arakatzen.

Ildo horretatik, Europar Batasuneko hizkuntza aniztasuna eta euskararen 
hizkuntza politikak gaiari ekin zion iaz, Sustapen batzordeak antolatuta, 
izandako X. Jagon Jardunaldietan.

Ildo beretik segituz, bertze urrats bat egin nahi izan du Sustapen batzor-
deak, oraingoan Hizkuntza-zuzenbideko testu garrantzitsuen bilduma argital-
pen batean eskainiz. Izan ere, euskara ukitzen duen corpus juridikoa biltzea 
izan da lan honen xedea eta, ondorioz, han-hemenka eta hainbat hizkuntzatan 
sakabanatuak dauden gure hizkuntzaren erreferentzia juridiko guztiak euskal-
dunen eskura euskaraz jartzea.

Liburu hau Jagon Bildumaren 5. zenbakia bada ere, aditzera eman nahi 
dut, Jagon Sailak, orain dela urte bat, hemen bertan 3. zenbakia (Euskaltzain-
diaren adierazpenak) aurkeztu ondotik, bere bilduma berritzea erabaki zuela, 
formatu berri bat diseinatzea. Orain dela bi hilabete Vianan aurkeztu genuen 
4. zenbakia, hots, Recuperación del Euskera en Navarra Miquel Gros jaunaren 
ikerketarekin estreinatu genuen formatu berri hori. Berehala etorri gara 5. zen-
baki honekin. Hartutako abiadura ikusita, espero dezagun hemendik aitzina 
bilduma berrituarekin batera emaitzak ere emankorragoak izanen direla.

Amaitu baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiet lan hau burutzen parte 
hartu duten Sustapen batzordekideei eta bereziki lan honetan antolaketa eta 
koordinazio gidaritza izan duen Andres Urrutia batzordekideari. Eskerrak, 
halaber, Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari argital-
penerako emandako laguntzagatik.





ATARIKOA

Andres Urrutia, Sustapen batzordekidea

1. HIZKUNTZA-ZUZENBIDEA ETA EUSKARA: TESTU-BILDUMA
BATEN ZERGATIA

Begi-bistakoak dira azken urteetan eremu urriko hizkuntzen inguruko 
kezkak eta ardurak. Sarritan bizirautea dute helburu horiek, hamaikatxo ozto-
po eta arazoren aurrean.

Funtsezkoena, ahalegin horietan, halako hizkuntzak eurak gizartean era-
biltzea eta zabaltzea, eremu berrietara heldu nahian, lehendik berezkoak
dituenak alboratu gabe. Beharrezkoena, ordea, hizkuntza horietarako berme 
juridikoa izatea, zuzenbideak eremu jakinak babes ditzan horientzat.

Hizkuntza-zuzenbide esan ohi zaio horri, horretara bildu baitira, bateko, 
hizkuntza gutxituen araubidea osatzen duten xedapenak. Besteko ere, araubide 
horrek ekarri du, lege-munduan ohikoa den bezala, eskubide eta betebeharren 
multzoa, hizkuntzaren inguruan moldatua.

Hortaz, kontzeptu berria ere sortu da, alegia, hizkuntza-eskubideena, gi-
zabanakoaren eskubideen alorrean, lehendik ezagunak direnen aldamenean 
(hots, politika-, ekonomia-, gizarte-arlokoak…), hizkuntza gutxituen hiztunak 
bere baitara biltzen dituena.

Zuzenbideak hitzetan adierazten du bere edukia: ius semper loquitur.
Hartara, euskaldunoi ere zuzenbideak hitz egiten digu ahots desberdinekin: 
batzuk, mundu-mailakoak, beste batzuk, Europa-mailakoak; ukatu gabe, Eus-
kal Herrian bertan, euskararen araubidea dela eta, indarrean ditugunak.

Ahots desberdinak, hizkuntza desberdinetan. Horregatik, hain zuzen ere, 
berebiziko ahalegina egin du oraingoan Euskaltzaindiaren Jagon Saileko 
Sustapen Batzordeak ahots eta mezu horiek, hizkuntza-zuzenbidearenak, eus-
karaz batzen eta biltzen, euskaldun orok eskura izan dezan hots horiek barru-
ratzen dituen mezua.

Bilduma batera ekarri du Euskaltzaindiaren Sustapen Batzordeak egun 
euskarari bere herrialde guztietan aplikagarri zaizkion testu nagusiak. Ipar zein 
Hego Euskal Herrian, osterantzeko antolamendu juridikoen gainetik, hizkun-
tza-zuzenbidea helburu duten eta aplikagarri diren arauak eta bestelakoak dira 
honen eramaileak.
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2. BILDUMAREN NONDIK NORAKOAK

Araubide baten bildumaz denaz bezainbatean, egitura jakineko argitalpe-
na da hau. Izatez, piramide baten antzera jokatu da kasu honetan, maila geo-
grafiko eta inoizkorik gehien duten testuetatik abiatu, eta egun Euskal Herriko 
herrialdeetan aginduzkoak direnak zehaztu arte.
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Piramide horren mugarriak honetara daude sailkatuak:

§1. Nazio Batuak; §2. LANE; §3. UNESCO; §4. Hizkuntz Eskubideen 
Adierazpen Unibertsala (Bartzelonakoa, 1996ko ekainaren 6koa); §5. Europar 
Batasuna; §6. Espainiako Erresuma; §7. Frantziako Errepublika.

Bide horretatik eskura dezake liburu honen erabiltzaileak halako ikuspe-
gi orokorra, egun Euskal Herrian ez eze, mundu osoan hizkuntza-eskubideen 
nondik norakoak egoki barruratzen dituena.

Hizkuntza-araubidea emateko orduan, bestalde, arreta eta harrera bereizia 
eskaini zaio euskarari berari. Izan ere, testu guztiak euskaraz eman dira, uste 
izanik, nazioarteko testuen jatorrizko bertsioari muzin egin gabe, behar ditu-
gula euskaldunok halako testuak euskaraz eta argitalpen fidagarri baten bidez 
bildurik izatea.

Berehala sortu du horrek egundoko arazoa, testuak, kasurik gehienetan, 
euskaraz besteko hizkuntzetan emanak baitziren, aginduzkoa eta araubidezkoa 
dutena barruratzeko. Horren jakitun izan gara, eta, hala eta guztiz ere, euska-
raz eman izan dira horiek, sakabanatuak baino, estekatuak eta lotuak izan 
ditzaten euskaldunek.

Badakigu, horrela jokatuta, gure testua ez dela hainbat kasutan (batez ere, 
nazioarteko testuen kasuan) aginduzko letrak bilduko dituena. Badakigu, 
orobat, horrek behartu egiten gaituela hainbat testu itzultzera.

Hala egin da liburu honetan. Dena den, baziren lehendik ere liburu ho-
netara bildutako testuetatik zenbaiten euskaratzeak. Horiek ere baliatu izan 
ditugu erreferentzia gisa, nahiz eta euskararen estandarizazioak azken urteetan 
izan duen bilakaera arinak beste bidetik eraman oraingo testugintza hau.

Hautua egin behar izan da. Hala nahita, gainera, hizkuntza-legeriaren 
multzoan modu askotara joka daitekeelako. Sustapen Batzordearen aburuz, 
testu nagusiak bildu beharrekoak ziren, hots, lege-maila edota nazioarteko 
hitzarmenarena dutenak. Eduki horietaz landa ere, ukaezinak dira jurispruden-
tzia eta gainerakoen zereginak. Azkenak, esan gabe doa, lan honen egitasmo-
tik baztertu ditugu, gerogarreneko jorraketa baten esperantzan.

Bada, alabaina, azpimarratu beharreko puntua halakoetan, bizpahiru sal-
buespen egin baititugu. Lehena, eta agian nabariena, egun arauzkoa izan ez 
arren, aipagai den Hizkuntz Eskubideen Adierazpen Unibertsala, Bartzelona-
koa, 1996ko ekainaren 6koa. Hurrena, Europan hizkuntza-eskubideetan bere-
biziko oihartzuna izan duten ebazpenetatik zenbait (Kuijpers Ebazpena, Pas-
quale Ebazpena eta Kililea Ebazpena). Eta, azkena, egun indarrean ez diren 
lege-testuak, nahiz eta garai batean oinarri sendoa izan mota horretako hiz-
kuntzen garatze-bidean.

Euskarari gagozkiola, bidenabar agertzen da euskarak duen araubide lin-
guistiko nagusia. Jakina da, bestalde, araubide horretan Hego Euskal Herrian 
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(Euskal Autonomia Erkidegoan nahiz Nafarroako Foru Komunitatean) duen 
ofizialtasuna, gaztelaniarekin batera. Ofizialtasun horrek ekarri du, besteak 
beste, testu ofizialak ere herrialde horien aldizkari ofizialetan agertzea. Hartara, 
testu ofizial horiek barruratu dira bilduma honetara, euren horretan, behinola 
aldarrikatu ziren modu berean.

Esan beharrik ez dago erabaki horretan pisu erabakigarria izan duela 
zuzenbidearen ikuspegitik testuen «ofizialtasunak», guztiok jakin arren, hain-
bat urteren buruan, orduko euskarak zuen itxura eta erabilerak, batez ere arlo 
juridikoan, alde handia duela egun, euskararen bilakaeran, estandarizazioak eta 
erabilera juridikoak izan duten aurrerakada esanguratsuarekin.

Jakin beza, hortaz, irakurle eta erabiltzaile horrek, halako zorra ordaindu 
behar izan duela bilduma honek, nahiz eta aringarri moduan azaldu, halako 
kasuetan eta oin-oharren bidez, ezinbesteko gaurkotze laburrak, batik bat to-
ponimiaren alorrean egin izan direla.

Lege-bilduma egituratu baten barruan usu gertatzen da testu-metatze za-
bala, zer non aurkitu zailtzen duena. Erabilera errazteko asmoarekin, testuen 
aurkibide analitikoa du erabiltzaileak, kontzeptu-sarrera pisuzkoenak zein 
testutan eta testu-barruan zein lekutan idoroko dituen argituz eta zehaztuz.

Lagungarria da, halaber, horien ondoren ematen den hurrenkera, berorrek 
lotzen baititu testu-bilduma horren iturri nagusiak.

3. SUSTAPEN BATZORDEA: BILDUMA HONEN BIDEA

Aspalditik izan du Sustapen Batzordeak bilduma hau egiteko asmoa. 
Iturriak bildu, testuak antolatu eta egitura baten barruan eman, iaz hasi zuen 
lanari segida emanez. Izan ere, Sustapen Batzordeak du horretarako agindua 
Euskaltzaindiaren barruan, batzordekide baititu euskararen gizarte-kezka duten 
adituetatik hainbat: soziolinguistak, juristak, irakasleak, funtzionarioak… hau 
da, egunero euskararekin bizitzaren hainbat esparrurekin harreman estuak di-
tuztenak, euren lanbideak direla eta. Hori aski ez balitz, gogora bedi Euskal 
Herriko herrialdeetan Euskaltzaindiak dituen ordezkariak ere kide direla, ho-
rretan ere Euskal Herriko ikuspegi osoa biltzen dela.

Batzordearen barruan, Andres Iñigoren burutzapean eta Erramun Osa 
idazkariaren gidaritzapean lan egin da, Andres Urrutia kideak koordinatu di-
tuelarik beste kide guztien ekarpenak. Kide horiek dira bilduma honen eragile 
eta egile, hauspo eta eduki-ekarleak.

Horretara jarriak, tresna lagungarria eskaini nahi izan die Jagon Saileko 
Sustapen Batzordeak Euskaltzaindiari eta euskaldunei, euskararen aitzinatze-
bidean, protagonista ez ezik, hainbat testu juridikoren eramaile ere izan dadin 
euskara, gure eguneroko bizitzan hizkuntzaren nondik norakoak erro-errotik 
markatzen dituzten testuena, hain justu ere.



EUSKARAREN LEGEA ONARTU ZENETIK HONA, 
EUSKARAK HERRI ADMINISTRAZIOAN IZAN

DUEN GARAPENAZ

Gotzon Egia

SARRERA

Hogeita bost urte joan dira, Euskararen Erabilera Arauzkotzeko 10/1982 
Oinarrizko Legea onartu zuenetik, 1982ko azaroaren 24an, Eusko Legebiltza-
rrak. Denbora luzea da, ez agian hizkuntza baten eskalatik begiratuta, bai 
ordea giza jardueraren ikuspegitik ikusita; izan ere, euskararen legeak xede 
nagusi bat izan baitzuen: gizakion jokabidea arautzea, euskarari –Mitxelenaren 
hitzak gogoratuz– «handikeriazko menturarik gabe, iraupena eta hazkuntza 
segurtatzeko behar adina tokia» aurkitzeko gure gizartean.

Gauzak asko aldatu dira euskal gizartean ordutik hona, mundu zabalean 
aldatu diren bezainbatean. Euskarak ere ez du bide makala egin 25 urteotan, 
alderdi guztietan: adierazgarria da, esate baterako, legearen jatorrizko izena 
«Euskararen Erabilera Arauzkotzeko Legea» izatea; horretan ere, ez dira ho-
geita bost urte alferrik igaro, nekez izendatuko baikenuke gaur egun legea 
«arauzkotzezko» horrekin.

Euskararen legeak nolako eragina izan du, hogeita bost urte hauetan, 
EAEko herri administrazioetan? Lehen baino gehiago egiten ote dute euskaraz 
herri administrazioek gaur? Zenbatean eta nola? Herri langileen jardun profe-
sionala euskaraz izaten al da? Nolako eragina izan du itzulpengintzak? Zen-
bateraino daude egokiturik gure herri administrazioak gizartearen hizkuntza 
eskakizunetara?

Galdera horiei erantzuten ahaleginduko gara, euskararen legeak 25 urte-
otan egin duen bidean mugarri izan diren gertakariak eta datuak azaltzearekin 
batera.

Administrazioaren esparruan, euskararen legeak ez du berariazko garapen 
luzerik izan; garapen urriak ez du esan nahi, baina, herri administrazioetan 
plangintza lanik egin ez denik, euskararen erabilera aitzineratzeko eta heda-
tzeko. Aitzitik, euskararen legeak arautu zituen beste gai-esparru batzuen al-
dean (hezkuntza, esate baterako), esan daiteke herri administrazioetan gehiago 
izan direla plangintza saioak, araugintza ahaleginak baino, euskararen erabile-
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raren alde. Euskararen legea gauzatzeko jardunbide ugariena izan denez, 
plangintza lan horren ebaluazio labur bat ere egiten saiatuko gara.

LEGE-ARAUBIDEA

Lege xedapenen aldetik, herri administrazioen esparruan euskararen lege-
ak izan duen garabide nagusi bakarra izan da 1997ko apirilaren 15eko 86/97 
Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen 
erabilera normalizatzeko prozesua arautzekoa (Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkaria, 72. zk., 1997ko apirilaren 17koa).

Dekretu horrek herri administrazio hauek hartzen ditu bere eragimen 
esparruaren barruan:

– Euskal Autonomia Elkarteko Administrazio Orokorra eta bere erakunde 
autonomoak.

– Herri Kontuen Euskal Epaitegia.
– Lan Harremanen Kontseilua.
– Foru- eta toki-administrazioak eta beren erakunde autonomoak.
– Lurralde Historikoetako Batzar Nagusiak.
– Euskal Herriko Unibertsitateko administrazioan eta zerbitzuetan dihar-

duten langileak.

Esan genezake, beraz, dekretuak arautzen duela herri administrazio 
«klasikotzat» jotzen dena, maila guztietako administrazio zentralak, alegia. 
Aitzitik, eragimen esparru horretatik kanpo gelditzen dira:

– hezkuntza
– osasuna
– Ertzaintza
– epaitegiak eta justizia administrazioa
– Estatuaren administrazio zentrala.

Esan beharrik ez dago, jakina, dekretuaren esparrutik kanpo gelditzen 
diren alor horietan euskararen erabilera sustatzeko plangintza lanak ez direla, 
beste gabe, maila berekoak izan, ez trinkotasunez, ez indar eragimenez, ez 
asmo-xedez: zer konparaturik ez du, esate baterako, hezkuntza sistemak 25 
urteotan egin duen ahaleginak, Estatuaren administrazioko erakundeek euska-
ra aintzat hartu eta erabiltzeko egin duten eginahal apurraren aldean.

LANPOSTUAK ETA HIZKUNTZA ESKAKIZUNAK

Labur esanda, 86/97 Dekretuak oinarri hauen arabera antolatzen du herri 
administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua:
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– Hizkuntza jakintzaren mailak ezartzen dizkie lanpostuei, hizkuntza es-
kakizunak (HE), hain zuzen.

– Lau maila bereizten dira, ahozko nahiz idatzizko hizkuntza trebetasunen 
gaitasun mailaren arabera: HE1, HE2, HE3, HE4.

– Derrigortasuna: lanpostuari ezarritako HEren eskakizunetara langile 
bakoitzak egokitu beharra ote daukan definitzen du.

–  Administrazioaren zerbitzuak edo unitateak sailkatu egiten ditu, hizkun-
tza helburuetan: administrazio-atal elebidunak eta euskarazko adminis-
trazio-atalak.

Oinarri horien gainean, beraz, EAEko herri administrazioetako lanpostu 
guztiek esleiturik dute HE bat. Kasu bakoitzean bete beharreko eginkizunak 
aintzat harturik, eta azterketa xehatu bat eginik, lanpostuari maila jakin bateko 
HE ezartzen zaio.

HEk ezartzen duen maila hori betetzea, hau da, une bakoitzean lanpostu-
an den langileak maila hori azterketa baten bitartez egiaztatu beharra ezinbes-
tekoa da batzuetan, ez besteetan. Dekretuak erabaki hori zentzuzko neurrieta-
ra biltzeko irizpide zehatzak ematen ditu, eta, oro har, administrazio erakunde 
bakoitzak gutxienik izan behar duen HE derrigorrezkoen portzentajea finka-
tzeko oinarriak xedatzen ditu: herri administrazio bakoitzaren eskumen espa-
rruko euskaldunen ehunekoak dira, labur beharrez, HE derrigorrezkoen por-
tzentajea erabakitzeko irizpidea.

Bestalde, herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko 
prozesuaren sistema osatzeko, 86/97 Dekretuak zehaztasun handiz xehatzen 
ditu zein diren zerbitzua bi hizkuntza ofizialetan emateko prest egon behar 
duten administrazio atalak (administrazio-atal elebidunak), eta, horrez gain, 
lanaren zati bat bederen euskaraz sortzeko prest egon behar dutenak (euska-
razko administrazio-atalak). Biztan denez, herri erakunde baten barruan admi-
nistrazio atalen banaketa horrek eragin sakona du lanpostuen HE erabakitze-
rakoan eta, jakina, derrigortasunak ipintzerakoan.

DEKRETUAREN BESTE ALDERDI ESANGURATSU BATZUK

Halaber, 86/97 Dekretuak garrantzi handiko beste xehetasun batzuk ere 
arautzen ditu, EAEko herri administrazioetan euskararen erabilera normaliza-
tzeko prozesuari dagokionez, besteak beste:

– Hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko bideak eta baliokidetzak.
– Salbuespen egoerak: HEren beharkizunaz salbuetsita dauden egoerak.

HEk egiaztatzea ezinbesteko betekizuna da lanpostuan derrigorrezko HE 
duen herri langile ororentzat; horrenbestez, egiaztatze bideak, hau da, azterke-
tak egin eta HEren «titulua» aitortzeko jardunbidea, ez da kontu hutsala, batik 
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bat aitorpen horri loturik baldin badago langilearentzat dena delako lanpostu 
horretan jarraitzea ala, nahitaez, lanpostuz aldatu beharra edo, areago, kale 
gorrian gelditzea.

Baita ere, HEn aitorpenaren baliokideak jasotzen ditu dekretuak, admi-
nistrazioaren beste esparruetan balio ofiziala duten tituluen aldean (hezkuntza 
sistemako HEk, EGA). Dekretuaren asmoa ulergarria izanagatik ere, hizkuntza 
gaitasunaren esparruko aitorpen ofizialen esparru hori nahasbide gertatu izan 
da zenbaitetan, «bi norabideko» sistema batean oinarritzen baita. Zorionez, 
badirudi laster elementu nahasgarri guztiak desagertuko direla, hizkuntzen 
ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzi Marko Ba-
teratua izango baita era guztietako hizkuntza titulazioen baliokidetza neurria.

Azkenik, HE derrigorrezkoak betetzeko beharkizunaz salbuetsirik dauden 
langileen egoerak arautzen ditu 86/97 Dekretuak. Langilearen adina, hizkun-
tzak ikasteko gaitasuna eta mendekotasun fisikoak nahiz psikikoak ezartzen 
ditu salbuespenaren oinarritzat. Ez modu aratz eta zalantza gabekoan, ordea: 
interpretaziorako tarte zabalegia lagatzen dio, nire iritziz, herri administrazio-
etan euskararen erabilera indargabetzen saiatu nahi lukeen orori; eta jakina da 
nahikunde hori, aurreiritziz beteta egon arren, ez dela inolaz ere urria, ez 
herri administrazioen barnean, ez kanpoan.

LANGILE KOPURUA

Dekretuaren eragimen esparrua ez da, inolaz ere, ahuntzaren gauerdiko 
eztula: hurrengo taulan ikus daitekeenez, 90.000 bat langile dira, batez beste, 
86/97 Dekretuaren eraginpean.

Herri administrazioetako langileak - 2006

EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Guztira 105.372 22.772 51.294 31.306
Estatuaren herri-administrazioa 14.418 3.271 6.922 4.225
Autonomia-erkidegoen administrazioa 59.425 12.271 29.245 17.909
Tokiko Administrazioa (Foru-aldundiak 
eta Udalak) 29.033 6.850 13.594 8.589
Unibertsitateak   2.496    380 1.533    583

Iturria: Ministerio de Administraciones Públicas.

Kopuru horiez bi ohar egin behar dira:

–  Alde batetik, esan behar da ez dagoela guztiz garbi Estatuaren herri 
administrazioko zenbat langile dagoen, legez, 86/97 Dekretuaren eragin 
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esparruaren mende; den-denak ez, noski, baina horietako batzuk bai 
(esparru batzuetako ikuskaritza zerbitzuak, gobernuaren ordezkaritzeta-
ko langileak...).

– Bestetik, unibertsitateari dagokionez, taulan ageri diren kopuru apal 
horiek AZP edo administrazio eta zerbitzuetako langileenak dira, ez, 
jakina, irakasleenak.

Nolanahi ere den, estimazio murritzena eginda ere, argi dago EAEko 
herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua erakunde 
askotako langile multzo handi bati dagokiola.

EMAITZAK, 10 URTE ETA GERO...

Modu sintetikoan esanda, eta sinplifikazio handi samar bat eginez, esan 
genezake 1997ko apirilaren 15eko 86/97 Dekretuak eragindako plangintza 
helburu guztien erdibidera iritsia dela EAEn:

– HE derrigorrezkoa duten langileen erdiek lortu dute eskatutako maila.
– Herri erakundeen % 48 euskara plan baten barruan ari da.

Zehazkiago eta xehetasun handiagoz ikus daitezke datuak hurrengo taula 
honetan:

Hizkuntza eskakizunen egiaztatze maila - 2007

Erakunde mota egiaztaturik deus ez HE1 HE2 HE3 salb. l. hutsik 

Batez beste 51,61 4,51 4,04 0,64 0,03 5,53 33,64
Udalak 53,03 8,17 7,07 1,13 0,16 6,64 23,80
Mankomunitateak 37,43 6,29 3,43 1,14 0,00 20,00 31,71
Foru aldundiak 53,91 6,22 5,66 1,02 0,00 6,42 26,76
Jaurlaritza 46,50 5,39 4,28 0,79 0,08 8,55 34,42
Herri Kontuen Euskal 
Epaitegia 70,97 3,23 9,68 0,00 0,00 6,45 9,68
Lan Harremanen Kontseilua 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Datuak Babesteko Euskal 
Bulegoa 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,43
Eusko Legebiltzarra 67,80 10,17 5,08 1,69 0,00 0,00 15,25
Euskal Herriko Unibertsitatea 31,32 1,13 1,13 0,00 0,00 1,70 64,72

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Datu «ofizial» horien esanahia ongi ulertuko bada, lerro artean irakurtzen 
jakin behar da. Izan ere, langile kopuruaz udalak, foru aldundiak eta Eusko 
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Jaurlaritza dira, luzaz, herri erakunde indartsuenak; esan daiteke portzentaje 
orokorrak eremu horietan erabakitzen direla.

Deigarria da, hain zuzen, Eusko Jaurlaritzaren egiaztapen maila izatea, 
hiru esparru handienetan, apalena.

Bestalde, adierazgarria da baita ere dekretua eman eta handik 10 urtera 
EAEko herri erakundeen erdia soilik izatea euskara plan antolatu eta berariaz 
onartutako baten barruan. Hurrengo irudiak azaltzen du egoera orokorra eta 
herrialdez herrialdekoa:

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Herrialde batetik bestera dauden alde nabarmenak direla eta, hizkun-
tzaren soziologiak erraz esplika dezake, esate baterako, Arabako zenbait 
eskualdetako udaletan zail izatea euskararen erabileraren aldeko planak 
eratzea, euskarazko zerbitzurik eskatuko duen herritarren kopurua benetan 
urria baita.

Aldiz, nekez azal dezake Bizkaiko zenbait eskualdetan hamar urteotan 
izan den utzikeria politikoa, biztanleriaz, langile kopuruz eta bitartekoz indar-
tsu diren udalerri batzuetan euskara plan baten arrasto xumerik ere egon ez 
dadin. Hain gutxi azal dezakete, ez hizkuntzaren soziologiak, ez euskara bizi-
berritzeko estrategia orokorrak, Gipuzkoako herri erakundeen heren bat (!) 
oraindik euskara plan zentzuzkorik gabe egotea.

BESTE INDIZE LAGUNGARRI BATZUK

EAEko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko pla-
netan esparru asko jasotzen dira, administrazio erakunde batek gaur egun bere 
gain dituen eskumen ugari eta, batzuetan, konplexuen araberakoak. Esparru 
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horietako bakoitzak behar luke, ziurrenik, azterketa xeheago bat, 86/97 De-
kretuak eragindako plangintzaren emaitzak luze-zabalean arakatzeko.

Alor horiek, baina, adierazgarri bezain lagungarri izan daitezke EAEko 
herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko egindako plangin-
tzaren emaitzak neurtzeko eta balorazio orokor bat egiteko. Horietako batzuk 
azalduko ditugu jarraian.

Arduradun politikoen euskara maila

Hizkuntza trebetasunen artean aldeak badaude ere, oro har arduradun 
politikoen erdia da, gutxi gorabehera, euskaraz egiteko gai, hurrengo irudiak 
erakusten duen gisan:

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Datuaren egiazkotasuna guztiz zalantzan jarri gabe, argitu beharra dago, 
nolanahi ere den, herri administrazioetako arduradun politikoak ez daudela 
86/97 Dekretuak araututako gaien artean. Beraz, besteak beste, arduradun 
politikoek ez dute egiaztapen ofizialik frogatu behar hizkuntzaren aldetik. 
Pentsatu beharra dago, beraz, aurreko irudiak erakusten dituen datuak herri 
administrazioen erantzule politikoen autoebaluazio batez sortuak direla. Datu 
baikorregiak ote dira? Ez dago zehatz esaterik, baina beratasun handi sama-
rrekoak direla begi-neurriz ikus daiteke: nekez zenbatu daitezke gure herri 
erakundeetan hautetsi eta arduradun politikoen ia % 47 euskarazko ongi 
idazteko gai direnak.
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Herri erakundeen barne errotulazioa

Batez beste, EAEko herri administrazioen mende dagoen errotulazioa 
(bulegoak bezala herriko kaleak edo bideak) euskaraz egiten da % 36,2; gaz-
teleraz % 10,2; eta ele bietan % 53,7:

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Aitortu beharra dago errotulazioaren alderdi hau izan daitekeela, alde 
askotatik ikusita, «euskararen alde» lerratzen errazena: errotuluak behin ipin-
tzen dira, irauteko, ez dira egunero aldatu edo landu behar, testu luzerik ez 
dute izaten...

Zernahi den gisaz, berriro ere, herrialde batetik bestera aldaerak badira, 
ez nolanahikoak: Gipuzkoan euskara hutsez dira herri erakundeetako % 62 
errotulu; Araban, gaztelera hutsez % 26,5.

Tresna informatikoak

Batez beste, EAEko herri administrazioek darabiltzaten tresna informa-
tikoetatik, % 34 daude euskaraz lan egiteko prestatuak; % 66, berriz, gazte-
lera hutsez. Nekez pentsa daiteke, gaur egun, administrazioak funtsezko 
langintza edo zerbitzurik egin dezakeenik tresna informatikoak, era batera 
nahiz bestera, erabili gabe. Hala ere, luzaz dira euskaraz lan egiteko egoki-
tu gabekoak:
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Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Herrialdeen artean aldeak izugarriak dira alor honetan: Arabako herri 
erakundeetan, informatika tresnetan % 92 dira gaztelera hutsez, Bizkaian 
% 64, eta Gipuzkoan % 42.

Herri erakundeen webguneak

Informazioaren eta jakintzaren aroan murgildurik bizi garelarik, herri 
erakundeen jarduerak gero eta alderdi pisutsu eta esanguratsuagoa du Interne-
ten: gero eta gehiago, administrazioaren webguneak ez dira informazio leiho 
soilak, baizik herritarrari zerbitzu zuzen eta garrantzizkoak emateko bitarteko-
ak ere.

Adierazgarria da webguneak sortzeko eta erakusteko erabili ohi den 
hizkuntza jokabidearen arteko alde nabaria:

Herri administrazioen webguneak - 2007 euskaraz gazteleraz ele bietan

Sortzen dira... 11 83 6
Erakusten dira... 12 17 71

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Gehien-gehienetan gazteleratik abiatuta sortzen dira gure herri erakunde-
etako webguneak, egia da, baina jendaurrean plazaratzeko gutxienik bi hiz-
kuntza ofizialetara jotzen da maizenik.
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Jendaurreko adierazpenak

Batez beste, EAEko herri erakundeek jendaurreko adierazpenetan jokabi-
de arras desberdina dute, adierazpen idatziz ala ahoz den:

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

ETORKIZUNARI BEGIRA

EAEko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko 
plangintza lanetan aurrera egin nahi badugu, ibilitako bidearen irakaspenak 
aintzat hartu behar genituzke, nire irudiz. Orobat, esango nuke 1997ko apiri-
laren 15eko 86/97 Dekretua eman zenetik igarotako hamar urteotan herri 
erakundeen hizkuntza politikak izan duela emaitza adierazgarririk, baina ez 
duela nahiaren muga gainditu.

Euskararen legeak herritarrari aitortzen dizkion hizkuntza eskubideetan 
urrats esanguratsurik eman nahi baldin bada, irauli bat beharko dugu, euskara 
izan dadin, lehendabizi, administrazioaren zerbitzuak emateko hizkuntza nor-
mala; eta, bigarrenik, administrazioaren lanaren tresna.

Etorkizuneko lan horri begira, jarraian azalduko ditut, nire ustez, aintzat 
hartu beharreko puntu batzuk.

Lana, euskaraz

Herri administrazioek euskaraz gehiago eta maizago lan egin behar dute. 
Udaletan, foru aldundietan, Jaurlaritzaren bulego eta ordezkaritzetan, lanean 
euskaraz jardungo duten guneak eratu behar dira, uhin biderkatzaile izan 
daitezen.

Besteak beste, belaunaldien ordeztearekin batera, heziera euskaraz jasoa 
duten gazteei aukera, bitarteko eta ingurune egokiak eskaini behar dizkiegu 



EUSKARAREN LEGEA ONARTU ZENETIK HONA... - Gotzon Egia 1275

herri erakundeetan euskaraz lan egin dezaten. Alferrik da administrazioan 
sartzeko hauta-probetan euskaraz jakin beharra aldarrikatu eta eskatzea, lana-
ren eremu guztiak erdaraz eratuak eta antolatuak baldin badira.

Itzulpengintzaren eragimena

Maiz entzun ohi dugu administrazioaren esparruko itzulpenaren kalitatea 
auzitan ipintzen. Nago kritika horiek ez ote duten, askotan, kritika egilearen 
ezintasuna edo, gutxienez, nagia ezkutatu nahi: administrazioak ematen dituen 
xedapen gehienak, gaiez nahiz estiloz, lehor samar izan daitezkeela aitorturik 
ere, ez du uste euskarazko bertsioak (halaxe izaten baitira euskarazko admi-
nistrazio testu gehienak: itzulpenak) gaztelerazkoak baino baldarragoak eta 
ulergaitzagoak direnik.

Aitzitik, nire irudiz oso kontuan hartu behar genuke hogeita bost urteotan 
euskararako itzulpengintzak ezarri dituela administrazio eta lege esparruko 
estandarraren oinarriak. Urte luzeotan, herri erakunde askotan egin den itzul-
pen lan jarraitu, etengabe eta saiaturik gabe nekez uler genitzake egungo ad-
ministrazio eta lege esparruko euskararen erabilera gehienak.

Hori alde batetik. Bestetik, herri erakundeetan lanean euskaraz jardungo 
duten guneak sortzen eta indartzen diren heinean, orekatu daiteke pixka bat 
gaur egungo itzulpengintzaren norabidea:

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Euskararen eskaera urria

Aitortu beharra dago herritar gehienek erdaraz jotzen dutela herri erakun-
deetara:



1276 EUSKERA – LII, 2007, 3

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Baldintzapen psiko-sozial asko egongo dira, ziurrenik, herritarrek adminis-
trazioaren aurrean duten hizkuntza jokabide hori arrazoitzeko, eta baldintzapen 
horietan eragiteko tresnak edo bideak bilatu beharko dituzte herri erakundeek.

Nolanahi ere den, ez zait iruditzen administrazioari zerbitzu egokiak euskaraz 
eskatzeko joera larregi goratuko denik: % 26k eskatzen du gaur egun zerbitzua 
euskaraz EAEko herri administrazioetan. Kontuan izanik 15 urtez gorako EAEko 
populazio euskalduna % 29,16 dela... Horretan, bizitza sozialaren beste esparru 
askotan bezala, herri administrazioak urrats bat aitzinetik joan behar du.

Eta beste hainbat alorretan...

– Lanpostuen ezaugarriak eta eskakizunak egungo egoerara egokitu 
behar dira.

– Profesional gazteei euskaraz lan egiteko aukera, lanabes eta ingurune 
egokiak eskaini behar zaizkie

– Kontratazio publikoan hizkuntza irizpideak aintzat hartu behar dira 
ezinbestean.

– Prestakuntza planetan euskarazko hezierari jarraitzeko bideak zabaldu 
behar dira.

– Kudeaketa tresna informatikoak elebi(aniz)tasunaren ikuspegiaz sortu 
eta landu behar ditugu.

AZKEN HITZA

Orain del hogeita bost urte legebiltzarreko indar politikoek asmatu zuten, 
denon artean, euskararen oinarrizko legea onartzeko adostasun nahikoa. 
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Gauzak asko aldatu dira ordutik hona, baina ez nuke esango orduko giro po-
litikoa gaurkoa baino bareago eta errazagoa zenik: mutur askotako hariak 
bildu behar izan zituzten legearen eragileek, Pedro Migel Etxenike orduko 
sailburuaren zuzendaritzapean, euskararen inguruan adostasun gune zabal bat 
lortzeko.

Egun, herri administrazioetan euskararen erabileran urrats bat aitzinera 
eman nahi badugu:

– Ez genuke inoiz ahantzi behar euskararen garabideak adostasun politiko 
eta sozial handia behar duela, eta une honetan euskarak leku zentralagoa 
behar duela.

– Euskararen legea onartu zeneko adostasuna, gutxieneko mailatzat hartu 
behar genuke. Herri administrazioaren eta zerbitzuen esparruan, euska-
raren erabilerak aitzinera egingo du, lehenik, euskaldunen ekimenez, 
baina, bigarrenik, euskararik ez dakitenen adostasunez. Izan ere –eta 
berriro Mitxelena parafraseatuz–, «erdara ere gurea da».





EUSKARAREN LEGEAK ESPARRU SOZIO-EKONOMIKOAN 
IZAN DUEN ERAGINA

Anaje Narbaiza

Euskararen legea onartu zenetik euskararen garapena alor sozioekonomi-
koan aztertzea tokatu zait hurrengo artikuluan. 1992an Elay Taldean Euskara 
Plana bultzatu genuenetik zorionez euskara planak beste lantegi askotara 
hedatu dira. Administrazio, enpresa eta langileen elkarlana derrigorrezkoa da 
aurrera egiteko. Orain gauzak ondo egiten baditugu, urte batzuren buruan, 
aurten 25 urte betetzen dituen legea aldatzeko moduan izango gara, Euskal 
Herrian hitzegiten diren beste hizkuntzei erabiltzeko eskubidea aitortu ondo-
ren Euskara hizkuntza propio eta ofizial bakarra bezala aurkezteko Euskal 
Herrian.

Euskarak lan-munduarekin harremana izan du historian zehar eta bitxiak 
badira ere, balio digute euskarak ekonomian duen eraginaz jabetzeko. Gastei-
zek Gaztelarekin eta Bilbok Londresekin harreman komertzial garatuenak di-
tuzten garaien testuinguruan, euskal hiztegia eta gramatika agertu ziren. 
1562an N. Landuchiok idatzitako hiztegia Dictionarium Linguae Cantabricae 
eta mende bat beranduago 1653an R. de Mikoletak idatzitako gramatika 
«Modo breve de aprender la lengua Vizcaina», Ingalaterran azaldu zen. Hipo-
tesia bada ere suposa dezakegu harreman komertzialetan aukera gehiago iza-
teko sortu zirela. Beranduago eta gure garaietara hurbilduta aipatu XX. mende 
hasieran Eibarren ALFA sortu zenean langileak euskaraz mintzatzen zirela. 
Geroztik euskarak atzera egin du eta desagertzear zegoenean berreskuraketa 
prozesuari ekin zaio XX. mende bukaeran.

HIZKUNTZA POLITIKA EZBERDINAK EUSKAL HERRIAN

Euskal Herriak hiru administrazio ezberdinek osatzen dute eta hizkuntza-
ri hiru trataera ezberdin ematen diote 80ko hamarkadan, hots: 

– Iparraldean, euskarak ez du ofizialtasunik eta izaera bereziko hizkuntza 
bezala aurrikusten da.

– Nafarroan euskara ofiziala izan arren, iharduna hizkuntzaren araberako 
eremuetan oinarritzen da, euskalduna, mistoa eta ez euskalduna.
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– Erkidegoan berriz Euskararen legea sortzen denetik 1982an, euskara 
ofiziala da. 

Hizkuntza politika bateratu eta sendo bat ez izateak eragina izan du guzti-
ongan. Iparraldean eta Nafarroan hizkuntzak ez du garapenik izan lan-munduan. 
Erkidegoan, berriz, 1982an Euskararen Legea sortzen denean lan mundua 
urruti samar geratzen da. Garai hartan askoz aldarrikapen ozenagoak entzuten 
dira, Administrazioa, Komunikabideak eta Ikasketa ereduak euskalduntzearena: 
Lan- mundua ezezaguna da. Sindikatuek hasi berriak Hitzarmenetan euskararen 
gaia sartu behar zela planteatzen. Enpresa aitzindarietan euskara ikasteko matri-
kulak ordaintzen eta ohar elebidunak tauletan ipintzen hasita.

EUSKARAREN LEGEAK EZ DAKAR DERRIGORTASUNIK 
EUSKARARENTZAT

Egoera sozial honetan, Euskararen legeak Erkidegoan erabiltzen diren 
hizkuntzak definitzen ditu:

Euskara, hizkuntza propioa eta Gaztelania hizkuntza ofiziala. Definizio 
honek bere barnean ezina dakar euskararentzat, izan ere legea aipatzen dugu-
nean derrigorrez bete behar den zerbait etortzen zaigu burura, baina kasu 
honetan ez dago derrigortasunik euskararentzat, beraz, legea bera baino gehia-
go da euskaraz bizitzeko borondate kolektiboa eta eskubidea. 

Gauzak horrela eta legeak sortutako esparru horren barnean, 1990ean 
HPINek (Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiak) eta ELAYko zuzenda-
ritzak, langile batzordearen adostasunarekin, lehen euskara planaren diseinua 
egiteko proiektua adosten dute eta 1992an Elhuyarrek diseinatutako plana 
martxan jartzen da:

Urtea Enpresa 
kopurua

Langile
kopurua

Dirulaguntza
HPS

Dirulaguntza
Udalak +

Diputazio + HPS

Euskara planen 
inguruko
ezagutza

1982 – – – – –
1992   1    165 – –
2007 150 48.500

fondo propioak
Ertaina

Langile-kopurua eta dirulaguntza publikoen bilakaera 1982-2007.

Euskaraz bizi izateko borondate kolektibo horretan aldaketa asko eman 
dira azken 25 urte hauetan eta gizarteko hainbat eragilek legea edukiz osatu 
dute. Euskara planak enpresetan gauzatzeko enpresak sortu dira Elhuyar, Artez, 
Emun, Ahize... euskara planen berri eman eta martxan jarri dituzte. HPStik 
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1800 enpresengana hurbildu dira euskara planen berri emateko eta zenbait 
kasutan lehen diagnosia egiteko. Euskararen kontseilutik urtean behin hainbat 
erakunde komertzio eta enpresekin duten harremana euskararen ziurtagiriaren 
inguruan. Herrietan burutzen ari diren ekimenak lan-munduari zuzenduta, 
Euskara Elkarteek egiten dituzten erabilera areagotzeko ekimenak eta beste 
hainbat sustapen lanei esker esan dezakegu, «Lana euskaraz egitea geroz eta 
ezagunagoa dela gure gizartean» beraz, gizarteak hurrengo urratsa ulertuko du: 
Euskara eskolako hizkuntza izatetik laneko hizkuntza izatera pasatzea. 

ELAY TALDEKO NEURRIRIK GARRANTZITSUENAK.
EREDU SINESGARRIA

Une garrantzitsua euskara laneko hizkuntza bihur dadin. 150 enpresa lagin 
txikia izan daiteke kontuan hartzen baditugu Euskal Herrian dauden enpresa 
guztiak (2006ko datuen arabera Erkidegoan bakarrik 14.321); aldiz, indarrean 
dauden planak ondo bideratzea ezinbestekoa da eredu sinesgarriak zabaltzeko.

ELAYko eskarmentutik ikasita horrela laburbiltzen dira hartutako neurri-
rik garrantzitsuenak:

– Hasiera-hasieratik zuzendaritza eta langileek adostutako proiektua.
– Euskaraz lana egiteko borondate kolektiboa izan du helburua.
– Euskara ikasi nahi ez zutenentzat hizkuntza eskubideen bermea.
– Enpresak hizkuntza ildo estrategikoaren barnean sartzea.
– Zuzendaritzaren/langileen inplikazioa.
– Egunean eguneko kudeaketa sistemetan oinarritutako sistematizazioan 

txertatzea.
– Enpresaren aldetik Finantziazioa onartzea.
– Euskara beste edozein proiektu lez kudeatzea.
– Ikaste /erabiltze erritmoak errespetatzea, eta helburu pertsonalizatuak 

gainditzea.

Dena den hizkuntzak badakarkio enpresari modu zorrotzean neurtezinak, 
baina ekonomian eragina duten gaiak. Boterea duten hizkuntzek eragina duten 
bezala botererik gabeko hizkuntzek ere ekonomian eragina dute:

– Enpresako komunikazioa eta kohesioa hobetzen ditu. 
– Langilegoaren parte hartzea areagotzen du.
– Lana egiteaz gain hizkuntza bat ikasi eta erabiltzeak motibazio berezia 

sortzen du langileengan.
– Motibazio bera sortzen du harreman komertzialetan ere.
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Urtea Langile kop. Oinarizko maila
ez dutenen % Erabilera %

1992 165 %35 0
2007 238 %70 %90

Elay taldeko bilakaera ulermenean eta idatzizko erabileran %.

Oraindik era badira gainditu beharreko erronka batzuk. Langileek hizkun-
tza aldaketari dioten beldurra uxatzea. Hizkuntza batean lana egitetik bestera 
pasatzeak prozesu luzeak dira, ez dira urte batetik hurrengora lortzen. ELAY-
ko kasuan Antzuolan kokatuta eta euskara ez zekitenen kopurua %35ekoa 
izanik, 15 urte pasa dira eta oraindik %10 falta da %100 erabilera lortzeko. 

Euskara ulertzen duenari, errespetuz Gaztelaniaz egiteak modu onen eredu 
izan beharrean, egin behar ez denaren eredu izatea. Euskal Herriko enpresen 
arteko harreman komertzialak euskaraz burutzen hasteak, modu egokiena da 
euskaraz egiteko beldurra galtzeko, horrek ez du produktua garestitzen eta. 

SINDIKATU, ENPRESA ELKARGO ETA ERAKUNDEEN PARTE 
HARTZEA EZINBESTEKOA

Enpresa batek, barnera begira euskararen plana gauza dezake borondate-
an oinarrituta, ez da ezinbestekoa derrigortzea, baina lagungarriak dira ingu-
ruan dituen erakundeen babesa eta bultzada, batez ere Administraziotik, Sin-
dikatuetatik eta Enpresa Elkargoetatik. Bultzada handia hartuko luke 
Sindikatu eta Enpresa Elkargoetatik euren sustapen planak bideratuko balituz-
kete euren partaideen artean eta nola ez, Lan eta Industria sailek euskararen 
planak inbertsio modura aurreikusi eta babestuko balute. Administrazio Zen-
tralarekin dauden hainbat erregistro eta komunikazio euskaraz bete ahal izate-
ko baliabideak garatuko balira. Baina batez ere Enpresek, eguneroko harreman 
naturaletan administrazioko edozein sail edo departamenturekin euskaraz 
egiteko ohitura ikusiko balute askoz lehenago normalizatuko genuke lan-
-mundua.

Gaur egun gauden egoera soziolinguistikoan, Gaztelania, hizkuntza bote-
retsuena, legez ofiziala izateak, euskararen garapena moteltzen du. Baina gaia 
sakon alda zitekeen Sindikatuok eta Politikook gutxiago begiratuko bagenio 
botoari. Euskara dela eta, botoen batuketak eta kenketak egiten ditugun bitar-
tean ez dugu urrats handirik egingo. Euskararen inguruan apustu eta helburu 
garbiek sinestaraziko digute euskara gure hizkuntza propio dela eta berresku-
ratzeko premia etikoa dugula. Urrats horiek eman eta urte batzuk pasatu on-
doren izan gintezke lege aldaketaren atarian, Euskal Herrian hitzegiten diren 
beste hizkuntzei erabiltzeko eskubidea aitortu ondoren, Euskara hizkuntza 
propio eta ofizial bakar bezala aurkezteko Euskal Herrian.



EUSKARAREN LEGEAK HOGEITA BOST URTE
ESKOLA ALORREKO BILAKAERA: BALIOESPEN-SAIOA

Mikel Zalbide

SARRERAKOAK

Hogeita bost urte egin ditu Ley Básica de Normalización del Uso del 
Euskera edo Euskararen Erabilera Normaltzeko Oinarri Lege

Sabino Arana 
Fundazioa

Euskeraren Erabilera Arauzkotzeko Oinarri Lege
Euskararen Legea EEN legea



I. ABIABURUA: NONDIK DATOR EEN LEGEA?

Charte de la Langue Française
La loi 101 en milieu scolaire: impacts et 

résultats; L’enseignement en français au primaire et au secondaire pour 
les enfants d’immigrants: un dénombrement démographique

Voces Diversae 20 Anys

 Euskal Irakaskuntza: 10 urte 
Hik Hasi Euskal Eskolaren azken 20 



I.1. Euskararen egoera soziolinguistikoa

I.1.1. Euskara-erdarak gizarte-bizitzan



erabilera eza-
guera

Reversing Language Shift
(undisputed) breathing space





baserritik



Lurraldea Biztanleak etorkinak (28) etorkin %

 (28)1. taula. EAEko biztanleak 1975ean. Kanpoan jaiotakoak zenbat (28)

language shift



per capita

modus vivendi

per capita
Renta nacional de España y su distribución 

provincial

code-switching

code-switching

language shift



language spread

Etxeko mintzaera nagusia erdara euskara

Hiriburuetan

Informe FOESSA





de facto



habitat babestua 

de fakto



kanta berria

Etendura

I.1.2. Euskara-erdarei buruzko jarrerak

a) Euskaltasun xaharkituaren kale-ikuspegi estereotipatua
vasco



residual

vasco-euskaldun
Pello Kirten, Chomin 

del Regato

Pellokirten-en eta Chomin del 
Regato-

status

vizcaíno
Lo vizcaíno en la literatura castellana

 «

autoodio

deje



kaletar vasco

vasco gehien aitechu mia 

vasco-
vasco 

Vasco

b) Euskara arrisku-iturri

Domingo,

nazionismo



vasco

c) Euskaltasunaren defentsa esplizitua.



Continuum

plus plus
modus

vivendi

d) Jarrera nagusi berriaren adostasun-puntua: euskal eskolaren beharra.

Pellokirten»
per se

Continuum

aldeko/kontrako

ren eta commitment
lan-

guage loyalty ezina ekinez egiten 
intertranslatability



Language loyalty-ren
adaska

modus
vivendi

Araba Bizkaia Gipuzkoa

3. taula. euskararekin zer egitea komeni da? Jendearen erantzuna



I.1.2. EAEko hiztunen elebitasun-moldaera

club



standard

batetik aurrera euskaldun berriak

Euskaldun berri

Euskaldun berriekin euskaraz



I.2. Hezkuntza elebidunaren egoera operatiboa

Nation-
building language



Ley General de Educación

Transitional Bilingual 
Education

Transitional Bilingual Education 

Euskal Mundu Batzarra Euskaltzaleen 
Biltzarra



Gordailuren eta Saioka

Elhuyar
UZEI



I.3. Aurrelanak, autonomia aurreko epealdian

I.3.1. Aurrelanak, Gobernu Zentralean

Euskara batua zertan den. 



Euskararen Irakas-
le Diploma 

I.3.2. Aurrelanak, Eusko Kontseilu Nagusian

A, B eta D ereduak moldatzea



Euskararen Irakasle Diploma Eus-
kararen Irakasle Diploma

  Irakasle-eskola publikoen birmoldatzea.

Batxilergorako (eta Lanbide Heziketarako) irakasle-gai euskaldunak 
prestatzea.



I.4. EAEko lege-marko nagusia, hezkuntza alorrean

status

I.5. EEN legea, Legebiltzarrean eta Konstituzio Epaitegian

Oinarri-



II.  EEN LEGEAREN EZAUGARRI NAGUSIAK, HEZKUNTZAREN 
IKUSPEGITIK

II.1.  Legearen azken xedea, denentzat berdina



lengua vehicular lengua curricular) 

II.2. Nork du eskola-hizkuntza erabakitzeko eskubidea?



II.2.1. Hizkuntza-eskubideen norbanako eta lurralde-irizpideak, EENren
arabera



the principle 
of personality of the linguistic rights the principle of te-
rritoriality



 continuum
ontinuum

lurralde/norbanako

ren alorreko ama-hizkuntza zonalde so-
ziolinguistikoa

II.2.2. Ama-hizkuntza eta hizkuntza-eskubideen norbanako irizpidea

ez



behar

beharra
eskubidea

behar

II.2.3. Zonalde soziolinguistikoa eta hizkuntza-eskubideen norbanako
irizpidea



II.3. Pausoz pauso eta epe-muga jakinik gabe garatzekoa



II.4. Hezkuntzari dagokionez, jeneralista

de facto

II.5. EENren ezaugarriak, laburbilduz



ikasle guztiek jakin behar dute euskaraz eta gaztelaniaz

Gurasoek edo ikasleek 
beraiek dute eskola-hizkuntza auke-
ratzeko eskubidea.

Pausoz pauso aplikatzeko legea

noiz egin tempo

Jeneralista da EEN

nola egin

III. EEN LEGEAREN APLIKAZIO NORMATIBOA

slogan

slogan



III.1. Lege bidezko arautze-lana

III.1.1. Madrilgo Gorteen legeztatze-lana



III.1.2. Eusko Legebiltzarraren legeztatze-lana



III.2. Dekretu eta agindu bidezko arautze-lana

III.2.1. Madrildik

III.2.2. Gasteiztik



Noizko EHAA ZERTAZ ZER

4. taula. Eusko Jaurlaritzak EEN legea garatzeko lehen urteetan egindako
arautze-lana



a) Hiru ereduen arauzko zehaztapena

b) Euskal plazak definitzeko arautze-lana



c) Euskara(z) irakasteko behar den euskara-maila arauz definitzea

d) EAEko eskola-curriculuma zehazteko arautze-lana

e) Garapen-programa jakinen arautze-lana



Glotodidaktika eta HGA IRALE
, EIMA  NO-

LEGA ULIBARRI

Glotodidaktika eta HGA 

IRALE

IRALE

EIMA 



NOLEGA  ULIBARRI 

IV. EEN LEGEAREN APLIKAZIO OPERATIBOA



IV.1. Gurasoek seme-alaben eskola-hizkuntza aukeratu ahal izatea

IV.1.1. A, B eta D ereduak eratu eta zabaltzea

bottom-up

ko modus operandi 



IV.1.2. Irakasleen hizkuntza-osaera egokia segurtatzea



Euskal Hizkuntza eta Literatura



IV.1.3. Euskarazko ikasmaterialgintza



IV.2.  Ikasleek hizkuntza ofizial bien ezagutza praktikoa eskuratu ahal 
izatea

jakin beharra eskubide

 factum



a) Euskara, ikasle guztien asignatura



b) Hizkuntzen trataera

c) Irakasleen prestaera glotodidaktikoa



d) Ikasleen hizkuntza-maila neurtu eta aditzera ematea

EAEko ikasleen elebitasun-maila: zenbait ebaluazio-lan



eragina

5. taula. Hezkuntza-administrazioaren eraginez ikasleen elebitasun-mailaz egindako
hainbat ebaluazio

e) Euskararen erabilera indartzea, gela barruan eta handik kanpora



IV.3. Eskola-giroa euskaldunduz euskararen erabilera indartzea

Eskola hiztun bila.



input-output



V. OINARRIZKO LAN-PROZEDURA TEKNIKOAK

Eskola Hiztun Bila



V.1. Gaitasun-agirien jestioa (HGA)

V.1.1. Euskararen Gaitasun Agiria (EGA)

Euskararen Gaitasun Agiria



D tituluak



Urtea Matrikula EGAdun Urtea Matrikula EGAdun

Guztira 317.365 81.707

6. taula. EGAko azterketari- eta agiridun-kopuruak, 1982-2007

Association of Lan-
guage Testers in Europe

agiriak Gaitasun Operatibo Eraginkorra 

V.1.2. Irakasleen hizkuntza-eskakizunak (HE1, HE2, HLEA)



HE1

HE2

HLEA (Hezkuntzako Langileen Euskara Agiria):

a) Deialdi irekiko emaitzak, urterik urte

sorrera



noiz aurkeztu gainditu % noiz aurkeztu gainditu %
* *
* *

Guztira 35.504 12.081 34,0 Guztira 19.661 3.432 17,5

7. taula. HE1, deialdi irekia 8. taula. HE2, deialdi irekia

b) deialdi itxiko emaitzak, urterik urte

noiz aurkeztu gainditu % noiz aurkeztu gainditu %

Guztira 6.120 3.414 55,8 Guztira 7.789 3.641 46,7
9. taula. HE1, deialdi itxia 10. taula. HE2, deialdi itxia



V.1.3. Hizkuntza Eskola Ofizialen (HEOen) gaitasun-maila

gaitasun-maila

urtea matrikula gainditu % urtea matrikula gainditu %

guztira 36.972 6.533 17,7
12. taula. HEOko deialdi libreak,

urterik urteguztira 8.336 2.990 35,9

11. taula. HEOko deialdi ofizialak,
urterik urte



V.1.4. Hizkuntzazko Gaitasun Agirien baliokidetza-sistema berritzea



V.2. Irakasleen hizkuntza-prestaera (IRALE)

V.2.1. IRALEren oinarri-oinarrizko ezaugarriak



V.2.2. IRALEren dimentsioa, urteen joanean





1. irudia. irakastorduz kanpoko ikastaroen matrikula-kopuruak, 1981-82tik 1993-94ra

2. irudia. irakastorduz kanpoko behe-
mailako ikastaroen eskabide- eta

matrikula-kopuruak, 1994-95etik 2007-08ra

3. irudia. irakastorduz kanpoko goi-
mailako ikastaroen eskabide- eta

matrikula-kopuruak, 1994-95etik 2007-08ra



4. irudia. irakastordu barneko behe-mailako ikastaroak: matrikulak

5. irudia. irakastordu barneko goi-mailako ikastaroak: matrikulak



V.3. Ikasmaterialgintzaren jestioa (EIMA)

V.3.1. kalitatea ziurtatzeko mekanismoak



Edukiaren onespen-azterketa. L

Hizkuntzazko onespen-azterketa. 

Teknikazko egokitasun-azterketa. 

Orotariko kalitate-saria. 

Ixaka Lopez-Mendizabal eta Migel Altzo



V.3.2. Ikasmaterialak sortzeko eta produzitzeko diru-laguntzak

EIMA

EIMA

EIMA

Ixaka Lopez-Mendizabal
Migel Altzo

13. taula. urteroko EIMA-deialdiak



V.3.3. Ikasmaterialen produkzioa

a) Ikasmaterial inprimatuen produkzioa



Urtea Liburuak Ikaslib % Urtea Liburuak Ikaslib %

14. taula. ikasliburuen produkzioa eta ezarpen-proportzioa

b) Ikus-entzunezko ikasmaterialen produkzioa, 1982-2007 epealdian

Urtea Guztira Bideo Audio Beste



Urtea Guztira Bideo Audio Beste

15. taula. ikus-entzunezko ikasmaterialen bilakaera, 1982tik 2007ra

c) Hezkuntza-softwarearen produkzioa, 1982-2007 epealdian

Urtea Guztira Jator Itzulp

Urtea Guztira Softw.
arrunt

CD-
Rom

Inter-
net

16. taula. hezkuntza-softwaregintzaren oraindainoko bilakaera



V.3.4. Ikasmaterialen zabalkundea eta kontsumoa

a) Ikasmaterialen katalogazioa

b) Aukeran dauden materialen informazio-zabalkundea

c) Materialen erabilera-azterketa



V.4. Erabilera indartzeko eskola-ekimenak (NOLEGA eta ULIBARRI)

Euskararen erabilera ezagutza

corpus



6. irudia. Eskola-antzerkigintza.
Urtero zenbat ikastetxe

7 irudia. Eskola-bertsogintza.
Urtero zenbat ikastetxe

8. irudia. Eskola-kantagintza.
Urtero zenbat ikastetxe

9. irudia. Eskola-irratigintza.
Urtero zenbat ikastetxe



10. irudia. Eskola-kontalaritza.
Urtero zenbat ikastetxe 11. irudia. Euskal Idazleak Eskolara.

Urtero zenbat emanaldi

Urruzuno eta Barriola Euskal 
Idazleak Eskolara

EIE



12. irudia. ULIBARRI programan urtero zenbat ikastetxe

VI. EREDUEN BILAKAERA: IKASLE-KOPURUAK



VI.1. Haur-jaiotzak eta ikasle-kopuruak

13. irudia. Jaiotza-kopuruak EAEn, 1970-2005



14. irudia. Ikasle-kopuruak EAEn, 1982-83 tik 2007-08ra

VI.2. Ereduen bilakaera, oro har



15. irudia. Ereduen bilakaera globala (maila guztiak: HH, LMH, DBH, BATX eta LH).
Zenbaki absolutuak, «X eredua» barne



16. irudia. Ereduen mende-laurdeneko bilakaera portzentuala (maila guztiak: HH,
LMH, DBH, BATX eta LH). Portzentajeak, «X eredua» barne



VI.3.  Ereduen bilakaera Haur Hezkuntzan (HH) eta Lehen Hezkuntzan 
(LMH)

17. irudia. Ereduen bilakaera EAEko HHn eta LMHn (hasieran EAn eta OHOn),
zenbaki absolutuetan



18. irudia. Ereduen bilakaera portzentuala EAEko HHn eta LMHn
(hasieran EAn eta OHOn).



HH eta LMHko bilakaera, sektoreka



19. irudia. Ereduen bilakaera EAEko
HHn eta LMHn: sektore publikoa

20. irudia. Ereduen bilakaera EAEko
HHn eta LMHn: sektore pribatua



VI.4. Ereduen bilakaera Bigarren Hezkuntzan



21. irudia. Ereduen bilakaera, EAEko Bigarren Hezkuntza osoan



22. irudia. Ereduen bilakaera, Bigarren Hezkuntzako herri-ikastetxeetan

23. irudia. Ereduen bilakaera, Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuetan



VI.5. Eredu-banaketaren izaera dinamikoa



24. irudi-multzoa. Ereduen bilakaera, mailaz maila. Azken hamarkadaren azalpen
kontrastiboa.



EUSKARAREN LEGEAK HOGEITA BOST URTE - Mikel Zalbide 1375

VII. EMAITZAK: NOLA DAUDE KONTUAK 2007-08AN?

Ikusia daukagu gorago, txosten honen VI. atalean, 1982-83tik aurrera 
zernolako bilakaera izan duen EAEko eskola-munduak hainbat alorretan. 
Atentzio berezia eskaini diogu ereduen bilakaerari. Beste zenbait alor ere 
kontuan izan dugu V. atalean: irakasle elebidunak lortzeko hartu diren neurri-
ak, ikasmaterialen prestaera bultzatzeko zer egin den, euskararen erabilera 
bultzatzeko eraman den bidea eta abar. Zein da, ordea, gaurko egoera konk-
retua? Nola daude kontuak 2007-08 ikasturtean? Bete al dira Euskararen 
Erabilera Normaltzeko oinarri-legeak agintzen zituen xede nagusiak? Ba al 
dago, gaur egun, euskaraz zein gaztelaniaz ikasterik? Ikasleek lortu al dute 
hizkuntza ofizial bietan behar adinako ezagutza praktikoa? Zabaldu al da 
euskararen erabilera, eskola-munduan eta, azken batean, gizarte osoan? Gal-
dera horiei erantzun nahi zaie atal honetan.

VII.1. Ereduek hartu duten hedadura

Galdera biri erantzungo diogu hemen, funtsean: a) zer hedadura dute hiru 
ereduek 2007-08 ikasturtean?; b) hedadura hori zenbat aldatu da EEN legea 
onartu zenetik hona? Galdera bi horiek adierazten dute argien, ereduen garapen 
kontuan zer gertatu den. Biak ikusiko ditugu hortaz, hurrenez hurren.

VII.1.1. Ereduen hedadura 2007-08 ikasturtean

Ereduen banaketa ez da uniformea: ez ikastetxe motaz, ez lurraldez eta 
ez ikasmailaz da uniformea. Ikasmaila guztietan ez dute ereduek, hasteko, 
hedadura bera: B eta D ereduek garapen zabalagoa izan dute behe-mailetan 
eta txikiagoa goi-mailetan. Badakigu, era berean, garapen-maila diferentea 
lortu dutela ereduek ikastetxe publikoetan eta pribatuetan: publikoetan zabal-
duago dago D eredua, eta pribatuetan Asko hedatu da B. Lurralde kontuari 
dagokionez, azkenik, D eredua nagusitu da Gipuzkoan eta hori baino garapen 
banatuagoa izan dute ereudek Bizkaian eta Araban.

Ereduak ikasmailaka, 2007-08 ikasturtean.

Lurralde batetik bestera dauden diferentziak eta publiko/pribatu bereizke-

erabiliko ditugun siglen esanahia: HH: Haur Hezkuntza bi edo hiru urtetik sei urtera arteko 
ikasleak; LMH DBH: Derri-
gorrezko Bigarren Hezkuntza: hamabi urteetik hamaseira arteko ikasleak; DBHO: hamasei urtetik 
gorako ikasleak.
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dagokienez, EAEko ikastetxe publikoak eta pribatuak osorik hartuta honako 

X A B D Guztira
Ikasmaila ikasleak % ikasleak % ikasleak % ikasleak % ikasleak

HH   426 0,49 4.782 5,49 21.795 25,00 60.168 69,02 87.171
LMH   826 0,77 10.541 9,85 32.625 30,49 63.015 58,89 107.007
HH+LMH 1.252 0,61 15.665 8,05 54.440 27,98 123.234 63,33 194.591
DBH   504 0,73 14.947 21,61 18.139 26,23 35.556 51,41 69.156
HH+LMH+DBH 1.756 0,67 30.612 11,61 72.579 27,52 158.790 60,20 263.747
Batxilerra   194 0,65 14.949 50,15    390 1,31 14.275 47,89 29.808
Lanb Hezik     0 0,00 20.002 76,84    697 2,68   5.333 20,49 26.032
DBHO   194 0,35 34.951 62,59 1.087 1,95 19.608 35,12 55.840
GUZTIRA 1.950 0,61 65.563 20,51 73.666 23,05 178.408 55,82 319.587

17. taula. A, B eta D ereduen hedadura 2007-08an

Atzekoz aurrera hasiko gara datuok azaltzen. Hots, jeneraletik kokretura 
joko dugu. Horrela, EAEko ikastetxe publiko eta pribatu guztiak batera 
hartuta, honako emaitza hauek dira 2007-08an nagusi:

a)  Guztira, unibertsitatera arteko mailetan, ikasleen %55,82 D ereduan 
dabil, %23,05 B ereduan eta %20,51 A ereduan. D eredua da beraz 

iristen). Azkenik, ikasleen %20 dabil A ereduan. Hori da 2007-08ko 
datu-azalpen osoa. Xehetasunetara pasatuz,

hamasei urte arteko ikasleen artean). Bere ondoren B eredua dator: 

c)  D ereduaren nagusitasuna oso deigarria da Haur Hezkuntzan eta Lehen 
Hezkuntzan: bi eta hamabi urte arteko ikasle guztien ia bi heren 

HHko eta LMHko lerro berezietan. Taulatik kanpora utzi da, bestalde, Helduen Hezkuntza. Ze-
reginen Ikaskuntza, azkenik, Lanbide Heziketaren multzoan sarturik dago.
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d)  Nagusitasun hori are deigarriagoa da Haur Hezkuntzan: ikasle guztien 
-

rik, HHko ikasleen %6 biltzen du soilik.

e)  DBHn ere nagusi da D eredua. Nagusitasun hori ez da, ordea, behe-

sei-zortzi urteko datuen errainu da, nolabait, gaurko DBHko egoera.

D). Jakin badakigu, behe-mailetan orain dela hamar-hamalau urte 
ageri zen egoera islatzen dela egungo Batxilergoan, D ereduari dago-
kionez. Diferente da kontua, aldiz, Lanbide Heziketari dagokionez: 
bestelako azalpena du bilakaera horrek.

Ereduak ikastetxe-motaka, 2007-08 ikasturtean. Esan dugu, bestalde, 
ikastetxe publikoen eta pribatuen bilakaera diferentea izan dela EAEn. Ikus 
sare bien 2007-08ko egoera, hamabi urtetik beherako ikasleak hartuz batetik 
eta hamabi urtetik gorakoak bestetik.

2007-08 % X % A % B % D

HH+LMH publ 0,00 4,65 14,11 81,24
HH+LMH prib 1,29 11,44 41,81 45,47
DBH+DBHO publ 0,00 35,81 6,96 57,23
DBH+DBHO prib 1,08 43,76 23,25 31,91

18. taula. Ereduen portzentajea sare publikoan eta pribatuan, 2007-08an

Funtsezkoa da bereizkuntza hori: txostenaren VI. atalean bilakaera aldetik 
esandakoa bizi-bizirik dago egungo kurtsoan ere: D eredua askozaz garatuago 
dago sare publikoan, eta pribatuan askoz hedadura zabalagoa du B ereduak. 
Diferentzia hori ulertu gabe ez dago ezer asko entenditzerik, nire ustez. Are 
diferentzia nabarmenagoak ikusiko genituzke, gainera, sektore pribatua bitan 
banatuko bagenu: hots, alde batean ikastolak jarriko bagenitu eta bestean 

Kristau Eskola eta gainera-
koak). Oso kontuan izan behar da hori guztia, egungo egoera eta aurrera be-

orain arte. Orain arte hala izanak ez du bermatzen ordea, gorago azaltzen saiatu naizenez, 
hemendik aurrera hala izango denik. Urak nahasten direnean, eta oso nahastu dira azken aldian, 
zail da predikzio zentzuzkorik egitea. Ur nahasten dabilenak inork baino gogoanago izan behar 
luke hori.

dezake.
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VII.1.2. Legea onartu zenetik honako aldaketa

Tentazioa izan dezake irakurleak, goiko puntuan esandakoak irakurrita, 
ereduen garapen guztia EEN legeari zor zaiola uste izatekoa. Horri zor zaiola 
edota, gutxien-gutxienez, EEN onartu zenetik hona lortu dela hori guztia. 
Gauzak ez dira horrela. Legea onartu zenean, 1982-83 ikasturtean, euskarazko 
irakaskuntza ez zegoen hutsean: gogoratu txosten honen I. atalean esandakoak. 
Ez da egia, beraz, ereduen egungo garapen-maila EENren eraginpekoa denik 
osorik. Legearen benetako eragina zenbatekoa izan den baloratzeko, orduko 
eta oraingo datuak konparatu behar dira, eta kenketa egin. Hots, 1982-83tik 
2007-08ra hiru ereduen hedaduran zenbateko aldaketa gertatu den analizatu 
behar da. Ondoko bi taulek ematen dute 25 urteko trasformazio horren berri.

HH +
LMH

1982-83 2007-08
Ikasleak % Ikasleak %

X 73.404 19   1.252 0,64
A 222.744 56 15.665 8,05
B 41.270 10 54.440 27,98
D 58.751 15 123.234 63,33

Guzt 396.169 100 194.591 100

DBH +
DBHO

1982-83 2007-08
Ikasleak % Ikasleak %

X 24.300 19     698 0,56
A 95.017 75 49.898 39,92
B   3.188   2 19.226 15,38
D   4.948   4 55.174 44,14

Guzt 127.453 100 124.996 100

19. taula-bikotea. Ereduen neurri-aldaketa, EEN onartu zenetik

Hamabi urtetik beherako ikasleen datuak begiratuz batetik, eta hamabi 
urtetik gorakoenak bestetik, zera ikusten da:

transformazio handia gertatu da 1982-83tik hona. Hasieran A ereduan 

eta B+D ereduak %91 baino gehixeago dira. Bada, beraz, aldea.

b)  Antzeko transformazioa gertatu da DBHn eta DBHOn. Hots, gutxi 

%94tik %40,48 jaitsi da, B eredua %2tik %15,38ra igo eta D eredua, 
azkenik, %4tik %44,14ra igo. Bada aldea, beraz, ikasmaila hauetan 

Gipuzkoa) biltzen ditu kontu-errendatze honek, HH eta LMH hartuz konparazio-gai. Kontuz, 
halere: 1982-83an ez zegoen Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzarik, Eskolaurrea eta OHO 
baizik. Orduko eta oraingo segmentazioak ez datoz bat, ehuneko ehun: orduan hiruzpalau urtetik 
hamalaura arteko neska-mutilak zebiltzan EAn eta OHOn, nagusiki. Orain, berriz, bizpahiru ur-
tetik hamabira artekoak dabiltza batez ere HHn eta LMHn. Konparazioa ez da funtsik gabea, 
halere: argazkia ez dago oso distortsionatua.
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ere: B+D ereduak %6 izatetik %59,5 izatera pasa dira Bigarren Hez-
kuntzan, EEN legea onartu zenetik.

Taula-bikote honek gauza bat baino gehiago erakusten du, labur bilduz: 
B eta, bereziki, D ereduek hartu duten pisua eta hedadura, lehenik eta behin. 
Hori baino gehiago ere ondoriozta liteke, ordea, datu horietatik: bilakaera 
horren izaera dinamikoa. Behe-mailetan urrutirago iritsi da D eta B ereduen 
ezarpena, eta eskema hori gorantz hedatuz doa urtetik urtera.Aurrerago heldu-
ko zaio berriro gai honi.

Gorago esan denez, bestalde, ereduen bilakaera ez da uniformea izan sekto-
re publikoan eta pribatuan. Ikastetxe publikoetan aurrerago iritsi da D eredua. 
Ikastetxe pribatuetan, aldiz, leku zabalagoa eskuratu du B ereduak. Bietan ere, A 

1982-83 2007-08
Ikasleak % Ikasleak %

X 60.796 31,10
A 106.403 54,42 4.522 4,65
B 19.699 10,08 13.714 14,11
D   8.612 4,40 78.946 81,24

Guz 195.510 100 97.182 100

1982-83 2007-08
Ikasleak % Ikaslea %

X 12.608   9  1.252 1,28
A 109.572 77 11.143 11,44
B 11.113   8 40.726 41,81
D   8.746   6 44.288 45,47

Guz 142.039 100 97.409 100

20. taula. Ereduen bilakaera EAEn, HHko 
eta LMHko herri-ikastetxeetan

21. taula. Ereduen bilakaera EAEn, HHko 
eta LMHko ikastetxe pribatuetan

D eredua asko zabaltzen ari dela. Baina ez nolanahi: gurasoak behartu egin 
dira, beren seme-alabak B eta, bereziki, D ereduko gelara bidaltzera. Horre-

VII.2. Euskaraz edo gaztelaniaz ikasteko aukera

Euskaraz ikasi nahi duenak euskaraz ikasi ahal izango duela dio EEN 
legeak, eta gaztelaniaz ikasi nahi duenak gaztelaniaz. Ba al dago benetan 
aukerarik, euskaraz edo gaztelaniaz ikasi nahi duenak euskaraz edo gaztelaniaz
ikas dezan? Zer neurritan errespetatzen da gurasoen aukera, beren haurrek 
hizkuntza ofizial batean edo bestean ikasi ahal izatekoa? Erantzun erraza du 
galdera horrek eta, aldi berean, zaila.

-
re bi direnak, hiru ziren orduan: publikoa, pribatua eta ikastolak. Azken hauen osaera, urte-ingu-
ru hartan, 4. eranskinekoa zen.
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Erraz da galdera horri erantzuten, baiezko biribila emanez. Inoiz ez da izan, 
jakina denez, azken 25 urteotan bezain aukera zabalik ikasketak euskaraz edo 
gaztelaniaz egiteko. Segurtasun handiz esan liteke, inoiz baino aukera zabalagoak 

utzita) euskararen zokoratzea izan da eskola-munduan arau, lautatik hirutan. Gutxi-
tan izan du euskarak eskola-hizkuntzaren statusa, eta gutxi horietan ere maizago 

transitional bilin-
gual education gisa: cf. Fishman eta Lovas, 1970). EEN legeak ofizialtasun betea 
eman dio euskarari, gaztelaniaren pare, EAEko eskola-munduan. Hori bakarrik ez: 
euskaraz ikasteko aukera zabaldu egin da, oro har, azken mende-laurdenean. Orain 
dela 25 urte, beren seme-alabentzat euskarazko ikasbidea nahi zuen hainbat gurasok 
ez zuen hartarako aukerarik izan. Ez zegoen irakasle euskaldunik, eta irizpide 
murrizkorrez jokatu behar izan zen, hainbat kasutan, bai B edo D ereduko lerroak 

-
nitzerakoan. Irizpide murrizkor horrek eraginik kaleratu zen adibidez 1986ko uz-
tailaren 4ko Agindua, jendeak komunzki 4/4 dekretua deitu izan zuena. Gerora ere 
zuhur jokatu behar izan zen maiz, B edo D ereduko gela bat irekitzeko orduan. 
Inoren eskubideak urratzekotan B eta D eredua eskatzen zutenen gurasoen eskubi-

ereduaren aldekoek izan zituzten nagusiki, ez A ereduaren aldekoek. Urteen harian, 
lehen hamarkadako muga-ezintasun hura arinduz joan izan da: gero eta irakasle 
gehiago elebiduna da eta ikastetxeek beraiek, motibo bategatik edo bestegatik, 
merkatuaren eskabide nagusira egokitu ahal izan dute beren eskola-eskaintza. Ez 
dago dudarik, alde horretatik, neurri zabalean segurtatzen dela gaur egun, derrigo-
rrezko ikasmailetan bereziki, euskaraz ikasteko eskubidea.

Eta gaztelaniaz ikasteko aukera? Bermatzen al da gaztelaniaz ikasteko esku-
bidea ere?. Hasieran, 80ko hamarkadan ez zegoen horretarako arazorik: hiri eta 
herriburu gehienetako ikastetxeek erdaraz funtzionatzen zuten, erdi- eta goi-mailan 
bereziki, eta seme-alabentzat erdarazko eskolaketa nahi zuen hiritarrak aukera 
zabala zeukan eskueran. Euskarazko eskola nahi zuenak baino askozaz zabalagoa 
normalean. Urteen joanean, ordea, aldatu egin dira gauzak eta egungo egunean, 
ikasmaila eta eskualde jakinetan bereziki, zail da erdara hutsezko aukera handirik 

oro har. Jakin badakigu, bestalde, lege-urratzearen kexa gutxi iritsi zela epaitegietara.
marginalia sozialarekin identifikatu izanak ekarri 

duela A ereduaren gainbehera bizia, ez gurasoen nahiak. Zail da horrelako baieztapenei erantzun 
biribilik ematea, alde batera zein bestera. Dudarik ez da A ereduko hainbat ikastetxerentzat kal-
tegarri gertatu dela, luzera begira, une batean salbamen-taula zirudikeena. Ez da egia, ordea, es-
tratifikazio sozialaren ikuspegitik A eredua unibokoa denik. A ereduko hainbat ikastetxe, sektore 

-
aren goi-geruzetako ikasleen bilgune da. Hots, justu marginaliaren antipodetan dauden ikasleen 
bilgune. Sinplifikazioekin kontuz ibili behar da, beraz.
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ez dutenik azken mende laurdenean eta, beraz, eskola-munduan gertatu den bila-
kaera beren gogoz kontrakoa, goitik inposatua edo induzitua alegia, izan denik. 

-
bide, 1999), gauzak aski berez bere joan direla uste izateko.

Mende-laurdeneko balorazio globala gauza bat da, dena den, eta oraingo 

da gaur egun, bere haurrarentzat A ereduko eskola nahi duten gurasoei auke-
ra hori eskaintzea. Are zailago etxetik hurbil eskaintzea. Hasieran B eta D 

Lehen Hezkuntzan. EEn legea ez al da beraz betetzen. Ez nuke nik halakorik 
esango. Datuak behar dira, eta ez dut halakorik, A eredua eskatzen duten 

edo D eredura joatera behartzen direla esateko. Zailtasuna hor dago, dena den: 
itsuenak ere ikusten du hori.

Ez dago dudarik eredu-aukeraren printzipio handi horrek, gizarteko 
printzipio handi gehienek bezala, beren eragozpenak eta muga-arazoak dituz-
tela paperetik praktikara pasatzean. Euskaraz ikasteko aukera-murriztapenei 
dagokienez, goi-mailetan eta arauz kanpoko ikasbideetan daude gaur egun 
arazo nagusiak. Lanbide Heziketan, esate baterako, ezinezkoa da orain ere 

zenbait gaitan aurrera egin den arren mende-laurden osoan erabat konpondu 
ez dena). Beste horrenbeste gertatzen da musika-kontserbatorio eta musika-
eskoletan. Batzuetan euskarazko taldea egiteko zailtasuna izan ohi da eragoz-
pen larriena. Besteetan, berriz, irakasle euskaldunik eza. Erdaraz ikasteko 
aukera-murriztapenei dagokienez, aldiz, justu alderantziz dira kontuak: behe-
-mailetan eta arauz kanpoko ikasbideetan daude arazo nagusiak. DBHn, Ba-
txilergoan eta Lanbide Heziketan ez dago inolako arazorik A ereduko ikasbi-
dea hautatzeko: bai, aldiz LMHn eta, bereziki, Haur Hezkuntzan. Horrelako 
kasuetan ez dago, jakina, erdaraz dakiten irakasleen faltarik. Gela osatu ahal 

larriena. Gutxienezko ratioetara ezin iritsi izatea.

Kontuak termino erlatiboetan hartzen badira, ondorioa argia samarra da: 
hezkuntza-mundua da, askogatik, zerbitzu publikoa euskaraz edo gaztelaniaz 
antzeko neurrrian jasotzeko garantiarik handiena eskaintzen duen esparrua. 
Hezkuntzatik kanpora ez dago, urrundik ere, neurri horretako aukera-berdin-
tasunik. Hel diezaiogun, konparaziorako, kultura-esparruari: EAEko hiritarroi 

irratsaioak, telebista, musika, zinea,..) nabarmenki txikiagoa da euskaraz, 
gaztelaniaz baino. Administrazioaren zenbait ataletan ez dago zuzenean eta 
osorik euskaraz atenditua izateko ia inolako aukerarik. Hizkuntza aukeratzeko 
eskubideari dagokionez, hortaz, erraz da ondorio hau ateratzea: esparru gutxi-
tan lortu du EEN legeak hezkuntza-alorrean bezainbateko betetze-maila zaba-
la. Salbuespenik eta frikzio-punturik ez da han edo hemen falta izan mende-
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laurden honetan. Orain ere bada han-hemen halakorik: batzuetan irakasle 
euskaldunik ez dagoelako, eta besteetan gutxienezko ratiorik ez dagoenean 
aukerabidea konplikatu egiten direlako. Mende-laurden honetan dokumentatu-
rik dagoen neurrian salbuespen izan dira, ordea, frikzio horiek. Arau nagusia 
aski bermatua dago, itxuraz, EAEko irakaskuntza ez-unibertsitarioko kasu eta 
maila gehienetan: seme-alabentzat euskarazko/gaztelaniazko eskolaketa nahi 
duten gurasoek badute gaur egun, oro har, hartarako aukera. Ez ezinbestean 

-
rrian, ratioen edo irakasle euskaldunen eskasia kontuengatik. Baina eskubidea 
badute, oro har, ikasle gehienek.

Zaila da, beste aldetik, galdera horri hain baiezko erantzun biribila 
ematea. Zergatik aukeratzen dute gurasoek A eredua, B edo D? Zergatik 
nabrmendu da mende-laurden honetan, hain era uniforme eta etenik gabean, 
D ereduaren aldeko joera? Gurasoak gero eta euskaltzaleago direlako? D 

-
tza kontuan bakarrrik)? Ez dago motibo sendorik, ene ustez, ez lehenengo 
galderari eta ez bigarrenari baiezko biribilez erantzuteko. Ez baiezko biribilik 
eman dakieke galdera horiei, zenbaitek uste ohi duen moduan, eta ez, beste 
hainbatek aldarrikatzen duenez, goitik beherako erantzun ezezkorrik eman li-
teke oro har, datu ezagun, kontrastatu eta behar bezala metatuen gainean. 
Wishful thinking delakoak pisu handia du, iruditzen zaidanez, gure jardunean. 
Are handiagoa, nik uste, horrelako argudioak mahai gaineratzen ditugunean. 
Gutxiegi da, zinez, kontu horietaz dakiguna, eta gutxi horretatik nekez atera 
liteke hain ondorio sakonik.

Non dago hortaz gakoa, gurasoen D-ranzko joera-lerrakuntza handi hori 
azaltzen lagun dezakeena? Ez litzaidake hain funsgabea irudituko, hipotesi mo-
duan bada ere, guraso askoren buruan etorkizun-prognosi pragmatiko batek eragin 
eta eragiten duela esatea. Hizkuntza ofizial biko Autonomia Erkidegoan bizi 
garela jakinik, eta lege-marko horren barruan euskara ondo jakiteak hainbat 

komunikabide publiko, Osasun Zerbitzu eta irakasletza,..) sarbide-aukerak zabal-

horrek zera lekarke bidelagun: probableena dirudien etorkizun-eszenario horreta-
rako ahalik eta ongien ekipatu nahi izatea beren seme-alabak, eta ekipamendu 
hoberena, alde horretatik, D ereduak eskaintzen duela sentitzea. Hipotesi hori egia 
izatera, han-hemen indar betean funtzionatzen duen fenomeno baten aurrean 

-
kizun nabar baten aurrean beharrezkoa gerta litekeen irteera-aterik seme-alabei 
ez ixteko) jarrera kolektiboaren aurrean. Pauta nagusietarako egokitze-saioak mila 
dira gizartean, gurean eta beste edozein lekutan. Baita hizkuntza kontuan ere, oro 
har. Eskola-mundutik aldendu gabe fija gaitezen, adibidez, atzerri-hizkuntzen 
azken mende-laurdeneko eskola-hedapen zabalean. Beren seme-alabek atzerri-
-hizkuntzak ondo ikas ditzaten saiatzen dira Espainiako eta Europako gurasoak, 
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gero eta sendoago. Guraso horiek ez dituzte ordea atzerri-hizkuntza guztiak 
neurri eta maila berean eskatzen beren seme-alabentzat. Unibertsitate aurreko 
eskoletan eta Hizkuntza Eskola Ofizialetan, oro har, gutxi dira beren seme-alabek 

-
niera, txekoa, irlandera, servioa, albaniera, suediera, maltesa edo portugesa 

da gurasoen eta 16 urtetik gorako ikasleen eskabideen %90 baino gehiago. Ho-

kontra ez daukate ezer, guraso horiek. Espainiako gurasoei dagokienez ez dira 
bereziki frankofoniaren zale, ez eta anglofilo edo germanofilo itsu. Baina hiru 
hizkuntza horietako bat eskatzen dute seme-alabentzat hamarretik bederatzik edo 
gehiagok. Are gehiago: eskatu-eskatu ingelesa eskatzen dute guraso gehienek 

-
tzen diote eskolari, txiki-txikitatik hainbatean, eta prest daude atzerriko egonal-
diak ordaintzeko ere, poltxikoak hartarako aukera ematen dien neurrian. Horren 
guztiaren oinarrian dagoena ez da ingeles hizkuntzarekiko zaletasun anglofilo 
neurrigabea, oso bestelako mekanismo soziala baizik. Etorkizuneko gizartean 

eta beren seme-alabak begiz jotako etorkizun horretarako ahalik eta ongien eki-

bere pisua izan du EAEn, ene ustez, mende-laurden honetan. Etorkizuneko 

-
tzen duen eredura, D-ra alegia, bidaltzen ditu.

Badago hautapen-kontu honetan guztian, azkenik, gogoan izan beharreko 
beste faktore bat ere, eredu bat edo beste aukeratzeko orduan bere eragina izan 
dezakeena:kasuan kasuko eskolaren irudia eta erakarmena. Zergatik aukeratzen 
dute gurasoek eskola hau, eta ez beste hori edo harako hura? Irakasteredu 
elebidunagatik bakarrik? Beren seme-alabek hizkuntza ofizial batean edo 
bestean ikastea nahi dutelako, soil-soilik? Ez dut uste. Eskolaren idearioak, 

konfiantzazko irakasle ezagunik tartean izateak, lehendikako esperientzia fa-
miliarrak edo oroitzapen pertsonalak eta, gero eta maizago, ikastetxea konflik-
tu-iturri ez izateak plus nabarmena ematen dio eskola bati, ereduak berak 
ematen dionaz gainera. Plus partzialak dira horiek guztiak: partzialak baina 

kasualitaterik, gizarte-mekanismo jakinak eragindako eskaera-eskaintzen ohiko jarduera baizik.
Languages of Wider Communication -

ko komunikazio hizkuntza nagusiak).
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eragingarriak eta, zenbaitetan, eredua bera bezain garrantzitsuak. Plus horien 
guztien baturak erabakitzen du, askotan, seme-alabak zein ikastetxetara bida-

batuketa, ereduari zentraltasun handiagoa edo txikiagoa asignatuz eta, azkenik, 
batura horren araberako lehentasun-ordena ezarriz. Egokiagoa da beraz, alde 
horretatik, ereduen hautapen-askatasuna bere hutsean baino areago beste 
hainbat lehentasun-irizpiderekin batera hezurmamitzen dela esatea. Lehentasun 
horiek ez dute hizkuntza-eskubideen norbanako irizpidea ezabatzen: modulatu 

VII.3. Zonalde soziolinguistikoa kontuan hartzea

Euskal Autonomia Estatutuak zera dio bere seigarren artikuluan: Autono-
mia Erkidegoaren amankomuneko Erakundeek, leku batetik besterako desber-
dintasun soziolinguistikoak kontuan izanik, hizkuntza bien erabilera garantiza-
tuko dutela, beren izaera ofiziala arautuz eta beren ezaguera ziurtatzeko behar 
diren neurri guztiak hartuz eta bideratuz. Antzeko gauza dio EEN legeak: 
zonalde soziolinguistikoa ere kontuan izango dela. Hala egiten al da? Has 

-
ari dagozkion datuetan aldea dago eredu-banaketan, lurralde batetik beste-

kontuan hartzen dela, urterik urteko praktikan: ez espreski, baina bai praktikan. 

Ondoko irudiak lagungarri gerta litezke:

bidaltzen saiatu. Beren gogozkoena den ikastetxean 
lekurik ez da hainbatetan izaten.

-
bilago dagoela uste izateko. Seme-alaben eskola-aukera faktore linguistikoak bakarrik motibatuko 
balu, beste zenbait alorretan halatsu litzateke. Ez da hala, ordea: irrati-telebistetako kontsumoan 
adibidez, D ereduko kontsumoa eskoletakoa baino nabarmen txikiagoa da: bai helduen artean eta 
bai, dakigun neurrian, neska-mutilen eta gazteen artean. EAEko telebista kontsumoan X eredua 
da, askogatik, nagusi. Irratietan, berriz, X, A eta B. Faktore asko sartzen dira tartean, hizkuntza-
-aukera egiterakoan. Hori ez da ahaztea komeni. Liburuen eta aldizkari-egunkarien kontsumoan 
ere erdara da nagusi.

batetik bestera. Zonaldez zonaldeko azterketak oso luze joko liguke ordea: txosten honetan ezin 
diogu gai horri hainbateko tarterik eskaini. Lurraldekako emaitzak aski adierazgarriak dira, gai-
nera, zonaldeen arteko gorabeherak esplikatzeko.

mekanismo konplexu samarrez loturik egon liteke zonalde soziolinguistikoa de facto kontuan 
hartze hori. Mekanismo horiezaz gainera, jakina, azken berrogei urteko galdeketa soziologikoek 
eta zentso-azterketa demolinguistikoek behin eta berriro azaldu duten fenomenoa kontuan hartu 
behar da: partez edo osoz euskaldun diren gurasoen artean zabalagoa da euskarazko eskolaren 
eskea, erdaldunen artean baino.

-
tzentualak.
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25. irudia. Haur Hezkuntzako ereduak,
lurraldeka

26. irudia. LMHko ereduak, lurraldeka

27. irudia. DBHko ereduak, lurraldeka

28. irudia. Batxilerreko ereduak,
lurraldeka

29. irudia. LHko ereduak, lurraldeka

Ondorio batzuk argi samarrak dira. Ereduen presentzia ez da berdina 
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan: ez zenbaki absolutuetan eta ez, bereziki, 
portzentajeetan. Zonalde soziolinguistikoaren eragina hor dago beraz. Beste 
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zerbait ere esan behar da, ordea: orain dela hogeita bost urte baino txikiagoa 
-

rrenbeste gertatzen ari da eskola-munduan. Eredu-banaketaren tarteak txikitzen 
ari dira lurralde batetik bestera. Baina ez da egia diferentziarik ez dagoenik, 
edo diferentzia hori hutsaren hurrengoa denik. Soziolinguistikoki eragingarria 
den faktore horrek eskola-munduan ere badu bere oihartzuna. Hori dela-eta,

a)  Gipuzkoan, lurralderik euskaldunenean, erabat murritza da A eredua, 
HHn eta LMHn bereziki. Hori bakarrik ez: DBHn eta Batxilergoan 
ere nagusitasun argia du D ereduak Gipuzkoan, eta Lanbide Heziketan 
bertan presentzia nabarmena eskuratu du.

b)  Araban eta Bizkaian ere asko murriztu da A eredua, D eta B ereduen 
atzean gelditu delarik HHn eta LMHn. Baina Bigarren Hezkuntzan 
gauzak aski diferente dira. Bigarren Hezkuntzan A eredua da Bizkai-
-Arabetako eredurik zabalduena: beherantz dator hor ere, baina nagu-
si da gaurkoz.

c)  Bizkaiko datuak eta Arabakoak ez dira, gainera, portzentualki berdi-
nak. D ereduak pisu handiagoa du Bizkaian.

Lurralde mailatik eskualde mailara pasako bagina beste horrenbeste 
ikusiko genuke: zonalde euskaldunenetan indar handiagoa du D ereduak, eta 

egoera zehatz azaldu nahi bada. Zonalde soziolinguistikoen arteko diferentzia 
ahultzen ari da, gorago esan denez: orain dela gutxi arte baserri-giroan mur-

-
ez betetzen ari dira; industrialdeak nonahi zabaltzen ari dira, orobat, eskola-
garraioaren irismena zabaltzen ari da eta bide-sareen berrikuntzak birrindu 
egin ditu zonalde batzuen eta besteen arteko tarteak.

Bestetik, euskaldun asko hirietara joan da bizi izatera eta familia 
euskaldun ugari dago hiriburuetan. Bilbo batean, hori dela-eta, Durangon 
baino euskaldun gehiago bizi da egungo egunean. Horregatik, euskaltasun-

badira zail da gaurko zonalde soziolinguistiko gehienetako mintzajardunean 
Lehen bezalako bereizkuntza zorrotzik egitea. Gertaera horrek, eta elearte-
ko nahas-ezkontzek, lehen baino ahulduago utzi dute zonalde soziolinguis-
tikoaren orain dela ehun urte inguruko banaketa argi hura. Azkenik, eta 
berritasun gisa, gero eta guraso erdaldun edo nahas-eledun gehiagok mur-

-

euskaldunenak zertxobait apaltzen ari dira euskaltasun-mailari dagokionez, eta erdaldunenak 
igoten. Tarte-bitarteko berdintze-modu bat ari da hortik sortzen.

informazioez baliatzen ari naiz atal honetan.
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giltze-bidea aukeratzen dute beren seme-alabentzat: gurasoen nahia zonal-
dearen irizpidearen gainetik dago EAEko hezkuntza-legerian, funtsaren 
funtsean.

Faktore batek baino gehiagok eragiten du eskola-munduko eredu-banake-
tan. Zonalde soziolinguistikoak badu bere eragina, ikusi dugunez, eta ez txikia. 
Baina faktore geografiko hori beste askorekin batera hartu behar da kontuan, 
egungo errealitatea xuxen deskribatzeko. Bere hutsean hartuta kamuts gerta-
tzen da. Gero eta kamutsago, gurasoen aukera-eskubideak duen lehentasun 
operatiboa kontuan hartzen ez bada.

VII.4. Irakasleen hizkuntza-osaera

EEN legearen aurreikuspenetan, EAEko irakasleek elebidunak izan behar 
dute. Ikus zer dioten 19. eta 20. artikuluek:

Artículo 19 19. artikulua
Las Escuelas Universitarias de 

Formación del Profesorado, adaptarán 
sus planes de estudio para conseguir la 

total capacitación en euskera y castellano 
de los docentes, de acuerdo con las 

exigencias de su especialidad.

Irakasleen prestakuntzarako unibertsitate-
-eskolek beren ikasketa-planak egokituko 
dituzte, irakasleek euskara eta gaztelania 

erabat menperatu ditzaten, nork bere 
espezialitatearen eskakizunen arabera.

Artículo 20 20. artikulua

el derecho a la enseñanza en euskera, 
establecerá los medios tendentes a 

una progresiva euskaldunización del 
profesorado.

1. Jaurlarizak, euskarazko 
irakaskuntzarako eskubidea gauzatzeko, 

irakasleria gero eta euskaldunagoa 
lortzeko bitartekoak jarriko ditu.

Irakasle guztiek elebidun izan behar dutenik ez da legean espreski esaten, 
baina agintzen diren neurriek helburu argi samarra dute: EAEko irakasleak 
euskaraz zein gaztelaniaz irakasteko gai izatea, oro har. Lortu al da helburu 
hori, handik 25 urtera? Irakasle-eskolen kontua hurrengo atalerako utzita, 

-

den-denak elebidun/euskaldun izatea ez da lortu. Milaka irakasle dira, EAEn, 
-

hori aski neurri zabalean lortu da. Gero eta irakasle gehiago da, EGA edo HE2 
maila eskuratua duena. Gatozen emaitza numerikoen azalpen grafikora: irakas-
-sistema osoko azken datu erabilgarriek, 2006-07 ikasturtekoek, ondoko 
emaitza eskaintzen dute:
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30. irudia. EAEko irakasleen osaera, hizkuntza-gaitasunari dagokionez

Irakasleen ia hiru laurdenek bazuten EGA edo HE2 maila 2006-7 

Transformazio handia gertatu da, beraz, irakasleen artean. Transformazio 
hori bat dator, gainera, sektore bietako eredu-banaketarekin, irakasmaila 
diferenteetan ereduek duten presentziarekin eta irakasleen adin-gradiente-
arekin. Horrela.

a)  sektore publikoaren eta pribatuaren artean aldeak daude irakasleen 
hizkuntza-osaeran. Sektore publikoan aurreratuago doa irakasleen 
euskalduntzea, pribatuan baino. Bietan aurrerapen nabarmena egin da 
ordea.

b)  D eredua zabalduago dagoen mailan, Haur Hezkuntzan, irakasle eus-
kaldun gehiago dago bestalde. Aldiz D ereduak presentzia laburragoa 
duen mailan, Bigarren Hezkuntzan, irakasle gutxiagok du EGA edo 
HE2. Ondoko irudiak ematen digu gradazio-eskala horren berri.

31. irudia. Irakasleen hizkuntza-osaera, irakasmailaka

zabalagoak izan litezke kurtso honetan.
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c)  Kontuan izan behar da, azkenik, irakasle gazte gehienak euskaldun 
direla. Beste hitzetan esanik irakasle erdaldun elebakarrak zaharrago 
dira adinez, oro har. Ikus ondoko irudiak: lehenengoak datu globalak 
ematen ditu, hurrengoak sektore publikoari dagozkionak eta hirugarre-
nak sektore pribatukoak.

32. irudia. EAEko irakasle guztien hizkuntza-osaera, adinaren arabera

33. irudia. Herri-ikastetxeetako irakasleen hizkuntza-osaera, adinaren arabera

34. irudia. Ikastetxe pribatuetako irakasleen hizkuntza-osaera, adinaren arabera
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Labur bilduz: Aldakuntza nabarmena gertatu da irakasleen euskalduntze- 
edo alfabetatze-alorrean, eta euskalduntze-lan hori ongi ezkontzen da ereduen 
garapen-joera nagusiarekin. Gehiago egin zitekeela egia da. Irakaslea EGAdun 
edo HE2ren jabe izateak ez du, gainera, euskaraz ongi irakasteko gai denik 
ziurtatzen beti. Goiko zenbaki horiek ez dute, beraz, inor liluratu behar: asko 
dago oraindik egiteko, euskarazko irakaskuntzak kalitate osoko mailari eutsiko 
badio. EGA edo HE2tik gorako hizkuntza-prestaerak horrexegatik du, besteak 
beste, hain arrakasta zabala. Jartzen diren erreparoak jartzen direla bistan dago, 
ordea, pauso handia eman dela legeak dioen bidean. Sektore publikoan, OHO 
mailan, irakasle euskaldunak ez ziren 1977an %5era iristen. Ehuneko laurogei 
baino gehiago dira orain. Badago aldea, eta ez nolanahikoa.

Irakasle-eskolak euskaldundu al dira? Bai eta ez. Saio handia egin da, 
hasieratik beretik, irakasle-eskoletan euskal adarrak eratzeko: hots, hasi eta 
buka euskaraz ikasi ahal izateko lerroak antolatu dira, ikasle euskaldunak 

-eskola hori baino urrutiago joan da eta legeak dioena hitzez hitz betetzen du: 
ikasketa guztiak euskaraz eskaintzen ditu oro har eta, normalean, bertako 
ikasketak amaitzen dituzten ikasleak euskaraz irakasteko gaitasun-agiriaren 

ez da osorik betetzen: ez osorik eta ez %75ean. Hutsune objektiboa dago hor, 

etorkizuneko) irakasle-gai berri guztiak irakasle-eskoletan sortzen ez direlako: 
0-3 alorrerako kandidatu berrien leku naturaletako bat Lanbide Heziketa da, 
eta behar bezala atenditu gabe dago alor hori. Era berean, DBH eta DBHOra-
ko hainbat profesional ere beste fakultateetan eta goi-eskola teknikoetan 
prestatu ohi dira eta ez dakit zer neurritan hartzen den prestaera-behar hori 
kontuan.

VII.5. Hizkuntza ofizialen ezagutza praktikoa

-
di berriak elebidun bihurtzea. Ez da hori orain dela 25 urteko berrikuntzen 

legeak bere 17. artikuluaren lehen pasartean:

-
le-eskola publikoa ere oso hurbil dago egoera horretatik. Bilbon ere hala dira kontuak, %70ean. 
Gasteizen, euskaraz ikasten dutenen proportzioa %60tik gorakoa da baina bertako euskal adarre-
tako ikasle guztiek ez dute gaitasun-agiririk. Bizkaiko irakasle-eskola pribatua, aldiz, datu ezagu-
nak egiazkoak izatera oso urruti dago EEN legeak dioen egoeratik.

dio, azken helburua zein den.

batera hau da, dudarik gabe, EEN legeak hezkuntza-alorrean duen agindurik zorrotzena.
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Artículo 17 17. artikulua
El Gobierno adoptará aquellas 

medidas encaminadas a garantizar 
al alumnado la posibilidad real, en 
igualdad de condiciones, de poseer 
un conocimiento práctico suficiente 

de ambas lenguas oficiales al 
finalizar los estudios de enseñanza 

Jaurlaritzak, derrigorrezko ikastaldia 
bukatzerakoan ikasleek ,aukera 

berdinetan, bi hizkuntza ofizialak 
benetan erabiltzeko adina 

menperatuko dituztela ziurtatzera 
bideratutako neurri guztiak hartuko 

Argia da, alde batetik, artikulu-atal hori: eskola-munduak zer norabidetan 
arraun egin behar duen seinalatzen du. Euskaraz eta erdaraz, bietan jakin behar 
dute gazteek. Hori da asmo nagusia; horretan ez dago interpretazio-auzirik. 

-
-

aukeratzea ez dela hutsaren hurrengo erabakia: aski ondorio diferenteak atera-
tzen dira, segun bidegurutze horretan bide bat ala beste aukeratzen den. Le-

izan ahal izateko aukera bera eskaintzea ikasle guztiei. Bigarren interpretazioa 
aukeratzen baldin bada, aldiz, hizkuntza ofizial bien parez pareko ezagutza 

pareko hizkuntza-gaitasuna behar dute euskaraz EAEko ikasleek, derrigorrez-
ko eskola-aldia amaitzerakoan. Gaitasun-maila hori eskuratu behar dute edota, 
gutxienez, gaitasun-maila hori eskuratu ahal izateko bidea jarri behar zaie 
eskueran.

conocimiento práctico suficiente
batean zein bestean jarduteko behar adinako gaitasun praktikoa, ez ezagutza 
teoriko hutsa, eskuratu behar dute ikasleek: argi esana dago hori. Definizio 

-

osoz, oinarri. Bigarren interpretazioak ere badu, ordea, aldezlerik: interpretazio horri ere argudio-
-

puntua ez da isilpean uztea komeni. Dudamuda hori ez da erabatekoa ordea: ematen den inter-
-

de argikoa da. Edozein interpretazio ez da aizu.
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ratzen dituela euskara eta gaztelania? Esaldiari iruzurrik egin nahi ez bazaio, 

adierazitakoa da: HUISen esanean Europako erreferentzia-marko bateratuaren 
B2 maila har liteke, operatiboki, hizkuntza batean zein bestean jarduteko 

-
-

tzak. Hartu al dira neurriak? Lortu al da helburu horretara iristea? Lehen 
baino hurbilago al gaude helburu horretatik? Zenbat gaztek egiaztatu du 

jarduteko gaitasuna? Ikuspegi zabalenetik hasiko gara, urratsez urrats informa-
zio teknikoagora hurbilduz. Zabalenetik hasita, berriz, honako bi baieztapenok 
egin litezke huts egiteko arrisku handiegirik gabe.

a)  Bere osoan hartuta, elebitasun praktiko jeneralizatuaren helburua ez 
da bete. Are gutxiago parez pareko elebitasun jeneralik. Neurri eta 
molde askotako elebitasun-mailak lortu eta lortzen dituzte EAEko 
ikasleek. Ikasle guztiak ez dira ordea elebidun praktiko: are gutxiago 
parez pareko elebidun funtzional. Bada noski parez pareko elebidun 
funtzionaltzat har litekeen gazterik: hitzez, idatziz edo bietara berdin-
tsu moldatzen dira halakoak, hizkuntza ofizial batean zein bestean. 
EAEko gazte gehienak ez dira ordea horrelakoak. Hizkuntza batean 
bestean baino errazago moldatzen dira gehienak. Badira euskaraz 

gutxi dira horrelakoak. Badira, bestalde, euskaraz baino erosoago 
moldatzen direnak gaztelaniaz: ahoz, idatziz edo bietara gaztelaniaz 
erosoago edo askoz erosoago egiten dute horiek. Eta badira, hainbat 
daturen arabera, euskaraz hitz egiteko gaitasun praktikorik ez dutenak. 
Labur bilduz: euskara-mailari dagokionez aniztasun zabala dago 
EAEko gazteen artean, eta aniztasun zabal horren barnean asko dira 
euskaraz ahul dabiltzanak. Legearen ezinbesteko lausotasun kontzep-

-
nak salbuespen; euskaraz ez.

b)  Horrek ez du esan nahi, azken aldian halakorik entzuten bada ere 
maiz, EAEko eskolak porrot egin duenik belaunaldi berrien euskal-
duntze-alfabetatze alorrean. Are gutxiago, ezer lortu ez duenik. Gauza 
asko lortu du eskola-munduak azken mende-laurdenean, lege horren 
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babesean. Honako bi gauza hauek, besteak beste: batetik, etxetik er-

%80) neurri batean euskalduntzea lortu du; bestetik, etxetik euskaldun 
-

Zertan konkreta liteke beraz, urterik urteko praktika arautuan, eskola bi-
dezko euskalduntze eta alfabetatze horren output-a? Ikuspegi zabal-lausoenetik 
zehatz-kontrastatuenera joaz, hiru neurpide ditugu eskueran: galdeketa sozio-
linguistikoen ondorio globala erabil daiteke, batetik; aldian behingo ebaluazio-
lanen emaitzetara jo liteke, bestetik; hamasei urtetik gorako ikasleek egiten 
dituzten hizkuntza-azterketak eta lortzen dituzten hizkuntza-agiriak kontuan 
izan litezke, azkenik. Ikus ditzagun hirurak, hurrenez hurren.

VII.5.1. Galdeketa soziolinguistikoen ondorio globala

Zenbat gaztek daki orain euskaraz? Lehen baino gutxiagok, mundu zaba-
leko hiztun-herri txiki-ahuldu gehienetan gertatzen ari den bezala? Lehen be-
zainbatek, gutxi gorabehera? Lehen baino gehiagok? Aurrera egin da jakite 
kuantitatibo horretan, ala atzera? Erantzuna argia da: lehen baino gazte gehia-
gok daki orain euskaraz. Lehen baino ikasle gehiago dira orain, bai portzen-
tajez eta bai kopuru absolutz, euskaldun.

-
den azken datu publikoekin) konparatzea: 1981ean baino ondotxoz gehiago 
dira, proportzioan zein zenbaki absolutuz, euskaraz badakitela dioten gazteak. 
Ikus, esate baterako, III. mapa soziolinguistikoaren 1981-2001 aldiko emaitza 

hizkuntza-gaitasunak gora egin duela nabarmen. Hortik aurrerako adin-tartee-
tan, aldiz, beheranzkoa da kurba Bizkai-Gipuzkoetan. Gazteen elebitasun-go-
rakada horren atzean, besteak beste eta aski neurri ohargarrian, azken mende-
laurdeneko eskolatze-sistema dago.

Hori da, beraz, galdeketa soziolinguistikoetatik atera ohi den lehenengo 
ondorio globala. Erabateko baikortasuna piztu ohi du gertaera horrek zenbai-

gauzak gehiegi sinplifikatzen ditu ikusmolde horrek eta sinplifikazio horrek ez 

azpimarratu nahi da, hori baita plusa: erdaraz, aurreko sistemak ere alfabetatzen zituen.
-

tuela hiztun-elkarte baten bizi-indrra neurtzeako orduan. Are gehiago hiztun-elkarte horren etorki-
zuna iragartzeari dagozkionetan. Hizkuntza bat jakitetik hizkuntza hori erabiltzera tarte handia egon 
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hiztunen kopurua garrantzitsua da, oso, hizkuntza horren osasun-egoera anali-
zatzeko; baina hori bakarrik ez da kontuan hartu behar.

Jakite kontuari dagokionez, hasteko, beste lau aldagai hauek ere kontuan 

leku askotan sakabanaturik dauden, edota leku gutxitan edo bakarrean kon-

diren, edo adin guztietan banaturik dauden) eta, d) beren ezaguera maila 

huts, euskal-elebidun, elebidun orekatu edo erdal-elebidun).

Guztia ez da, bestalde, jakite-kontua. Hizkuntzaren erabilera eta hizkun-
tzei buruzko iritzi-jarrerak ere kontuan izan behar dira. Erabilera da, hasteko, 
hizkuntzen osasun-termometrorik zorrotzena. Jakin bai baina erabiltzen ez den 

-
ra-kontuak ere neurtu eta aintzakotzat hartu behar dira, hortaz, bide onetik 
goazen edo ez esan ahal izateko. Demolinguistikazko inkesten jakite-azalpenak 
oso onuragarriak dira, egungo egoeraren neurri modu bat eskuratzen laguntzen 
digutelako. Lagungarri izanik ere ez dira, ordea, aski. Are gutxiago gurea 
bezalako ingurumenetan, hizkuntza jakitetik hizkuntza hori erabiltzera hain 

kontuei buruzko datuetatik atera ohi den ondorio baikor hori ez da beraz aski, 
ahuldutako hizkuntza baten osasun-diagnostiko zorrotzik egiteko. Pista batzuk 
ematen ditu, eta oso baliagarriak dira; baina argitasun horiek ez dira aski 
osasun-diagnostiko globalik egiteko.

Euskaraz jakitearen hazkunde kuantitatiboaz galdeketa soziolingusitikoek 
eskaintzen duten testigantza metatua huskeria iruditu ohi zaio gure arteko 
hainbati. Esan berri ditugun beste faktoreak gogoan izanik, eta faktore horien 

-
tenen kopurua bakarrik ez da aski, hiztun-elkarte baten bizirik iraun ahal izateko neurpidea zehaz-
teko orduan. Ikus Giles, Bourhis eta Taylor-en 1977ko Ethnolinguistic vitality-ren formulazioa 

kontzentrazioak eta dentsitateak duten garrantziaz ikus, adibidez, Mackey 1983 eta Fishman 
1991.

demokratikoetan aginte-indarrez ezarritako) arauak, hizkuntza bat jardungune eta situazio batera-

-
tan erabili ahal izateko aukera objektiboak, eta c) hizkuntzaren ezagutza-mailak. Erabilerari bu-
ruzko informazioa ere jasotzen dute, gero eta zehatzago gainera, galdeketa soziolinguistikoek: 

-
teko aukera ematen dute galdeketok. Aurrerago helduko diogu gai horri, X. atalean.
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garrantzia eta lehentasuna azpimarratuz, jakite-aitormen hutsezko emaitza 
soziolinguistikoei apenas ematen diete aparteko garrantzirik. Euskararen osa-
sun-diagnostikoa egiterakoan eta EEN legearen gorabeherak zehazterakoan 
hanka-punttaka pasa ohi dira, hori dela-eta, hazkunde demolinguistiko horren 

erdara entzuten da, lehen baino gehiago ez bada. Hori da benetako neurria. 

dioena: eguneroko jardun arruntaren zenbatekoak eta zer-nolakoak garrantzi 
aparta du hizkuntza baten osasun-diagnostikoa eratzerakoan. Baina zuzen-zu-
zen ere ez dabil, sozioliguistikazko inkesta-datuak alboratzerakoan. Jokabide 

izanik ere, emaitza demolinguistikoak ez dira gutxiestekoak. Gogoan izan 
behar dira horiek ere, balorazio globala egiterakoan. Ezaguera kuantitatiboaren 
adierazle horiek ere kontuan hartu beharra dago, hizkuntzaren osasun-egoera 
eta, ondorioz, EEN legearen balantzea egiteko orduan.

Adierazle demolinguistiko horiek kontuan hartzen baldin badira, argi 
dago emaitza: ezagueraren ikuspegi kuantitatiboari dagokionez aurrera egin du 
euskarak EAEko neska-mutilen eta gazteen artean, EEN legea onartu zenetik 
hona. Eskola izan da aurrerapen horren lehen eragilea: horretan ez dago duda 

-
liogabetzera dator emaitza hori.

VII.5.2. Aldian behingo ebaluazio-lanen emaitzak: B2

Aztertu berria dugun ikuspegi kuantitatibo-global hori ez dugu aski, go-
rago esan denez, hizkuntzaren osasun-egoera eta eskolaren mende-laurdeneko 
ekarpena neurtzeko. Zenbatek dakiten euskaraz, euskaraz dakiten horiek 
kontzentraturik edo sakabanaturik dauden eta bizi diren parajeetan zer dentsi-
tate duten garrantzizko informazioa da, baina ez da aski. Datu kuantitatiboak 
edo estentsiboak eskuratzeaz gainera informazio kualitatiboa edo intentsiboa 
behar dugu jakite kontuen esparruan: euskaraz dakiten ikasle horiek zer neu-
rritan elebidun diren, eta bereziki zer neurritan euskaraz egiteko gai diren, 
jakin behar dugu. Jakite-esparrutik erabilera-alorrera pasa beharko dugu gero, 

-
maten da batez ere eta, kopuru aldetik, mugatua da eskola-datuen ondoan. Etxea eta kalea, berriz, 
ez dira alderatzeko neurrian ere euskaldundu. Eskolaren emaitza da beraz, lehenik eta behin, 
gorakada hori.

-

erraz edo errazago moldatzen dena) bi gauza dira oso. Gaitasun-mailaren ikuspegi kualitatibo hori 
nahi eta nahi ez erantsi behar diogu, hortaz, hiztun-kopuruaren ikuspegi kuantitatibo jeneralari.
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Gatozen beraz jakite-mailaren alderdi kualitatibora, intentsibora. Zer 
neurritan ditugu euskaldun, euskaldun direla dioten EAEko neska-mutilak eta 
gazteak? Lehen baino euskaldunago? Euskaraz ulertzeko, hitz egiteko, irakur-
tzeko eta idazteko lehen baino trebeago? Gauza batzuetan trebeago eta beste-

-
rriak behar genituzke hori jakiteko: EEN legeak derrigorrezko eskola-aldian 
lortu beharreko hizkuntza-gaitasuna aipatzen duenez espreski, orduan eta orain 
16 urte inguruko gazteen lau trebetasunen berri izan behar genuke, bietan 
bateratsu neurturiko emaitzak konparatu ahal izateko.

Ez dago halako neurketarik. Hasieran ez zen halakorik egin eta gero ere 
ez dira urtero-urtero egiten. Konparazio hertsirik egin ezin baliteke ere, orain 
zer maila duten jakiteko argitasunik badago han-hemen. Zentra gaitezen argi-
bide horietan, eta birformula dezagun hasierako galdera beste era honetan: zer 
mailatan dakite euskaraz, eta zenbatean gaztelaniaz, 16 urte inguruko gazteek? 
EAEko ikasleen hizkuntza-maila aztergai duten ebaluazio-lanez balia gaitezke, 
besteak beste, galdera horri erantzuten saiatzeko. HUISen ebaluazio-lanei 

adibidez, txosten honen IV.2 ataleko 5. taulan azaldutakoa). Har dezagun 
ebaluazio horietako bat: aukera dezagun, azken urteotan aipatuena bera denez, 
ISEI-IVEIren B2

emaitza jasotzen du ebaluazio-lan horrek. Proba ez zitzaien ikasle guztiei pasa, 

eta D ereduko ikasleen proportzio honek gainditu zuen B2 proba:

a)  Lagin orokorraren emaitzak (lau trebetasuneko emaitzak). B eta D ere-
duko 1191 ikasleri trebetasun hauek neurtu zitzaizkien: irakurmena, 
idazmena, entzumena eta hizkuntzaren ezagutza. Mintzamena ez zitzaien 
neurtu. Ikasleen hizkuntza-gaitasuna horrela neurturik, honako emaitza 
hauek lortu ziren DBH4n: B ereduko ikasleen %27,5ek gainditzen zuen 
proba hori, eta D ereduko %57,2k. Guztira, B eta D ereduko ikasle-lagin 
horren %47,3k gainditzen zuen mintzamenik gabeko B2 proba.

b)  Bost trebetasunen emaitzak. Goiko horrezaz gainera B2ko mintzamen-
proba pasa zitzaion 1191 ikasle horien azpilagin bati; konkretuki 243 

emaitza numeriko konkretu horien atzean justu zer dagoen ulertu ahal izateko. Diogun, horrela, 
idatzizko alorrean galderen %60 edo gehiago gainditu zutenei aitortu zitzaiela B2 maila. Beste 

izan balitz) diferentea izango zen emaitza. Mintzamen-proba azpimultzo bati bakarrik pasa zitzai-
on, gainera. Kontuan izan behar dira datu horiek, ateratako emaitzen balio-indarra zehazteko. 
Xehetasun horietarako eta beste hainbatetarako ikus, nolanahi ere, ISEI-IVEI 2005.

-
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izanik, DBH4ko B ereduko ikasleen %32,6k eta D ereduko ikasleen 
%68k gainditzen zuen B2 proba. Guztira, mintzamen-neurketa kontu-
an izanik B eta D ereduko ikasle-lagin horren %53,7k gainditzen zuen 
B2 proba.

c)  Besterik ere ikusi ahal izan zen neurketa horretan: neskek errazago 

euskaldunetakoek zonalde erdaldunetakoek baino errazago gainditzen 

gurasoen seme-alabek maila bajuagokoenek baino puntuazio hobea 

ez zen aurreikusten erraza) eta etxean euskaraz egiten zuten gazteek 

puntu horri dagokionez, nabarmena da aldea. Etxean erdaraz egiten 
zutenak harturik batetik, eta etxean euskaraz egiten zutenak bestetik, 
diferentziok agertu ziren: B ereduan, gainditze-portzentajea %26,6koa 
zen etxean erdaraz egiten zutenen kasuan, eta %47,5ekoa etxean 

-

Beste hainbat ebaluazio-lanek ere zabaldu eta zehaztu ditu EAEko ikasleen 
hizkuntza-gaitasunen emaitzak. Era askotako ondorioak ageri dira ebaluazio-lan 
horietan. Ez da hau lekua, xehetasun horiek guztiak banan-banan ikusteko. 
Merezi du, aldiz, ebaluazio-lan horietan antzematen den zenbait ñabardura az-
pimarratzea. Zer diote, funtsean, han-hemengo ebaluazio-lan horiek?

a)  Gaztelaniaren ezagutza bermatua dago, oro har, EAEko ikasleen arte-
an. Bertan jaiotako neska-mutil guztiek dakite gaztelaniaz, adin batetik 

bizi eta D ereduan ikasten ari diren gazteek ere bai. Hain da gaztela-
niaren gizarte-eragina eta ingurumeneko harreman-sare informaletarai-
noko sarbidea sendoa, non gizarte-eragin horrek beste elementuak 

egiten dituen eta, adin batetik aurrera, haurrik euskaldunenak ere 
gazte elebidun bihurtzen. Horrek ez du esan nahi, gazte euskaldun 
horiek inolako hobetu beharrik ez dutenik beren gaztelaniazko trebe-

ondotxoz lotura ahulagoa zen hori.

ikasten dute gaztelaniaz, normalean, euskaraz baino. Etorkinen hurrengo belaunaldiko seme-ala-
bak ere laster iristen dira, oro har, gaztelaniaz ikastera. Euskaraz jakitea, aldiz, aski lotua dago 
eskola-hizkuntza nagusiarekin eta, batez ere, bizi diren ingurumen hurbilarekin. Azpeitian Donos-

nahiz batean zein bestean eredu berean ikasi.
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-
lako edo Andaluziako batek antzeko trebetasun-pautak ageri dituztela 
batezbestean. Hots, hangoak bezain erdararen jabe direla hemengo 
gazteak, aldeak alde eta ñabardurak ñabardura.

b)  Horren parekorik ez da euskararekin gertatzen. EAEko ikasle guztiak 
ez dira elebidun: ez, behintzat, hizkuntza batean zein bestean hitzez 
eta idatziz antzera-edo jarduteko gai. Alde handiak, oso handiak, 
daude euskarazko trebetasunean: alde horiek handiagoak dira hizketan 
eta idazketan, ulermenean eta irakurmenean baino. Lau trebetasunetan 
daude, ordea, alde nabariak.

Errazago moldatzen dira, normalean, euskaraz edo gaztelaniaz. Eus-

falta gure artean, gorago esan denez. Ikasle elebidun gehienak beste 
era batekoak dira ordea: erdal-elebidunak. Euskaraz baino hobeto 

-
razko bilingual dominance configuration horrek berak erdaraz jardu-

d)  Ereduak badu eragina ikasleen euskara-mailan: D ereduko ikasleak 
elebidunago dira, oro har, B eredukoak baino, eta B eredukoak eus-
kaldunago A eredukoak baino. Faktore garrantzitsua da hori. Autono-
mia Estatutuak eta EEN legeak euskarazko gaitasun kontuaz diotena 
betetzeko orduan, ez dago dudarik D eredua dela eragingarriena. 
Gaztelania mailan ere badu eragina ereduak: D ereduko ikasleek 
baino hobeto egiten dute gaztelaniez A eta B eredukoek. Halere, 
gaztelaniaren jakite-mailan eredu batetik bestera ageri diren aldeak 
euskararen jakite-mailakoak baino nabarmenki txikiagoak dira.

e)  Eredu batetik bestera ageri diren aldeak ez zaizkie, beti eta osorik, 

badakite ikasleek, diferentzia hori ez da ezinbestean ereduagatik. 
Ikusi dugu gorago, etxeko hizkuntzak zer eragin duen: eredu berean 
dabiltzan ikasleek arras euskara-maila diferentea dute, etxeko hizkun-
tzaren arabera. B ereduari dagokionez, etxean euskaraz egiten ez duten 
ikasleen artean %26,6k gainditzen du B2; etxean euskaraz egiten du-
tenen artean, aldiz, %47,6k. Beste horrenbeste gertatzen da D ere-
duarekin: etxean euskaraz egiten ez dutenen artean %47,5k gainditzen 

gaztelaniaz, ez da gaur egun besterik gabe ontzat ematen. Alderik badago egon, batez ere lehen 
eskola-urteetan, batzuen eta besteen artean. Kontua zera da: alde hori eta euskarazko jakite-mailan 
ageri diren aldeak oso bestelakoak direla intentsitatez.

dominance configuration 
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du B2, eta etxean euskaraz egiten dutenen artean %74,1 k. Etxeko 
hizkuntzari kaleko, lagunarteko eta gelako ikaskideekiko hizkera in-
formalaren eragina erantsiko balitzaio, are matizatuago geldituko li-
tzateke ereduaren eragimena.

Labur bilduz: aldian behingo ebaluazio-lanek argitasun garrantzitsuak 

beste neurri batean, gaztelania-mailaz). Bistan da parez pareko elebitasun 
praktikoaren helburutik urrun dagoela eskola-errealitatea. Bistan da, orobat, 
pauso garrantzitsuak eman direla elebitasun-xede horretarantz eta, bide horre-
tan aurrera egin nahi bada, eskola-esparruko saio isolatuak gaindituz gizarte-
-alor desberdinen interazkzio-eskema zabalagoetan oinarritu beharko dela 
herri-aginteen eta gizartearen jarduna. Jakite kontuak egite kontuarekin lotu 
beharko dira, bereziki.

VII.5.3. Hizkuntzazko gaitasun-agiriak: urtean zenbat gazte EGAdun

Era askotako erantzuna eman badakioke ere galdera horri, bat da oraingoz se-
guruena. Hizkuntzazko gaitasun-agiriak ditugu, gaur-gaurkoz, eskola-amaieran 

baten hizkuntza-gaitasuna neurtzeko bide formalizatu seguruena, kontrastatuena 
eta urterik urte errepikatuena hizkuntzazko gaitasun-azterketak dira. Azter ditza-
gun EAEko euskarazko gaitasun-azterketak eta gaitasun-agiriak, beraz.

Hamasei urtetik gorako ikasleek egiten dituzten hizkuntza-azterketen saile-
an eta lortzen dituzten hizkuntza-agirien alorrrean oinarri zabala dago ikusgai. 
Hizkuntza Eskola Ofizialetako azterketa ugariak hor daude, adibidez: milaka 
gaztek eta helduk egiten du urtero, EAEko hizkuntza-eskola ofizialen batean, 
maila bateko edo besteko azterketarik: bai euskara-azterketa, bai atzerri-hizkun-

-
ko gaitasun-neurketa kontrastatuei dagokienez hor dago, bereziki, 25 urtetik 
gorako traiektoria luzea duen EGA agiria, Europako C1en parekoa. Urtean 
15.000 azterketatik gora egiten dira EGAn. Azterketa horietariko asko, ez denak 
baina bai gehienak, 17 eta 25 urte arteko gazteenak dira. Dagoeneko 300.000 
bat herritarrek egina du azterketa hori azken mende-laurdenean eta, horietarik, 

ditu eskola-sistemak bakarrik sortu. Asko bai ordea.

duten gazteak erantsi behar zaizkio, batetik. Bestetik, EGA gainditu ez duten arren hitzez edo 



1400 EUSKERA – LII, 2007, 3

Norbaitek esan dezake emaitza ahula dela hori. Horren arabera urruti, oso 
urruti gaudela EEN legeak markatzen duen elebitasun praktikotik. Are gehia-
go parez pareko elebitasun funtzionaletik. Arrazoi al du halakok? Bai eta ez. 
Zer mailatako hizkuntza-azterketak neurtzen du zehatz, gazte batek hizkuntza 

kasuan EGAn) jartzen baldin badugu, badakigu maila hori gutxi gorabehera 
zenbat gaztek gainditzen duen: mende-laurdeneko esperientzia etengabea 
daukagu horretan, EAEn. Badakigu euskaraz ongien moldatzen diren ikasleak 
aurkezten direla bertara, maiz asko, eta horietarik laurdenak inguruk gainditzen 

zenbat eta langa beherago jarri, orduan eta gehiagok.

Labur bilduz: atal honetan orain arte azaldutakoak ez du esan nahi, 
zenbaitetan entzutea suertatu ohi den moduan, azken mende-laurdeneko euskal 
eskolak ezer lortu ez duenik. Gauza asko lortu du. Honako bi gauza hauek, 

populazioaren %80 inguru) neurri batean edo bestean euskalduntzea; bestetik, 

alfabetatzea. Harritzekoa da, zer aitormen txikia jaso ohi duten aurrerapauso 
bi horiek hainbaten ezpain-lumetan. Harrigarria da, hedadura handiko eta 
prezedente argirik gabeko berrikuntzak baitira bata zein bestea: bai gure arte-
an, mendeetako perspektiba sozioedukatiboan, eta bai Europa osoko hiztun-

VII.6. Hizkuntza ofizialen erabilera, eskola-munduan

EEN legearen asmoa euskararen erabilera normaltzea da. Halaxe du 
izenburua ere: Euskararen Erabilera ezaguera, jarrerak edo besterik) 
Normaltzeko oinarri-legea. Bai ekola-munduari dagokionez, eta bai gizarte-
-bizitza bere osoan hartuta, hona EEN legeak erabiltze kontu horretaz zer 
dioen:

idatziz hainbatean moldatzen direnak. Ez baita egia azterketa edo ebaluazio bat gainditu ez dute-
nek, denek edo ia denek, euskaraz ez dakitenik. Hori guztia ere kontuan izan behar da, mende-
laurden honetan lortutako emaitzen balantze pausatu eta errealista egitekotan.

euskaraz ez dakienik. Zenbait gaztek badu ahozko gaitasuna, baina idatzizkoan kamuts dabil. Bada 
alderantzizkorik ere: idazten hor-nonbait moldatzen den arren hitzezko jardunean du hainbat 
gaztek benetako traba. Gazte horiek ere, halako neurri batean, euskaraz jarduteko gai dira: ez dira 
inola ere ahaztu behar, balantze orekatu bat egiterakoan.

azpimarratu nahi da, hori baita plusa: erdaraz, aurreko sistemak ere alfabetatzen zituen

hezkuntza elebiduna hain ahotan izatea behin eta berriro.
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Artículo 17 17. artikulua

ambiental del euskera, haciendo del 
mismo un vehículo de expresión 

normal, tanto en las actividades internas 
como externas y en las actuaciones y 

centros escolares).

du, euskara [ikastetxeetako] barne- 
nahiz kanpo-jardueretan eta 
administrazio-ekintza eta -

dokumentuetan ohiko tresna bihurtuz.

Artículo 26 26. artikulua
Los poderes públicos vascos tomarán 

las medidas oportunas y los medios ne-
cesarios tendentes a fomentar el uso 

del euskera en todos los ámbitos de la 
vida social, a fin de posibilitar a los 

ciudadanos el desenvolvimiento en di-
cha lengua en las diversas actividades 
mercantiles, culturales, asociativas, de-

portivas, religiosas y cualesquiera 
otras.

Euskal herri-aginteek neurri egokiak 
hartuko dituzte eta beharrezko bitarteko-
ak jarriko gizarte-bizitzako alor guztie-
tan euskararen erabilera sustatzeko, he-

rritarrek salerosketako, kulturako, 
elkarteetako, kiroletako, erlijiozko edota 
beste edozein motatako jarduera guztiak 

euskaraz garatu ahal izan ditzaten.

Zer neurritan? Lehen baino gehiago egiten al dute? Batez ere zein kontestutan? 
Hizkuntza-gaitasunaren puntua konplexua baldin bada, honako hau ez da 
sinpleagoa. Badakigu, hasteko, jardun-esparruak eta rol-harremanak hizkuntza 
batera edo bestera makurtzen dutela sarri elebidunaren hizkuntza-hautua: nork 
ez du ikusi amari eta irakasleari eskaraz egiten dien haurrak edo gazteak bere 

Badakigu bestelako elementu asko ere badirela tartean, eta horiek ere nabar-
men eramaten dutela eskola-umeen mintzajarduna alde batera edo bestera: 
lagun-taldearen praktika lingustikoaz gainera funtsezkoa da, itxuraz, solaski-
deen euskaltasun-maila: lagunok euskal-elebidun dira, elebidun orekatu edo 
erdal-elebidun?) Ez da batere erraza, hori guztia dela medio, EAEko ikasleen 
egungo mintzajardunaz, beren eguneroko eskola-bizitzan bereziki, zer hizkun-
tzaz norekin, noiz-nola eta zertarako baliatzen diren zehaztea. Hori guztia 
horrela izanik ere, argitasunen bat nahi litzateke.

-
ra: hori da egungo egunean gero eta maizago antzeman litekeena. Noiz ordea 
batera, eta noiz bestera? Eta, batez ere, zergatik? Honako galdera honi eran-
tzutea komeni da, horretarako: ikasleen ezaugarri pertsonal eta mikrosoziolo-

kontuan izanik, zein elementuk iragartzen du ongien EAEko ikasleen eskola-
-alorreko hizkuntza-erabileran antzematen den aldakortasun handia? Galdera 
horri erantzun arteza bilatu nahian ari da Soziolinguistika Klusterra, Hezkun-
tza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin hitzarturik. ARRUE proiektuaren 
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asmo nagusia horixe da: aldakortasun hori ongien iragartzen duten elementu-
ak identifikatzea. Laster izatekoak dira ARRUE proiektuaren orain arteko 
emaitzak jendaurrean; hartara jo beza, hortaz, datu zehatzen egarri denak. 

-
tu) hauek eskain daitezke.

barruko eta gelaz kanpoko mintzajarduna. Gelan euskaraz egiten duen ikasle 
-

du gaur-gaurkoz gela barruko mintzajardnaren moldaera nagusia. Askozaz 
context-free edo berez berekoago da, aldiz, jolas-lekuko mintzajarduna. Hots, 
eskolako atseden-aldietan ikasleek beraien artean ageri duten erabilera. Ikas-
leek eskolako jolas-lekuan euskaraz, gaztelaniaz edo bietara egiten duten 
neurtzerakoan, eta erabilera horren aldakortasuna goiko faktore guztiekin uz-
tartzerakoan, orain arte ikusi denetik badirudi ondoko datuok kontuan hartze-
koak direla:

a)  ikaslearen hurbileko harreman-sarea da, askogatik, bere jolaslekuko 
hizkuntza-erabilera ongien iragartzen duena. Orain arte egindako 
azterlanaren arabera hori da ikasleak jolaslekuan euskaraz edo gaz-
telaniaz egingo duen iragartzeko elementurik sendoena. Ikaslearen 
jolaslekuko mintzajarduna oso lotua dago bere taldearen hizkuntza-
-erabilerarekin.

b)  Taldeko erabilerak duen pisua aski ezaguna izanik, adierazle hori 
erregresio anizkoitzetik kanpora utziz zera ikusten da: hurbileko 
harreman-sareetan euskara erabiltzen duten ikasleak direla, maila 
indibidualean, euskaraz gehien egiten dutenak. Hurbileko harreman-
sare horien artean herriko lagunekiko erabilera, eta anai-arrebekikoa, 
dira ikaslearen jolaslekuko erabilerarekin lotuenik ageri diren alda-
gaiak.

c)  Maila indibidualean, ikaslearen hizkuntza-ezaugarrietan, bere euska-
razko erraztasun erlatiboa da jolaslekuko erabilerari ongien egokitzen 
zaiona. Erraztasun erlatiboa, bestalde, lehen hizkuntzari lotua dago 
aski neurri handian. Ikaslearen idatzizko gaitasuna, berriz, bere eskola-
-errendimenduari eta gela barruan euskara erabiltzeko ohiturari lotua 
dago. Gaitasun honek berak ere, ikaslearen erraztasun erlatiboak 
azaltzen duenaz gain, ikaslearen jolaslekuko erabileraren zati garran-
tzitsu bat azaltzen du.

osatzen dute laginaren %78). Eredua ez da, beraz, aztergai nagusi 
izan. Hala ere, jolaslekuko erabilerarekin duen lotura begien bistakoa 
da aztertutako datuetan: A ereduko ikasleen batez besteko erabilera, 
jolaslekuan, %0koa izan da. B eredukoena %12koa izan da eta, az-
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kenik, D eredukoena %68koa. Kontuz, ordea, lotura kausal erraze-
giak egitearekin: etxetik eta kaletik euskaldun garbi diren neska-
mutilak, denak edo ia denak, D ereduan daude. Horiek beren artean 
euskaraz egiten dutelarik jolaslekuan, ezin liteke esan, besterik gabe, 
ereduagatik egiten dutenik euskaraz. Faktore biren edo gehiagoren 
arteko harremana gauza bat da, eta beraien arteko kausa-ondorio 
izaera bestea.

Gauza argi-argirik, erabateko aurkikuntzarik, nekez esan atera liteke 
oraingoz ikerlan zabal horretatik. Baldintzapen asko ditu orain arteko lanak, 

bereziki, tresneria kontzeptual sofistikatuagoz) analizatu beharrak daude ingu-
rumen-baldintza guztiak. Pausoz pausoko lana eskatzen du horrek. Oso berri-
kitan hasi gara gure artean alor hau zientzia-arauz arakatzen eta urteetako lana 
dago aurrean, seguru asko, halako ondorio seguru samarretara iritsi ahal iza-
teko. Lortutako emaitzak atentzio handiz aztertzea komeni da eta, azkarregi 
ondorio definitiborik atera gabe, zuhur jokatuz ahalik eta informazio enpiriko-
ki kontrastatuena eta kontzeptualki landuena osatzea.

Bere ahuldade guztiekin ere, argitasun-printzak eskaintzen hasi da 
ARRUE. Orain badakigu, 1977-82 urtealdian ez bezala, eskola-bide hutsak 
ezin duela bere baitarik eta bere hutsean, eredurik euskaldunenaz ere, belau-
naldi berriaren mintzajarduna nabarmenki modifikatu, are gutxiago itzulipur-
dikatu. Hizkuntza ahula indarberritzeko aurrebaldintzak jar ditzake eskolak, 
eta oso kontuan hartzekoak dira horiek. Eskola-saio horren ekarpena baino 
mila bider konplexuagoa da ordea mintzajardunaren gizarte-moldaera, eta 
konplexutasun horretan jokatzen da gure neska-mutilen eta gazte-jendearen 
euskarazko jardunaren atzera-aurrera. Politago litzateke, jakina, besterik esan 
ahal izatea. Baina horrela dira gauzak, dakigun neurrian, hemen eta hemendik 
kanpora: atzerriko oinarri teoriko eta enpirikoei dagokienez ikus J. A. Fishman 

-

begirako planak egiterakoan.

VII.7. Euskara batua eta kasuan kasuko euskalkiak eskola-munduan

Badu EEN legeak, orain arte aipaturikoez gain, eskola-munduarekin ha-
rreman zuzena duen bestelako punturik. Euskara batuaren eta euskalkien es-
kola-erabilera, besteak beste. Corpus- eta acquisition-plangintzekin hain harre-
man hurbila duen kontu hori ere gogoan izan zen 1982an. Honela dio EEN 
legeak, horretaz ari delarik:
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Del uso del euskera como lengua escrita 
oficial

Euskararen erabilera hizkuntza idatzi 
ofizial gisa

Artículo 30 30. artikulua
El Gobierno velará por la unificación y 

normalización del euskera en su 
condición de lengua escrita oficial 

común en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, 
sin perjuicio del respeto a los diversos 
dialectos, parte esencial del patrimonio 
cultural del País Vasco, en las zonas en 

que son hablados.

Jaurlaritzak euskararen batasuna eta 
normalizazioa begiratuko du, Euskal 

Herriko Autonomia Erkidegoaren 
lurralde osoan idatzizko hizkuntza 

ofizial komun denez, Euskal Herriaren 
kultura-ondarearen funtsezko zati diren 

euskalkiei bizirik diren tokietan zor 
zaien begirunea gora behera.

Bistan da eskola esparruaz gainetik ari dela hor legea, hitzez hitz hartuta: 
euskara batuaren eredu-finkapena batetik, eta lekuan lekuko aldaerei zor zaien 
begirunea bestetik, horiek dira artikulu horren xede nagusiak. Kontu horiek ezin 
dira ordea, praktikan, eskola-mundutik hain erraz disoziatu. Arauzko hizkuntza-
-ereduen finkapen hutsa ezer gutxitarako izaten da, hasteko, jendeak eredu hori 
ikasten eta, idatziz bederen, erabiltzen ez badu. Idazteredua ikasteko orduan, 
nahi eta nahi ez, hor dago eskola: ez da hartarako leku bakarra, inondik inora, 
baina bai beharrezkoa eta garrantzitsua. Nola daude beraz hezkuntza-kontuak, 
euskara batuari eta kasuan kasuko euskalkiei dagokienez? Nola daude idatziz-
ko zereginetan, artikulu?xedapenak berariaz aipatzen duen moduan, eta nola 
hitzezko jardunean? Ikus ditzagun puntu biak, gaingiroki bada ere. Euskarazko 
irakaskuntza Bizkaian. Arazoak eta zenbait proposamen.

Leku egokia da hezkuntza, alde batetik, corpus-plangintzaren gai horri 
-

enez) eskolan daudelarik ikasleak, non hor baino aukera ederragorik euskararen 
idazteredu bateratua erakusteko, lantzeko eta erabiltzeko? Non leku hoberik, 
orobat, lekuan lekuko aldaera bizien ezaugarriak eta berezitasunak era egitura-
tuan azaldu eta ikasleen errepertorio linguistikora hurbiltzen saiatzeko? Egin al 
da halakorik, mende-laurden honetan? Egiten al da? Zer bai eta zer ez?

a)  Euskara batuaren zabalkunde-lan ohargarria egin du eskolak, hogeita-
bost urteotan. Ez dago dudarik, hasteko, euskara batua eta eskola-
mundua oso elkarren eskutik ibili izan direla hasieratik beretik: ikus, 
urrutirago gabe, K. Mitxelenaren Arantzazuko txostenaren sarrerako 

-
ra batasun bidean jartzea. Haur eta gazteei euskaraz irakasten baldin 
bazaie, eta euskaraz irakatsi behar euskara biziko baldin bada, pre-

izan du hezkuntzak, ikuspegi hori dela-eta, euskara batuaren sorreran 
eta zabalkundean. Orain ere ez dago dudarik: euskara batuaz idazten 
dakiten profesional gehienak, askogatik, irakasleak dira. Irakasleak 
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-prestatzaileak, argitaratzaileak,..). 22.000 irakasle daude une honetan, 
EAEko irakasmaila ez-unibertsitarioetan, HE2, EGA edo baliokideren 
bat dutenak. Horiek guztiek, normalean, kontaktu zuzena izan dute 
hizkuntzaren aldaera jaso, formal, idatziarekin. Eta kontaktu hori, 
hamarretik bederatzietan, euskara batuaren bidez edo euskara batua 
kontuan hartuz gertatu da. Eskola-liburuetan ere hedadura handia du 
euskara batuak. Pierre Broussain-en eta R. M. Azkueren garai bateko 
ametsa neurri zabalean bete da: badugu belaunaldi berri bat, etxeko 
edo eskualdeko hizkera-moldeaz gainera orotariko eta orotarako alda-
era jaso-neutroa ikasi duena eta, hainbatean, erabiltzen dakiena. Ez 

egoera horretan daudenak. Milaka dira, ordea. Lehenengo aldia da 
gure historia ezagunean, halakorik gertatzen dena.

b)  Guztia ez da txuri-gorrizko egoera, ordea. Irabaziarekin batera, agian 
konturatu ere gabe, asko ari gara galtzen. Eguneroko eta lagunarteko 
hizkera-molde fresko naturalak berekin izan ohi duen gatza eta pipe-

-
garrizko berba-zartada eta amets gozoenen ihes-kabirako arintasuna, 
indartu ordez ahultzen ari dira oro har. Galera handia da eguneroko 
eta lagunarteko hitz-aspertu xume, bizi eta zirraragarrien galera. Ga-
lera hori ez da konpontzen bina euroko hitz potoloak erantsiz han-
hemen, hizkera-molde aseptikoaren erdian. Galera hori ez da berdin-
tzen, orobat, orain gutxira arte hitz-labur baina sarkorrez esan izan 

denean eta, bereziki, behar ez denean. Erakutsi egin beharko luke 
eskolak, hitzek eta hitzarteek beren lekua dutela eta hitz-forma baka-

aberastasun-seinale. Eskola leku zarpaila da ordea, inon zarpailik 
bada, aldaeren aberastasunaz jabearazteko, hizkera sinplearen abantai-
lak nabarmentzeko eta berba-egikera gozoa indartzeko. Ikasgelan 
sortzen den jardunak, gaiak hartaraturik batetik eta irakasle-rolak 

jaso-asmokoa) indartu ohi du sarrien: ikasleen arteko txutxumutxu 
bihurri eta bihozkorretik urrutien dagoen erregistroa. Ez da konpondu 
ezineko kontua, baina bai konpontzen zaila eta, dakidan neurrian, 
orain arte ahul atenditua.

Euskaltasunaren batasun-zatikatzaile sentitu izan da euskalkia, ehun urte 
luzez. Euskaldunon errepertorio linguistikoaren funtsezko osagai dela errazegi 
ahaztu dugu gehienok, zatikatze-arriskuaren sentiera horrek bultzaturik. Egia 
zentral hori ahaztu izanak, berriz, hobera ordez okerrera eraman du auzia. 
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Asko gara horretan errudun: ez daukagu ezinbestean ezker-eskuin begira hasi 

erraztasunik ez duen gazteak gaztelaniaz kanalizatuko dituela normalean bere 
baitako ametsak eta gorrotoak, ilusioak eta beldurrak. Eta hori dena gaztela-
niaz kanalizatzen duen gazteak, zertarako behar du euskara? Ruffiniren teore-
ma buruz ikasi, azterketa-egunean nola edo hala azaldu eta lehenbailehen 
ahazteko? Horretarako behar al genuen euskal eskola?

Hori dela-eta, hasiera-hasieratik eta aurrez aurre heldu izan zaio euskal-
kiak eskolan behar duen gaiari, zenbait esparrutan. Horren fruitu da, esate 
baterako, Euskararen Aholku Batzordearen oniritziz Hezkuntza Sailak 
1982anargitara emandako gomendio-dokumentua, eskola-munduan hainbat 
aplikaziotarako ate praktikoa zabaldu zuena. Geroztik ere, administrazio-alo-
rraz kanpotik besteak beste, hainbat ekarpen baliotsu egin da kontu hori oreka 

Kodifikazio aldetik aski definitutzat ematen zuen Mitxelenak, 1982an, 

izan da, oro har, ordutik honako eginkizun nagusia. Ez dago dudarik asko egin 
-

gutarazteko, hedatzeko eta indartzeko. Asko da ordea, oraindik, soziolinguis-
tikaren hasi-masietatik bertatik ikasi beharra daukaguna, eskuartean dugun 

dute gazteek euskara batua. XXI. mendean ez du euskarak bizi-esperantzarik, 
orotarako aldaera hori gabe. Lanean eta astialdian, supermerkatuko etiketajean 
eta kultura-kontsumoan, informatikako aplikazio gero eta ugariagoetan eta 

-

euskarak: eguneroko mintzajardun xumeak, lekuan lekuko moldera egokituak, 
ehoten du hiztun-elkarteari belaunez belauneko etorkizun-aukera eskaintzen 
dion berba-sare posible bakarra. Horretaz jabetzen eta jabearazten jakin behar 

bagara. Egia da garo- eta kresal-usaina galdu beharra zeukala euskaraz, 
hainbatean. Egia da, orobat, bai azalpen-prosaren estilo-lanketan eta termino-

eta kresal-zaporerik gabeko euskarak ez du ordea hiztun trebearen mihia ne-
katzen, ez eta hiztungai berriarena zorrozten. Bata eta bestea, biak behar di-
tugu eta biei lagundu behar lieke eskolak bidea egiten. Asko egin da, dudarik 
gabe, EEN legeak 30. artikuluan agindutakoaren bidetik. Baina asko dago 
egiteko: geure burua argitzea eta errepertorio linguistikoen izaeraz eta garran-
tziaz jabetzea, hori dugu lehen eginkizuna.

Luis Goikoetxea, 2003; Julian Maia, 2000, 2001a eta 2001b).
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Are gehiago: dibertsifikatzen ari da errepertorio hori, soildu ordez, azken 
mende-laurdenean. Euskalkiez eta euskara batuaz gainera ez euskara batutik 
eta ez behialako euskalkitik edaten duen bestelako euskara modu bat ari da 
guztion ezpain-belarrietara hedatzen, eskola-munduan eta hortik kanpora. 
Batez ere hizkera-molde informalean, eguneroko mintzajardunaren bizkarre-
zur barrenkoi-intimoena osatzen duen horretan, ari da beste euskara modu 
hau zabaltzen. Irakasleen eta adin batetik gorako ikasleen artean, esate bate-
rako, erregistro formalaz kanpokoetan oso maiz entzuten dira honelakoak: 

 pasada atope ari gaituk azterketak zu-

enprincipio -
torren astean ez dela eskolara agertuko esan du Txominek, komokienokiere-
lakosa keme-
tienefrito
euskara-erdaren gure arteko kontaktu-moldeak eta gure arteko bilingual do-
minance configuration nagusiak hartaraturik, eguneroko mintzajardun arrun-
tean. Maileguzko hitzen esparru hutsetik arras urrunago doa joera hori, inter-

ikus U. Weinreich 1953) bereganatuz. Garrantzi handiko fenomenoa da hori, 
eskola-esparruko azalpen jasoa baino maizago hizkera-molde arrunta izan ohi 
baita gizartean zabaldu eta hurrengo belaunaldira transmititzen dena. Orain 
artekoan baino atentzio handiagoa eskaini beharko diogu hortaz aldaera berri 

euskararen biziak kezkatzen baldin bagaitu lehenik eta behin. Euskara-molde 
hori gutxietsi eta ez ikusiarena egitea ez da bidea. Ia huts-hutsik eskola-giro-
an erabiliko litzatekeen eta onenean ere eskola bidez L2 gisa transmitituko 
genukeen euskara ederraren miresmenetan ito nahi ez badugu, Joan Argenter-ek 

euskañol modu horri.

VII.8. Nafarroarekiko eta Ipar Euskal herriarekiko hezkuntza/
hizkuntza harremanak

-
rantzago zabaltzen da ordea Euskal herria. Gogoan izan zen funtsezko gerta-
era hori legea egin zenean, eta gogan izatekoa da orain ere. Honela dio 1982ko 
EEN legearen lehen xedapen gehigarriak:

hizkuntza-trataera propioa du eskolan. Aldeak alde, lau eredu daude Nafarroako eskoletan inda-

aplikatzen den X). Informazio zabala dago horretaz guztiaz. Ikus, adibidez, Eduardo Aldasoro 
2003, M. J. Goikoetxea 1994 eta Pakita Zabaleta 2006.
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DISPOSICIONES ADICIONALES XEDAPEN GEHIGARRIAK
Primera.–El Gobierno, en el ámbito de 
sus competencias, establecerá vínculos 
culturales con aquellas instituciones o 

poderes que, actuando fuera del ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, 
realicen actividades de investigación, 

protección y fomento del euskera.

Lehenengoa.–Jaurlaritzak, bere 
eskumenen esparruan, Autonomia 

Erkidegoaren lurraldetik kanpo jardunik, 
euskararen ikerketan, babesean eta 

sustapenean lan egiten duten erakunde 
edo aginteekiko kultura harremanak 

bideratuko ditu.

Nafarroarekiko eta Ipar Euskal herriarekiko hezkuntza/hizkuntza harre-
manak aztertu nahi dira, berariaz, ataltxo honetan. Hezkuntza/hizkuntza alo-
rrean egin eta egiten al da ezer? Bai, zerbait egiten da: Hezkuntza-munduari 
dagokionez hogeitaka urteko harremana izan da EAEko eta Nafarroako EGA 
agiri-arduradunen artean. Boletinean ezarria dago lotura horren oinarria, eta 
normaltasunez funtzionatu du mende-laurdenez. Hain harreman espliziturik ez 
badu ere, EAEko NOLEGA edo ULIBARRI proiektuek batetik eta Nafarroa-
ko parez pareko ekimenek bestetik harreman zabal eta lagun-girokoa dute, 
orobat, aspaldidanik. Hizkuntza-trataeraren alorrean ere izana da, hain aspaldi 
ez dela, alde bateko eta besteko goi-arduradunen eta arduradun teknikoen ar-
teko lan-bilerarik. IRALEren esparruan ere izana da horrelako harreman 
konkreturik, behar puntualen arabera.

Goian esandako harreman horiek lotura esplizitu-formalak dira. De facto-
zko harreman-lotura inplizituak eta informalak erantsi behar zaizkie, bestetik, 
erlazio formal edo instituzional horiei. Harreman-lotura inplizituotan hiru dira, 

eta D), nahiz eta eredu bakoitzaren pisua aski diferentea izan EAEk, batetik, 

lotura-bide trinkoagoa dakar horrek, ele biko hezkuntzaren ikuspegi operati-
boari dagokionez; b) EAEko irakasle-gai askok Nafarroan bilatua du lan-lekua, 
eta alderantziz; c) batean eta bestean antzeko testu-liburuak eta ikasmaterialak 

-
tzarako jardunaldi askotan batera ibili ohi dira EAEko eta Nafarroako Foru 
Komunitateko irakasleak. Autonomia Erkidego bien arteko harreman faktuala 
ohargarria da beraz, hori guztia dela medio. Horrek ere bere eragina du alde 
bietako hezkuntza/hizkuntza harremanei dagokienez. Handia oro har, eta uste 
dena baino handiagoa hizkuntza-normalkuntzaren ikuspegitik: xedez eta lan-
moldez, aplikazio operatiborako baliabidez eta emaitzen neurpideez aski an-
tzekoak dira alde bateko eta besteko saioak.

Badakit zer esango zaidan: kontua bestea dela. Lege-agindua ez dela 

aurre.
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Idoiari hau eta hori komentatzea eta, beraz, hango eta hemengo profesionalen 
artean nolabaiteko harreman informala de facto esistitzea. Beste maila bateko 
harreman eta adostasun-maila ofiziala eskatzen duela EEN legearen xedapen 
gehigarriak. Egia da hori. Alde horretatik, EEN legeak begiz jotako harrema-

daudela esan liteke. Besterik da, jakina, normaltasun-falta horren iturburuei 
buruzko pertzepzioa, batzuen eta besteen artean. Are gutxiago, kausa-efektu 
loturabide objektiboa bilatu nahi izatea. Alferrik da, horrelakoetan, balioespen 
zorrotzagorik egitea.

Eta iparraldearekiko haremanez, zer? Harreman horiek ez dira, dakidan 
neurrian, Nafarroarekikoak bezain estuak. Izan badira, ordea, kasu honetan ere. 
EAEko EGA agiria eta iparraldekoa baliokide dira, esate baterako. Horrela 
izan dira azken hogeitabost urtean eta horrelaxe dira orain ere. Hortik gora-
koetan, eskola-munduko harreman instituzional zabalagoen alor horretan, ezer 
gutxi dut esatekorik. Badago gure artean, ordea, kontuok argituko dizkigunik. 
Erramun Baxok-ek du gai horri buruzko hitzaldia, jardunaldi honetan. Bere 
azalpen argigarrira jo dezake, beraz, gai horretaz informazio zabal eta zeha-
tzagorik nahi duenak.

VIII. GIZARTE-BERRIKUNTZA, GARAPEN-NEURRIEN
EZINBESTEKO HINTERGRUND

Eskola-esparruan egin denaz eta egin gabe edo oker eginik geratu denaz 
balio-iritziren bat eman nahi nuke, jasotako enkargu-gonbita ere horixe bainu-
en, txosten honen amaieran. Horretara pasa aurretik, gure gizarteak 1982tik 
hona izan duen bilakaera analizatu behar dugu. Ezinbestekoa da analisi hori, 
EENren garapenean egindako lana bere kontestuan situatu ahal izateko. 
Kontestu baterako egokia den jarduera, izan ere, desegokia gerta liteke beste 
baterako. Hartutako neurriak egokiak edo desegokiak izan diren juzkatzen hasi 
aurretik, neurri horiek zer kontestutan hartu diren jakin behar da: horixe az-
tertu nahi da zortzigarren atal honetan.

EEN legea ez da vacuum sozial isolatu eta egonkor baten gainean garatu, 

transformazio sozialen altzoan aplikatu da legea, urratsez urrats. Transforma-
zio horien nondik norakoa, baita zenbatekoa ere, funtsezko datuak dira mende-
laurden honetako garapen-neurriak ondo situatzeko. 1982ko ezaugarri demo-
grafikoak, ekonoteknikoak, soziokulturalak, politiko-operatiboak eta 
lurralde-antolamenduzkoak aldatuz joan dira hogeita bost urteotan: ezaugarri 
batzuk gutxixeago aldatu dira eta besteak nabarmenago; guztietan gertatu da 
ordea aldaketa nabaria. Eskuartean dugun analisirako gogoan izatekoak dira, 
besteak beste, 25 urteotako gizarte-berrikuntzaren ezaugarri hauek.
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VIII.1. Bilakaera demografikoa

1982tik honako bilakaera demografikoak hiru ezaugarri nagusi izan ditu, 
eskola-esparruko hizkuntza-normalkuntzaren ikuspegiari dagokionez: haur-
jaiotzen erabateko jaitsiera, gazte euskaldunen emigrazioa eta atzerritarren 
immigrazioa. Ikus ditzagun hirurak, gain-gainetik bada ere.

VIII.1.1. Haur-jaiotzen erabateko jaitsiera

Haur gutxi jaio izan da azken hogeitabost urtean EAEn. Bikote-moldae-

goiko VI.1 atala eta beheko VIII.1.3. puntua). EEN onartu baino lehenxeago 

ziren orduan eta, zenbait urtez 16.000 jaiotza eskasera jaitsi ondoan, 20.000 
haur inguruan gabiltza orain. Erabateko jaitsiera da hori. Ondorio zuzenak izan 
ditu bilakaera horrek esparru askotan. Baita hezkuntza-alorreko normalkuntza-

bidez alfabetatzen eta euskalduntzen ari diren gazteak) lehen baino multzo 
txikiagoa bihurtu dira. Eskolaren euskalduntze-eragina, horregatik, jaiotza 

VIII.1.2. Gazte euskaldunen emigrazioa

Hamarkada luzez immigrazio-gune izan da, batez ere, EAE. Orain, aldiz, 
indartzen ari da emigrazioa. Gazte guztiak afektatzen ditu emigrazio horrek: bai 
erdaldun hutsak, bai erdal-elebidunak eta bai euskal-elebidunak. Gatozen azken 
multzo honetara: euskaldun gazte, alfabetatu eta erdi- edo goi-mailako ikasketak 
egindako asko EAEtik edota Euskal herritik kanpora doa lanera: Madrila edo 
Espainiako beste hainbat lekutara, Europara edo mundu zabalera. Motibo nagu-
sia badakigu zein den: bere alorreko lan egokirik ez du hemen aurkitzen, edo 

kanpora joatea eskatzen dio. Emigrazio horri EAE barruko lantoki- eta bizigune-

zaio gai horri). EAEko euskaldunen kopurua, kontzentrazioa eta dentsitatea 
ahultzera dator fenomeno hori. Eskola bidez hamabost edo hogei urtean eginda-
ko esfortzua neutralizatu egiten du hainbatean, gauetik goizera, emigrazio ho-

-
kuntza-legearen aplikazioa: haur gutxiago euskaldundu eta alfabetatu behar izan denez, baliabide 

ez zekiten irakasleen lanpostu-asignazioak okerrera egin izan du hainbat urtez. Horretaz guztiaz 
gorago hitz egin da, eta han esandakoak ez goaz hemen berritzera
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rrek. Doan lekuan nekez jardun ahal izango du euskaraz gazte-heldu horrek, 
pareja mailan edo familia-giro itxian ez bada. Ele biko eskolaren eragina ahuldu 
egiten du, ezinbestean, emigrazio horrek: eskolak egindakoa asko edo gutxi izan 

orekatua egin nahi duenak kontuan izan behar du hori ere.

Fenomeno zabalago baten altzoan koka liteke, azken batean, moderniza-
zioaren orbitako hiztun-elkarte txikien indargaltze etnolingusitiko hori: irispi-
dez urrunagoko, jardun-esparru transetniko eta formaltasun idatzian zentratu-
agoko harreman-sareen indargarri izan ohi dira goi-mailako ikasbideak, oro 
har. Horien indargarri eta, beraz, jatortasun etnolinguistikoaren eragozle. Ez 

ongi deskribatua duen social dependency relation -
gina baizik. Hiritar gehienok nahi dugu gure seme-alabek ahalik eta ikasketa-
-maila altuena eskura dezaten. Ikasketa horiek euskaraz izatea desio dugu, 
horrezaz gainera, gutako hainbatek. Horrela jokatuz, seme-alaben etorkizun 
sozioprofesionala bermatzearekin batera hizkuntza ahulari berari mesede egi-
ten ari garela uste izan ohi dugu eskuarki. Ebidentzia enpirikoak eta dokumen-

biko ezpata da goi-mailako ikasbidea, gurea bezalako hiztun-herrien bizi-
iraupenerako. Mesedegarrizko efektuez gainera kontra-eraginik ere badu bide 
horrek. Ez da beti erraza aurrez asmatzea, bi efektuon artean zein gertatuko 
den indartsuena. Interesatuenik egon behar genukeenok ez gara funtsezko 
gertaera horretaz hain erraz konturatzen. Baina hala da, hemen eta nonahi.

Bere ondorio mingarrienetako bat, guri dagokigunez, goian esandakoa da: 
euskaldun gazteen, bereziki ongien formaturikoen, emigrazioa eta, beraz, euskal 
harreman-sareekiko eta euskal hiztun-elkartearekiko deskonexio partzial edo 
totala. Beste ondorioetako bat honako hau da: emigratzera iritsi gabe ere gazte 
horietariko askok gero eta interakzio-sare erdaldunagoetan txertatu behar izatea 
edo, hainbaterako behar objektiborik ez izan arren, ingurumen-baldintzek gaz-
teon jarduna erdarazko interakzio-sare horietara makurtzea. Kasu batean zein 

unibertsitatearen) hamar, hamabost edo hogei urteko esfortzua nabarmenki 
ahultzen eta, zenbaitetan, zeharo hutsaltzen du emigrazioak zein euskal harre-
man-sareekiko deskonexio domestikoak. Berriro hutsetik-edo hasi beharko dute, 

Language Loyalty in the 
United States famatuan bada, urrutirago gabe, gertaera horren gaineko gogoeta mamitsurik 

horietara zenbatean hurbiltzen ari den konturatzeko ikus, bereziki, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, 
Aurrekontu eta Kontrol Ekonomikoaren 2007ko Programa de Contexto Económico y Reformas 
para el Crecimiento y el Progreso Social de Euskadi 2006-2009
Presupuestos y Control Económico, 2007).
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kasurik hoberenean, egoera horretara iritsitako gazteek, beren bikote-bizitzan eta 
familia-eraketan euskal-girorik berreraiki nahi badute. Hori ez da berez euskal 
eskolaren porrota, euskal eskolaren emendiozko ahalmen-mugen seinalea baizik. 
Muga horretaz jabetzeko dugun zailtasuna ez da, orobat, gutxiestekoa.

VIII.1.3. Immigrazioaren goraldi berria

1975 inguruan etenik-edo geratu zen immigrazioa, hainbat motibo zela 
medio. Egonkorturik-edo zirudien giroak 1982an, EEN legea onartu zenean. 
Aldatu egin dira kontuak, berriro: inarrosaldi sendoa izan du immigrazioak 

denez bertan, eta koiuntura ekonomikoak lan-eskalaren behereneko edo esfor-
tzu gordineneko mailetatik aldentzeko aukera eskaini digunez bertakooi, 
kanpotik etorri dira bertakook bete gabe utzitako zuloa estal dezaketenak. 
Kanpotik etorriko dira eta, itxura guztien arabera, hala egiten segituko dute 
begien bistako etorkizunean.

Zer esan liteke immigrazio horretaz, hizkuntza-normalkuntzaren ikuspegi 
hutsetik? Balorazio bikoitza egin liteke hemen ere, argi-itzalak azpimarratuz. 
Immigrazioa arrisku-iturri da, batetik, euskararentzat. Aukera berria dakar 
berekin, bestetik. Gatozen lehenengo alorrera: arrisku erantsia izan ohi da 
etorkin-uholdea, hamarretik bederatzietan, euskaldunon moduko hiztun-talde 
ahulduentzat. Arrisku ukaezina da immigrazio hori, batez ere, euskal arnasgu-
neetako mintzajardun arruntarentzat: horrelako ingurumenetan antzematen da 
argien, erdaldun bat edo bi bertaratze hutsaz nolako aldaketa eragiten den 
ordura arte euskaraz ziharduen tabernan, harategian edota, oro har, herri-bizi-
tzan. Samaldan etortzen badira erdaldunak, eragina nabarmenagoa da. Lehen-
dik aski delikatua den panorama are delikatuago bihur dezake etorkinen 
uholde masiboak. Beste aldetik, eta hor dago immigrazioaren alde positiboa 
hizkunta-normalkuntzarentzat, biharko elebidun edo eleanitz potentzialak dira 
egungo etorkinak eta, batez ere, beren seme-alabak: jakin ongi dakigu etorki-
nen euskalduntzea ez dela ezinezko fenomenoa. Behin baino gehiagotan ger-
tatu da hori lehen, gure historian, eta gero ere gertatu ezinik ez du. Euskaldun-
-jendearen autorregulazio soziokulturalaren neurria eta modua da, batez ere, 
arrisku ukaezina aukera eder bihur dezakeena.

EEN legeak ez du atzerriko etorkinez aurreikuspen espresurik. Hurbile-
neko kontua, euskara ikasi beharrik izango ez duten ikasleen salbuespen-
-klausula da: badakigu ordea klausula hori ez zela atzerriko etorkinentzat 
pentsatu, oso bestelako situazio trantsitorioei irteera modu bat emateko baizik. 

Europaren ekialdea edo Asia: hori dute jatorria oraingo etorkin gehienek.
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Hori baino trataera globalagoa, eta luzera begiragokoa, eskatzen du immigra-
zioak: trataera globalagoa bai eskolan, bai lan-esparruan, bai auzogintzan eta 

interbentzioak ezin du desoreka nabarmena berdindu: gaztelania mila bider 
probetxugarriagoa du etorkinak, eskolak eskaintzen dion euskalduntze-saioa 
auzogintza bizi-emakorrean eta aurrez aurreko harreman-sareetan txertaturiko 
herri-langintzan oinarritu ezean. Aparteko eskakizun-baldintzak dakartza bere-
kin, gainera, kanpotik etorri berriei edo haien seme-alabei hezteak. Eskakizun 
horiei eta beste hainbati erantzun nahirik ari da hezkuntza-sistema. Aurrez 
inork definitu gabeko ibilbidea eratzen eta osatzen ari dira EAEko eskolak, 
irakasleak, aholkulariak eta hezkuntza-arduradunak azken hamar urteotan. 
Aniztasun soziokulturala onartzen, kudeatzen eta euskarari bere lekua egin 
nahirik ari dira saio horretan, askotan aski era esperimentalean. EEN legeak 
dioenaz gainera beste hainbat kontu mahai gaineratu ditu, azken urteotan, 
etorkinen eskolaratzeak. Horien hizkuntza-trataerak dimentsio berria erantsi 
dio hizkuntza-normalkuntzaren jatorrizko formulazioari.

Labur bilduz: 1982an ez bezalako koiuntura du EAEk demografia aldetik, 
eta koiuntura berri horrek eragin nabarmena du EEN legearen aplikazioan. 
Orduko egoera demolinguistikoa ahula eta zatikatua baldin bazen euskararen 
aldetik, nekez esan liteke oraingoa ondotxoz sendoagoa denik. Egia da euska-

da guztia. Orduan ez bezala aski adin-piramide itzulipurdikatua du oraingo 
populazioak; gazte euskaldunen emigrazioa eta atzerritarren immigrazio-uhin 
berria erantsi zaizkio horri. Eszenario demolinguistiko berria eratu da mende-
laurden honetan, eta eszenario horretan jardun beharko da, itxuraz, begien 
bistako etorkizunean. Eszenario horretan ari dira, dagoeneko, EAEko eskolak: 
aitzindari ere badira, hainbat kasutan, beren jarduera sozioedukatiboa egoera 
berrira egokitzeko orduan.

VIII.2. Bilakaera ekonoteknikoa

Labur-labur helduko diogu gai honi ere, eskola-esparruko hizkuntza-nor-
malkuntzaren aldetik pisuzkoenak-edo diruditen elementuak azpimarratuz. In-
dustriaren birmoldaketa sakona jasan zuen EAEk, ezaguna denez, EEN legea 
onartu eta handik gutxira. Bizkai-Gipuzkoetan izan zuen birmoldaketa horrek 
eraginik biziena. Harrez gero aurrera egin du transformazio horrek, etengabe, 
hiru lurraldeetan. Nolabait esateko, burdingintzaren eta burdin lanketaren jar-
dueratik ezagutza teknologiko berrien aplikaziora bidean jarri da bertako lan-

eta eskola-munduak kontuan hartu behar izan du aldaketa sakon hori.
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berrikuntza ekonotekniko horren haritik: industrialdeak. Beste lan-kultura bat, 
beste harreman-sareak eta beste hizkuntza-konfigurazioa dakarte lan-inguru 
berriok berekin: gaztelaniaren presentzia jeneralizatzeaz gainera atzerri-hiz-

-
tzen ari dira industrigune horietariko hainbat lanpostutan. Aski neurri fragmen-
tario eta oro har periferikoan izanik ere, leku bat eskuratzen ari da euskara 
kontestu berri horretan. Horrekin guztiarekin kontatu beharra du eskolak, lekuz 
kanpo gelditu nahi ez badu.

Industria-sektorea berritzeaz gainera zerbitzu-sektorearen zabalkundea 
gertatu da, aski era ohargarrian, azken mende-laurdenean. Batez ere alor pu-

hemengo udalak eta erakunde autonomo publikoak zein ofizialak). Hortik 
kanpora ere factum bat da, salbuespena baino areago, zerbitzu-sektorearen 
zabalkundea. Jendeak ez du lehengo ofiziorik ikasten: mahai batean lan egiten 
dugu gero eta sarriago, ordenagailuaren aurrean. Ordenagailua, telefonia mo-
bila, e-posta, internet eta, oro har, komunikazio-teknologia berriak leher-ez-
tanda bizian etxeratu zaizkigu denbora gutxian: EEN legeaz geroztikako be-
rrikuntzak dira horiek, ia ehuneko ehun. Lan-inguramendu berriaren oinarri 
nagusietako bat bihurtu dira berrikuntzok. Euskarari dagokionez, jarduera 

hitzezkoaz gainera idatzizkoa, erantsi diote.

Lan-inguramendu horretan era malgu eta aldakorrean jardun ahal izateko 
prestatu behar du eskolak gazte-jendea. Gaztelaniazko, ingelesezko eta, zenbaite-
tan, euskarazko harreman-sareetan txertatu eta interaktuatzeko prestatzen du esko-
lak, dagoeneko, bertako gazte-jendea. Hori da arau berria, gero eta zabalduagoa. 
Konfigurazio berri hori nekez izan zezaketen gogoan EEN legea prestatu eta 
onartu zutenek. Ez haiek eta ez inork: geroztikako bilakaera ekonoteknikoa da 
hori, lautatik hirutan. Hizkuntzen erabilera profesionalean, lan-esparruko harre-
man-sareen bilakaeran, hizkuntzazko konpartimentazio soziofuntzionalaren aplika-
zioan eta horrek ezinbestekoa duen eskola-trataeran ondorio garrantzitsuak ditu 
teknologia berrien eta lan-esparruaren transformazio sakon horrek.

VIII.3. Bilakaera soziokulturala

Gemeinschaft-etik Gesellschaft-erako transformazio sozialak aurrera ja-

orokortu egin da. Ondorio nabarmenak izan ditu transformazio horrek gizajen-
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dearen eguneroko bizimoduan: sekularizazioa areagotu egin da, besteak beste, 

indartu; turismoa eta aisialdi antolatua nabarmen zabaldu dira, eta familiaren 
moldaera bera errotik aldatu da. Bilakaera horrek gogor erasan du 1980 ingu-
ruko gizarte-bizitzan indarrean zegoen hainbat iritzi eta uste-sinesmen, jarrera 
eta balio, lehentasun eta jokabide: hots, eguneroko bizimoduaren oinarri so-
ziokulturala. Mende-laurdeneko bilakaera hori, eta bilakaera horrek eskola-
-esparruko normalkuntza-saioan eragindako hainbat ondorio, ez dira hitz bitan 
azaltzen errazak. Eragingarrienak diruditen elementuak seinalatuko dira he-
men, soil-soilik. Has gaitezen moldaera soziokultural tradizionalean birsorkun-
tza-gune nagusi izandako instituzio ezagunetik: familiatik.

VIII.3.1. Familiak eta ingurumen hurbilak lehen baino babes-indar ahulagoa

Familiak eta auzoak, lagunarteak eta aurrez aurreko lan-mundu arruntak 
segurtatu izan du, menderik mende, euskararen belaunez belauneko transmi-
sioa. Ikusia dugu gorago, txosten honen 1. atalean, gogor erasanik iritsi zela 
transmisio-bide hori 1980 ingurura. Familia gertatu ohi zen ordura arte, erdal 
erasanari aurre eginez, euskal belaunaldi berrien sorgune eta indargarri nagu-
si. Erdal eskolak ez zuen, halakoetan, familia euskaldunen hazia erabat hon-
datzen. Bospasei urterekin eskolara hasi arte etxean, auzoan eta herri-giro 
hurbilean jardun ohi zuten haur horiek elkarrekin, gurasoekin eta familiarte-
koekin. Etxean izaten zen ama, etxekoandrea, goizetik gauera. Orain baino 

horietan ikasten zuten haurrek etxekoen eta auzokoen moduan hitz egiten, 
komunikatzen eta gizarteratzeko lehen urratsak egiten.

Bukatu da, ia erabat, familia-molde zabal eta trinko hura. Behinolako fa-

Familia nuklearrera pasa gara erabat, oro har, eta familia monoparentalak ere 
ugaritzen hasi dira azken urteotan. Familia-eredu berrian aita-amak biak ari 

bidaltzen dira sarri. Etxearen eta familia osoaren euskalduntze-ahalmena ahuldu 
egin du, oro har, berrikuntza horrek. Lehen baino pisu eta itzal txikiagoa du 

-multzoen garaian). 1970 ingurutik aurrera gauzak gogor aldatzen ari baziren ere etxean egoten 

solteraren bat ere bai, hainbatetan. Familia molde horrek euskararen belaunez belauneko transmi-
sioan izan duen garrantzia eta 1970 ingurutik honako bilakaera xeheago aztertu beharra dago: ez 
da hau horretarako lekua.

metodo berriak 1975etik aurrera; beste hainbat ohitura, balio eta jokamolde hori baino hamar-
-hamabost bat urte lehenago. Ikus horretaz, esate baterako, Mitxelena 1982, 73.
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familiak oraingo haurren eta neska-mutilen sozializazio-lanean eta euskararen 
belaunez belauneko transmisioan. Funtsezko gertaera da hori. Eskola etsai izanik 
ere euskarazko bizimoduak aurrera egiten zuen lehen, hainbat kasutan, familiak 

eta euskarazko etxe-giro sendo hori hizkuntzaren transmisiorako behar adina 
oinarri gertatzen zelako. Orain ez dira horrela kontuak: nahas-eleko ezkontzak 

nagusitzen da sarri. Etxean ez daudenean, berriz, erdal komunikabideen irrup-

Lehen ere familia askotan erdara nagusiturik zegoela esan dezake norbai-
tek. Deskribatzen ari garen gertaera hori ez dela mende-laurden honetako 
berritasuna eta, beraz, ez dagoela hor familia-bizitzaren euskalduntasuna 
ahulduz doala esateko motibo sendorik. Arrazoirik ez zaio falta, hein batean, 
halakorik dioenari. Ez da egia, ordea, gauzak aldatu ez direnik. Asko aldatu 
dira mende-laurden honetan, eta aldaketak aurrera darrai, aski ziztu bizian. 
Euskaldun gehienon eguneroko esperientzia biografikoa dago batetik, gertaera 
horren egiaz, batez ere joera horren azelerazioaz, zabal eta ozen mintzo dena. 
Ez dago horri ez-ikusia egiterik. Han-hemengo esperientzia biografikoei iris-
men zabaleko datu estatistikoak erants dakizkieke, bestetik. Fragmentarioak 
edo aitormen hutsezkoak izanik ere funtsezkoak dira datu estatistikook, goiko 
baieztapen hori enpirikoki oinarritu ahal izateko. Demolinguistikazko estatis-
tika ofizialei beste zenbait datu erants dakioke: EGAren urterik urteko infor-
mazio ofizial metatua batetik, eta han-hemen egindako ikersaioak, bestetik. 
Ikus ditzagun biak, hurrenez hurren.

EGAko datuak

EGAren informazioa ez da iturririk makalena, euskaraz ongien-edo mol-
datzen diren gazteen etxe-giroko bilakaeraz ondorio artezik ateratzeko. Eskue-
ran ditugun datuen artean fidagarrienetakoak dira, ene ustez, urtero EGAra 

-

erantsi behar zaio: gero eta sarriago, familiak eta gizarteak bere gain hartu ohi zituen eginbehar 
ugari eskolari leporatu nahi izaten zaizkio egungo egunean, hezkuntzaren soluzio-ahalmena aski 
mugatua dela ahaztuz behin baino gehiagotan. Ikus, esate baterako, Eli Alba 1998: 17.

urtero lantzen eta banatzen duen txostenetik jasoak daude datuok. EGAra aurkezten diren azter-
ketari gehien-gehienak 17 eta 25 urte artekoak dira. Adin-tarte horretako hamar mila gaztetik gora 

-
pagai duguna eta beste zenbait) eskuratzen dute, beren biografia soziolinguistikoa azalduz. Bai 
kopuruz, bai urterik urteko izaera metatuaz eta bai datu-emaileen izaera aski uniformeagatik be-
reziki kontuan hartzeko datuak dira horiek, nahiz eta lanketa zehatzago baten beharrean dauden. 
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erdal-elebidunetan), azken mende-laurdenean. Zehazkiago esanik, euskara hu-
tsezko jarduna galduz joan da EAEko etxe-giroan eta ele bikoa zabaldu da bere 

Etxean, umetan Eskolan nola
ikasi? Etxean, orain Lagunartean,

orain
Euskaraz %34 D ereduan 67 Euskaraz %25 Euskaraz %25
Bietara %20 B ereduan 12 Bietara %26 Bietara %36
Gaztelaniaz %45 A ereduan 16 Gaztelaniaz %49 Gaztelaniaz %39

X ereduan 5 Besterik %0 Besterik %0

22. taula. EGAra aurkezten diren azterketari guztien etxeko eta lagunarteko hizkera. 
2007ko datuak.

Jauzi handia dago hor, etxean haurtzaroan ikasi eta egiten zen ama-hiz-

azken gordelekua bera nabarmen ahuldu den seinale. Ahultze-lan hori ez da, 
gainera, osorik amaitu: aurrera darrai, aitzitik, gure begien aurrean. Urtetik 
urtera antzematen da joera hori nagusitzen eta gotortzen, EGAra datozen mi-
laka gazteen artean. Diagnostiko horren indargarri da, ezer izatekotan, ondoko 
taula-pareak eskaintzen duen ebidentzia. Euskara hutsezko jarduna gainbehera 
dator etxe-giroan eta lagunartean, ele bikoa bere horretan-edo mantentzen da 
eta, bereziki, gaztelaniazkoa ari da indartzen:

eusk biak gazt
2003 28 27 45
2004 27 26 47
2005 27 27 46
2006 26 26 48
2007 25 26 49

eusk biak gazt
2003 29 37 33
2004 29 36 35
2005 28 37 35
2006 27 36 37
2007 25 36 39

23. taula. EGAko azterketari guztien
etxeko hizkera. Urterik urteko datuak

24. taula. EGAko azterketari guztien
lagunarteko hizkera. Urterik urteko datuak

Eginkizun dago azterlan zehatzago hori, oraingoz, eta emaitzak aldatu egin ditzake zertxobait. Ez 
dut uste, ordea, erabat aldatuko dituenik.

gaitezen etxetik euskaldunenak direla, sarri, 17 urterekin edo handik gutxira EGAra aurkezten 
diren gehienak. Datu hori bat letorke, besterik agertzen ez den artean, beren aitormen horrekin. 
Kontuan izatekoak dira gorago aipatu ditugun hedadura handia eta urterik urteko errepikapen aski 
uniformea ere.
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Norbaitek esan dezake, eta ez arrazoirik gabe, lagin desegokiaren distor-
tsio-efektua izan litekeela hori. EGAra aurkezten diren pertsonen perfil so-
ziolinguistikoa aldatzen ari dela urteen joanean eta justu horrexegatik agertzen 
direla bilakaera-seinale horiek. EGAra ez dira, hasteko, eskolatik irten berri-
ak bakarrik aurkezten eta ez da arrazoizkoa 25 urte, 30, 35, 40 edo gehiago 
dituzten azterketariak kontuan hartzea, eskolaren eta eskola-ondoaren eragi-
naz ari bagara. Ezin da arrasto berean sartu, gainera, etxe euskaldun-euskal-
dunetako bilakaera eta lehendik erabat edo nagusiki erdaldundurik zeuden 
familietakoa. Etxe euskaldunetako datuetan zentratu behar dugu, bere joeraz 
hitz egin ahal izateko. Egia da hori guztia: EGAdun guztien multzoa aukera-
tuz badago arriskua, jeneralizaio okerrik egiteko. Saia gaitezen, hortaz, bi 
distortsio-iturri potentzial horiek saihesten. Har dezagun, batetik, soil-soilik 
17 eta 20 urte arteko azterketari-multzoa, EGAra aurkezten diren gainerako 
guztiak kanpoan utziz. Zentra gaitezen, bestetik, etxetik euskaldunenak diren 

aurkezten diren guztiek, azterketa hori gainditzen dutenek baizik) betetzen 

azterketari gazte horiekin zer gertatzen den. Zer diote datu ofizialek, EGA 
gainditzen duten 17 eta 20 urte arteko gazteez? Har dezagun, adibidez, 
2006ko EAE osoko informazioa. Ondoko taulak ematen digu gazte-multzo 
horren azalpena:

Etxean, umetan Eskolan nola ikasi? Etxean, orain Lagunartean, orain

Euskaraz %69 D ereduan 94 Euskaraz %57 Euskaraz %58
Bietara %17 B ereduan 5 Bietara %25 Bietara %28
Gaztelaniaz %14 A ereduan 1 Gaztelaniaz %18 Gaztelaniaz %14

25. taula. 2006an EGA gainditu duten 17 eta 20 urte arteko gazteen ezaugarri sozio-
linguistikoak

22. taulan esandakoa orpoz orpo kunplitzen da azpimultzo honetan ere: 

zuen etxean, ume-garaian, eta ehunetik 94k D ereduan ikasi du eskolan. Orain, 
ordea, %57k bakarrik egiten du etxean euskaraz, eta %58k lagunartean. Bie-
tara egiten dutenak, aldiz, nabarmen ugaritu dira. Hots, diglosiarik gabe gel-

lagunarte hurbila, begien bistan indargabetzen, ahultzen eta galtzen ari zaigu 
azken urteotan. Ondorio berbera atera liteke EGAdun berrien urterik urteko 
estatistika ofizialetatik. Berriro ere 17 eta 20 urte arteko gazteetara mugatuz 
analisia, hona azken bost urteotako emaitzak.

esaldi hori. Datuen argitan ez dago ordea besterik esaterik, non eta trenari hegazkin eta hegazki-
nari tren esaten segitu nahi ez dugun.
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Etxean umetan
zenbatek
euskaraz?

Eskolan zenbatek
D ereduan ikasi?

Etxean orain
zenbatek
euskaraz?

Lagunartean
orain zenbatek

euskaraz?

2003 %68 %93 %56 %57
2004 %67 %94 %54 %53
2005 %65 %94 %53 %52
2006 %64 %93 %51 %51
2007 %62 %93 %51 %49

26. taula. 17 eta 20 urte arteko EGAdunen ezaugarri soziolinguistikoen bilakaera

Aski etxe euskalduneko gazteak dira 17 eta 20 urte arteko EGAdun 
berriok. Gaur egun EAEn sortzen ari den belaunaldi gazte euskaldunena 

eta ia guztiak D ereduan ikasitakoak dira. EAEko gazteriaren segmentu 
euskaldunena osatzen dute beraz, oro har. Zer gertatzen da segmentu eus-

nagusiki hori) erabili izan zuten gazteen portzentajea behera doa, batetik: 
hori da datu deigarria, gutxiegitan aintzakotzat hartzen dena. Horren haritik 
dator, hainbatean, bigarren ondorioa: familian zein lagunartean orain eus-
karaz egiten duten gazte EGAdunen portzentajea ere behera doa. Lehen 
ondorioa bezain funtsezkoa da bigarren hau. Aldaketa hori ez da ezinbes-
tean, halere, egungo egunekoa bakarrik. Lehendik, 15 edo 20 urte aurrera-
gotik, dator: oraingo EGAdun berrion ume-garaian joana da etxe-giroa er-

dela hamabost-hogei urtetik) dator euskarazko jardunaren ahultze-joera 
-

-
dakoa konfirmatu egiten du joera horrek: familia eta hurbileko ingurumen 

hutsezko) bizi-giroa. Datu garrantzitsua da hori, EEN legearen balioespen 
linguistiko zentzuzkorik egin nahi bada. Oso kontuan hartzekoa da hori 
eskolaren euskalduntze-ahalmen osabetezkoa baldin badugu gogoan, ez 

-

askorik. Erdal elebidunen eragina, berriz, badakizu zein den euskarazko 
jardunerako mugatua.

egun.
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Erdara nagusiturik den kale-giroko datuak: Lasarteko gazteen mintzajarduna

gazteen mintzajarduna azaldu da goiko taula horietan. EAEko gazte gehienak 
ez dira ordea hain etxe- eta kale-giro euskaldunekoak. Beste ingurumen bate-
an jaioak eta haziak dira EAEko gazte gehienak: erdara zeharo nagusi den 
etxe- eta kale-giroan sortu, hazi eta heziak. Zer ari da kale-giro erdal-nagusi 
horretan gertatzen? Ez dugu eskueran, estatistikoki landurik, ingurumen horri 
aurrez aurre erantzungo liokeen EGAko daturik. Bada, ordea, horrelako zen-
bait hirigunetan berariaz egindako azterketarik: Lasarteko informazioa da, 
agian, guztietan landuena, sistematizatuena eta fidagarriena. Lasarteko13 eta 
24 urte arteko gazteen azterketa soziolinguistikoa eginik du Pello Jauregik 

argigarriak dira oso eta, besterik frogatzen ez den artean, Lasarteren antzeko 
-

ralizagarriak direla pentsa liteke lehen hipotesi moduan. Horra Lasarteko 
zenbait ezaugarri:

jardunak; gora gehien egin duena erdara hutsezko jarduna da ordea 

hurbilago dagoen moduan) egiten bada, ondorioak honako hauek dira: 
beti edo gehienetan euskaraz egiten duten gazteen portzentajea %6,5 
hazi da, eta beti edo gehienetan erdaraz egiten dutenena %4,5.

EGAdunen artean ez bezalako populazioa dugu hor aztergai: EGAdunena 
baino ondotxoz erdaldunagoa. Etxetik erdaldun edo erdal-elebidun dira Lasar-
teko gazte gehienak. Euskara etxean eta lagunartean lehendik aski ahuldurik 
zegoen bertan. Ingurumen horretan euskarazko jardunak ez du erabat atzera 
egin. Izatekotan indartzen ari da, ez ahultzen, beti edo gehienetan euskaraz 
egiteko jokabidea. Euskararen aldeko fenomenoa gertatu da hortaz, itxuraz, 
Lasarteko familia erdaldun berri ugaritan: umetako lehen hizkuntza ezkontide 
batek edo biek erdara izana duten gazteez osaturiko bikote berriak seme-alabei 
euskaraz egiten saiatzen dira hainbat kasutan: beraiek izan zuten baino etxe-
giro euskaldunagoa eratzen ahalegintzen ari dira. Aski mugatua izanik ere, eta 
Lasarteko datuak noranahi ezin jeneraliza balitezke ere, funtsezkoa da feno-
meno berri hori.

Balantze global gisa zera esan liteke, agian: arnasguneetako eta, oro har, 
harreman-sare euskaldun sendoenetako bizi-giroa erdaldundu egin da batez 
bestean. Etxeak eta lagunarteak, belaunaldi gazteen ingurumen hurbilak oro 
har, gero eta zailtasun-neke handiagoa du euskarari eguneroko mintzajardun 
arruntean bizirik eusteko. Hori dela medio aurrerabidea egin du erdarak ingu-
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rumen horretan. Lehen baino ahulagoa da gaur eguneko familia euskalduna, 
bere euskaltasun hori etxean eta familiartean bizirik gordetzeko eta belaunaldi 
berriei indar betean transmititzeko. Euskarak mendez mende bere baitan izan 
duen transmisio-bide nagusietako bat ahuldu egin da, indartu ordez, azken 
mende-laurdenean. Aldiz familia erdaldun edo erdal-elebidun zenbaitetan go-
ranzko joera nabari da: euskarazko edo ele biko jarduna indartzekoa. Eskolak 
aparteko eragina izan du buru-jasotze horretan. Buru-jasotze partziala da hori, 
ez erabatekoa: erdara nagusi da Lasarten eta bere antzeko giroetan, etxeko eta 
lagunarteko harremanei dagokienean. Baina gora bideko joera ageri da hor. 
Agian gertatzen ari dena, EAE betre osoan hartuta da, berdintze modu bat da: 
eskualde, jardun-esparru eta harreman-sare euskaldunenak erdalduntzen ari 
dira eta erdaldunenak euskalduntzen. Igualazio modu baten aurrean gaude oro 
har. Horrela esanik enpate moduko emaitza bat iradoki liteke, agian. Ez dira 

den aurrerakada horrek ezin du berdindu euskararen transmisio-leku ohikoan 
gertatzen ari den atzerakada: ez du hartarako behar adina indar.

Kontuan hartzekoa da, azkenik, mende-laurden honetan familia-giroan 
gertatu den batez besteko ohitura soziokultural berria: lehen etxekoak ziren 
obligazioak instituzio publikoei leporatzekoa. Atzerriko beste hainbat lekutan 
bezala, familiaren soziokulturazko hainbat erantzukizun-ardura eskolari lepo-
ratzen zaizkio orain. Baita hizkuntza kontua ere: eskolak egin behar du, 
ikuspegi horren arabera, etxeak egiten ez duena. Senar-emazteek erdaraz egin 

eskolak konponduko du etxeko defizit hori. Ahaztu egiten da, halakoetan, 
gurasoen garrantzia zentrala dela hizkuntzaren belaunez belauneko transmisio-
an eta familia-giroan, auzoan, lagunarte hurbilean eta herri-giroan oro har ezin 
ordezkatuzko eginkizuna duela: eginkizun hori zentrala dela haurren soziali-
zazio-lanean eta euskaltasunaren transmisioan. Ikusmolde berri horrek joera 
nabarmena du, egia zentral hori baztertzeko eta, horren ordez, hizkuntza 

-
ra botatzeko. Karga-arduren ikuspegi orekatu eta konpartituagoa ezinbestekoa 
da, eskola bidezko saioak ondoren onik izango baldin badu: bai haurren esko-

VIII.3.2. Sekularizazioa indar betean

Topiko akademiko-popularrak besterik badio ere, eliza eta euskara ez dira 
eskuz esku ibili sarri. Eliza ez da, hainbat kasutan, euskararen babes-leku irmo 
eta iraunkorra izan. Are gutxiago eskolatze-esparruan, idatzizko jardunean eta 

-
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konpartimentazio soziofuntzionala onartu eta indartu izan du erlijio-esparruak, 

ez euskaldun elebakar hutsez) osaturiko ingurumenetan. Euskarazko arnasgu-
neetan, bereziki, erlijio-bizipenak eta kristau-fedeak lotura nabarmena izan du 
euskarazko bizi-moduarekin. Uste-sinesmen eta balio-iritzi sakonenetan txer-
taturik egon izan da erlijio-bizipen hori. Bere emaria argi islatu izan du egu-

-
kaldunen pentsamoldean ez ezik gizarte-bizitza osoaren ohiko egikeretan ere 
presente egon izan da kristautasunaren eta euskarazko bizimoduaren arteko 
lotura hori: bataio eta ezkontza, komunio eta hileta-elizkizun, gabon-festa eta 
herriko jai-ospakizun, euskarazko herri-bizitzaren agerleku eta indargarri izan 
dira maiz. Hots, euskararen aterpe eta babesgarri gertatu izan dira eliza, erlijio-
-bizitza eta kristau-fedea euskaldun askoren artean. Gainbehera bizian zetorren 

eta kristau-bideak 1970 eta 1980 artean, euskaldun-jendearen artean: batez ere 
adin batetik gorakoen artean.

Gainbeherako joerak aurrera egin du eta gauzak areagotu egin dira ordu-
tik hona. Hirurogeiko hamarkadan hasi eta 1980ra arte sekularizazioak urrats 
handiak egin zituen gure artean. Orduan hasitako bideari jarraipen snedoa 
eman zaio gero. Sekularizazioa, hori dela-eta, nabarmenkiro gailendu da azken 
mende-laurden honetan: bai pentsaeraz, bai hitzez eta bai egitez. Rikardo 

 euskaldun=fe-
dedun ekuazioa hautsi eta birrindu egin da nabarmen, gazte-jendearen eta 

egin dio euskal gizarteak, aski neurri ohargarrian. Horrekin batera, elizaren 

jarduera jaso-formalenetatik hasi eta erromerietaraino) moteldu egin dira. 
Behera egin du alde horretatik, ez gora, bizimodu tradizionalaren euskarazko 
eliz osaera etnolinguistikoak. Erlijio-gaien kontsumo kultural idatzia ere erori 

Kopuruz eta indarrez 1980tik hona garatu den euskal eskolarentzat ondo-
rio nabarmena izan du sekularizazioak: eliz giroan ondu eta zabaldutako 

-
karak 1950 ingurura arte. Garai zaharragoetara bagoaz, berriz, are defizit linguistiko nabarmena-

izaten ziren elizgizonek bitxikeria bakanetik oso urrun dagoen factum soziala osatzen zuten.
-

barmen.

1936-75 epean. 1976-94 epean, berriz, euskarazko argitalpenen %3,1.
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euskara jasoaren gainbehera gertatu da batetik; gizarte sekularizatu horretan 
euskarazko harreman-sare, interakzio-molde eta situazio komunikatibo berriak 
eratu eta indartzea zaildu egin da bestetik. Ohiko euskara jasoaren galerarena 
begien bistan dago: elizako predikua izana da, 1980 ingurura arteko hainbat 

eta jendaurreko erabilera zainduaz hizkuntza-errepertorioaren lagungarri gerta 
zitekeen hizkera-molde jaso hori ezin izan du elizak herri-bizitzan indarrean 
gorde; ez lehengo neurrian behintzat. Atzera egin da alde horretatik, aurrera 
ordez, belaunaldi berrien euskal girotze edo euskalduntze-lanean. Eskolako lau 
hormetatik kanpora nekez bilatzen du oraingo ikasleak, oro har, idatzizko eta 
ahozko hizkuntza landuaren erreferente zabalik. Lehen baino bakardade han-
diagoan utzi du atzerapauso horrek eskola. Zaildu egin du bere lana, EEN 
legeak dioena txukun bete ahal izateko: eskolaren zeregin nagusietako bat 
ikasleak euskaraz ondo alfabetatzea baldin bada, eskolatik kanpora euskaldun 

ahuldu egiten du eskola-saioaren etekina. Errazegi ahazten dugu atzeranzko 
fenomeno hori eta bere eskola-eragina.

VIII.3.3. Aisialdi antolatuaren eta turismoaren zabalkundea

mende-laurden honetan. Hiztunen ohituretan eragin bizia dute horiek: lehen ez 
bezalako ingurumenetan mugitzea eskatzen dute askotan, euskaraz ez dakiten 
edo erdaraz diharduten solaskideekin jardutea eta etxe-giroan ikasitako kon-
tsumo kulturala bestelakotzea. Erdarazko aisialdi- edo turismo-sareetan osatzen 
den jardunak esperientzia aberasgarri askotarako ateak zabaltzen ditu sarri. 

-
an erdaraz) ikusteko astero Lazkaotik Donostiara jaisten den lagun-taldeak 
denbora eta diru gutxixeago izan ohi du eskueran, euskarazko eleberriak ira-
kurtzeko edo euskal kantaldietara joateko. Modernitateak berekin dakartzan 
kultura-kontsumoaren aukera gehienak erdaraz datoz: gaztelaniaz gehienak eta 

Orain dela hogeita bost urte neska-mutilek eta bereziki gazteek familian 
eta auzoan, lagunarte hurbilean eta herri-giro arruntean murgildurik pasatzen 

eredu murritza jaso dezakete bertatik haurrek eta gazteek. Eredu zuzen-egokia bai, hainbatetan, 
eta hori ez da gutxi. Baina etxetik eta eskolatik aski murriztua daukaten beren hizkera-sorta hori 
aldaera landu-formalaz osatzeko modukorik nekez.

-
pezializatuak, musika- eta dantza-saioak, aste-bukaeretako txango antolatuak, artearen edo gastro-
nomiaren inguruko bisitaldiak, espezialitate-alor askotako kirol-lanketa eta abar.
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sartzen dituzte, orain, ordu horietariko asko. Harreman-sare eta jardun-gune 
-

raz) erdara den heinean, euskal eskolaren ahulgarri da turismoaren eta aisialdi 
antolatuaren eskaintza berria. EEN legea onartu zenean ez zitzaion gai horri 
asko erreparatu. Gaur ezinbestekoa da: hori gabe kamutsa da eskolaren ahal-
mena, euskaldun biziak sortzekoa.

VIII.3.4. Atzerria etxean: ingelesaren irrupzioa

Azken mende-laurdeneko bilakaera soziokulturalak osagai asko ditu. 
Horietariko bat, ez txikiena, ingelesaren irrupzioa. Atzerri-hizkuntzek aspaldi-
danik izan dute beren presentzia gure artean: batez ere frantsesa izana da, X. 
medearen 60ko hamarkadara arte, hemengo atzerri-hizkuntza nagusia. Ordutik 
hona ingelesak hartu du gidaritza, eskolan eta gizarte-bizitzan. Bere lekua 
indartu eta errotu egin da goi-mailako ikasketa alorrean, ikerketa-munduan eta 
teknologian, komunikabideetan, musikan eta gainerako pop-kultura masiboan, 
turismoan eta kontsumo-produktu eta moda-zerbitzu anitzetan. Aditional lan-
guage edo osagarrizko hizkuntza bihurtzen ari zaigu ingelesa, Europako erdi-

-
bioetan) azken berrogei urtean gertatutako bilakaeraren haritik. Funtzio 
batzuetan ohiko, eta zenbaitetan ezinbesteko, hizkuntza bihurtzen ari da inge-
lesa. Bere inpaktua izan du horrek guztiak, ezinbestean, gure arteko euskara-
erdaren egoeran: bere lekua irabazten ari da ingelesa, bietako baten edo bien 

-
laniaren) funtzio-esparrua birmoldatzea dakar. Ez ordea, inola ere, gaztela-
niatik ingeleserako language shift edo mintzaldaketa luze-zabalekoa.

Kontu horiek direla medio eleaniztasuna indartuz doa EAEn. Motibo 
sendoak daude, gainera, aurrerantzean joera hori indartu egingo dela uste 
izateko. Mundu osoko fenomeno baten aurrean gaude, alde batetik, eta gure 
arteko gertakari sakonagoaren aurrean bestetik. Ahuldutako hiztun-herri txi-

-
rrek,..) baino behar handiagoa dugu oro har. Gure eskolak kontuan izan behar 
ditu ezaugari horiek eta hartara egokitzen saiatu behar du. Tove Skutnabb-

necessary it is for the children to become high-level multilinguals, in order to 
be able to obtain the basic necessities needed for survival. The mother tongue 
is needed for psychological, cognitive, and spritual survival – cultural rights. 

children live, are needed for social, economic, political and civil rights. A child 

-
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-
nia zaintzeko eta lantzeko mandatua eman zitzaion eskolari, orain mende-

landu beharreko hizkuntzen katalogoa.

VIII.4. Bilakaera politiko-operatiboa

Labur-labur helduko diogu gai honi ere. Hizkuntza-normalkuntzaren esko-
la-esparrurako oinarrizkoak diruditen elementuak seinalatuko ditugu huts-hu-
tsik. Hots, gizartearen bilakaera politiko-operatiboak eta hizkuntza-normalkntzak 
ditzten konexioak azaldko ditugu labur-labur. Hizkuntza-normalkuntza ez da 
izan ere, zenbaitek nahi lukeen moduan, jarduera ideologikoki neutrala, value-
free modukoa. Ez zen horrela lehen, EEN legea onartu zenean, eta ez da orain 
ere. Lotura-bide horietan, berriz, hainbat gauza dira azpimarragarri: bai beren 
izaera estrukturalgatik eta bai, bereziki, 1982tik hona izan duten bilakaeragatik. 
Has gaitezen errazenetik: sistema autonomikoaren ezaugarri nagusi bitatik.

VIII.4.1. Sistema autonomiko kontsolidatua, egonezin kronikoaz

Sistema autonomikoa kontsolidatu egin da EAEko eskola-munduan, 
mende-laurden honetan. Gasteizko Legebiltzarrak ezartzen eta onartzen ditu 
urtero, ez Madrilgo Gorte-etxeak, hezkuntzarako aurrekontuak. Eusko Jaurla-
ritzak ordaintzen ditu, ez Espainiako Gobernu Zentralak, bai sektore publiko-
an eta bai pribatu-kontzertatuan lanean ari diren irakasleen soldatak. Gasteiz-
ko Hezkuntza Sailari egiten zaio kexu, ez Madrileko Ministerio de Educación 
y Ciencia-ri, eskola kontuan zerbait oker dabilenean edota nahi bezain zerbitzu 
egokia jasotzen ez denean. Hezkuntza Sailak onartzen ditu eskolarako euskal 
ikasmaterialak, eta diruz laguntzen. Bera arduratzen da irakasleen kontratazio-

-
culumaren zati ohargarri baten definizioa Autonomia Erkidegoaren esku dago. 
EAEko hezkuntza-politikaren gidaritza hauteskunde autonomikoetan sortutako 
gehiengo-moldaeraz antolatzen da, eta bere jestio administratiboa Lakuatik 
bideratzen. Hezkuntza-munduko hizkuntza-politika basikoa, ororen buru, 
marko konstituzional-autonomikoaren baitan finkaturik dago. Ezin ukatuzko 
kontsolidazioa erantsi dio horrek guztiak EAEko sistema autonomikoari oro 
har eta bertako hezkuntza molde elebidunari bereziki.

Egonezin handiko kontsolidazioa da, ordea, goiko hori. Konfrontazio-giro 
bortitzean murgildurik dago, urtea joan eta urtea etorri, 1978-79an abian jarri-
tako prozesu soziopolitikoa. Formulazio antagonikoetarako bide ematen du 
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mende-laurden osoko eta egungo konfrontazio-giro horrek. Gauzak burubiko 
poloetara laburtzea sinplifikazio handiegia bada ere, bistan da alde bietako 
insatisfakzio-zantzuak ageri direla egungo egunean eta zantzu horiek polo bi 
horietan islatzen direla argien.

Estatuak EAEri 1978-82 epean eskumen gehiegi entregatu ziola uste du 
bi polo-korronte horietariko batek. Eskumen horiek berreskuratu artean ez 
dugu onik izango, bere esanean. Euskararen izenean edozein atropello egiten 
da eskoletan. Haurren garapen kognitibo-akademikoa gogor baldintzatzen da 

maistren) lan-eskubideak hankapean hartzen dira, bakezko bizikidetza eta egia 
zientifikoa edo objektibotasun historikoa itzulipurdikatu egiten dira ikasmate-

-
tzen ari da. Kontuak horrela segitzen badu, gaztelaniak berak desagertzeko 
arriskua du gure artetik. Labur bilduz: entregatutako eskumen horiek gaizki 
jestionatzen dira; eskumen edukatibo zabalen jestio molde autonomiko honek 
ondorio kaltegarriak ditu. Kalte horiek azpimarratzea da ikuspegi honen modus
operandi nagusietako bat. Bestea, berriz, hezkuntza-hizkuntza kontuan Madril-

Gatozen beste polora. Euskal herriak eskumen gutxiegi eskuratu zuen, 
bere esanean, Franco hil ondoan. Euskal herria bera, hasteko, itxuratxarki 
zokoratu zen bere osotasunezko izaera soziokultural eta historikoan, EAE 

bestalde, ganorazko esparru politikorik eraiki eta, esparru beregain hori gabe, 
alferrik da euskararen eta euskal kulturaren defentsan jardutea: erdal munduak 
jan egingo gaitu nahi eta ez. Sistema autonomikoak ez ditu gutxienezko gara-
pen-garantiak eskaintzen, eta sistema hori defenditzea iruzur egitea da: eus-
kaltzale-jende fina enganiatu nahi izatea, bost koartoren truke. Sistema auto-

eta euskal kulturak orain ez bezalako prominentzia izango duten marko poli-

izango den hezkuntza-sistema eratu. Horra, lbur-labur, bigarren pentsa- eta 
ekin-molde honen arrasto nagusia.

Ez dira bi polo horiek, inondik inora, indarrean dauden bakarrak. Kopu-
ruz nagusi ere ez, ezinbestean. Tarte-bitarteko formulazioak ugari dira aitzitik. 
Mende-laurdeneko ibiliari eta hauteskunde-emaitzei erreparatzen bazaie, tarte-
bitarteko formulek erakarmen-indar handia izan dute eta, orain ere, hala luke-
tela pentsa liteke. Isilago egoteak ez du esan nahi, honetan ere, argudioz 
ahulago edo argudiorik gabe egotea. Batak ez du bestea kentzen, ordea. 
Tentsio-egoera nabarian murgildurik bizi da EAEko hezkuntza-sistema elebi-
duna. Euskara-erdarek, eta beraiei asoziaturiko kulturek, izan behar duten le-
kua eta itzala sistema autonomikoaren eztabaidagai gordin bihurturik daude. 
Ez da hori bakarrik, inondik inora, autonomia-bidearen eztabaida-gune baka-
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rra. Bai, ordea, egonezin kroniko horren iturburuetako bat. EEN legeak ez du 
lortu, oinarrizko eztabaida hori gainditzea.

Ezintasun hori estrukturala edo berezkoa da, hein batean. Beste lekuetan 
ere, Europan zein mundu zabalean, aski ezaguna da hizkuntza-plangintza, den 
modukoa dela ere, istilu-iturri izan litekeela eta maiz aski halaxe izaten dela. 

bai. Gauza bitxia da hori, ondo pentsatzen jarrita: hizkuntza-plangintzaren 
jatorrizko ikuspegia problem-solving
konpontzeko aplikatu nahi izaten da hizkuntza-plangintza, bai corpus eta bai 
status alorrean. Problemak konpontzeko sortu ohi den dispositiboa nolatan 
bihurtzen da han-hemen, lautatik hirutan, problema-iturri? Halaxe da ordea: 

Kenneth McRae-k ere argi azaldua du, behin eta berriro, era bateko zein 

eta1997). Ez gara gu bakarrik, hortaz, gaitz horrek jota gaudenak. Persona-
lity principle delakoan oinarrituriko hizkuntza-politikak ez dira, bere esanean, 
istilu-arrisku txikienekoak.

Egonezin hori aldatuz joan da mende-laurden honetan, bai intentsitatez 
eta bai orientazioz. Intentsitateari dagokionez, egonezina areagotu egin da alor 
batzuetan, itxuraz, eta besteetan arindu. Zerikusi zuzena izan du horretan EEN 
legearen garapen-mailak eta erritmoak: une batean oso konfrontazio-iturri 

esate baterako) arindu egin da orain, sektore publikoan bereziki, irakasleen 
%80 inguruk gaitasun-maila hori egiaztatu duelarik. Aitzitik beste bi kontu 

bidenabar tratatu ohi zirenak, egungo tentsio-gune nagusi bihurtu dira. Orien-
tazioari dagokionez, berriz, gogoan izatekoa da gizarteak urte hauen joanean 
bere aukera ideologiko hobetsietan agertu duen bilakaera. Hizkuntza-normal-
kuntza eta hauteskundeen emaitzak ez dira korrelazio lineal hutsez juzkatze-
koak, baina zeharo lokabeak direnik ere nekez inork baiezta dezake. Hurrengo 
puntuan heldu nahi zaio orientazio kontuen bilakaerari, xeheago.

VIII.4.2. Formulazio ideologikoen bilakaera

Euskarari bere lekua ematearen aldeko planteamenduak nagusitu ziren 
1977tik 1982ra arteko epean, Konstituzioa, Autonomia Estatutua eta EEN 
legea onartu eta indarrean jarri zirenean. Biziko bazen hiztun gehiago behar 
zituen bertako hizkuntza ahulduak, batetik; jardungune eta harreman-sare ge-
hiagotarako sarbidea ziurtatu behar zitzaion, bestetik. Indarberritu egin behar 
zen euskarazko jarduna, ez neutral-itxurako laissez-faire politika aplikatu; are 
gutxiago ahuldutako hizkuntza baztertu eta debekatu. Bere lekua berreskuratu 
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Euskal herri osoan). Argi zehaztu gabe egon arren, adostasun zabala zegoen 
berreskuratze-lanaren oinarrizko izaera horretaz. Mitxelenaren 1982ko pasarte 

vida de una lengua pequeña sobre aislada, hablada por añadidura por una 
población que en parte la conoce y en parte la ignora, plantea problemas de-
licados. Nada se consigue sin entusiasmo y sin esfuerzo, pero nada puede 
hacer las veces de una prudente previsión. Sobre el papel, y acaso también en 
la realidad, parece que la clave estaría en encontrar un locus, un nicho o 

behar zitzaion euskarari, berekasa moldatzen utzi ordez, zenbait esparru eta 
hainbat hiztun-multzo irabazten. Zer esparru eta zer hiztun-multzo ordea?

emate horrek izan behar zuen neurriaz eta abiaduraz. Batzuen ustez berehala 
hartu behar ziren neurriak, eta neurri horiek jeneralak izan behar zuten: EAEren 
esparru fisiko-geografiko osoan aplikatu behar ziren, ezarpen-eremu soziofun-
tzional guztietara hedatuz berreskurapen-saioa. Beste batzuentzat, aldiz, aparteko 
presarik gabe egin behar ziren gauzak, euskararen aldeko eskaria bizi-bizirik 
zegon lekuetan aplikatuz, beti ere oso kontuan izanik euskararen kanpo- eta 

-
lanahi ere, eskolaren garrantzia. Lehentasunezko esparrua zen hezkuntza. Estatu 
osoan bazegoen halako adostasun bat, ele biko hezkuntza moldearen alde. 
Bultzatu egin behar zen, ez toleratu edo onartu bakarrik, euskararen lekua esko-

-
-

tza zen horrelakoetan, dudarik gabe, onbideratu beharreko elementu nagusietako 
bat. Normaldu egin behar zen gizartean, hemen eta estatuko beste hainbat he-
rrialdetan, bertako hizkuntzen erabilera. Hizkuntza-normalkuntzaren konstruk-
tua, herrialde katalenetan sortua, aukeratu zen onbideratze-lan horretarako oina-

normaltzeko legeak. Oinarrizko adostasun-giro horretan sortu zen EEN legea: 
-

goi-mailako irakaskuntza bateraezinak zireneko iritzia oso atzetik zetorren, are Unamunoren 
1901eko ateraldiaz aurretik.

-
ko eztabaida guzti-guztien eta legearen tramitazio-bide osoaren berri ematen duen argitalpen hau: 
Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco 1991: Ley Básica de Normalización del Uso del Euske-
ra. Gasteiz, Eusko Legebiltzarra.

-

hutsezko) baten paradigmari eusten zioten hiritar eta iritzi-sortzaileena.
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Askotxo aldatu dira iritziak eta formulazio ideologikoak, ordutik hona. 

euskaltzale instituzionalistak ez du orain uste, bide hura zuzena denik. Hiz-
kuntza-normalkuntzaren esparruan jasotako fruituak ez dira orduan esan, 
adostu edo amets egindakoak, eta desajuste argi horren konponbidea lege hobe 
batek bakarrik ekar dezakeela uste du. Bidelagun ditu, oraingoan, 1982ko le-
gearen konponbide hartan sinesten ez zuen hainbat euskaltzale. Hauen argu-

ez zuela balio: denborak arrazoi eman digu. Kostata, baina azkenean onartu 

dioen euskaltzale-multzoa: euskararen ajeak lege kontuan baino ondotxoz 
-

kretuan) ikusten duena eta, hortaz, bere irtenbideak ere perspektiba zabalago 
horretatik planteatzen dituena. Zail da, egungo egunean, hiru multzo horietatik 
nor gailentzen ari den esatea. Egon hor daude ordea hirurak. Hori da gauza 
seguru bakarra: bibliografia eta, bereziki, hemerotekak lekuko.

Euskaltzale mundutik kanpora ere aldakuntza ohargarriak gertatu dira, bai 
EAEn eta bai Estatu osoan. Gatozen zabaletik konkretura. Garai bateko 
onarpen soziala, gai honi buruzkoan, nekez esan liteke indartu egin denik 
hizkuntza propiorik ez duten Espainiako herrialdeetan. Bukatu ziren, aspaldi, 
hasierako erreparazio-formula haiek. Indartu den ikuspegia argi antzematen da 
oro har: badugu lege-markoa, Konstituzioak eta Autonomia Estatutuek zeda-
rriztatua, eta marko horrek seinalatzen du joko-esparru zehatza. Hortik aurre-

ere, aukera politikoen orduko eta oraingo indar-banaketarekin. 1982tik hona aldaketa ohargarria 
izan du Eusko Legebiltzarrak, bere osaeran eta aulki-banaketan. Osaerari dagokionez hirurogei 
aulki ziren orduan, eta hirurogeita hamabost dira orain. Banaketari dagokionez, berriz, honako 
bilakaera gertatu da mende-laurdenean:

Legebiltzarreko indar-banaketa
1982an

Legebiltzarreko indar-banaketa
2007an

taldea boto % aulkiak taldea boto % aulkiak
EAJ 38,1 25 EAJ+EA 38,67 29
HB 16,55 11 PSE-EE 22,68 18
PSE 14,21 9 PP 17,40 15
EE 9,82 6 EHAK 12,44 9

UCD 8,52 6 EB 5,37 3
AP 4,77 2 ARALAR 2,33 1

EPK 4,02 1

27. taula. Indar-banaketaren bilakaera
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eman. Harantzago ere iritsi da iritzi-esparru horietariko zenbait, bere formula-
zioetan: Konstituzio-garaian urrutiegi joan zen Estatua, hainbat eskumen 

behar lirateke eskumen horiek, partez edo osoz. Are gehiago dioenik ere bada 

besteko hizkuntza horiek) babesteko. Horra, hainbat bueltaren ondoan, berriro 
ere aspaldiko paradigma zaharra zenbaiten gogoan: laissez faire, the survival 
of the fittest; azken- azkenean, munduko hainbat lekutako glotopolitika zahar 
eta berrik hain berea duen oihaneko legea

Ez da hori, itxura guztien arabera, iritzi nagusia; ez estatu guztian eta ez, 
bereziki, EAEko euskaltzale mundutik kanpora. Badago azken multzo honetan, 
halere, 1982an nekez antzeman ziteken desadostasun edo atsekabe-giro zaba-
la, oso gogan izan beharrekoa: eraman den bideak atentzio, baliabide eta es-
fortzu gehiegi eskaini dio euskarari, bere ustean, eta euskaraz ez dakitenak 
kaltean atera dira. Hezkuntza-mundua izango da, seguru asko, iritzi horren 

legearen aplikazioz egin dena: euskaldunak primatzen ditu eta erdaldunak 
baztertzen, nahiz eta azken hauen artean irakaskuntzarako doai apartak dituen 
profesional asko egon. Euskara bultzatu beharraren beharraz, taliban linguis-
tiko bihurturik dago euskaltzale zenbait. Ez kalean bakarrik: baita herri-diru-
peko soldatadunen artean ere. Demasia da oraingo bide hori.

Ohargarria da, alde horretatik, mende-laurden honetan gertatu den aldakun-
tza nagusia: hizkuntza-normalkuntzaren kontzeptua bera auzitan dago orain, 

hainbat iritzi-guneren ahotan. Tabu bihurtu da eta, zenbaitetan, hizkuntza-nor-
malkuntzaren 1982ko konstruktua bera auziperatu egin du hainbatek. Auzipe-
ratze hori eragin duten faktoreak ez dira, soil-soilik, hizkuntza-plangintzaren 
alorrekoak. Are gutxiago eskola-esparruko hizkuntza-plangintzari dagozkionak. 
Eskolaketaz eta eskola bidezko euskalduntze-bideaz ari garenean ez gara asko-
tan esparru horretako hizkuntza-politikaz bakarrik ari, horren oinarrian dagoen 

-
daduraz eta aurrera begirako formulazio operatiboez) batzuek eta besteok ditu-
gun iritzi diferente eta kontrajarrien errainu dira, hainbatean, desadostasun ho-
riek. Beste alde batetik, kontsiderazio pragmatikoagoen eragina erantsi behar 
zaio ikuspegi etnoproiektibo horri: hizkuntza-normalkuntza horrek, aurrera 
doakeen neurrian, norberaren eta bere ingurukoen gizarte-status-ean, gorabideko 

-
ziki) lan-espektatibetan izan ditzakeen ondorio konkretuak lehen baino begien 
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zabalduz eta nabarmenduz doaz ureen harian. Argudio-bide pragmatiko horiek 
ez dute goragoko kontsiderazio etnoproiektiboek baino eragin txikiagoa, bene-
tan zer-nolako gizarte moldea nahi dugun zehazteko orduan. Motibo batek zein 
besteak leku berera garamatza hortaz. Batzuek eta besteok buruan dugun etor-
kizuneko gizartean euskara-erdarek zer leku behar luketen, eta horretarako 
nolako eskola modua nahi dugun, egungo eztabaidaren muinetako bat bihurtu-

-
ten eta, batez ere, adosten asmatu. Ez da asmatu eta orain, hobera ordez, oke-
rrera egin du gizarte-bizitzako eztabaida-giro ideologiko horrek.

Argi dago, beraz, hainbat lorpen ohargarri eskuratzeaz gainera insatisfakzio 
handi samarra sortu duela EEN legeak, alde batetik eta bestetik. Gutxi dira, 
han-hemen publikatzen eta esaten denari kasu egin nahi bazaio, oraingo egoe-
rarekin asebeterik daudenak. Insatisfakzio-giro horrek gero eta pisu handiagoa 
hartu du. Bertako mundu akademiko-intelektualak eta zenbait protoelite euskal-
tzalek zein euskal detraktorek hizkuntza-politikazko formulazio ideologikoetan 

paradigmaren defendatzaile sendo, jendaurrekoak urritu egin dira, oro har. Aldiz, 
-

VIII.4.3. Euskara irabazpide

eta gizarte-eskalan gora egiteko aukerak zabaltzea elkarren eskutik doaz orain, 

osorik) bete ez izana, hori da gaur egun, lehen ez bezala, maizenik entzuten edo irakurtzen den 
abiaburua. Aldeak daude hor ere, batzuen eta besteen artean: baina legea betetzeko gai ez izana, 

-
an ere badira aldeak, beren artean. Horrela,

a)  ezinezko bidean barrena goazela dio pentsaera batek: contra naturako saio bat dela EEN 

Berezko eta ezin gaindituzko ezintasun-mugak ditu 1982ko proiektu elebidunak: asmoz 
eta jakitez zuhur jardun arren, gainditu ezin izango diren eragozpen-mugak.

b)  eskola bidezko elebitasuna eskuragarria da EAEn, baina desegokia ere bai. Luze-zaba-

duen) hezkuntza moldeak, eta aldakuntza hori ez da mesedegarri. Gizartearen etorkizuna 

oztopatzen ari da. Konpartimentazio etniko estu-itogarriak gaindituko dituen elebakarta-

oinarrituriko eskola da, berez, formulazio normal, egoki eta desiragarria.
Bide bat zein beste hartu, azken helburua asmatzen ez da oso zaila: ahaztu ditzagun hiz-

kuntza txikien kontuak eta bizi gaitezen lasai, gizartea bere osoan hartuta, guztiona bihurturik 

duenak nahi duena egin beza.
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dutenez, hara bidaltzen ere dituzte gero eta neurri zabalagoan. Egia al da 
euskarak lagundu egiten duela gero, eskola-aldia amaitu ondoan, gizarte-eska-
lan gora egiten? Zer neurritan laguntzen du, baiezkotan? Zer neurritan da la-
gungarri huts, eta zer neurritan ezinbesteko baldintza?

Ez dago dudarik administrazioan oro har, eta hezkuntza-sisteman berezi-
ki, irabazpide dela gaur euskara. Batez ere hezkuntza-munduan antzematen da 
hori nabarmen: gero eta irakasle-plaza gutxiagotara irits liteke orain hiritarra, 

-

eragina du fenomeno horrek. Ez da harritzekoa, alde horretatik, gurasoen 
hobespen-formula.

Euskararen beharrizan sozialaren ikuspegi nagusi horrek ere kontestazio 
nabarmena du, ordea, egungo gizartean. Gaztelania aski dutelarik hazi eta 

ondo baldin badakigu guztiok edo gehien-gehienok, zergatik bizia konplikatu? 

horri: konplikazio-tasaren bat onartzeko prest daudenek ere errazago onartzen 

azken hamabost urteko historia ikusi besterik ez dago: euskaragatik lan-auke-
ra galtzeko arriskuan dauden profesionalen, eta beren aldekoen, jarrerak ezin 

-

Labur bilduz: egia da euskaraz jakitea plus bat dela egungo egunean, 
EAEn. Lanpostu bat eskuratzeko orduan irabazpide osagarria da hainbat ka-
sutan, eta ezinbesteko baldintza zenbaitetan. Analisi xeheagoa behar litzateke 
halere, berrikuntza horren zenbatekoaz eta abiaduraz jabetzeko. Ikuspegi so-

-
-

dunek ere) beren seme-alabak.

Aldiz azken urteotan, gisakoa denez, lanera sartu aurretik eskatzen da elebidun trebe izatea. 
Sentido komunak hala agintzeaz gainera horretara behartzen du EEN legeak berak, irakasle-esko-
len alorrean emana daukan aginduaz. Irakasle gehienek partez edo osoz euskaraz jardun behar 
dute, eta irakasle-eskolek irakasle-gai euskaldunak sorteko agindu legala jasoa badute orain dela 
25 urte, zer sentidu du irakasle erdaldun elebakarrak kontratatzen jarraitzea? IRALE programaren 
ahalmenak eta mugak ongi samar ezagutzen dituenak nekez bide hori betierekotzea gomenda 
dezake.
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ziologikotik argi dagoena zera da, nolanahi ere: gaztelania ezinbesteko baldin-

edozein kargutara) iristeko eta postu horretan lan egin ahal izateko; %100eko 
beharkizuna da hori, de facto. Euskararen beharkizuna partziala da, aldiz, eta 
intentsitatez zein aplikazio-abiaduraz modulatua. Ikuspegi politiko-operatibo-
tik, are argiagoa da hizkuntza bien arteko tartea. Zeinahi eszenario definitzen 
dela ere begien bistako etorkizunean, beharrezko eta lagungarrizko hizkuntza 
izango da gaztelania. Aldiz, euskararekin gauzak ez dira horrela: mende-
laurden honetan eskuratu duen beharrezkotasuna hezkuntza-munduan bakarrik 

administrazioan, komunikabide publikoetan eta abar) duen beharkizuna aldian 
aldiko bilakaera politikoaren araberakoa izan litekeela sentitzen du jendeak. 
Bai batzuek eta bai besteek. Halako prekario-kutsua ematen dio horrek euska-

esparrua berriz irabazteko aukera; lortu dena gutxiegi dela sentitzen dutenek, 

beharra sentitzen dute. Liskar-gatazka giroa du, hori guztia dela medio, eus-
kararen irabazpideak berekin.

VIII.5. Lurralde-antolamenduaren bilakaera

Aginte-esparru gehienetako elementu nagusi bihurtu da lurralde-antola-
mendua, mende-laurden honetan: Udal eta Foru Aldundi, Jaurlaritza eta Go-
bernu Zentral, gero eta lurralde-antolatzaile konszienteago bihurtu dira guztiak. 
Komunikazio-bide eta lotune berrien konfigurazio espazialak, zabor-hondaki-
nen jestioak eta, oro har, ekologiaren baldintza-eskakizunak, etxegintza masi-
boak eta turismo-ustiapenak lehen mailako garrantzia eman diote lurralde-
-antolamenduari. Eskuartean dugun gaiarekin ere lotura zuzena du: 
hizkuntza-politikaren lehen-lehen mailako elementu bihurturik dago lurralde-
-antolamendua. Komeni da, horregatik, ikuspegi hori ere kontuan izatea.

VIII.5.1. Bide-sare berritua

Bide berriak zabaldu dira han-hemen, eta lehengoak hobetu. Distantzia 
fisikoa laburtu egin da sarri. Halakorik gertatu ez denean ere, distantzia 

baino errazago, eta askoz denbora gutxiagoan, iristen zara orain leku batetik 
bestera. Baita lekurik izkutuenera ere: errepide nagusietatik, hirietatik eta in-
dustrigune handietatik isolatuenik zeuden herriak, herrixkak eta mendi-zokon-
doak aski eskueran gelditu dira. Alde handia dago 1982ko errepideetatik 
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2007koetara. Egunero Donostiatik Gasteiza joan-etorrian gabiltzanok ondo 
dakigu hori. Kontuak ez dira, bestalde, hor amaitu: aireportuak jende- eta 
karga-trafiko handiagorako egokitu dira, eta itsasportuak karga-deskarga ero-
soagorako egokitu. Ondorio nabarmena izan du horrek guztiak hiritarren 
mobilitatean, autoen proliferazioan eta garraio-sistema zabal eta malguagoen 
antolamenduan.

VIII.5.2. Hiriak gainezka egin du eta kanpora irten da

Gainezka egin du hiriak, lekuz kabitu ezinik eta prezioen igoerak eragi-

urteak gertatu dira gogorrenak. Orain gutxira arte baso eta zelai, larre eta 

residencial direlakoak), baina natura hutsaz aparteko lur-sail interbenitu. Hiri-
gintzaren inarrosaldi bizi hori ez da hiri-barnera eta hiri-ingurura mugatu: auzo 
osoak eta landa-etxe berriak eraiki dira ugari, banaka edo multzoka, ordura 

Olaberri edo Mutiloa, esate baterako). Herri-herrixketako bizimodua urbaniza-
tu egin da ia zeharo. Baserrietakoa ere bai, askotan: orain baserrian bizi den 
familia asko ez da baserritik bizi, ez partez eta ez osoz. Txalet isolatuaren 
alternatiba funtzional bihurtu da baserri asko, azken urteotan: hiriko estanda-
rretan bizi da jendea, hiritik kanpora ere.

VIII.5.3. Industriaren kokaera berria

Kokagune berriak bilatu zaizkie lantegiei. Hiritik edo herritik kanpora 
joan da industria edo zerbitzu-enpresa asko. Industrialdeak, merkatalguneak, 
zentro logistikoak eta teknologia-parkeak sortu dira han-hemen: horiek dira 
lan-munduaren eta zerbitzu-eskaintza berriaren paradigma. Egunaren zati on 
bat lanean pasatzen dugunez helduok, lan-gune berriok eta bertgako interakzio 
moldea gero eta garrantzi handiagokoak dira euskara-erdaren erabilera-eske-
man. Normala da orain, lehen ez bezala, egunean zortzi ordu zure alboan di-
tuzun lankideak 100 Kmko tartetik etorriak izatea. Euskarazko lan-taldeen 
homogeneotasun-aukerak ahuldu egiten ditu horrek sarri. Euskalki berekoen 
artekoak are nabarmenago erasaten ditu. Lanean euskaraz egin nahi duenak 
berak ez bezala hitz egiten duen euskaldun-jendearekin jardun behar du gero 
eta maizago, eta selektiboa izan behar du maiz bere solaskidetzan. Ez da hori 
oso lan erraza, ezin gaindituzkoa ez bada ere.

egiteko. Ez da hau ordea lekua, zehaztasun horietan sartzeko.
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VIII.5.4. Harreman-sare berriak

Motz geldituko ginateke aurreko aipamen horiekin, lurralde-antolamen-
duaren mende-laurdeneko berrikuntza bere dimentsio fisiko-geografikora 
mugatuko bagenu soil-soilik. Dimentsio birtuala, ikus-entzunezko komunika-
bideen leher-eztandak eta IKTen garapen biziak berekin dakartena, oso kon-
tuan hartu behar da orobat. Telebista-kate bi ziren erdaraz, 1982an EEN legea 

-hizkuntzetako hainbat aukera erantsi behar zaizkio gaztelaniazko kate-eskain-
tza ugari horri. Internetek eta bestelako lotura-bide informatikoek erabat za-
baldu dute gainera, azken mende-laurden honetan, harreman-sare birtualen 
mundua. Jendeak telefonoz, telegrafoz, eskutitzez eta, pasiboki, irratiz edo 
liburuz gaindi zezakeen 1982an, normalean, aurrez aurreko harreman-aukera 
fisikoa. Orain, aldiz, erruz zabaldu da handik harako interkonexio-aukera eta 
mundu zabaleko lotura moldea. Telefonia mobilak, emailak eta internet-ek 
sekulako iraultza eragin dute mende-laurden honetan. Aho biko ezpata dira 
lotura-bide berriok gurea bezalako hizkuntzentzat.

Aurrez aurreko harreman-sare baliagarri zirenak ahuldu egin ditu, alde ba-

gizartera, are gutxiago mundu zabalera, solaskide erdaldunekin honetaz edo 
hartaz jardutera. Lotura-bide berriok hori dakarte, berriz, hainbatean: zuk zeuk 
erdal munduarekin jardun beharra, batetik, eta erdal mundua etxekotzea, bestetik. 
Erdal mundua etxekotzen ari garen heinean, auzolagun euskaldunak selektiboki 
isolatzen ari gara gutxi-asko: gai honetaz edo hartaz diharduten solaskideekin, ez 
hurbilen bizi direnekin, jarduteko aukera zabaltzen digute harreman-sare berriek, 
eta aukera paregabe horretaz gero eta maizago baliatzen gara. Batean sartzen 
dugun denbora, jakina, bestearen kaltean izaten da. Distantzia fisikoak eta harre-
man-sare lokalak indarra galdu dute hori dela medio, eta urrunez urrunekoek inoiz 
ez bezalako lehentasuna eskuratu mende-laurden honetan.

Dena ez da galera izan, ordea, hor ere: euskaldunon dentsitate fisiko-te-
rritorialean izandako galera etengabea berdindu edo orekatu egin dute, hain-
batean, telefono mobilak, euskarazko irrati-telebistek, egunkari-aldizkariek, 
emailak eta internetek. Elkarrengandik urruti eta banandurik egon arren eus-
karaz egiten jarrai dezakegu orain, teknologia berriei esker. Laguntza-bide 
ohargarria da hori gurea bezain ahuldutako hizkuntzentzat: harreman-sare 
berriok euskaraz eratzeko eta euskaraz baliatzeko erraztasuna ematen du ho-
rrek guztiak. Baita eskola-giroko neska-mutilen artean ere: txateatzeko orduan 
balegoke aukera, esate baterako, han-hemengo gazteek beren artean euskaraz 

zuen horrezaz gainera, aparteko moldaeraz. Gutxiengo nabarmena zen ikusle multzo hori.
-

nok, zahar eta gazte, eta zergatik. Badago zehar-daturik, esate baterako, etxetik euskaldun den eta 
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VIII.6. Labur bilduz

Bilakaera demografikoak, ekonoteknikoak, soziokulturalak, politiko-
-operatiboak eta lurralde-antolamenduzkoak eragin bizia izan ohi du hizkuntza 
kontuan. Gure arteko bibliografia teknikoak aitortu ohi duena baino nabarmen-
ki handiagoa. Aurrez aurreko eta are urruneko harreman-sare tradizionalen 
birmoldatzaile gertatzen dira, sarri, bilakaera horiek. Eskola bidez mende-
laurden osoan lortu nahirik ari garen elebitasun zabal eta funtzionala gogor 
baldintzatu eta, are, eragotzi egin dezakete. Demagun, esate baterako, bilaka-

Gatika eta Loiu. Etxegintzak bultzada gogorra izan du herri horietan, azken 
hamabost urtean. Hori bakarrik ez: herri horietatik kanpora jaiotako bizkaitar 
edo ez-bizkaitar erdaldunen erresidentzia-leku bihurtu dira herriok, hainbatean. 
Herritik haranzko harreman-sare berrien lotura-gune ere bai. Lurralde-antola-
menduaren alorrean izandako berrikuntza horiek ondorio ezin argiagoa izan 
dute lau herrion bilakaera demolinguistikoan. Ikus ondoko taula.

Udalerria
5 urteko edo hortik gorako

biztanleak Bertako biztanle euskaldunen %

1981 1986 1991 1996 2001 1981 1986 1991 1996 2001

Bakio 1.082 1.162 1.194 1.341 1.654 73,57 70,65 74,37 67,04 60,4
Gamiz-Fika   844   835   852   945 1.139 95,62 94,85 91,67 87,83 76,73
Gatika   838   806   901 1.058 1.219 90,93 87,97 89,46 84,03 77,85
Loiu 1.711 1.634 1.654 1.640 2.102 54,76 52,20 53,63 53,54 42,91

28. taula. Bizkaiko zenbait udalerrik izandako bilakaera demolinguistikoa: 1981-2001

Bost urteko edo hortik gorako bakiotarrak %74,37 ziren 1991n euskaldun; 
handik hamar urtera, aldiz, %60,4. Gamiz-Fikan are nabarmenagoa izan da 
jaitsiera, hogei urteren buruan: %95,62tik %76,73rakoa. 2006ko datu demo-
lingusitikoak argitara gabe dauden arren, badago motiborik aski joera horrek 
aurrera egin duela eta, are, bizkortu egin dela uste izateko. Menderik mende-
ko status quo -
koa) legealdi bakarrean edo bitan erauzi da Gamiz-Fikan eta Gatikan. Alda-
keta sakon horren ondorioak ez ditu euskal eskolak berehalakoan berdinduko. 
Mendeetako ibiliak ondutako eramolde soziokulturala erro-errotik itzulipurdi-
katu delarik, alferrik da eskolari bere esku ez dagoen osabiderik eskatzea: 
alferrik eskatuko zaio eskolari lehengo status quo soziokultural eta linguistikoa 

D ereduan dabilen gazte askok erdaraz txateatzen duela uste izateko. Gaurko gaitik kanpora 
eramango gintuzke kontuak, eta alde batera utziko dugu. Badago, ordea gaiari aurrez aurre hel-
tzeko arrazoirik aski.

-
ko adibiderik.
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-
nak ere, ezin du halakorik egin. Fenomenoa ez da erabat berdina Bakion, eta 

Loiun. Horietan ere joera nagusi berberaren aurrean gaude ordea: herritar 
euskaldunen dentsitatea nabarmen ahuldu da eta, horren ondorioz, beren aurrez 
aurreko harreman-sareetan solaskide euskalduna izateko aukera murriztu egin 
da. Hots, eguneroko mintzajardun arruntaren oinarri naturalak murriztapen 
ohargarria jasan du.

Kontua ez da lau herri horietakoa soilik. Hortik kanpora ere aski ezaguna 
da fenomeno hori: mende-laurden honetako bilakaera nagusiaren ezaugarri 

Language shift edo luze-
zabaleko mintzaldaketaren eszenario bihurtu dira, mende-laurden honetan, 
arnasgune horietariko zenbait. EEN legea onartu zenetik hona eskolan egin eta 
egiten den indarberritze-saioa eta eskolatik kanpora eragiten dena ez doaz 
askotan elkarren eskutik: elkarren kontra doaz hainbat kasutan, eskolagintza 
euskalduna eta lurraldearen berrantolamendu erdalduna. EAEko hizkuntza-
-politika ez da Kultura eta Hezkuntza Sailetan bakarrik erabakitzen. Funtsez-
koak dira, horiezaz gainera, populazioaren hazkunde moldea, lurralde-antola-
mendua eta lan-esparruaren ordenazio berria hurbilenetik eta sendoenik 
eragiten duten instantziak. Goiko bi esparru tradizionalok baino funtsezkoago, 
oro har, ikuspegi demolinguistiko globaletik. Beste hiru instantzia horiek 

ordenazio berria) izan dira, azken mende-laurden honetan, EAEko hizkuntza-
politikaren parametro askoren eragile nagusiak. Beren eraginaren nagusitasuna 
areagotu egingo da, itxuraz, hurrengo mende-laurdenean.

Lurralde-antolamenduak eta lan-esparruaren ordenazio berriak ahuldutako 
hiztun-taldeen autorregulazio soziokulturalean duten garrantzia hain nabarmena 
izanik ere, ez dago motiborik modernizazioaren aurrez aurreko planteamendurik 

-
koetan. Are gutxiago demarkazio eskualdekatu hutsean, Irlandako Gaeltacht-ak 
ere behar adinako neurrian azaldua duenez. Biziko bada lana eta jana behar du 
arnasguneetako jendeak, lehenik eta behin. Mundutar zabal sentitzeko komuni-
kabideetarako lotura-aukera eta bizimodua itxura gabe ez oztopatzeko behar 

erakargarria ere bai, herrian geldituko bada beste norabait lekualdatu gabe. 
Gazteak herritik kanpora joaten dira bestela, eta zaharrak bertan hil ahala behe-

lan-eremuan eta, azkenik, lehengo hainbat bizilagunen etxean eta familiartean bertan garbi ari da 
antzematen ahultze hori.
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rantz hasten da herria: kanpotikakoen demografia-hazkunderik gabe ere galtzen 
dira han-hemen, sarri asko, hiztun-taldeak eta hiztun-elkarte osoak.

Emigrazioa immigrazioa bezain galgarri izan liteke, luzera begira. Eragi-
na are nabarmenagoa gerta liteke, bertako populazioaren emigrazioari kanpo-
tarren immigrazioa eransten zaionean. Ondoko adibide parea, esate baterako, 

Udalerria
5 urteko edo hortik gorako

biztanleak Bertako biztanle euskaldunen %

1981 1986 1991 1996 2001 1981 1986 1991 1996 2001

Zeanuri 1.252 1.187 1.121 1.111 1.091 94,89 96,04 93,93 93,52 90,01
Zeberio 1.028   954   931   860   941 93,09 92,03 86,68 86,40 82,25

29. taula. Zeanurik eta Zeberiok izandako bilakaera demolinguistikoa: 1981-2001

Soluzio majikorik ez dago: faktore asko hartu behar dira kontuan, horre-
lako ebaluazioa egiterakoan. Kontestu multifaktorial horretan txertatu behar 
da, ezinbestean, EEN legearen mende-laurdeneko garapenari eta emaitzei 
buruzko balioespena ere. Azken mende-laurdeneko gizarte-berrikuntza dugu, 
labur bilduz, eskola esparruan euskara indarberritzeko hartu diren garapen-
-neurrien ezinbesteko Hintergrund. Horiek kontuan hartu gabe eskola alorreko 
hizkuntza-politika baloratzea alferlana da. Fenomeno soziala da hizkuntza, 
kontestu elebakarrean zein elebikoan. Dimentsio soziologiko hori gabe hutsa-
lak dira, hortaz, hizkuntza-politikaren alorreko formulazio sozioedukatiboak.

IX. ORAIN ARTE EGINDAKOAREN BALIOESPEN-SAIOA

Balioespen gutxi egin da txostenean: ahalik eta gutxien. Deskribapena 

inguruko) egoera zehaztu nahi izan da, batetik, azalpen-saio horretan. EEN 
legearen zenbait ezaugarri deskribatu dira ondoren, eta mende-laurden honetan 
emandako pauso nagusiak zehaztu ditugu gero. Eskola bidez lortutako emai-
tzen ebaluazioa egin da hurrena eta, azkenik, neurri-emaitza horiek zein gizar-
te-kontestutan gertatu diren azaldu nahi izan da. Azalpena eta datu-ematea izan 
da horretan guztian nagusi. Bada beraz ordua, Jagon-sailetik jasotako enkargua 
kontuan izanik hezkuntza/hizkuntza alorrean urteotan egindako bideaz eta 
lortutako emaitzez balio-irizpenik egiteko. Ondo egin al dira gauzak, EAEko 
eskola-munduan, azken mende-laurdenean? Zertan huts egin da, eta zertan 
asmatu? Zertan egin liteke hobekuntzarik, aurrera begira? Hiru galdera horiei, 
eta horien antzekoei, erantzun nahi zaie hemen.

baliotsuak jaso ahal izan ditut halere. Apreziazio okerrik egin badut nirea da, nolanahi ere, errua.
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IX.1. Ondo egin al dira gauzak eskola-munduan?

Ez da batere lan erraza, hemen eta nonahi, honelako lege baten garapenaz 

difficile d’établir le bilan, même sectoriel, de la mise en oeuvre d’une politique 
publique. Quand il s’agit d’aménagement linguistique, domaine fortement 
volontariste qui vise à transformer la société et dont les échecs, sur le plan 

horrelakoetan, errazena. Erosotasun merkea badirudi ere, irtenbide hori ez da 
ezinbestean itxuragabea: baikor eta ezkor izateko motiboak, biak eskaintzen 

2002: 78). Horrekin bakarrik ezin konformatuko gara ordea. Onetik eta txa-
rretik gauza ugari dagoela esatea ez da aski. Objektiboki froga litekeen edota 
argudio-bide koherentez azal litekeen zehaztapen konkreturik ere eskaini be-
harko dugu. Horretan saiatu nahi nuke azken atal honetan.

Zertan asmatu den, eta zertan huts egin, esan aurretik dudamudazko 
egoerak seinalatzea komeniko da halere. Hona dudamudazko zenbait puntu: 
betetzen al da legea? nolako hiztunak eta nolako idazleak ari gara sortzen? 
Gizartearen eskutik al doa eskola, edo aski aparte? Galdera horiek EAEren 
kontestu soziolinguistikoan txertatzen ahaleginduko gara oraingoan ere.

IX.1.1. Betetzen al da legea? Zuzen aplikatzen al da?

Hezkuntza-esparrura mugatuko gara orain ere. Gorago, idazlanaren VII. 
atalean, legearen hezkuntza-alorreko agindu jakinak zer neurritan bete diren, 
eta zer neurritan ez, azaltzen saiatu gara. Agindu konkretu asko, ez denak 
baina bai gehienak, aski neurri zabalean betetzen direla ikusi da. Erantzun 
baikorra eman behar zaio beraz, lehenik eta behin, goiko galdera nagusiari: 
EEN legea indarrean dago, eta bere xedapen gehienak bete egiten dira.

Hori horrela izanik ere, besterik entzuten da gero eta maizago. EEN legea 
ez da aplikatzen: hala dio hainbatek. Aplikatzen ez den legea edo, nahiago 
bada, zuzen aplikatzen ez den legea omen da EEN. Era askotako erreparoak 
jartzen dira mahai gainean, ondorio horretara iristeko. Erreparorik gogorrena, 

-
tica es una ley para no ser cumplida: ¿a qué viene, entonces, esta propuesta 

-

hutsaren iritzi xumeaz ari. Ikuspegi horretatik abiatzen bagara, bistan da ondorio baikor handita-



1440 EUSKERA – LII, 2007, 3

tu ahal izateko. Aplikatzekoak diren eta aplikatzekoak ez diren legeak inda-
rrean egotea ezin justifika liteke zuzenbidezko aginte-esparruan. Argitara eman 
eta handik hurrengo egunean, goizeko zortziretan, aplikatzeko modukoak dira 

-
dualki ezartzekoak izan ohi dira beste zenbait: aldi baterako xedapenek, bes-

-
ko bidea ezarri behar dutenei). Bigarren horietarikoa da, hainbatean, EEN. 
Gradualtasuna ezin izan liteke, ondo bidez, desaktibazio mugagabearen estal-
ki. Bada ordea gure artean, gainerakoan aski legearen bidetik ibili-zale izanik 
halakorik esaten edo egin nahi izaten duenik. EEN legeak berekin duen han-
dicap ohargarria da, nolanahi ere, hainbaten desaktibazio-ikuspegia.

Ez da hori, halere, egungo egunean maizenik entzuten den balioespen 
ezkorra. Ondoko bi puntuotan dago, funtsean, egungo gaitzespen-oinarri na-
gusia: a) Ikasleak ez dira eskolatik, 16 urterekin-edo, benetan elebidun irteten; 

beren seme-alabek gaztelaniaz ikasi ahal izateko. Gatozen lehenengo errepa-

betetzen ez dela dioenak. Esana dago gorago, elebitasun funtzional orekatuaren 
desideratum-helburutik urrun dagoela egungo gazteria: bi hizkuntza ofizialak 
ez ditu gazte askok, legeak hori agindu arren, benetan erabiltzeko adina 
menderatzen. Legearen pausoz pausoko aplikazio gradualaren izaerak esplika 
dezake, partez, gabezia hori. Bere osoan hartuta gradualtasun kontu horrek ez 
du balio, ordea, erreparo hori indargabetzeko: oraingo bidetik jarraituz ezin 
esan liteke, zinez eta benaz ari bagara, elebitasun-egoerak nabarmenki hobera 
egingo duenik hurrengo bost edo hamar urtean. Hori horrela da: arrazoi du 
beraz, horrainokoan, argudio-bide ezkor horrek. Gatozen bigarren erreparora: 
ereduz aukeratzeko askatasunik ezaren kexura. Badu honek ere, dudarik gabe, 
bere arrazoi-zatia: eskolako ikasbide-hizkuntza aukeratzeari dagokionez bada-
go, egon, teoria hutsean geratzeko arriskua. Hemen eta orain ez da erraza 
guraso eta ikasle guztiek beren nahia bete ahal izatea. Batez ere A ereduan 
ikasi nahi dutenek dute orain eta hemen

auzoan) ikastekoa, ez du egungo sistemak beti eta nonahi segurtatzen. Sako-
neko erreparoa entzuten da, beraz, alde bietatik. Bai elebitasun orekatuaren 

ra nekez iritsiko garela: hori edo horren antzekorik diotenen artean arazoa ez da EEN legea ondo 
betetzen den ala ez, legea bera baizik. EEN Legea ideologia jakin bateko gizarte-sektorearen 
inposizio unilateraltzat hartzen du zenbaitek, eta ez du uste bere aplikazioa betebehar demokrati-
koa denik. Beste lege-aplikazioak bezain demokratikoa eta bete beharrekoa da ordea: pausoka, 
tentuz eta urratsez urrats, baina osorik bete beharrekoa. Ikuspegi horren ildotik diharduten hirita-
rren kritika ez da legearen garapen-mailari dagokiona: legearen zilegitasuna dago horrelako juz-
kuetan jokoan.

edo Musika-kontserbatorioetako D ereduaren aukera-kontua.
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xedea eta bai ikasbide-hizkuntzaren aukera-askatasuna ez dira osorik betetzen. 
Horrezaz gainera beste hau ere badiote gaitzespen horiek: legez agindutakoa 

Administrazioarena) da. Administrazioak ez ditu hartzen, beren esanean, hel-

neurriak: ez neurri guztiak behintzat. Hori da problema: Herri Aginteen edo 
Administrazioaren erruz, hezkuntza-atalari dagokionez EEN legea ez da bete-
tzen. Horregatik gaude, gauden egoeran.

Horrela al dira kontuak? Nik ez dut uste gauzak, bere osoan hartuta, 
horrela direnik. Gustatu ala ez hanka biko legea da EEN, ez hanka bakarrekoa. 
Konpromiso bikoitzeko formula da, beste hitzetan esanik, 1982an EAEko 

Konpromiso biak, ez bat edo beste, dira kontuan hartu beharrekok. Hori dela-

bakarrik erreparatzen diotenek) herren egiten dute. Hanka biak kontuan har-
tzen badira, eta ez hanka bakarra, nekez esan liteke EEN legearen mende-

uztartzeko eta aplikatzeko saio handia egin da EAEn: bai irakasleek, bai es-
kola-arduradunek, bai hezkuntza alorreko aholkulari teknikoek eta bai Admi-
nistrazioak berak, goi-arduradunak buru direla, gogor ekin diote ele biko 
hezkuntzaren bidegintza berriari. Gogor ekin diote eta, mila akats xumez eta 
larriz jositako bide luzea egin dutelarik, goitik beherako transformazioa eragin 
diote EAEko irakas-sistema osoari. Trasformazio hori EEN legeak dioen bi-
detik, ez kontrako norantzan, joan da nagusiki. Segun nola begiratzen den, 
batez ere nondik abiatu behar izan genuen kontuan izanik, buruzagi da EAE-
ko irakas-sistema Europako hiztun-herri txikien artean, ele biko hezkuntzaren 
eta ahuldutako mintzaira eskola bidez indarberritzeko saioen alorrean: nola 
esan liteke porrota denik hori, helmuga hori baldin badugu helburu? Oso 
bestelako, hezkuntza-esparru hutsaz haraindiko, asmo-xedeen argitan ez bada 
nekez ontzat eman liteke han-hemen hain erraz astintzen den erabateko porro-
taren gaitzespen-kontu hori.

Ikuspegi orokorretik gatozen, bestalde, erreparoen detaile-kontura. Has 
gaitezen ikasbide-hizkuntzaren aukera-askatasunaren eskubide faltarekin. Au-
kera-eskubidea behar bezala zaintzen ez deneko argudioa ez da egia, oro har. 
Aitzitik: lehen baino aukera zabalagoa dago gaur egun, eredu bateko edo 

horretan, ez atzera: aukera-eskubidea zabaldu egin da mende-laurdenean, ez 
murriztu. Aukera-zabaltze hori egiterakoan gogoan izan da, oro har, gurasoen 

ikasleen garapen kognitibo egokia, lehenik eta behin.

baino hobeto errespetatzen, inondik inora, gurasoen aukera-eskubideak. Orduko nahi eta ezinen 
berri duen orok argiegi du hori, orain ez ikusia egiten hasteko.
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-eragileen gogoa. Horrekin batera ez da ahaztu, jakina, eskolak baduela legez-
ko mandatu espresua, norbanako gurasoen aukera-eskubidea bezain aginduz-
koa, belaunaldi berrien elebitasun benetakoa lortzen saiatzeko. Langintza hori 
ez da eskolarena bakarrik, askok hala uste duen arren. Baina berea ere bada: 
hezkuntza-eremuaren eginkizun zentrala da hori, Autonomia Estatutuak berak 
hala aginduta. Ez eginkizun zentral bakarra, zenbaitek aldarrikatzen duen 

-

eredu-aukerarekin batera, lege bidez eraman izan da aurrera, oro har. Gatozen 
bigarren erreparora: ez da egia porrot egin duenik eskolak, erabat, ikasleen 
elebitasun orekatua bultzatzerakoan. Elebitasun funtzional orekatua ez da luze-
-zabal eskuratu; urruti daude ikasle gehienak desideratum horretatik. Baina 
pauso asko eta ohargarriak eman dira norabide horretan. Bestea bezain egia 
da hori, egiago ez bada. Zergatik ahazten da, beraz, hain funtsezko elementua? 
Ikuspegi globalik eza da ezespen horretan ere nagusi. Elebitasun funtzional 
orekatua bada, izan, legearen xede: ez, ordea, xede bakar. Seme-alabek eus-
karaz zein gaztelaniaz ikasteko gurasoek duten aukera-askatasuna elebitasun 
orekatuaren xede hori bezain xede da.

Labur bilduz, ebaluazio pausatuagoa eta globalagoa zor zaio EEN legearen 
eskola alorreko garapen-kontuari, bai gaitasun-mailaren gaitzespen-ikuspegitik 
eta bai aukera-askatasunarenetik. Puntu bakarrera begiratzen duen balioespen 
negatibo hutsa herrena eta desorekatua da funtsean, mende-laurden luzez lane-
an ari diren milaka profesionalentzat deskalifikazio mingarria izateaz gainera. 
Lege nagusi guztien konpromisozko izaera, eta bertako desideratum nagusien 

Desidera-
tumak bere osoan ez betetzea ez da, berez, inolako kalte barkaezin. Horretara 

konstituzio gehienak ez direla betetzen. Hiritar orok lan egokia, etxebizitza 
duina, legezko babesa eta behar bezalako osasun-asistentzia izateko eskubidea 
duela esaten dute konstituzio horiek, nork bere moduan eta neurrian. Europako 
eta mundu zabaleko estatu aurreratuenetan ere hiritar guzti-guztiek ez dute 

bezalako osasun-asistentzia izaten beti. Okurritzen al zaigu esatea, horregatik, 

Gauza askotan motz gelditzen dira oinarri-legeak, jakina. Zer hobetua asko 
izaten dute beren baitan. Hori bezain egia da, ordea, han-hemengo konstituzio-

1978tik 1982ra bitartean eraikitako lege-markoa.

osasun-asistentzia izateko eskubiderik bermatzen ez duen konstituziorik hobestea? Ez al da egia 
mundu erdia, eginahalean, desideratum horiek dituzten konstituzio-lekuetara bizi izatera etortzen 
saiatzen dela?
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ek eta hainbat oinarri-legek konpromisozko izaera horretan dutela beren oinarri 
sendoena, batetik, eta desideratum horietara begira jartzen dutela gizartea, 
bestetik: lehentasunezko lan-ildoak ezartzen dituzte desideratum horiek, pausoz 

lan-tresna baliotsuak dira. Horrexegatik dira desideratum horiek garrantzitsu: 
ez %100ean betetzen direlako gauetik goizera, gizarteak bere osoan nora joan 
nahi eta behar duen seinalatzen dutelako baizik.

Zergatik ez zaio EEN legeari antzeko trataera eskaintzen? Konpromisoz-
ko ikuspegi global horren falta, edo bestelako ezadostasun sakona, dago ene 
ustez jokabide unilateral horietan. Gauzak muturrera eramatea da hori. Oinarri-
oinarrizko adostasun-giro baten falta adierazten du horrek. Orain dela ia hiru 
hamarkada abiaturiko autonomia-bide euskaltzale hispano-konformea da, 
itxura osoz, EEN legearen kritika-modu horien azpian kritikatzen dena. Ba-
tzuentzat motz gelditu zelako da txarra, besteentzat urrutiegi joan zelako. 
Bientzat da ordea, itxuraz, autonomia-bide hori egonezin nagusiaren iturburu. 
Autonomia-bide efektiboa gaitzesten den neurrian, EEN legea ere zaku berean 
sartzen da. Gure gizartearen azken 30 urteko fisura ideologikoen oihartzun da, 
gehienetan, balioespen ezkor hori. Alferrik da desadostasun hori eskola-porro-
taz mozorrotzea.

IX.1.2. Nolako hiztunak eta nolako idazleak ari gara sortzen?

Euskal hiztunak ugaritu egin dira EAEn: batez ere gazteen artean. Esko-
lari zor zaio, lautatik hirutan-edo, hiztun gazteen ugaritze hori. Euskaraz jar-
duteko gaitasun-maila mugatua dute, ordea, hiztun horietariko askok. Euskaraz 

Kapaz dira gazte-gaztetxook hizkera-molde bateratuan esaten zaien gehiena 

ulertzeko ere gai dira. Ondotxoz gehiago kostatzen zaie, aldiz, txukun idaztea 
eta garbi hitz egitea. Hitzez eta idatziz ondo, erraz eta zuzen moldatzen diren 
neska-mutilak eta gazteak ez dira nabarmen ugaritu EAEn, mende-laurden 
honetan. Ugaritu ez eta, agian, gutxitu egin dira, ahozko jardunari dagokione-
an: hitz-etorri bizian eta doinuera jatorrean, joskera aberats eta ulerterrazean, 
hitz-eraketa emankorrean eta itzulika jorien sormenean,.. aurrera ordez atzera 
egin da hainbat kasutan. Lehen ere baziren, jakina, euskara mordoiloan jardun 
ohi zutenak. Orain asko dira.

Ikasleez diogun hori irakasleen multzora ere zabal daiteke, halako neurri 

Unibertsitate aurreko mailetan 20.000 irakasletik gora dira orain, EAEn, 
hezkuntzako HE2, EGA edo baliokidearen jabe. Erregistro formalaren erabi-
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-
le horien artean hedatzen. Ez irakasle guztien artean, inondik inora: milaka 
profesional dira euskara ederraren jabe, hitzez eta idatziz: inoiz baino gehiago, 
trebetasun biak barne hartuz. Batak ez du bestea kentzen, ordea: irakasle asko 
dira gaur egun, beraien ahozko edo idatzizko produkzioari erreparatzen bazaio, 

Gutxi idazten da euskaraz, eskola-munduan. Idazten den horrek, berriz, zer 
pentsatua ematen du sarri: etxeetara iristen diren azalpen-idazkiak har balitez 
lekuko, edota administraziora bidaltzen diren gutun-eskutitzak, badago moti-
borik uste izateko hizkera idatziaren aberastasun-maila ertainera ere nekez 

ikasleen artean eta are irakasle askoren jardunean.

Jakitearen hedadura-kontuan irabazi egin da, dudarik gabe: lehengo alde-
an asko dira, orain, ahoz eta idatziz nolabait jarduteko gai diren ikasle-irakas-
leak. Hiztun-idazle horien ezpain-lumetatik jaulkitzen den hizkuntza moduari 
dagokionez, aldiz, oso egoera diferenteak ageri dira eguneroko praktikan: hi-
tzez zein idatziz zoragarri egiten dutenetatik hasi eta ezinean ari direnetara 
arte, gaztelaniaz edo frantsesez nekez aurkituko den aldakortasuna da gurean 
nagusi. Aldakortasun hori hor egonik ere, ezin da baztertu joera nagusia: 
ikasle asko dira ahul, ezinean bezala, ari direnak euskaraz. Irakasleen artean 
ere antzematen da halakorik. Mila bider lasaiago, aberatsago, doiago eta 
errazago egiten dute ikasle-irakasle horiek, normalean, gaztelaniaz. Ez gara 
hemen hizkuntzaren preziosismo-kontuez ari, gaitasun linguistikoaren oinarri-
-oinarrizko falta-gabeziez baizik. Horiek gabe zaildu egiten da komunikazio-
lana: agortu egiten da, hasteko, eguneroko hizkuntza biziak berekin ekarri ohi 
duen eta behar-beharrezkoa duen ñabardura-zantzuen, emozio-itzuliken eta 
naturaltasun-printzen lilura-ahalmena. Ezaugarri horiek bakandu edo agortu 
ahala, eta erdara hain eskueran egonik, etengabeko tentazioa indartzen da han-

-
painian), gaztelaniara salto egiteko. Mintzaldatze-kontu hori ez da tentazio 
hutsean gelditzen: egin ere erdaraz egiten da sarri, halako situazioetan.

Neke-oztopo eta zailtasun horien ondoan bada bestelako egoera ere. 
Etxetik, kaleko lagunartetik edo eskolatik euskal elebidun diren gazteak lehen 
baino euskaldun konpletoago dira orain, oro har: hitz egiten jakiteaz gainera 
euskaraz irakurtzen eta idazten ere badakite, hainbatean, oraingo gazte horiek. 
Beren aurrekoek ez bezalako aberastasun bikoitza dute berekin. Lekuan leku-

-
betatu) gehienekin euskaraz jarduteko, . Bestetik, hi-
tzezko trebetasunei idatzizkoak erantsi dizkiete beren hizkera-sortan. Hitzez 
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dena) idatziz azaltzen badakite: letrari beldurra galdu diote, hainbatean. Lehe-
nengo aldiz gertatzen da alfabetatze masibo hori, euskararen historian. Ez da 
alde batera uzteko kontua, oso gogoan izatekoa baizik. Demolinguistikazko 
zenbait iturrik besterik iradokitzen badu ere, EEN legea onartu zenetik hona 

baina ohargarri baten) artean. Gazte horiek osatzen dute, nolabait esan, parez 
pareko elebidun trebearen desideratum betera, %100era, gehien hurbiltzen den 
hiztun-multzoa. Multzo txikia da hori: gazte gehienak ez daude hor, elebitasun 
osatuzko desideratum bete horren %75ean, %50ean edo, maiz aski, %25ean 
baizik. Txikia izanik ere multzo garrantzitsua da ordea goiko hori, fundamen-
tala, euskarak XXI. mendean etorkizunik izango badu.

Balioespen objektiboa egiterakoan zail da, beraz, egoera horren argitan 
txuri eta beltz artean zorrotz hautatzea. Irabazi eta galdu, biak egin dira bide-
an: kopuruz gora egin da oro har, kalitatez ez. Tonika nagusia erdal-elebidunek 
osatzen dute: euskaraz baino errazago erdaraz egiten duten euskaldunek. Bada 

euskaraz lasai eta ganoraz jarduteko gai dena. Hiztun-masa kritikoa ezinbes-
tekoa du hizkuntzak, bizirik aterako bada: ez dakienarekin ezin da euskaraz 
egin. Demolinguistikazko masa kontu horrek bakarrik ez du balio ordea: 
gaitasun-maila egoki bat ere ezinbesteko baldintza da. Euskaraz behar bezala 
egin ezin duenarekin zail da, berak eta besteok hala nahi izanik ere, luzaroan 
hizkuntza horretan jardutea. Gaitasun-mailaren kontua ezin da alde batera utzi. 
Funtsezko elementua da hori, EENren babespean lortutako emaitzen argi-
-itzalak baloratzeko orduan.

IX.1.3. Gizartearen eskutik al doa eskola?

Aurrera egin du euskarak, halako neurri batean, eskolatik kanpora ere. 
Gizartearen eskutik doa beraz eskola, neurri horretan. Adibideak bilatzea ez 
da hain zaila. Euskal egunkari-aldizkariek eta irrati-telebistek, hedadura zaba-

Leiho mugatua, halere, audientzia- eta salmenta-indizeak zuzen badabiltza. 

dakiten hiritarrek nekez konektatzen dute euskarazko jardunguneekin, harre-
man-sareekin eta euskarazko eskaintza kulturalarekin zein aisialdikoarekin. 
First things first irizpidea ulertzen, ikasten, asumitzen eta luze-zabal aplikatzea 
lortzen ez den arte, nekez lortuko da alor horietan aparteko aldaketarik. 
Kontsumo-ohitura horiek aldatzen ez badira, berriz, gero eta jigante bakartia-
ren itxura handiagoa hartuko du euskarazko irakaskuntzak. Galdetu ere egingo 
dio bere buruari, batek baino gehiagok: zertarako hainbat esfortzu eta hainbat 
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neke, saio osoak gero ondorio praktikorik izan behar ez badu gizarte-bizitzan? 
Hori ez da konponduko euskarazko klaseei enfasi handiagoa emanaz.

Eskola ez da mundu isolatua, gizartetik horma zurrunez berezia. Aitzitik, 
gizartearen ur-zurrunbiloan murgildurik dagoen azpisistema da eskola. Azpisis-
tema garrantzitsua, baina azpisistema. Gizartearen aldian aldiko ordainsarien eta 
zigor-debekuen orbitan mugitzen da eskola. Irakasleak ere, zenbaitek besterik 
uste izan arren, ordainsari- eta zigor-sistema horren mendeko dira oro har. 
Orobat ikasleak, une batetik aurrera. Txikiak diren artean posible da eskolak 
bere ordainsari- eta zigor-sistema berezia ezartzea ikasle-jendeari. Posible da, 
hainbatean, neska-mutiko horien artean euskal maitezko ordainsari- eta zigor-
sistema berezia indarrean mantentzea eta, horrela, euskarazko jarduna indartzea. 
Adin batetik aurrera jai du, ordea, bide intraeskolar hutsak. Ikasleak sozializatu 
egiten dira, gizarteratu eta gizartekotu: gizartean nagusi diren balioak eta usteak, 
sinesmenak eta iritziak, ametsak eta gorrotoak bereganatzen dituzte hein handi 
batean. Horren gainean, ez hortik kanpora, garatzen dute nork bere askatasun 
indibidualaren esparrua. Ondorioa ezaguna da nonahi: gazte-jendeak gizarteari 
egiten dio kasu, eskolari baino areago, jakintza kontuen transmisio hutsetik 
haratagoko gauza inportanteenetan: lagun-taldearen eraketan eta barne-jardueran, 
neska-mutilen hurbilketa-prozesuan, auzoko harreman-sare hurbilen moldaeran, 
lan-mundurako orientazioan eta abar. Gizartearen pultsio horretatik urruntzen 
den eskola-plangintzak arrisku handia du, borondaterik onena izanik ere, hone-
tan edo hartan huts egiteko. Baita euskalduntze-saioan ere.

Gizartearen eskutik al doa EAEko eskola, azken mende-laurdenean? Bere 
kontura al dabil, libre? Gizarte-uren joera nagusiaren kontra ari al da? Gizar-
tea euskalduntzeaz bat ari al da eskola euskalduntzen? Gizartearen bide-era-
kusle eta ildo-berritzaile al da eskola, euskalduntze-alorrean? Eskolaren ondo-

mende-laurden honetan, eskolan egin den normalkuntza-saiorik eta, batez ere, 
euskara indarberritze aldeko transformazio zabalik? Erantzuna, itsuak ere erraz 
ikus dezakeena, guztiok dakigu zein den: ez, konparatzeko saiorik ez da egin. 

eta ez urrunik) beste sektoreetan: komunikabideetan, merkataritzan, kirolean 
-

artean eta abar. Har dezagun adibide bat: ikus-entzunezko komunikabideak; 
hots, irrati-telebistak. Demagun euskara hutsean edo nagusiki euskaraz ari 
diren irrati-telebistak D eredukotzat hartzen ditugula, erdizka-edo ari direnak 
B eredukotzat eta erdara hutsean edo nagusiki erdaraz ari direnak A ereduko-
tzat. Egin nahi al dugu proba, hiritar guztiak edo 25 urtetik beherako gazteria 
aztergai harturik, eredu bakoitzak zenbat hiritar-ordu bereganatzen dituen? 
Konparatu nahi al dugu taula hori txosten honetako 7. atalarekin? Non geldi-
tzen da, horrelako emaitzen argitan, eskolaren motore-izaera famatu hori?

Gizartearen eskutik joan behar du eskolak, bertako hizkuntza-normalkun-
tzak probetxurik izango badu. Zertarako nahi ditugu D ereduko eskolak baldin 
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eta ikasleek etxean eta kalean, lagunartean eta lan-munduan erdara hutsean 

-
ma horren sustraitiko ahuleziaz gogoeta egiteko? Benetan jarraitzen al dugu 
uste izaten, munduko teoria soziolinguistiko osoaren eta mende-laurden hone-
tan eskuratu dugun ebidentzia enpiriko zabalaren kontra, eskolak belaunaldi 

politika egoki bat eratzea dela kontua eta, hori egiteaz bat, euskarak berez bere 
jasoko duela burua gizarte-bizitza osoan? Benetan jarraitzen al dugu uste 
izaten munduko dokumentazio soziolinguistiko osoa deskuidatua dagoela eta, 
dokumentaio horrek besterik esan arren, eskola dela benetan gizarte-berrikun-
tzaren motore, luze-zabaleko mintzajardunari dagokionez?

Gogoeta-lan sakon baten beharrean dago gure esparrua, funtsezko puntu 
honen gainean. Hori egiten ez den artean, gero eta hurbilago egon ordez gero 
eta gizartearen pultsio jeneraletik urrunago ibiltzeko arriskua du eskolak, 
hizkuntza-normalkuntzari dagokionez. Gero eta bakartiago gera liteke gizarte-
-berrikuntzaren espektro jeneralean, gero eta bere baitan kontzentratuago eta 

badugu amets: arrisku horretaz jabetzen ez bagara bide okerretik gabiltza. 
Gizarte-berrikuntzaren ahalegin-sorta osoarekin batera joan behar du eskolak, 
ez ahalegin horren erabat aurretik edo, okerrago, joera jeneralaren kontrako 
norabidean. Eskolari gero eta helburu zailagoak, ausartagoak, erabatekoagoak 
ezartzeagatik ez dugu emaitza hoberik eskuratuko. Are gutxiago gizartearen 
joera nagusietatik aldenduz. Gizartearen molde nagusira makurtuko dira be-
launaldi gazteak, eskolan erakutsitakoa gorabehera. Bide laburra izango du 

eragiten badu etengabe. Ondorio nabarmena ateratzen da hortik: eskolan au-
rrera egin nahi bada normalkuntza kontuan, eskolan baino hagitz sendoago, 
sakonago eta zabalago gizarte-bizitzan egin behar da lan: hizkuntza-normal-
kuntzak gizarte osoan jardun behar du buru-belarri, mintzajardunaren gizarte-
-moldaeran funtsezkoak diren esparruei, jardunguneei eta harreman-sareei 
orain arte ez bezalako atentzioa eskainiz. Hizkuntza-normalkuntzaren jarduna 
gizarte-perspektiba zabalean txertatu behar da, eskolak bere zatia aportatuz 
noski baina eskolan zentratu gabe lautatik hirutan edo hamarretik bederatzie-
tan. Gizarte-bizitza osoaren %10ik ez du betetzen eskolak, berez. Zergatik 
jarraitzen dugu, hortaz, eskola-esparruko interbentzio hutsa proposatuz behin 
eta berriro? Eritasun larriak jotako gaixoa aspirina batek osatu ez badu, solu-
zioa ez da aspirina bi edo hiru ematea.

IX.2. Defizitak eta hutsuneak: zertan ez da asmatu?

Kontsiderazio jeneralak izan dira orain artekoak. Gatozen balioespen 
konkretuetara: zertan ez da asmatu mende-laurden honetan, EEN legearen 
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aplikazio operatiboari dagokionean? Zertan geratu dira egin beharrekoak 
erdi-bidean? Alor horretan egindako hutsegite eta moztade guztiak banan-
banan azaltzen hasiko bagina, bagenuke puska baterako. Hutsegite edo 
moztade nagusietan zentratuko gara hortaz. Horiek ere ez dira, gainera, 
guztiak patroi berekoak: horrelako askotxo ez zaizkie jakinaren gaineko 
erabaki okerrei zor izan, ezinbestean eraman behar izan den esplorazio-bi-
deari baizik. Aurrez dokumentatu eta ibili gabeko bidean jardun behar izan 
dute, askotan, hezkuntza alorreko agintariek eta teknikoek, eskola-ardura-
dunek eta banakako irakasleek: bide berrietan barrena ibili beharraren be-
harrak ekarri ditu, sarri asko, orain erraz antzeman litezkeen baina orduan 
inork aurreikusten ez zituen moztadeak eta oker-egiteak. Trial and error 
jarduera aplikatu behar izan da sarri eta, espero izatekoa zenez, beste espa-
rruetan bezainbat ustegabeko eta hutsegite sortu ditu jarduera horrek. 
Ahaztu egin ditugu orain baina, dudarik gabe, trial and error horren alo-
rreko error batzuk txapela kentzeko modukoak izan ziren bere garaian. 
Demagun adibide-pare bat: A ereduak 600 bat klase-ordurekin euskaldun 

baikorrago jokatu genuen IRALEn, handik urte gutxira, egunean bospasei 
orduko ikastaro trinkoen bidez hiruzpalau hilabetean irakasle-sail osoak 
masiboki euskalduntzea begiz jo genuenean. Atzeak erakutsi digu, horrela-
koetan, aurrea nola dantzatu. Ibilian-ibilian zuzendu behar izan ditugu ha-
sierako uste okerrak. Baina zuzendu egin ditugu, hainbat kasutan, eta lehen 
baino kontuzago jokatzen ikasi dugu gehienok. Hutsegite haiek aldi bate-
koak izan ziren hortaz: aurrera egin ahala zuzentzen eta gainditzen ikasi 
genuen, eta orain nekez kontabiliza litezke hutsegite larrien artean. Garran-
tzitsuak izanik ere ez dira oker-egite haiek, atal honetan berariaz aztertu 
nahi ditugunak.

Badira, aldiz, erraz aurreikustekoak izan arren bere garaian behar bezala 
planteatu ez ziren kontuak. Badira, orobat, hasieran ondo samar planteatu arren 
gero, urteak aurrera joan ahala, alde batera edo behar bezala garatu gabe utzi 
ditugun kontuak. Ondotxoz egingarriago ziren xede operatibo horiek eta, ha-
lere, partez edo osoz eginkizun gelditu dira. Hutsegite konkretu eta estruktural 
horietan zentratuko gara hemen. Labur-labur, aski balioespen pertsonaleko 
hautapen-irizpidez, azalduko ditut EEN legearen hezkuntza-atalak mende-
-laurden honetan izandako eskasia zenbait.

montante de horas que en opinión de los especialistas en la materia es más que suficiente para 

-
-

-
ak beste?
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IX.2.1. Irakasle berrien prestaera, burutu gabe

EAEko irakasle-eskoletan EEN legea ez da erabat aplikatu. Baieztapen 
horren kontraesan hutsa diruditen bi puntuotatik abiatuko gara, ondorio horre-

publikoetan eta bai pribatu sorberrietan) bertako jarduera hezkuntza-marko 

-eskolak eginbehar horretan; b) Hainbat irakasle-eskolak urrats handiak egin 
ditu gainera, ordutik hona, bide horretan barrena. Horri eskerrak, EAEko es-
kola-munduak behar zuen baino irakasle euskaldun-elebidun gehiago sortu 
izan dute oro har, laurogeiko hamarkadaren bigarren erdialdetik aurrera eta 

Hori guztia horrela izanik ere, egia da izenburuan azaldutakoa: EAEko 

aplikatu. Irakasleen prestakuntzarako unibertsitate-eskolek, bere osoan hartuta, 

Irakasle-eskola batzuek bai, zeharo edo aski neurri zabalean egin dute egoki-
tze-lan hori; guztiek ez. Eskoletan irakasle-gai euskaldun berririk falta izan ez 
den neurrian, irakasle-eskolen egokitze-lan partziala aski izan da. Aski bai, 
baina ez EENren araberakoa: gaurko egoera ez da legeak agintzen duena. 
Gradualtasuna nekez izan liteke kasu honetan esplikazio bakarra. Mende-
-laurdena aski epe zabala zen, helburu hori osorik betetzeko. Irakasle-eskolei 
buruzko lege-xedapena arras konkretua zelarik, uste izatekoa zen dagoeneko 
lege-agindura bildurik izango zirela irakasle-eskola guztiak. Urruti samar 
gaude oraindik, erabateko egokitze-egoera horretatik. Gabezia hori nabarme-
nagoa da orain, Haur Hezkuntzan eta LMHn irakasle-gai berrien beharra 
areagotu denean eta irakasle-eskolen urterik urteko outputa beharrizan hori 
asetzera nekez iristen denean.

Esparruz zertxobait aldatzea bada ere, Bigarren Hezkuntzarako irakasle-
gai euskaldunen prestaera-alorrean ere motz gelditu da hasierako birmoldatze-
-lana: 1979-80an emandako pausoetatik ezer gutxi gehiago egin da aurrera, 
euskaraz jarduteko irakasle-gai trebatuak berariaz sortzeko. Moztade-muga 
ohargarria da hori: nahiz eta goi-mailako titulatu euskaldunen aukera begien 
bistakoa den, irakasle-gai euskaldun trebeen prestaera ez da berariazko aten-
tzio-gune zentral bihurtu. Legearen garapen-bidea nekez esan liteke aurrez 
aurre planifikatu eta bere osoan burutu denik Bigarren Hezkuntzari begira. 
Gaur da eguna, hainbat espezialitatetako irakasle-gai euskaldunak falta direna. 
Dakidan neurrian kontu txikia edo mugatua da hori, estatistikoki: baina aurrez 
planifika zitekeena, eta konponbidean jarri. Hala egin zitekeen eta, legeak 

banago, Donostiako Elizbarrutiaren irakasle-eskola itxi beharra.
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Legearen aplikazio-defizita da hori, hortaz.

IX.2.2. Giza baliabideen epe ertain eta luzerako planifikazioa, ahul

Gauza bat da irakasle berriak sortzea, eta beste bat lehendik irakaslanean 
ari direnak artez kudeatzea. Buruhauste handiak ekarri ditu, ongi ezaguna 
denez, bigarren puntu honek. Haur-jaiotzen gainbehera larriak batetik, eta 
eskola-munduaren birmoldaketa linguistikoak bestetik, irakasle-beharren eta 
irakasle-aukeren arteko desoreka kronikoak sortu izan ditu EAEn. Ezinbesteko 
buruhausteak izan dira horiek, partez. Jaio diren haurrak jaio dira mende-
-laurden honetan, ez gehiago, eta eskola askok gero eta ikasle gutxiago izan 

-
terik gabe elebidundu ahal izango zenik, irakaslanean ari ziren profesional 
gehienak erdaldun elebakar izanik hasieran.

-

Epe ertain eta luzerako aurreikuspen handirik gabe jokatu izan da hainbatetan, 
jakinaren gainean edo ustez uste gabean, irakasle-jendearen kontratazio- eta 

-
tren kontratazio berrietan sarri gertatu izan da, lehen hamar-hamabost urtean 
bereziki, batez ere unean uneko beharra kontuan hartzea, EEN legearen ildotik 
martxa bizian zetorren birmoldaketa sakonaren epe ertain eta luzerako beharrei 
kasu handirik egin gabe. Erraz da orain horrelako erreparoak jartzea, horren 

gaiari heldu egin zaiola azkenik eta konponbiderik eskueran izan litekeela berandu baino lehen: 
ikusi egin beharko. Besteetan, Lanbide Heziketarako hainbat espezialitatetako langile-trebakun-
tzan, ez dirudi gauzak onbideratzen ari direnik. Nekazaritza-esparruan gertaturikoa bereziki dei-
garria da, dakidan neurrian: bezeriarik euskaldunena duen sektorea izan da, Fraisoro eta beste 
kasuren bat alde batera uzten badira, gutxien atenditu dena mende-laurden osoz. Askok uste izan 
dezakeen baino garrantzi handiagoko moztadea da hori: euskaraz lan egiten duten baserritarrak 
euskaraz atenditzeko eta beren seme-alabek euskaraz lanean jarrai dezaten formatzeko lana ongi 
bideratzen ez badugu, zertan ari gara euskarazko tesi doktoralak gora eta euskarazko base termi-
nologikoak behera? First things first irizpidea debeku al da gure artean? Egia da atzeraka doan 
sektorea dela nekazaritza, arrantzarekin batera: ikus, esate baterako, Eusko Jaurlaritzako Ogasun 

-
puestos y Control Económico, 2007). Atzeraka doan sektorea izanik ere zentrala da euskararen 
indarberritze-lanean: ikuspegia daukagu hor oker, eta ez dut ikuspegiz aldatzeko seinale-marka 
handirik ikusten.

-

hori txosten honen aztergai nagusi, ordea, eta bego horretan.
-

dera: BOSTAMAR informea eta antzekoak ildo horretatik joan izan dira. Egia da ordea, guztiarekin 
ere, ez dela hori izan jokabide nagusia: ez sektore publikoan eta ez pribatu-kontzertatuan.
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azpian zegoen situazio kritikoa eta irtenbide praktikoen moztadea behar beza-
la baloratu gabe. Arriskua hor egonik ere, ezin ukatuzkoa iruditzen zait epe 
laburreko plangintzak emendiozko eragozpenak sortu dituela luzera begira. 
Giza baliabideen epe ertain eta luzerako planifikazio ahulak albo-ondorio ja-
kinak izan ditu. Begiz jotako garapen-neurriak, irakas-sistema elebakarra 
elebiduntzekoak, zaildu eta gogortu egin ditu maiz epe laburreko jokabide 
horrek. Irakasle erdaldunen egoera ere okertu egin izan du luzera, hobetu or-
dez: sartzen ziren irakasle berriak euskaldunak izan balira, lehengo erdaldunek 
segurtatuagoa zuketen beren L1eko irakasbidea.

bizkar gainera bota izan da maiz konponbidearen zati nagusia. Bere egitekoak 
ez zirenak leporatu izan zaizkio, horrela, IRALEri: irakasle euskaldunak alfa-
betatzeaz eta erdaldunak euskalduntzeaz gainera koarto-sokorro funtzioa bete 
izan du, sarri, hartarako pentsatua ez zegoen programak. Irakasleen euskaldun-
tze-lana bera, kontestu horretan, aski baldintzatua gertatu izan da: kalitateari 
eustea lan gogorra bihurtu da maiz, kantitatea eta presa gailen ibili diren gi-
roan. Lan gogorra eta eskergaiztokoa izan da hori guztia, bai irakasleentzat eta 
bai, bereziki, ikasketarien gaitasun-maila epaitzen jardun behar izan duten 
arduradun teknikoentzat. Hori guztia hor dago, eta balioespen serio batek ez 
luke alde batera utzi behar.

Gero eta maizago entzuten da han-hemen, kontuotan aditu direnen artean 
bereziki, horrela euskaldundutako hainbat irakasleren euskara-maila ez dela 
nahi bezain egokia. Ez da espezialista handiegia izan behar, L2ko irakasleez 
osaturiko irakas-sistema bat zeharo atipikoa dela ikusteko eta, beraz, balioes-
pen kritiko horrek egiaren zati bat berekin duela antzemateko. Arazoa ez da 
hor amaitzen: irakaskuntzako profesional askoren insatisfakzio-iturri bihurtu 
da euskalduntze-behar hori. Lana segurtatua izateko euskaldundu-behar zorro-
tza buru gainean izatea nekez gerta liteke inoren gozagarri, hartarako eman 
diren aukerak arras esku-zabalak izanik ere. Etekin edukatiboaren aldetik, 
orobat, aukeratu den bidea ez da ezinbestean hoberena. Euskarazko irakaskun-
tzaren kalitatea nekez atera da jokabide horrekin irabazian. Ikasle askotxok, 
euskaldunenek bereziki baina ez haiek bakarrik, nabarmen nozitu behar izan 
dute epe laburreko beharrizanek eragindako konponbide ad hoc horien ondo-
rioa. Denborak gozatu egin ditu kontuak, egia da. Baina atsekabezko egone-
zina hor dago, lau saihetsetarik isuri bizia dariola.

IX.2.3. Curriculumaren euskal dimentsioa, landu-arin

EEN legeak ez du gai hori berariaz aipatzen. Badakit, beraz, hainbatek 

Ez da hain borobila, ordea: baditu bere ertzak, eta ez hain kamutsak. Haste-
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ko, euskara eta euskal kultura ez dira arras isolaturiko bi gauza, elkarri lotu-

legeak esplizituki aitortzen duena, xede zabalago baten altzoan emanik dago: 

oso argi utzi du euskara ezin indarberritu litekeela, eskola-munduaren ere, 
euskal kultura alde batera utzita: zerbaitetarako balio izan behar die ikasleei 

euskal kulturarekin loturik dago lautatik hirutan: pakete berean doaz biak. 
Azkenik, irakasleen eta ikasmaterialen kontua dago tartean: euskaraz dihar-
duten irakasleak eta euskarazko ikasmaterialak dira, praktikan, eskola-mun-
duko euskal kulturaren bilgune eta zabalkunde-iturri: horretan ere elkarren 
eskutik doaz, erabat, euskal hizkuntza eta kultura. Nekez alde batera utz 
daiteke beraz, EEN legearen balioespen-saioa egiterakoan, soziokulturazko 
osagai hori.

Alor honetan ere ez da gaizki etorriko, egindako bidearen aitortzatik 
abiatzea. Euskal Hizkuntza eta Literaturako alorrean askotxo egin da, hasteko, 
eskola-curriculumari euskal dimentsioa txertatzeko: mende-laurden honetako 
aurrerapen nagusietakoa da hori. Geografian eta historian, musikan eta artean, 
antropologian eta soziologian erdi-garaturik daude aldiz egungo egunean ere, 
eskola-munduan garapen osoagoa behar luketen gaiak. Dimentsio-lanketa hori 
Euskal curriculumarekin nahastu izanak frenatu egin du azken aldian, azele-
ratu ordez, lanketa-bide hori.

Euskal dimentsioa landu-arin egotearen kontua ez da, askok hala deito-
ratzen badu ere, curriculum-dokumentu ofizialetara mugatzen. Beteago edo 
ahulago, esplizituago edo inplizituago, aspaldidanik heldu izan zaio gai horri 
curriculum-dekretuetan eta Sailaren dokumentazio ofizialean. Hortik kanpora 
dago, nire ustez, defizit nagusia: ikasmaterialetan, irakasleen unibertsitate-

-
kanismoetan. Ikus ditzagun hiru puntuok.

a) Curriculumaren euskal dimentsioa ikasmaterialetan. Landu-arin dago 
euskal dimentsioa, oro har, EAEko Lehen eta Bigarren hezkuntzako testu-li-
buru eta ikasmaterial gehienetan. Landu-arin eta, berariaz lantzen denean, 

mundu zabaleko lege orokorra baizik. Lokarri sendoz bilduak egon ohi dira, hemen eta nonahi, 
hizkuntza jakin bat eta hizkuntza horretaz baliatzen den etnokultura: kultura horren zati, adieraz-
pide eta sinbolo-ikur izan ohi da, besteak beste, berarekin estuenik asoziaturiko hizkuntza. Ez da 
asoziazio biuniboko hertsia, bien artekoa, ez eta urteen joanean aldaezina. Bai, ordea, hein batean 
benetakoa eta eragingarria. Lotura horren zernolakoaz ikus, esate baterako, Fishman et al 1985 
eta Fishman 1991.

dago, ordea, asmo horren benetako izaeraz. Ikus bestela, konfigurazio juridiko berriaren hasiera-
hasierako iturrira joaz, 1978ko Konstituzioaren sarrera.
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hainbaten ustez desegoki landua. Eztabaida eta kexu askoren jomuga da, as-
paldiko urteotan, gai hori. Okerrera egin duela esatea gehiegi bada ere, bistan 

eta, inplizituki, zer izan nahi dugun: hori dago egon, hainbatean, eztabaida 
horren oinarrian. Eskola-kontu hutsaz haraindiko eztabaida soziohistorikoa 
dugu, beraz, eskolaratua. Eztabaida soziohistiroikoa eta, nola ez, egunean 
eguneko aurkaritza ideologikoa. Ez da gaurkoz, horrexegatik, ikuspegi bi 
horiek ezkontzen erraza.

Dena ez da ideologia-kontua, halere. Badago irakasleen, liburugileen eta 
hezkuntza-eragileen esku, nire ustez, gaiari ikuspegi sozioedukatibotik heltze-
ko modurik. Alde horretatik aski onargarriak iruditzen zaizkit ondoko bi bai-
eztapenok: 1. euskal dimentsioa landu-arin dago, oro har, ikasmateriale-

nabariagoa zor zaio curriculumaren euskal dimentsioari. 2. dimentsio hori 
esparru zabalagoko dimentsioekin batera lantzeak mesede egingo dio EAEko 
ikasle-jendeari, ez kalte. Adibidez, Azkoitiko zalduntxoen fenomenoa eta 
Bergarako Erret Mintegia ez dago zertan Azkoiti-Bergaretara mugatu, ez eta 
euskal fenomeno isolatutzat hartu. Espainian eta Europan garrantzi handia 
izandako korronte kultural, ekonomiko eta edukatibo baten eskutik azaltzeak 
baliotsuago egiten du euskal ilustrazio hura, ez ahulago. Antzera gerta liteke 
Erdi Aroko euskal ontzigintzarekin eta Atlantikoan zeharko itsasgintzarekin, 
batez ere XIII. mendetik XVI.era bitartekoak harturik aztergai eta euskaldunon 
Ameriketako parte-hartzeaz informazio kontrastatu eta integratua eskainiz. 
Orobat egin liteke euskal kantugintza Europako korronte nagusietan txertatuz 

zabaleko perspektiban proiektatuz. Labur bilduz, posible da euskaldunon ja-

-
tasun horrek eragindako adoktrinamendu-gogoak egiaren kontrako transmisio-leku bihurtu ditu, 
hein handi batean, bertako hainbat ikasmaterial. Euskal herria kontzeptuaren erabilera okerrak, 
bereziki, bere onetik ateratzen ditu gauzak. Oso bestelako diagnostikoa dago, bestetik, plazaratua: 
euskaltasunaren minimizazio-saioa nabari da, argi asko, EAEko ikasmaterial gehienetan: batez ere 
argitaletxe batzuek prestaturikoetan. Minimizazio hori ikasmaterial konkretuen eduki soziokultu-
raletan antzematen da batetik; bestetik, berriz, Euskal herria EAErekin berdindu nahi lukeen 
fragmentazio-asmo lausorik gabean.

Jaume Bofill fundazioaren informeaz geroztik aski identifikaturik dago 

Autonomia Erkidegoaren konpetentzia, curriculumaren %45 bertan finkatu ahal izatekoa, ez da 
normalean betetzen: ezta giza eta gizarte-alorrekoetan ere. Beste zenbait perspektibatarako ikus, 

eduki eta helburuak difinituko dituen curriculuma behar du. Curriculumak herri bezala identifika-
tzen gaituzten ezaugarri linguistiko eta kulturalen ezagutza erraztu eta bertako partekotasunaren 
ezaugarrien antzematea ahalbideratu behar dio. Edozein modutan, ulertu behar du identitate hau 
ez dela inoren aurka definitzen baizik eta beste herri eta pertsonenganako irekitasunaren oinarri 
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tortasun etnokulturala edo elkartasun soziohistorikoa zaindu eta apreziatzea, 
alde batetik, eta gizarte-berrikuntzaren aldi eta alde orotako joerak eta gerta-
kariak perspektiba zabalagoetan txertatzea bestetik, kultura eta gizarte-bizitza 
osoaren dimentsio guztiak atxikiz. Eginkizun dago, hein batean, curriculuma-
ren euskal dimentsioaren zehaztapen eta aplikazio integratu hori. Testu-libu-

-
bide motza da dudarik gabe. Dimentsio hori ahalik eta gutxien lantzea edota 

zuzenena.

b) Curriculumaren euskal dimentsioa irakasleen formazioan. Horretan 
dago bigarren korapiloa: bai unibertsitate alorreko formazioan, eta bai etenga-
beko prestakuntzan, leku meharra du curriculumaren euskal dimentsioak. 
Ondorioak ere begien bistakoak dira. Jasotako emaitzen argitan nabaria da, 

-
rio argiak ditu horrek ikasleen formazioan: ez dakiena nekez erakutsiko du 
irakasle-jendeak. Norbanakoaren afizio-hobby hutsean ezin oinarritu liteke 
prestaera hori: bere lekua behar du curriculumaren euskal dimentsioak, uni-
bertsitatean eta etengabeko prestaera-programetan, gainerako dimentsioekin 
itxura batean txertatuz bere lekua eskuratuko badu EAEko eskolagintzan. 

duen ikastaroa dira gaurkoz, oker ez banago, gai horiek osoen eta sistemati-
koen lantzen dituzten guneak. Ezagutza hori EAEko irakasmundura zabaltzen 
ari da apurka-apurka, IRALEren bidez, bereziki. Garrantzitsua izanik ere aski 
mugatua eta fragmentarioa da ordea, irakas-sistema osoari begira, mende-
laurden honetan gai horretaz egin dena: nire ustez unibertsitateak berak heldu 
behar lioke kontuari, aurrez aurre, irakasle-gaien prestaeraz arduratzen diren 
ikasbideetan leku egokia emanez.

c) Curriculumaren euskal dimentsioa irakasletarako sarbide-probetan.
Oso berrikitara arte ez da, alor horretan, ezer asko egin. Ez ezinbestean 
aginte zentralak langintza hori espresuki eragotzi duelako, hemen bertan gai 
horri zor zaion garrantzia aitortu ez zaiolako baizik. Lanerako eskatzen ez dena 

-
tzaile edo notario. Arrazoizkoa da, hortaz, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 
sarbide-probetan, bai sare publikoan eta bai kontzertatuan, ezagutza hori es-
katzea. Era eta maila neurtuan, ez itxura gabekoan, eskatu behar da ezagutza 
hori: baina bere pisua izan behar du. Hori da bide normala, gainerako irakas-
gaiekin erabiltzen dena, eta hori izan behar luke euskal dimentsioak ere, gaia 
egungo eztabaida-giro antzutik atera eta arrazoizko parametro akademikoetara 
eraman nahi bada.

dakidalarik, eta orduan ere aski neurketa apalak izan dira. Lehen hurbilketazko emaitzarik badago, 
ordea, eta ondorio batzuk deigarriak dira.
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IX.2.4. Euskara ikasteko metodologia, atentzio gehiagoren premian

Kontraesaneko baieztapenez hasiko naiz hemen ere: badira gure artean 
irakasle eta ikertzaile jakitunak, unibertsitate alorrean bereziki baina ez han 
bakarrik, metodologiazko gai horretan aski goi-mailan dabiltzanak. Ez gara 
hemen izen propioak azaltzen hasiko: guztiok ditugu gogoan, eta asko zor 
diogu haien ekarpen saiatuari. Ez dago horretan defizit nabarmenik, hortaz, 
eta bai aurrerapen ohargarririk. Hori horrela izanik ere, besterik da hemen 
defizit moduan azpimarratu nahi dudana. EAEko ikasle gehienak, %75 edo 

euskara EAEko haurrei eta neska-mutilei L2 moduan irakasteari zer atentzio 
mugatua eskaini zaion mende-larden honetan. Metodologiazko eta glotodidak-
tikazko atentzio teknikoaz ari naiz. Hobera ordez okerrera egin du atentzio-
kontu horrek, nire ustez, mende-laurden honetan. Defizit moduan hartu beha-
rrekoa da hori ere, hortaz.

Esplikazioa, esplikazio bat behintzat, honako hau dela uste dut: EAEko 
neska-mutil erdaldunak A ereduaren bidez euskalduntzea oso lan zaila dela 
ikusirik B eta, bereziki, D ereduaren berezko abantailetan jarri izan da enfasia. 
Horren aldeko konstruktu teorikoa badakigu nondik abiatzen den: zerbaiteta-
rako balio izan behar die ikasleei euskarak, ganoraz euskaldunduko badira. 
Zerbait hori, berriz, eskolako beste jakintza-gaiak ikastea izan liteke. Hori da 
murgiltze-bidea, 60ko hamarkadatik aurrera Kanadatik mundu zabalera heda-
tua eta mende-laurden honetan esku-zabalik hartu eta indar biziz bultzatu 
duguna: irakasleek, eskola-arduradunek, hezkuntza-aholkulari teknikoek eta 
Administrazioak berak gero eta garbiago ikusi uste izan du hori dela benetako 
konponbidea. Horrekin batera zabaldu izan da gure artean, errazegi nire ustez, 

Ez nago murgiltze-bidearen kontra: aurrerago hitz egingo dugu horretaz, 
argiago. Banago, ordea, L2ren metodologiazko ikaste-irakaste kontuei gero eta 

katalana, alemana, ingelesa edo nahi dena) ezin ikasi litekeenik asignatura 
moduan, halako neurri batean. Gauzak horrela balira, per se, munduko ingeles-
-akademia guztiak alferrik leudeke. Hizkuntza Eskola Ofizial guztiak ere bai. 
Baita AEK, HABE eta antzekoak ere. Ez daude alferrik, ordea: funtzionatu 

-
kustea alfer-lana? Esajerazioa da hori. Zer esan behar dugu bihar edo etzi, B 
eta D ereduek ere espero genuen emaitza txuri-gorririk eskuratzen ez dutela 

-
teke eskolaz kanpoko praktikarekin: hor dago koska, ez gela barruan. Gela 
barruan hobetu egin liteke L2ren ikasbidea, erraztu eta indartu. Leku zoraga-
rria da EAEko irakas-sistema, L2ren ikaste-irakaste bideei buruz metodolo-
giazko eta glotodidaktikazko azterlanak egin eta ikasbide horiek etekin han-
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diagoz antolatzen saiatzeko. Hobekuntza horien onura ez du, gainera, A 
ereduak jasoko: B eta D ereduak ere metodologiazko aztergune sendo baten eta 
hobekuntza eragingarrien beharrean daude: behar gorrian, zenbait kasutan. Hori 
da, labur esanik, mende-laurden honetan egin gabe edo egin-arin daukaguna.

Bada beste kontu bat, azkenik, metodologiazko eta glotodidaktikazko 
lanketa ahularen gai horrekin loturik dagoena: A ereduan, Bn zein Dn ez da 
luzaz espezializazio teknikorik eskatu, euskara-irakasle izateko. Hutsetik abi-
atu behar izan zen euskara-irakasleak bilatzen eta kontratatzen, irakasle ido-
neoen eta espezifikoen laguntzaz besteak beste, eta luxua zirudien orduan 

HE2) izatea izan da, denbora luzez, eskatu den baldintza bakarra. Gertakari 
horrek frenatu egin ditu, azeleratu ordez, unibertsitatean sor zitezkeen inizia-
tibak, euskara-irakasle berrien prestaera berariazkoa indartzeko eta hartarako 
institutu espezializaturik eratzeko. Euskal Filologiako ikasleen irtenbide pro-
fesionala ere murriztu egin izan du horrek, hainbat urtez. Ez da hori uniber-
tsitatearen errua izan, bistan da, administrazioaren beraren muga-baldintzek 
eragindako moztadea baizik.

IX.2.5. Ganorazko euskal girorik gabe, etorri oneko hiztunik ez

Etorri oneko hiztunak behar ditu edozein hiztun-taldek, hizkuntza horre-

ordea, etorri onekoak: esan behar dutena esateko gai direnak, zenbaiten iritziz 
-

kolatik kanpora ere eguneroko bizitza arruntean aparteko lotsarik gabe euska-
raz jardungo duten gazteak. Etorri oneko hiztunak sortzea lehentasun argia zen 

dut uste ingelesezko fluency-tik eta gure hitz-etorri-tik hain urrun dabilenik.
Helburua hor dago egon baina, oro har, helburu hori ez da bete. Etxetik er-
daldun diren neska-mutil gehienen artean ez da hala izatea lortu, eta etxetik 
euskaldun direnen artean ere batzuetan bakarrik lortzen da halakorik. Ez da 
moztade hori hemengo kontua bakarrik. Badugu perspektiba zabalagoko 
konparazio-aukera ederrik, eskolaren eta eskolaz kanpoko jardunaren arteko 
konexioaz. Bada Europan, urruti joan gabe, aski gure antzeko egoera sozio-
linguistikoa duen herrialdea: Gales. Saio sendoa egiten ari dira galestarrak, 
beren hizkuntza ahula indarberritzeko. Aparteko garrantzia ematen diete haiek 
ere eskola bidezko berreskuratze-lanari. Ebaluazioak eta balioespenak meta-
tzen ari dira, bertako eskola-saioaren emaitzak direla-eta. Berariaz aztertu dute 

-etorri on) hori da, berez, ezinbestekoa.
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batzuek, etxetik galesez ez dakiten gazte batzuek zergatik lortzen duten hitz-

duen gero eta autore gehiagok zera dio, Galesko emaitza horien argitan: etorri 
oneko hiztunak sortzearen gakoa eskolatik kanpora dagoela hein handi batean. 
Eskolan ikasten dutena eguneroko bizian aplikatu ahal, aplikatu nahi edo 
aplikatu behar izango duten jardunguneak, harreman-sareak eta solaskideak 
behar dituztela hiztun berriok. Solaskide horiekin diharduten neurrian eskura-
tzen dutela hitz-etorria. Ikasle horien harreman-sare hurbil, arrunt eta eskura-
garriez inguratu behar dela hortaz eskolako indarberritze-lana, saio osoa alfe-
rrik galduko ez bada. Haurrek, neska-mutilek eta gazteek ingurumen 
babesgarria behar dutela, erdal erasanaren aurrez aurre beren L2 horretan 
jardungo badute eta, horrela, jardunaren jardunaz hitz-etorria eskuratuko ba-
dute. Auzoan eta kale-bizitza hurbilean, adin bereko gazte-gaztetxoen lagun-
taldeetan, hurbileko osasun- eta kirol-zerbitzuetan, astialdi antolatuan eta 
ikasketa-aukera berezietan erabilgarri, eta erakargarri eta baliagarri gertatu 
behar zaiela hizkuntza, hartaz baliatuko badira. Gero eta maizago irakurtzen 
dira horrelakoak han-hemen. Azken-azken orduko lanei dagokienez eta L2 

ren 2007ko Social Context and Fluency in L2 Learnears. The case of Wales.
Gazteen eta helduen mundua badu ere aztergai, eskoletako euskara-ikasle as-

-

-
tive speakers is particularly crucial in the learning of lesser-used languages. 
In the case of Wales, for instance, there are large areas, such as the capital 

through the medium of English. In situations of this kind, learners have to 

ez dagoenen, oso nolabaiteko gales-hiztunak sortzen dituzte sarri bai eskolak 

2007: 3).

Ezaguna gertatzen al zaigu Galesko ondorio hori? Bai, oso ezaguna: 
hemen bertan, eta guri begira, idatzia dirudi. Bai etxetik erdaldun diren gaz-
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artean bete-betean kunplitzen dira Galesko muga-eragozpen horiek. EAEko 
eskola-mundua bere bidetik joan da, sarriegi, haurren euskalduntze- eta alfa-
betatze-lanean. Belaunaldi berriaren euskalduntze- eta euskarazko alfabetatze-
-lana osorik berea dela uste izanik, eta langintza horren motore-izaeraz zeharo 
konbentzitua, gizarte-ingurumenarekin elkarlan handirik osatu gabe jardun du 
mende-laurden honetan. Errua ez da, inola ere, berea izan. Ez, behintzat, berea 
bakarrik. Inork baino gehiago egin du eskolak, euskalduntze-alfabetatze-lane-
an, eta errua inork baino gehiago egin duenari leporatzea ez da gisako. Esko-
laz kanpoko jardunguneen, harreman-sareen eta solaskide-multzoen falta 
sentitu izan da maiz, aitzitik, eskolaren lana osatzeko. Udalak eta bestelako 
instantziak gogotsu agertu izan dira sarri, euskarazko irakastereduen alde. Ez 
dira neurri berean ahalegindu izan, aldiz, eskolako euskalduntze-saioari osa-
garrizko eta ezinbesteko jardungune eta harreman-sareok eskaintzeaz, beren 
jardun-esparru propioetan: kirolean, astialdi antolatuan, gazteentzako zerbitzu-
-eskaintzan eta, oro har, neska-mutilek eta gazteek auzoan, kalean eta gizarte-
bizitzan hiritar bihurtzen dituen hainbat ekimen kolektibotan. Egia da zenbait 
udalek eta hainbat instantziak eredugarrizko traiektoria dutela alor horretan, 
aspaldidanik, eta urtetik urtera zabaltzen ari direla beren jestio-alor hori. Egia 
da, orobat, gero eta eragile gehiago ari direla gurdi horretara biltzen. Mende-
-laurdeneko baioespena egin behar bada, ordea, kontuak bestelakoak dira: 
desoreka handia dago eskolan eta eskolaz kanpoko jardunguneotan egin dena-
ren artean.

Irakasleak, eskolak eta Hezkuntza Saila bera ari dira aspaldidanik saia-

harreman-sareak izan ditzaten eskolatik kanpora. ULIBARRI programa bera, 
-

BARRIk egin dezakeena ez da, ordea, aski. Ingurumenaren esparrua mila aldiz 
zabal-trinkoagoa da berak kontakta eta molda dezakeena baino. Ez da arra-
zoizkoa konexio- eta aktibazio-ardura ULIBARRIren bizkar gainera bota-

-
tu askok ere, ingurumeneko laguntza-bideok lekuan lekuko iniziatibaz eratuko 

-
labaiteko elebidunak, sortu nahi baditugu osagarrizko laguntza horien eta 
beste askoren beharrean da eskola. Berak bakarrik ezin du halakorik egin, ez 
orain eta ez gero.

Gazteen euskarazko aisialdi- eta atentzio-sarerik eratu ezinik ez legoke 
berez. Posible da hori, teorian eta praktikan. Baita osagarrizko diru-kostu 

-
-

beren lan zentrala) full time atenditzeko denbora gutxiago eta baliabide-aukera txikiagoak dituzte 
HNTek.
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eskiatzera, demagun) eta udako jaialdiak euskaraz antola ezin litezkeenik, 
autobus, jantoki eta dantza-leku barne? Egon ez dago ordea, praktikan, horre-
lako eskaintza handirik. Oztopo bi ageri dira hor, besteak beste: dagoen apurra 

-

hori bide egokia, luze-zabaleko gazte-atentzioa indartzeko. Halako mugarik 
tartean ez denean ere tematikak berak murrizten du, sarri, gazteentzako eskain-
tza eta beraien parte-hartzea. Ezin aste guztiak bospasei kantari-talderen disko 
berak entzuten, trikiti-jaialdira joaten eta bertsolari-saioak entzuten pasako 
dituzte gazteek. Hori baino kultura-eskaintza zabalagoa eta dibertsifikatuagoa 
eskatzen du, arrazoiz, gazte-jendeak. Hortxe dago bigarren koska: aisialdiaren 
euskarazko aukeraren murritzak eta dibertsifikazio-faltak nekez gazte-saldo 
zabalak erakar ditzake. Euskarazko eskaintza horren beharra handia da, bes-
talde, eskola bidezko saioa gaztaro bete-betean indargabetu edo ezabatuko ez 
bada. Etekin linguistikoaren aldetik, nolanahi ere, funtsezkoa da euskaldun 

eskolatik kanpora, eta beren irakurmen-mintzamenak garatzea. Batez ere 

lantze horretan eskolak izan dezakeen eragina ez da gutxiestekoa, baina bere 
neurritik ez da ateratzea komeni. Eskolatik kanpora pasatzen ditu gazteak bere 
esna-ordu gehienak, eta ordu ugari horietako hizkuntza-input bizia gabe ka-
mutsa da, oso, eskola-bide hutsez eskura litekeena.

Euskal eskolak ezinbestekoa du ganorazko euskal-girotze saiorik. Hala-
korik asko ez da eratu. Eskoletan egin den esfortzuaren ondoan ezer gutxi egin 
da, diruz eta gizajendez, antolamenduz eta baliabide materialez, baita diseinu 
teorikoz ere, hain funtsezkoa den alor horretan. Mende-laurden honetako de-
fiziten artean ez da hori, ene ustez, txikiena. Baita perspektiba ekonomikotik 
ere: zer justifikazio du eskolan egiten den inbertsioak, ondorio material 
konkreturik ekarriko ez badu? Ondorio konkretuak eskuratzeari dagokionez, 
berriz, nork esan du aste osoko klase-emankizun errutinarioek, bizi-taupadatik 
urrun eta lautatik hirutan pasiboek aste-bukaerako berritsuketa alai, bizi, gatz-
piperrezkoek baino eragin handiagoa dutenik neska-mutilen hitz-etorri lanke-
tan? Nork esan du euskarazko aisialdiaren antolamendua oraingoa baino ga-
restiagoa denik?

Bada, gai honi amaiera emateko, kontuan hartu beharreko beste puntu 
bat: Euskal-girotze saiorik bultzatu nahi baldin bada aparteko garrantzia dute, 
bai perspektiba ekonomikotik eta bai, bereziki, lanaren etekinaren ikuspegitik, 
euskarazko arnasguneek eta, oro har, gune horietatik kanpora kokaturik dauden 

trebetasunak: pedalei emanez, ez bestela, ikasten dugu bizikletan ibiltzen. Gero ere hala egin 

erori gabe. Eginez ikasten da hitz egiten eta idazten: ez dago beste biderik.
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euskarazko harreman-sare beregain arruntek. Bizirik dagoena eta bere buruari 
eusten diona, hori da euskalgintza osasuntsuaren ezinbesteko abiaburua. Baños 
de Ebron saiatzea ez da okerra, are gutxiago debekuzkoa. Baina bizia hemen 
dago, ez han, eta hemengo bizi-indar beregain honetan oinarritu behar da es-
kola bidezko indarberritze-saio osasungarria. EAE osorako formulazioa uni-
formea ondo dago, konstruktu jurilinguistiko moduan. Hori baino hurbilbide 
xume eta zentzuzkoagoa aplikatu behar genuke, ordea, eskolan ikasten denari 
ingurumen hurbilean txertagune praktikoa bilatzerakoan. Lekuan lekuko lan-

antzuak. Bizirik dagoenari bizirik eutsi, eta zuhaitz-landare berriak harizti 
bizian aldatu, hori da lehentasunezko bidea. Ez al gaude horren faltan, lehenik 
eta behin?

IX.3. Zertan asmatu da?

Kexuen eta moztadeen letania luze samarra azaldu dugu aurreko atalean. 

seguruena) isilpean utzi dudala edo hanka-punttaka pasa naizela esango du 
beste zenbaitek. Arrazoi izango dute biek, hainbatean. Ez dut uste, halere, 
gauza gehiegi izkutatzen ibili naizenik, ez eta edergailu hutsalez estali dudanik 
azalpena. Kontuak horrela ateratzen zaizkit niri, moztadeak eta defizit nagu-
siak aipatzerakoan.

Dena ez da, ordea, moztade eta defizit. Bada lorpen nabarmenik ere 
tartean. Badakigu lorpen hitza erlatiboa dela funtsean: Ipar Euskal herrian 
lorpentzat emango luketen mila kontu moztade eta defizit moduan definitzen 
du hemengo zenbaitek. Segun normaltasun-egoera aurretiaz nola definitzen 
den, halako ondoriotara iristen gara gure balioespenetan. EAEko eskolaketak 
euskara indarberritzeko orduan eskuratu dituen lorpenak nabarmenagoak dira, 
oro har, listoi moduan Europako beste hiztun-herri ahulduak hartzen badira 
kontuan. Lorpen horiek asko apaltzen dira, aldiz, gu baino autorregulazio 
soziokultural, ekonotekniko eta politiko-operatibo handiagoa duten herrialde-

ez da gainera, ezinbestean, inoren kontsolagarri. Jakitea ez da gaizki etortzen 
ordea, ranking moduko horretan non zauden jakiteko. Inorekin konparatzeko-

-
agokoekin eta beheraxeagokoekin) egitea? Ahuldutako hiztun-elkartea duten 
Europako beste esperientziak hartzen baldin badira konparazio-gune, zertan 

-
menki indar handiagoa du dimentsio horietariko gehienetan, baina bertako hizkuntza ahuldua 
indartzeko orduan nekez esan liteke gure aurretik dabilenik. Guztia ez da botere ekonomiko, 
mediatiko eta politiko. Hori baino konplexuagoak dira kontuak, ahuldutako hizkuntza indarberri-
tzeko orduan.
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gure esperientziatik, nagusiki, kanpoko adituei eta hiztun-herri horietako era-
gile saiatuei gehien atentzioa deitzen diena?

IX.3.1. Euskarak «bere lekua» topatu du eskola-munduan, epe laburrean

Kopuru-hedaduraz eta intentsitate-mailaz jauzi kualitatiboa egin du, 
mende-laurden honetan, ele biko hezkuntzak. Tradizio handirik gabeko egoe-
ratik abiatuz egin da jauzi hori, hizkuntzaren beraren izaera sozio-tipologiko-
ak eta barne-lanketa apalak emendiozko zailtasunak zekartzan aski kontestu 
delikatuan. EAEko eskola-munduan ordura arte oso sarbide mugatua izandako 
Abstand
zenbait Ausbau-hizkuntzak ez bezalako erronkei aurre egin behar izan die 
horretarako: euskaraz irakastea, eta galegoz edo katalanez egitea, ez dira 
gauza bera. Ahuldutako hizkuntzaren Abstand/Ausbau izaerak badu eraginik, 

-
mentu hutsala, xede-hizkuntza L2 gisa ikasi behar denean eta, batez ere, es-
kolan ikas litekeena ingurumen hurbilean aplikatzeko aukera edo beharra aski 
murritza denean. Barne-egiturazko edo corpus-lanketazko baldintza estruktu-
ralak ere kontuan izatekoak dira horrezaz gainera, honelako balioespena egi-
terakoan. Hizkuntza bera normatibizatzen hasi berria zelarik, ikasmaterialik ia 
gabe geundelarik, irakasle gehienak erdaldun izanik eta etxetik euskaldun ziren 

-
daraz jasoak) zirelarik egin behar izan da euskararen eskolaratze masibo hori. 
Ahaztu egiten zaigu, baina horrela dira kontuak.

Merezimendu handia izan dute ikastetxeek, bertako zuzendaritzek eta ira-

zaien korajea, amaigabeko ilusio-ahalmena, urteetako konpromiso pertsonala eta 
oker egindakoa zuzentzeko adorea agertu izan dute maiz asko, batzuek eta 
besteek. Saiatu egin dira eta asmatu egin dute beren langintza horretan, aski 
neurri zabalean. Gurasoen eragina eta jarrera, gorago esan denez, funtsezkoa 
izan da orobat: gurasoek nahi izan ez balute, edo halakorik onartzeko prest 
agertu izan ez balira, euskarazko edo elebiko eskola-sistema ez zen gaur egun 
hain hedatua egongo. Alferrik izango ziren EEN eta gainerako legeak, interes-

topatu du eskola-munduan, gurasoek hala nahi edo onartu izan dutelako besteak 
beste. Herri-aginteek eta beraien goi-arduradunek, azkenik, funtsezko protago-
nismoa izan dute ibilera horretan. Mila oker, hutsegite eta moztaderen artean 
asmatu egin dute, funtsean, elebakarreko sistema hartatik egungo irakas-sistema 
elebiduna eraikitzen. Ez al da gizalegezkoa, nori berea aitortzea?

Abstand/Ausbau
geroztikako bibliografia.
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Aipamen handirik gabe pasatu ohi gara, hanka-punttaka edo ez-ikusia 
eginez, funtsezko gertaera positibo horretatik. Kanpoko adituek, aldiz, guk 
baino mila aldiz atentzio handiagoz analizatzen dute kontua, eta aski balioes-
pen baikorrez inguratzen. Gogoan dut, esate baterako, euskararen Abstand-
izaera dela-eta zer interes berezi jarri ohi zuen Jim Cummins batek, orain dela 
hogei urte pasa, hemengo saioaren bilakaeran eta lehen emaitzetan. Oso go-
goan dut, orobat, zer garrantzi eman izan dion beti Bruselako Hugo Baetens-
Beardsmore irakasleak hemengo garapen-moduari eta eredu-aukerari. Gogoan 
ditut, orobat, beste askoren goraipamenezko laudorioak. Bertako eragileen 
merezimendua izan da, euskara EAEko eskola-agendan txertatu izana. Bada 
ordua gurasoei, ikastetxeei, zuzendaritzei, irakasleei, aditu teknikoei eta jesto-
re publikoei beren protagonismoa aitortzeko. Geuk aitortzen ez badiegu me-
rezimendu hori, nork aitortuko die?

IX.3.2. Haur euskaldunak alfabetatu egiten ditu eskolak, eta elebidun
osatu bihurtzen

Bere aje-gabezia guztiekin ere funtzionatu egin du euskal eskolak, bai 
etxetik euskaldun ziren haurrekin eta bai erdaldunekin. Gatozen lehenengo 
multzora: D ereduan dabiltza, EEN legea onartu zenetik, etxetik euskaldun 
diren neska-mutil gehienak: gutxi dabiltza B ereduan, eta are gutxiago A-n. 
Euskarazko eskola-bide hori ez zaie eragozpen larria gertatzen ari. Mende-
laurdeneko ibiliaren buruan ez dago luze-zabaleko datu metatu eta esangura-
tsurik, eskola-molde hori kaltegarria edo aplikaezina dela ondorioztatzeko. Bai 
garapen kognitiboari dagokionez, eta bai euskara-erdaren ezagutza mailan, 
euskarazko eskola-bidea aplikagarri gertatzen ari da, oro har, ikasle euskaldu-
nekin. Aplikagarri gertatzen ari da eta, eskueran ditugun datuen argitan, bere 
emaitzak kaleratzen hasiak dira. Haur eta Lehen Hezkuntza bezala DBH, 
Batxilergoa eta unibertsitatea euskaraz egin duten lehen belaunaldi zabalak 
kalean dira jadanik. Parez pareko elebitasun orekatuaren desideratum-etik 
ikasle horiek ibili ohi dira, ez beti baina bai sarri, hurbilen. Lan-munduan 
euskaraz txertatzeko prestaturik daude, hartarako aukerarik izanez gero, hori-
etariko asko.

Euskaraz alfabetaturik egoteaz gainera, erdaraz jarduteko gai dira. Ez da 
D ereduko ikasle-ohi askorik ezagutzen EAEn, erdaraz jarduteko gai ez denik: 
ez ahoz eta ez idatziz. Erdaraz jarduteko gaitasuna ez die eskolak bakarrik 

hurbila lehen urteetan, eta handik harako harreman-sare zabalak gero, horiek 
dituzte erdarazko gaitasun horren iturburu nagusi: bai ahozkoan, eguneroko 

huts dira, beraz, batzuek eta besteok horretaz esan ditzakegunak. Merezi luke, zinez, gai horretan 
zentraturiko azterketarik egitea.
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-

IX.3.3. Murgiltze-bidea funtzionatzen ari da hainbatean

horiekin ere funtzionatzen ari da, oro har, EEN legeaz geroztikako eskola-
-bidea. Hori da eskola-esparruko eragileen eta arduradunen iritzi nagusia, eta 
aditzera emandako ikerketa edo ebaluazio gehienetatik ezin kontrako epai la-
rririk atera liteke. Adostasuna ez da ordea, alor honetan, aurrekoan bezain 
bateratua. Eztabaidarik ez da falta, etxetik erdaldun diren haurrengan D eta B 
ereduek dituzten ondorioez.

Onuragarri dira mugiltze-bide horiek hainbaten ustean: bai B ereduak eta 
-

kalterik gabekoak dira. Beste zenbaitentzat, gauzak ez dira horrela: onurak 
baino nabarmenago dira, horien ustez, murgiltze-bide partzialaren eta, batez 
ere, erabateko murgiltze-bidearen kalteak. L2ren ikaskuntzan irabazten denak 
kontrapartida larria du, beren esanean, ikasleen garapen kognitiboan.

Eztabaida hori mahai gainean dago, ez-ikusia egiten badiogu ere maiz, 
eta ez dirudi korapiloa egun batetik bestera ebakitzen asmatuko denik: hez-
kuntza hutsaz haraindiko kontsiderazioak egon ohi dira normalean bi ikuspegi 
global horien oinarrian, eta ikuspegi horiek ez dira ebidentzia enpiriko intra-
eskolar hutsez indargabetuko. Huts egiteko arrisku handirik gabe esan liteke-
ena zera da: Espainiako eta Europako neurketen argitan ez gabiltzala oro har 
atzeraturik. Murgiltze-bidea funtzionatzen ari da beraz, hainbatean. Horrek ez 
du esan nahi, ikasketen erdia edo ikasketa gehienak L2 hizkuntza minoritario-
an egitea inolako muga-eragozpenik gabea denik ikasle guzti-guztientzat. 
Defizit edukatiboen iturburu agorrezina ere ez da ordea murgiltze-bidea, inoiz 
entzutea tokatzen den moduan. Gainditu beharreko erronka bakarra ez zen, 
bestalde, garapen kognitiboarena. Bestelako arrisku-eragozpenak ere hor 

orain arte. Antolamenduz, logistikaz eta formulazio didaktikoz garai batean 
ezinezkoa edo ametsezkoa zirudiena egingarri dela erakutsi du mende-laurden 
honek. Alde horretatik behintzat asmatu egin da murgiltze-bidearekin.

duten ikasleok. Luze eramango liguke kontu horrek. EEN legearekin zerikusi handirik ez duten 
elementu didaktikoak eta praktika sozioedukatiboak hartu beharko lirateke horretarako kontuan: 
EAEko ezaugarri propioak dira horietariko batzuk, eta Espainiako edo Mendebal Europako joera 
zabalagoen alorrekoak besteak.
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IX.3.4. Haurreskolen eta haurtzaindegien alorrean aurrera egin da

Haurtzaindegiak eta haur-eskolak ez dira, ahuldutako hizkuntzaren belau-
nez belauneko transmisio-lanari dagokionez, etxearen ordain betea. Haurtzaro 
zabaleko eskolaketa osoa kontuan izanik ikus, adibidez, Pello Jauregik zer 

Hiztunen erraztasuna, jarrera eta jokaera ikusita baiezta dezakegu etxeak es-

104). Etxearen euskarazko babes-indar etnolinguistikoa ahultzen ari da ordea, 

euskal-giroari dagokionez, ingurumen hurbilarena. Haurtzaro goiztiar horren 
garrantzia lehen bezain ohargarria da, nolanahi ere. Hona, esate baterako, 

-

haur-eskolen esparru horrek, hortaz, bere garrantzia. Familiaren ordain betea 
izango ez bada ere, familiaren ordezko euskal-giro sortzaile izaten lagun de-
zake haurtzaindegiak eta haur-eskola goiztiarrak.

Alor horretaz ez zegoen EEN legean ezer askorik esana: legeak ez zuen 
maila horren aipamen espresurik egiten. Bai, ordea, inpliziturik. EENk eta 
gainerako lege-markoak ematen duen aukeraz baliaturik, euskarari 0-3 alorre-
an presentzia sendoa eskaini ahal izateko medio humanoak jartzen asmatu da. 

Hori ere normaltasun-seinale da. eta alor horren trataera nekez esan liteke 
euskalduntze-bidearen kontrakoa denik. Asko egongo da hor ere, seguru, 
ikasteko eta hobetzeko. Eraman den bideak hainbat aukera eskaintzen du, 
ordea, zuzendu beharrekoa zuzendu eta hobetu beharrekoa hobetzeko. Aurrera 
egin da hor ere, dudarik gabe.

IX.3.5. Euskarazko irakaskuntza ez da bereziki garestia

EAEko eskolaketa, oro har, garestia da: Espainiako garestienetakoa. 
Zergatik? Erantzun bat baino gehiago eman izan zaio galdera horri. Erantzun 
horietariko batek badakigu zer dioen: euskara EAEko eskoletara sartu izanak, 
bai asignatura moduan eta bai ikasbide gisa, garestitu egin duela sistema. Asko 
garestitu ere: gain-kostu handiak erantsi dizkio horrek gure eskola-munduari. 
Horrela al dira kontuak? Zer neurritan dira horrela, eta zer neurritan ez?

Has gaitezen errazenetik: orain dela 25 urte baino nabarmenki garestiagoa 
al da EAEko eskola, egungo egunean? Garestiagoa al da kostu hori, ikasleko? 
Erantzuna argia da erabat: bai, herri-diruei dagokienez orduan baino nabar-

39 horiek lehendik zetozenak dira, eta agiria ateratzeko bidean daude hainbat.
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gatozen puntu nagusira: zergatik da garestiago? Zein dira elementu nagusiak, 
hezkuntzaren kostua nabarmen garestitu dutenak? Bizi-mailaren koste-indize-

-
dako bilakaera hartu ohi dira igoera horren iturburutzat, batetik. Ikastetxe 
kontzertatuen kopuru zabala eta kontzertazio-maila jasoa dator hurrena, eta 

hazkundea ondoren. Zerbitzu-esparrua zabaldu egin da bestetik: 0-3 urte arte-
ko haurreskolen sektorea nabarmen hedatu da, eta derrigorrezko irakasmailez 

-
rrengoa izan da oro har, goiko hobekuntza horietariko gehienetan, euskararen 
berariazko eragina. Euskarazkoa edo erdarazkoa izan zerbitzua, antzeko kostu 
standard-ak aplikatzen dira normalean.

Gero, jakina, irakas-sistemaren faktore estrukturalak daude tartean. 
Ikasle/gela ratioak jaitsi egin dira oro har, eta irakasle/gela ratioak igo. Bila-
kaera estruktural horrek izan du, oker ez banago, hezkuntza-kostuetan eraginik 
handiena. Bi ratio horien konjuntzioak igoera nabarmena eragin du kostuetan. 
Lehen baino ondotxoz irakasle-gehiago behar da orain, ikasle-kopuru bera 

-
era horren eragile nagusi. 32 ikasleko gela 18 ikasletara jaitsi arren, gela ez 

-
tza-gastuak lehengoak edo handiagoak dira, eta abar. Fenomeno horretan ere 
hutsaren hurrengoa izan da euskararen eragina. Are gehiago: eredu bateko eta 
besteko ikasgelek ikasle-ratioetan izan duten eboluzioa kontuan izanik, derri-
gorrezko irakasmailetan behintzat A ereduko gelak izan dira, hainbat urtez, 
garestienak: B eta D eredukoek baino ikasle gutxiago zuten oro har, eta ira-

euskarazkoa baino garestixeagoa izan da hainbat kasutan. Beste zenbaitetan 

jakina denez, hezkuntza alorreko gastu-iturri nagusia). Beste hitzetan esanik, 
hezkuntza-kostu nagusien alorrean euskara ez da berariazko gainkostu-faktore. 
Erdarazko irakaslearen soldata bera irabazten du euskarazkoak, eta klase-ordu 
kopuru bera ematen du oro har.

nahi duenarentzat. Ez da hori gure gaurko auzigaia, ordea, eta ez gara hortaz bide horretan ba-
rrena lerratuko. Kontu hau perspektiba internazionalean aztertu nahi duenak jo beza, abiaburu 
gisa, The Economics of Language Planning alorrera in Kaplan eta Baldauf 1997: 153-92.

-programen eta araubidez haraindiko ikasbideen zabalkundea erantsi behar zaio, besteak beste, 
goian esandako guztiari. Hori eta, azkenik, laguntza-zerbitzuen hobekuntza nabarmena, gizajendez 
eta dirubidez aski kontuan hartzekoa.

berbera, bestetik, sektore publikoan eta kontzertatuan: azken honetan merkeago da, oro har.
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Badira, halere, euskarazko irakaskuntzak berarekin ekarri dituen gehi-

zen egin beharrik izango erdara hutsezko irakaskuntzarekin segitu izan ba-

den dirua ere ez zegokeen gastatu beharrik, erdara hutsezko eskolarekin 
jarraitu izan balitz Franco hil ondoren. Berdin gertatzen da NOLEGA pro-
gramarekin, ULIBARRI proiektuarekin eta EGAn edo Hizkuntza Eskakizu-
netan egiten diren inbertsioekin. Gastu horiek bai, horiek euskarazko irakas-
kuntzak ekarri ditu berekin. Zenbatekoak dira berariazko gastu horiek? 
Hiruzpalau estudio egin dira, dakidala, gai horren gainean. Denak ez dira 
urte berekoak, eta irizpideetan ere bada batetik bestera alderik. Bi iturri dira 
nagusi: batetik F. Grin eta F. Vaillancourt irakasleek 1999an argitara eman-
dako estudioa: The Cost Effectiveness Evaluation of Minority Language 
Policies: Case Studies on Wales, Ireland and the Basque Country. Bestetik 

-
tzaz) egiten dituen estudioak. Bada batzuetatik bestera fluktuaziorik. Fluk-
tuazio eta guzti, antzera dabiltza ordea estudio gehienak beren emaitzetan: 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren urteko aurrekontuen %1,6 eta 
%3,1 artean dabilen kopurua eralgitzen da berariaz, euskarazko irakaskuntza 
bultzatzeko. Gehiago ere esan behar da: zifra hori behera doa, oro har, ur-
tetik urtera. Gainkostu handienak IRALEko liberazioek ekarri izan dituzte 
eta, gorago ikusi dugunez, kostu-atal hori jaisten ari da 2000. urte ingurutik 
aurrera. Probableena, goazen bidetik goazela, gainkostu hori aurrerantzean 
%2 baino nabarmen apalagoa izatea da.

Ondorioa argia da: euskarazko irakas-sistema ez da itxuragabeko gastu-
-hazkuntzaren iturri. EAEko irakas-sistema alderik alde itzulipurdikatu badu 
ere hizkuntza-faktoreak, gainkostu aldetik ondotxoz apalagoa izan da bere 
eragina. Egia da gastu bat handia, ertaina edo apala den argitzea ez dela 

meaningless. Any price can be considered acceptable or excessive, depen-
ding on the importance subjectively given to a commodity, in comparison 

-

teknikoetan egin litekeen bakarra, funtsean, beste hau da hortaz: hiztun-
-herri batean eta bestean ahuldutako hizkuntza indarberritzeko eraturik 
dauden politiken eraginkortasunezko analisi konparatiboa. EAEko irakas-
munduaren eraginkortasuna, alde horretatik, begien bistakoa da. F. Grin eta 

-

-
keen kontabilizazio-kontu jakin bategatik.
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-
an hitz eginik. Ohargarria da, funtsezko datu horri zein zabalkunde mugatua 
ematen zaion gure artean. Berri onak ez dira interesgarri, itxura denez, 
euskararen alorrean.

IX.3.6. Eskolan egin den lana, euskalgintza osoaren mesedegarri

Lotsa ere eman behar du, hainbatean, halako gauzak esan beharra. Esan 
beharra dago, ordea, mende-laurden honetan eramandako bideaz alde batetik 
eta bestetik entzuten diren baieztapen batzuen aurrean. Ez da egia EEN apli-
katzen ez denik. Ez da egia bere aplikazio-ahalmena agortua dagoenik. Apli-

urtetik urtera: zenbat eta irakasle elebidun gehiago izan, zenbat eta ikasmate-
rial gehiago izan hizkuntza batean eta bestean, zenbat eta normalkuntza-pro-
iektuak garatzeko borondatea duten ikastetxeak eta irakasleak ugariago izan, 
hainbat eta garapen-ahalmen zabalagoa du legeak. Txostenean zehar analizatu 
ditugun datu kontrastagarri guztiek hori diote. Ez da egia, bestalde, eskolako 
saio horrek ezertarako balio ez duenik. Asko balio du, konturatzen ez bagara 
ere. Hein batean haur euskaldunak alfabetatzeaz eta erdaldunak euskalduntze-
az gainera hona hemen, labur-labur eta besteak beste, eskolaren hainbat 
ekarpen euskara eta euskal kultura indarberritzeko orduan:

a)  Irakasle euskaldun askoren lantoki eta, beraz, ogibide da EAEko ira-
kas-sistema: 22.000 irakasle inguru dira egungo egunean, unibertsita-
te arteko irakasmailetan, euskaldun. Gehienek euskaraz irakasten dute. 
Profesional horien jira-biran eratua dago, burua jasotzen eta aurrera 
egiten nekerik falta ez badu ere, beste hainbat enpresa soziokultural: 

dinamizazio-taldeak, ikerketa-guneak eta abar. Ez du euskarak, bere 
bizian, halako oinarri profesional espezializaturik izan. Hori dela 
medio euskararen status ekonomikoa, gaztelaniarena baino hagitz 
mugatuagoa izanik ere gizarte-bizitza zabalean, ohargarria da EAEn, 

b)  Euskal kulturaren belaunez belauneko transmisioaren lagungarri da 
eskola. Gehiago ere egin dezake noski, baina egiten duena hor dago 
eta ez da gutxietsi behar. Hor sortzen dira egungo kultura biziaren 
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-
tzan eta, nola ez, herrigintzari eta gizarte-bizitzaren atzera-aurrera 

horretako babesgunerik gabe bizibide luze eta oparorik izan dezakee-
la euskarak eta euskal kulturak?

c)  Buruzagi eta iritzi-sortzaile gazteen mintegi da euskal eskola, azkenik: 
euskaraz dakiten, gaztelaniaz eta, hainbatean, ingelesez ere moldatzen 

-
tsiotik abiatuz Espainiako, Europako eta mundu zabaleko hainbat 
ezaugarri batera biltzen dituen moldaera soziokultural berria) konfigu-
ratzen ari dira gazteok: aurrera begirako kemenez eta ilusioz jardungo 
duen Euskal herriaren ernamuin ditugu, onean eta gaitzean, belaunal-
di gazteok. Hor sortzen eta trebatzen dira etorkizuneko euskal idazle-
ak, kazetariak, artistak, aztertzaileak, kirolariak, plaza-gizonak eta 
andreak. Horiek gabe jai du euskarak: etxean eta auzo-bizitzan, lanean 
eta kaleko lagunartean euskarazko bizibide jator-tradizionala atzeraka 
ari den heinean eskolak eskaintzen du gaur egun, aski era mugatuan 
bada ere, erreprodukzio soziokulturalaren euskal dimentsiorako auke-
ra-gune nagusia. Zenbaitetan bakarra. Ez da moldaerarik osasungarri-
ena, aski ortopedikoa eta behartua baizik. Ezer ez baino hobea da 
ordea. Dagoenari heldu beharra dago, eta hortik hobera egin: ez dago 
beste biderik.

Horretan guztian lagungarri izan da eskola, mende-laurden honetan. Bere 
laguntza hori gabe okerrago zegokeen euskara, gaurko gizarte-bizitzan. Esku-
eran ditugun datuak oker egon litezke, edo eskasegiak eta marjinalak izan. 
Halakorik frogatzen ez den bitartean lasai samar esan liteke, ordea, mende-
-laurden honetan eskolan egin den lana egin izan ez balitz okerrago zegokeela 

-
-

euskalgintzan ari garenoi, inori baino gehiago: erabateko joera dugu, geure 
burua engainatzekoa. Apaltasunak eta autokritikak ez du egia estali behar 
ordea: onura ugari ekarri dio eskola honek euskarari. Euskalgintza osoaren 
oinarri bihurturik dago, hainbat aldetatik.

Kalakan eta antzeko programetan irakasleek edo 
irakasletzan ibilitakoek zer multzo nabarmen osatzen duten. Eskola-munduan daude gaur egun, 
edo handik pasatakoak dira, jendaurrean txukun antzean hitz egiten eta iritzi landu samarra 
ematen dakiten euskal hiztun asko eta asko. Hori ez da, berez, hizkuntzarentzat inolako zorion: 
anormaltasun-seinale da hori, alboko hiztun-herri nagusien galga hartzen bada normaltasunaren 
paradigmatzat. Erabateko hondamendia ere ez da ordea. Hain ahuldurik dagoen hiztun-elkartearen 
baitan irakaskuntzak konparatiboki zer babes-egoera eskaintzen duen seinalatzen du ugaritasun 
horrek. Hori besterik ez, baina hori behintzat bai: bizi den eta, bere mugatuan ere, bizi-indarra 
duen seinale.
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IX.4. Zertan egin liteke hobekuntza operatiborik?

Aldatu egin behar al da EEN legea? Aldatu egin behar al da, horren on-
dorioz, hiru ereduen egungo lege-markoa? Hala dio hainbatek, itxuraz arrazoi 
tekniko-operatiboak mahaigaineratuz. Alferrik: galdera-pare horrek ez du 
erantzun teknikorik. Bestelako instantziek eta bestelako kontsiderazioek dute 
horrelakoetan hitza, eta instantzia zein ikusmira horiei dagokie galdera horri 
baiezkoa ala ezezkoa ematea. Bestela esanik, gizarteak bere zabalean, eta herri-
-gogoaren ordezkari demokratikoek bereziki, dute galdera-pare horri erantzute-
ko ahalmena. Herri-aginteek dute, konkretuki, azken hitza. Herri-ordezkarien 

Era bateko eta besteko arrazoi teknikoak ere mahai gainean izango dituzte, 
normalean, baina balantza alde batera edo bestera makurtuko duten motiboak 
eta irizpideak aginte-ordezkarien ohikoak izango dira: egingarritasuna, kome-
nentzia, interesa, kostea, estrategia eta taktika. Hala izan ohi dira gauzak gizar-
te-bizitzaren beste esparruetan, eta hala izan behar hizkuntza kontuan ere.

IX.4.1. Eredu-formulaz aldatzeko aurre-baldintzak

Plano politikoaren nagusitasun erabateko hori aitorturik, eta plano tekni-
kora mugatuz ikuspegia, zer esan liteke gai horretaz mende-laurden luzea ele 
biko hezkuntzaren esparruan lanean jardun ondoren? Besteetan esan izan du-
dana errepikatuko dut oraingoan ere: hiru ereduen markoari bere horretan 
eutsi behar zaio, hoberik asmatzen eta adosten ez den artean. Horrelako alda-
ketarik ez da abiatzea komeni, oinarrizko baldintza batzuk aurrez segurtatuak 
izan arte. Hona, besteak beste, lau baldintza funtsezko:

a)  Marko berriak oraingoak baino emaitza hobeak ekarriko dituela azal-
-

gokionez eta bai belaunaldi gazte elebidun sendoak lortze aldetik orain 
baino emaitza hobeak. EEN legeak hain berea duen hanka biko eskaki-
zun horri hezkuntza-sistema ororen puntu zentrala erantsi behar zaio, 
bide batez: ikasleen garapen kognitiboa egokia zaintzeko garantia.

b)  Alternatiba berriak indarrean dagoen lege-markoan kabida egokia 
duela erakutsi behar da, bestetik: kabida egokia duela eta, ahal delarik, 
aurrekoa bezala aldian aldiko eztabaida antzuetatik blindatua dagoela. 
Atzera egitea da bestela, ez aurrera.

c)  Baliabideen aldetik alternatiba hori egingarri dela erakutsi behar da, 
ondoren: egin ezin diren proiektu ederrez beterik dago mundua. Dirubi-

-
tezela izan.
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deak muga latza izan ohi dira sarri. Ez dira muga bakarrra ordea: giza 
baliabideen mugak dirubidezkoak bezain sendoak izaten dira sarri.

d)  Hiritarren aldetik erakargarria, ulergarria eta onargarria gertatu behar 
du formulazio berriak, azkenik. Hori gabe jai dago gure artean. Le-
hendik badugu eskarmentu argia, gizajendearen gogoz kontrako hiz-
kuntza-politikek zer ekarri izan duten jakin eta kontuak ateratzeko. 
Bizi garen gizarte pluralean ezinbestean kontuan hartzeko baldintza da 
azken hau.

Ez dut uste, horra nire iritzia, lau baldintza horiek itxura batean betetzen 
dituen proiektu alternatiborik mahaigainean dagoenik. Halakorik eratu bitartean 
ez dirudi arrazoizko, alderik aldeko berrikuntzetan sartzea. Badakit tentazio bizia 
sortu ohi dela gure artean, euskal irakas-sistemaren ajeak aztertzean gaitzaren 
sustraia egungo eredu-sistema hirukoitz horri leporatzeko. Egungo arazo askoren 
konponbidea ere, horrexegatik, egungo markoaren aldaketak ekar dezakeela 
entzun ohi da han-hemen. Ikusmolde nagusi horrek baditu ordea bere ahuldade-

-
nak) aski posizio diferenteetan daude sarri. Oraingo eredu-sistemaren kontra 
dauden batzuentzat, soluzioa A eredua debekatzea da: gutxienez B ereduan eta, 
ahal dela, ikasle guzti-guztiek D ereduan ikas dezaten nahi dute: gurasoak 
konforme ez badaude, hor konpon gurasoak. Beste zenbaitentzat, aldiz, eredu-

mugatuz funtsean: etxetik erdaldun diren ikasleek erdaraz egin ditzatela ikaske-

-

-sistemaren kontra. Ez datoz bat, ordea, minimoetan.

Ni ez naiz, egia esan, soluzio erraz horien zaleegi. Hezkuntza bezain 
esparru zabal, konplexu eta eragin anitzekoa ez dut uste lege-markoaren atal 

atala birmoldatuz) nabarmenki hobetuko denik. Eredu-markoz aldatzea, hori 
-

-

mugatuz edo are eragotziz. Irtenbide hirurak dira, besterik frogatzen ez den 
artean, heziketaren kalitatea hobetzeko eta elebidun orekatuak lortzeko baino 
arazo berri, korapilotsu eta larriak sortzeko arriskuz beteagoak. Hona, besteak 
beste, zergatik:

a)  egungo marko juridiko nagusiarekin nekez uztartu litezke goiko alter-
natiba horiek. Nik, behintzat, ez dut ikusten nola. Hizkuntza ofizial bi 
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baldin baditugu, eta bertako ofizialtasun-markoa hizkuntza-eskubideen 
norbanako irizpidean oinarriturik baldin badago nagusiki, nola erago-

-
tean zein bestean egitea ezin liteke, egungo lege-markoa aldatu gabe, 
debekatu. Marko juridikoa bera aldatu egin liteke, jakina: esan beha-

da hobekuntza-bideak indarrean dagoen lege-markotik abiatzea, baliz-
ko formula alternatiboak legez besteko irizpide honetan, horretan edo 
hartan oinarritzea baino.

b)  Gatozen, bestalde, goi-mailako kontsiderazio jeneral horietatik egune-
roko praktikara. Pentsatu al da, urrutirago gabe, formula berri horiek 

-
kin nola uztartuko diren? Gogoan izan irakasleen %25 pasatxo ez dela 
gai euskaraz irakasteko. Kontua bereziki gordina da sektore pribatuan, 
eta sektore horretan dabiltza ikasleen %52 inguru.

c)  Gatozen ama-hizkuntzaren araberako planteamendura. Pentsatu al da 
-

duaren erdia, hor nonbait) gogor murriztera edo zeharo ezabatzera dato-
rrela? Eta ez al da egia mugiltze-biderik gabe, dakigunaren argitan, bihar-
-etziko gizarte elebidunaren asmoa, Autonomia Elkartearen funtsezko 
ezaugarri den helburua, hankaz gora jartzera goazela erabat, hasieratik 

-
dun orekatuak), ikasleen hiru laurdenak A eredura-edo bidaliz?

d)  Gatozen, azkenik, eskola barruko jardunaren esparrura. Ikuspegi pe-
dagogikotik, konkretuki, zer hobekuntza dakar eredu-sistema alterna-
tiboak? Emaitza fidagarrien aldetik zer ikerketa eta zer ebaluazio-lan 
daude eskueran, soluzio alternatibo horiek benetako kalitate-hobekun-
tza ekarriko dutela esan ahal izateko? Non dago ebidentzia enpiriko 
zabala, hori horrela dela esan ahal izateko? Are ikuspegi zabalagoari 
gatxazkiola, azkenik, zer hobekuntza dakarte formulazio berriok 
atzerriko espezialistek sarri aipatu ohi dituzten lau aldagai nagusietan: 
input, context, process eta output variables direlakoetan? Ahaztu egin 
al zaigu derrepente murgiltze-metodoa, definizioz, gurasoen erabaki 
librean oinarriturikoa dela?

Aniztasun nabarmeneko gizarte konplexuan bizi gara EAEko hiritar 
guztiok, zori onez eta txarrez. Era askotara da gure gizartea konplexu: baita 

besteak beste, ez dira sarri-sarri aldatzen diren horietarikoak. Edozein unetan alda litezke, teorian: 
historiak argi dio legeak aldatu egiten direla, lehenxeago edo beranduxeago. Orduan ere ez ordea, 
ezinbestean, nahi litzatekeen norabidean.
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bere egungo osaera soziokulturalean eta aurrera begirako nortasun-formulazio-
etan ere. Konplexutasun hori aintzakotzat hartuko duten formulak behar ditu-
gu, soluzio errazak baino areago. Besterik frogatzen ez den artean, aniztasun 
horretatik abiatuz elebitasun-eredu zabalera iristeko hobea da egungo aukera-

ere eredu-aukera anitzen formulaziotik, ez aukera-bide horietatik at, saiatzea 
hobe dela uste dut.

IX.4.2. Egungo formularen hobekuntza-bide posibleak

Egungo eredu-sistemari bere horretan eutsiz ere, egon badago zer hobetu. 

guztiak) hobetzea da, ene ustez, benetako kontua: eredu-markoz aldatzea 
baino egingarriago da hori eta, ondo asmatuz gero, luzaro gabe ondorio onik 
ekar dezakeela uste dut.

a)  Irakasleen goi-mailako prestakuntza sendotu beharra dago, euskal 

kalitatea hobetzeaz ari bagara, eta horretaz ari gara noski, irakasleen 
hizkuntza-kalitatea hobetzeko bideak berariaz zaindu eta zabaldu be-
har dira. Euskaraz irakatsi behar duen irakasle-jendeak baditu, alde 
batetik, beste edozein irakas-sistematako profesionalek dituzten hobe-
kuntza-beharrak. Beharrizan berberak edo antzekoak: hots, orotariko 
hobekuntza-beharrak. Gurean euskaraz irakasten duten profesionalek 
badituzte ordea, orotariko beharrizan horiezaz gainera, berariazkoak 
ere: behar espezifikoak, gure irakas-sistema elebidun honen nondik 

1998: 106).

b)  Hizkuntzaz esandakoaren pare, curriculumaren euskal dimentsioaz ere 
hainbat gauza esan liteke: Azkoitiko zalduntxoez ezer gutxi dakienak 
nekez, borondaterik onenaz ere, XVIII. mendearen azalpen historiko 

itxura batean uztartzen asmatuko duen azalpena) eskainiko die gure 
ikasleei. Kultura-edukien eta perspektiba pluridimentsionalaren kontu 
horiek ere hor daude eta ez dira albora uztekoak. Are gutxiago berta-
ko dimentsioa, aldez aurretiko lanketaren faltaz, hain azaldu-arina 
dagoenean ikasmaterial gehienetan. Elebitasunaren erronka, arrazoizko 
aurrerabiderik izango badu gure artean, euskal perspektiba soziokul-
turala bere osoan hartuz planteatu eta gainditzekoa da.

c)  Murgiltze-bideko D eredua eta osaerazkoa atentzio handiagoz bereizi 

izaten dira; beste zenbaitetan, aldiz, etxetik euskaldun. Batzuek eta 
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besteek aski itinerario diferentea daramate beren eskolaketan, L1en eta 
L2ren eskuratze- edo osatze-prozedurei dagokienez. Atentzio handia-
goa zor zaie berezitasun horiei. Guztiak D eredura eramatea ez da aski: 
bai ikasleen garapen kognitiboaren aldetik, bai ikasle erdaldunak 
euskalduntzearen aldetik eta bai euskaldunak alfabetatzearen aldetik 
aparteko atentzioa zor zaie guztiei. Guztiei, ez erdaldunei bakarrik.

d)  Eleaniztasun-kontuei berariazko atentzioa eskaini bihar zaie eskolan: 
goazen mundura goazelarik, ingelesa edota beste atzerri-hizkuntzaren 
bat beharrezko osagaia izango dute ikasleek beren horniduran. Horrek 
ez du esan nahi, gure artean emandakotzat ematen bada ere sarri, 
soluzioa content-based teaching goiztiarra denik. Baliteke hala izatea, 
baina bakarretakoak gara Europan, bide horretan abiatu garenak. 

-
lizatzeko ordua ere badugu. Ele anitzeko hezkuntza izango da gurea, 
begien bistako etorkizunean. Hartarako bide egokienak prestatzen eta 
zabaltzen hasi behar genuke. Orain arte egindako bidea oso interesga-
rria da: ez aparteko emaitza liluragarririk eman duelako, eskola bidez 
alor horretan egingarria zer den eta zer ez den erakutsi duelako baizik 
eta, horrekin batean, atzerri-hizkuntzen eskola bidezko ikaskuntza 
formala beste bide informalekin txertatzen hasteko aukera eskaintzen 
duelako. Eredu diferenteen aukerak mesede egiten dio, ez kalte, bila-
keta-lan horri.

e)  Immigrazioa etxean dugu jadanik. Ez dago motibo sendorik, fenome-
no hori hurrengo urteetan ahuldu egingo dela uste izateko. Beste 
zenbait lekutan baino eragin txikiagoa badu ere gurean, oraingoz, bere 
pisua nabaria da eta erantzun zentzuzkoa zor zaio. Hor ere asko dago 
egiteko, orain arteko saioak oinarri hartuz. Amezketako neska-mutilen 
hezkuntza elebiduna eta Colombiatik, Txinatik edo Nigeriatik etorri 
berriena ezin dira gela berera sartuz bakarrik konpondu. Osagarrizko 
neurri-sorta eskatzen du atzerriko etorkinen edo beren seme-alaben 
trataerak, sorta horren atal bat baizik ez delarik eskola. Berriro ere 

gizarte-berrikuntza soziokulturalaren motore eta konpentsatzaile aski 
den adinakoa izan litekeela uste izatekoa. Badugu motiborik aski, bi-
garren aldiz harri berean behaztopa ez egiteko.

X. AZKEN GOGOETA-SAIOA

EEN legeak eskola alorrean izan duen bilakaera, eta mende-laurdeneko 
bilakaera horri buruzko balioespen-saioa, eskatu zitzaidan egitea. Horretan 
saiatu naiz. Ba ote dute azalpen horiek zer iradokirik? Baietz uste dut. Labur-
-labur izango bada ere, txostenari amaiera emanaz horretan saiatuko naiz atal 
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honetan. Gizarte alorreko kontuak azalduko dira batetik, eta eskola munduko-
ak azkenik. Berariazko zazpi baieztapen eskainiko dira horretarako. Badakit 
aski eztabaidagarri irudituko zaizkiola baieztapen horietariko zenbait gure 
arteko hainbati. Arrazoi argiz azaltzen saiatuko naiz, dena den, eta prest nago 
halakoen kritika arrazoitua jasotzeko: ez dago beste biderik, aurrera egingo 
badugu.

X.1. Euskara ez doa, oro har, berehala galtzera

Bere osoan hartuta, euskara ez doa berehala galtzera: ez gure bizi-den-
boran eta ez, itxuraz, gure seme-alaben aldian. Endangered language direla-
koetan alde handiak daude batzuetatik besteetara, eta euskara ez dago 
urrundik ere azken-azkeneko fasean, espezialistek moribund language esan 
ohi duten horretan. Motibo objektiborik badago, egon, baieztapen hori egite-
ko. Euskaraz dakitenen kopurua ez doa, batetik, atzera. Hainbat kasutan, are, 
aurrera egiten ari dela esan liteke. Mende bi t’erdiko atzera-martxari kontra-

-
bait eskualdetan eta ingurumenetan, bestetik, ugari egiten da euskaraz, orain 
ere: bere pisua du halako ingurumenetan euskarazko jardunak etxean eta 
kalean, lagunartean eta lan-giroan. Arnasgune horiek bizirik daudeino bizirik 
iraungo du euskarak, gainerako eskualdeetan erabat desagertuko balitz ere. 
Herri-agintea eta lege-markoa euskararen aldeko dira, hurrenik. Hala dira, 
hainbatean, EAEn eta, beste neurrian, Nafarroan. Aldeko izaera horrek bere 
korolarioak ditu egungo egunean, euskararen aldeko reward-system edo or-

aldeko jarreraz gainera konpromisozko jarduera ageri dute zenbait esparrutan: 
batez ere eskola-munduan, baina ez horretan bakarrik. Indargune ohargarria 
da hori guztia: Europako hiztun-herri txiki gutxik du, dakigun neurrian, 
maila horretako babes-indarrik egungo egunean. Euskara ez doa, beraz, be-
rehala galtzera.

Ez dezagun ahaztu, ordea, gauza bat dela jakitea eta bestea egitea. Hiz-
kuntza jakitetik ondo jakitera eta, batez ere, eguneroko jarduera arruntean 
barru-barruan eraman eta etengabe erabiltzera alde handia egon ohi da. Hala 
egon ohi da han-hemen, ahuldutako hizkuntzen artean, eta halaxe dago gure 
kasuan ere: mintzajardunaren gizarte-moldaerak bilakaera negatiboa ageri du 
hiztun-kopuruz eta harreman-sarez, belaunez belaun, euskal herrietako eskual-

-

jardun-esparruak bereganatzen) lagundu egin du, berreskuratze horren zabala eta sakona ondo 
zehaztu gabe badago ere.
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de eta herrialde osoetan. Iritzi kontuei dagokienez, bestalde, aski patroi dife-
renteak antzematen dira jarrera jenerikoetatik konpromiso konkretuetara. 
Euskara ez dago hiltzeko zorian, baina gogor ahulduta dago eta belaunez 
belauneko jarraipena segurtatu gabe dauka hainbat eskualde, jardungune eta 
harreman-saretan.

X.2. Elebitasuna, euskaldunon bizi-aukera bakarra

bilingual speech community) osatzen du euskal-
dun-jendeak. Euskaldun hutsik, euskaraz besterik ez dakienik, apenas gelditzen 

-
tzagai jasoetan edo idatzizko zereginetan batik bat) erdaraz erosoago molda-
tzen diren vasco-euskaldunak, aldiz, asko dira: multzo biak batuz, gehiengo 
zabal-zabala. Euskaraz dakien eta hala egin nahi lukeen hainbatek, goiko 
motibo horiek direla medio, erdaraz egin behar izaten du maiz. Salbuespen 
bakanak alde batera uzten badira, gauza bat dago argi: ele biko herrialdean 
(bilingual setting delakoan) bizi dela, egungo egunean, euskaraz dakien eta 
hala egiten duen gizajendea. Elebakarrez inguratua bizi da, gainera: harreman-
sare berrien indarra eta dibertsifikazioa kontuan hartzen bada, inoiz baino 
erdaldunez inguratuago bizi gara euskaldunok.

Ele biko hiztun-elkartea osatzen dugu gaurko euskaldunok eta, euskara 
zeharo ahultzen eta galtzen ez bada bidean, ele biko hiztun-elkartea osatzen 

ez dago dudarik: hasi berria dugun XXI. mende honetan, euskara hutsezko 
 Zazpi Probintzien) behi-

nolako konfigurazio etnoterritorial osabetezko hura ez da, arrazoibidez eta 
gizarte-moldaera berrien jakinaren gainean ari bagara, begin bistako etorki-
zunean egingarri. Egia da etorkizuna ez dagoela, ehuneko ehun, aurrez era-
bakia. Hori bezain egia da, ordea, gizatalde zabalen hizkera molde nagusia, 
mintzajardunaren gizarte-moldaera alegia, norbanakoaz haraindiko baldintza 
jakinez gogor eta herstuki mugatua egon ohi dela nonahi eta noiznahi. Hiz-
kuntza-soziologiak ezer erakutsi badu azken mende-erdian horixe da, hain 

da zori itsuaren ondorio, hiztun-talde jakinak hizkuntza horretaz/horietaz 
baliatzeko duen beharraren eta egokieraren emaitza baizik. Jatorrizko hitzetan 

-

-
tsezko hiztun-herri osabetezkoaren formulazioa ez da, hortaz, begien bistako 
etorkizunean eskuragai.
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X.3. Euskarak «bere lekua» behar du, galduko ez bada

Ikuskizun dagoena, zinez ari bagara, ez da alderik aldeko euskal eleba-

ez, beste kontu hau baizik: euskarak behar adinbateko indar izango ote duen 

nagusien sendoaz), bere buruari eutsi eta, belaunez belaun transmitituz, espa-
zio fisiko zein soziofuntzional jakinetan hiztun-elkarte osasuntsu baten egune-
roko adierazpide izaten jarraitzeko. Hori da galdera nagusia, hizkuntzen gizar-
te-dimentsioaren gainean zientzi arauz informaturik dagoen aditu- eta 
arduradun-jendeak bere buruari lehenik eta behin egin ohi diona. Aldian be-
hingo zentso-emaitzak gorabehera, euskaltzaleen ekimen ohargarriak eta 

instituzionala kontuan izanik ere, gure hizkuntza zaharraren iraupena da bene-
tan ikuskizun dagoena: batez ere bere habitat historiko jarraia izandako 

-
deari belaunez belauneko jarraibidea eman izan dioten bizi-esparru hurbil-

-

ez, beldur-itxuran) jardutea lekuz kanpora dago erabat. Elebitasunaren alter-

gaztelaniazko) elebakartasun gero eta zabalduagoa baizik.

-
goz, galdera horrentzako erantzun baliagarri unibokorik. Historian zehar aski 
konpartimentazio territorial edota soziofuntzional diferenteak gertatu izan dira 
bizi-oinarri. Egungo egunean ere aski formulazio diferenteak dituzte hiztun-
-herri txikiek. Luze-zabaleko eztabaidaren ondoriozko adostasuna izan liteke, 
zientzi arauzko erantzun uniboko horren ezean, irtenbide erosoena. Zer ezta-
baidatu eta zer adostu behar da, hizkuntza kontuan? Mila kontu eta mila 
ikuspegi daude gure artean, honetaz eta hartaz, eztabaidagai izan litezkeenak. 
Guztiak izan litezke interesgarri: ez dago a priori inoren analisi- eta diskusio-
biderik gaitzesterik.

Interesgarri izanik ere ez dira eztabaida guztiak, ordea, probetxu handiko. 
Zertan zentratu beharko luke eztabaidak, hortaz, euskara-erdaren elkarbizitzan 
aurrera egin nahi bada? Benetako helburua elkarbizitza hori baldin bada, eta 
irtenbiderik gabeko zuloan erori nahi ez badugu, garbi dago galdera nagusiak 

dago, aukeran, jakintza-alor hori. Besteren hutsarteak nekez indartuko gaitu ordea. Besteak beste 
direla gurea da, partez, ez jakite horren errua: saio handirik ez dugu egin, galdera horri zientzi 
arauzko erantzunik emateko. Hartarako proposamenik egin denean ere, bestalde, ugariagoak izan 
dira traba-eragozpenak lagungarrizko pausoak baino.
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zein izan behar duen: zein leku dagokio euskarari, eta zein gaztelaniari, begien
bistako etorkizunean iritsi nahi genukeen gizarte-bizitzan? Hizkuntza bi 
izango badira gure adierazpide eta gure ezaugarri, bistan da biek ezingo dute-
la espazio fisiko eta soziofuntzional berbera okupatu: ez dago munduan adi-
bide praktiko bakar bat, konpartimentaziorik gabeko funtzionamendu hori 
belaunez belaun bizirik mantentzen duenik. Kontua ez da enpirismo hutsekoa: 
hizkuntza-soziologiaren oinarri teoriko seguruenetarikoa da, belaunez belau-
neko perspektiban ezinezkoa dela horrelako moldaerarik. Erredundantzia hutsa 
litzateke hori. Zer leku opa diogu hortaz euskarari, eta zer leku gaztelaniari? 
Zer leku opa diogu bakoitzari espazio fisikoan, eta zer leku espazio sozio-
funtzionalean? Eztabaida eta adostasun-bilaketa hori ez da batere erraza. 
Hizkuntza ahula bizirik aterako bada behar-beharrezko bilaketa da hori, ordea: 
hil ala biziko egitekoa da hori euskararentzat. Ez, aldiz, gaztelaniarentzat: 

-
zago, kontrakoa baino. Euskaldunok eta euskaltzaleok izan behar genuke egia 
horren inor baino jakitunago. Ez dirudi hala denik, ordea: beldurra diogu, 
zorabioa ez bada, konpartimentaziozko formula bat bilatzeari. Beldurra diogu 
horri eta, beldur horren barruan, ele biko hezkuntza-molde egokiena adosteari: 

Bistan da, bestalde, irtenbide hori bezain elkorra dela kontrako punta-
muturreko filosofia tradizionala, inplizituki bederen EEN legeak bere egiten 
duena: denok denokin era inkonpartimentatuan, gogoak hala emate hutsaz, ele 
batean egin ordez ele bitan egingo dugu, gaur ez bada bihar. Ez dago munduan
halako adibide ezagun bakarrik, eta hizkuntzen atzera-aurrerak arakatu dituen 
aditu-jendeak aho batez dio erredundantzia funtzionaleko elebitasun sozial hori 
bidera ezina dela belaunez belauneko perspektiban.

X.4. Perspektiba horretan txertatu behar da eskolako jarduna

EEN legearen hezkuntza atalak ez du etorkizun handirik, perspektiba zaba-
lago horretan txertatu gabe. Eskolak neska-mutilei eransten dien plus
euskaldun direnak alfabetatzea; gehiengo erdalduna euskalduntzea) galdu egingo 
da eskola ondoko gaztaroan eta heldu-aldian euskarazko harreman-sareetatik 
deskonektaturik bizi badira. Erdal familia eratzen badute gazteok, esate baterako, 

apartheid printzipioa aplika-
tzea. Ezin da halakorik egin, nahita ere, batetik. Eta, ahal izanik ere, ez nuke halakorik aholkatu-
ko: gizajendearen eta giza-taldeen askatasun-esparruan izango lukeen erabateko galera ezin 
onartuzkoa litzateke bizi garen gizarte moderno-mendebaleko honetan. Ez dago beraz inolako 
motiborik, konpartimentazio fisiko, demografiko eta laboral hertsiko Apartheid-bideak hemen eta 
orain emaitza onik emango lukeela uste izateko. Babes-oinarri juridikorik are gutxiago izango 
luke, euskararen aldeko neurrietan. Eta ez dago, batez ere, hartarako gogo-girorik txikiena gizar-
tean. Bide horrek ez du beraz irtenbide onik. Konpartimentazioa eta Apartheid ez dira ordea si-
nonimo. Posible da lehen bidea, bigarrena gabe.
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berriro ere hutsetik hasi beharko da euskalduntze-lanean. Erdarazko irakurketa-
-idazketak baldin badira nagusi, eskola-urteak amaitu ondoan, etxetik euskaldun 
ziren gazteen artean, eskolako irakurmen-idazmen haiek galdu egingo dira: kasu 
batean zein bestean probetxu eskasekoa gertatuko da hainbat urtetako hezkuntza-
-saioa. Eskolaren hizkuntza-garaipena edo porrota ez dago eskolan bertan: es-
kolatik kanpora dago hori, nagusiki. Hori da inor gutxik entzun nahi duena eta 
are gutxiagok onartzen eta kontuan hartzen duena. Noiz arte segitu behar du 

-
sia duen terminal decline hori azken hiztun-talde euskaldunoi zeharo gaineratu 
eta guztioz erabat jabetu arte? Lagunarte eta familia euskaldunak sortzea, eus-

eratu eta haietan txertatzea, mila aldiz garrantzi handiagokoa da, Errioxako edo 

baino. Hori ez da D ereduaren kontrako alegatua, D eredua bere neurrian eta 
bere kontestuan kokatu beharraren argudio-bide sotila baizik. Behar-beharrezkoa 
du euskaldungoak, mende berrian bizirik aterako bada, euskarazko eskola. In-
gurumen-baldintza batzuen barruan bakarrik emango du, ordea, eskola horrek 
bere fruitua. Hain zaila al da hori entenditzea?

Errazegi ahaztu dugu guraso euskaldunen garrantziaren kontua: eginda-
kotzat ematen dugu sarri, guraso euskaldunek etxegiro euskalduna osatuko 
dutela, lagunarte euskalduna eratuko ere dutela oro har eta auzo-bizitza 
arruntean bertan euskarazko harreman-sareak indartzen ahaleginduko direla. 
Badakit bertsio ofizialak zer dioen: guraso euskaldunen belaunez belauneko 
hizkuntza-transmisioa altua edo oso altua dela eta, beraz, familia-bizitzaren 

-
taturik dagoela. Dakigun neurri mugatuan, ez dago batere garbi hori horrela 
denik: ezagunenetik hasita, eskola da gaur egun, haur horiek hiruzpau urte 
dutenean, erdalduntze-gune masiboetako bat. Behin eta berriro frogatutako 
datua da hori: begiak erne izan nahi dituenak ahaztu behar ez lukeen datua. 
Handik hasita, erdal lagunarteak eratzen dituzte sarri haurrek, adinean gora 
egin ahala. Bertsio ofizialaren oso bestelako ikauspegia ematen du gertaera 
horrek, eskola-mundutik bertatik atera gabe. Hurbileko gizarte-bizitzan euska-
razko jardunguneak eta harreman-sareak eratu gabe alferrik dira, ordea, esko-
laren ahaleginik handienak. Konparaziorako ikus Galesko Twf

).

Errazegi ahaztu ditugu, orobat, garai batean garrantzi handia aitortzen ge-
nien jarrera eta motibazio kontuak. Motibazio integratiboa eta instrumentala 

hiritarren herri-gogoa eta euskaltzaletasuna bere neurrian baloratu nahi badira 
eta onarpen zabaleko formulazioak hobetsi. Funtsezkoa da hiritarren gogo-giro 
eta babes hori, bereziki, eskola-esparruko hizkuntza-politika definitzerakoan.
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X.5. Legearen baitan gehiegizko konfiantza jartzeko arriskua

Legearen mende-laurdeneko ospakizunaren kariaz egin ditugu gure gogo-
etak. Bidezko da, hortaz, legezko ikuspegiari leku nagusia aitortzea. Ez genuke 
geure burua engainatu behar ordea: eztabaidan dagoena ez da legezko formula 
perfektua bilatzea, gizarte-giroan gehiengo zabal batentzat gogozkoa edota, 
gutxienez, onargarria izango den euskara-erdaren elkar hartuzko bizibide-for-
mula asmatzea baizik. Elkar-hartuzko bizibide-formula da, askogatik, eskura-
tzen zailena. Oso da zaila, handia eta txikia harmonia oneko elkarbizitzan 
mantentzea. Arrain handiak txikia jatea, the survival of the fittest edo, gordina-
go esanik, oihaneko legea ondo ezagunak ditugu hemen eta nonahi, hizkuntza 
bik espazio fisiko bera okupatzen dutenean. 1982ko EEN legea ondorio lazga-
rri hori ez gertatzeko asmo zabalaren oihartzun juridikoa izan zen. Gizarte-sail 
zabalen eta elite zahar-berrien konpromisozko asmoa eta jarduera. Asmoa 

Arriskua dago, alde horretatik, hizkuntza kontuan dauzkagun gizarte mailako 
arazoak lege bidez konpondu nahi izateko. Bistan da une batean, lehenxeago 
edo geroxego, batek ez bada besteak legez askatuko duela korapiloa. Gauzak 
iraungo badu asmo adostuak, onargarrizko adostasun sozialak, eutsi beharko 

elementua da legea. Dena ez da legea, ordea: ikus anglosaxoien tradizioa, 
-

X.6. Ofizialtasunaren kontzeptua argitasun eske

Mende-laurden honen ibiliak gauza bat erakutsi du, besteak beste: kons-

emendiozko klarifikazio kontzeptualaren beharrean dagoela. Nola ulertu behar 
da, preseski, EAEko hizkuntza-ofizialtasun bikoitza? Zer ondorio praktiko ditu 

hizkuntza ofiziala da baldin eta soilik baldin:

English Only-k 

Joshua A. Fishman 1965, 2006b, Shirley Brice Heath eta Frederick Mandabach 1983). Australi-
akoaz ikus Joe Lo Bianco 1997 eta Uldis Ozolins 2002. Legearen presentzia glotopolitikoa aski 
zabala izana da aldiz Frantzian eta Espainian, Hizkuntza Akademien eta XVIII. mendeaz geroz-

-
ku argiak dira.

dago, EEN legearen oinarrizko paradigma osatzen duten irizpide nagusiez.
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-
rrek beren artean A hizkuntzaz jarduteko eskubidea izateaz gainera 

-telebistak eta, oro har, komunikazio publikoa,...) A hizkuntza horretan 
jasotzeko eskubidea baldin badute, eta

b)  Hala aukeratzen duten herritarrei zerbitzu hori A hizkuntzan eskain-
tzeko eta emateko obligazioa baldin badute Herri-aginteek.

-
zialtasun bikoitzeko formulazio globala) marko kontzeptual horretan oinarri-
tzen dela? Horretan ez bada, zertan oinarritzen da? Harrigarria da, nolanahi 

hizkuntza-marko osoa zurkaizten duena) klarifikatu gabe edukitzea. Norbaitek 
esan dezake, jakina, zientzia-esparru gehienetan gertatzen dela hori eta, beraz, 
ez dagoela horretaz zertan harritu. Ez dut uste gauzak horrela direnik. Har 

trantsitibo -
gunak dira gure artean: ondo zehazturik dago, espezialistarentzat, trantsitibo

bat da hori: aditz batzuk trantsitiboak intrantsitiboak) ez. 
Morfosintaxiazko azalpenetan milaka matiz eta ñabardura ematen zaizkio, eta 
gehiago emango zaizkio aurrerantzean, dikotomia horri. Bereizketa ez da 
hizkuntza guztietan berdina, eta hizkuntzalaritzaren enfoke diferenteek ere 
beren marka-seinalea eransten diote trantsitibo/intrantsitibo terminoen kon-
tzeptualizazio horri. Mendeetako erabilerak ezinbesteko erreferente bihurtu 
ditu biak, ordea, hizkuntza askoren analisian edo trataera formalean. Aditz 
trantsitiboak eta intrantsitiboak ez dira gauza bera.

Antzeko neurrian kontzeptualizaturik eta semantikoki definiturik al dago 
ofizial hitza, hizkuntza ofizialez eta ez ofizialez ari garelarik? Legelariarentzat, 

EAEn ofizialak ofizial terminoa ez da edergarri soila. 
Ezin da ornamentu hutsa izan, inolako ondorio praktikorik gabea. Zerbait esan 
nahi da hitz horrekin: bestela ez litzateke hor egongo, hain leku gailen eta 
agirian. Konstituziotik hasi eta Autonomia Estatutuetan barrena, lekuan lekuko 
hizkuntzen erabilera normaltzeko lege gehienen bizkarrezurra osatzera iritsia 
dago ofizial izate hori. Jurilinguistikazko kontzeptu klabe edo giltzarria da 
hori. Horrela eratu zen ofizial kontzeptua orain dela mende-laurden inguru, eta 
horrelaxe tratatua dago egungo egunean. Non dago ordea esplizituki definitua, 
hizkuntza bat ofizial izateak zer esan nahi duen? Hiritarren eskubideei eta 

unibertsal baten aurrean gauden, edota bere eragin-esparrua ondotxoz mugatuagoa den. Azalpen 

393-401 orr.
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herri-aginteen eginbeharrei dagokienez nola bereizten dira, praktikan, hizkun-
tza ofizialak eta ez-ofizialak? Zer-nolako ezaugarri juridiko-formal eta opera-
tibo datxezkio hizkuntza ofizial bati? Zer ezaugarri dagozkio ofizialtasunari
oro har, gizarte-bizitzan? Zer ondorio praktiko dagozkio, bereziki, eskola-
-alorrean?

Harrigarria bada ere, hizkuntza biren ofizialtasuna oinarri duen marko 
instituzional honetan ofizial terminoaren esanahiaz ez dago zehaztasun kon-
tzeptual handirik: ez formulazio teorikoaren aldetik eta ez, bereziki, bere in-
plikazio praktikoen ikuspegitik. Dauden definizioak aski inplizituak eta jene-
rikoak dira oro har, eta administrazio-esparruko jardunari begira emanak 

-munduko ofizialtasunaren izaeraz eta irispideaz. Zer ondorio praktiko ditu, 
eskola-munduaren eguneroko praktikan, hizkuntza bat ofizial izateak. Gazte-
lania eta euskara hizkuntza ofizialak dira EAEn; italiera eta ingelesa, aldiz, ez. 
Gaztelaniari eta italierari trataera bera zor al zaie EAEko eskoletan? Euskara 
eta ingelesa berdin trata al daitezke gure irakaskuntzan? Posible al da seme-

-
rasoei hartarako eskubidea ukatzea? Ukatu ezin bazaie, nolatan pentsatzen da 
A edo D ereduak debekatzea?

Behar den bezala klarifikatu gabe dago, ene ustez, hizkuntza-politika 
instituzionalaren esparruan ofizialtasuna zer den. Klarifikazio kontzeptual hori 
garrantzi handiko eginkizuna da. Argitze-lanaren beharra bereziki da handia 
eskola-esparruan. Jurilinguistikan adituak direnek egin beharreko lana da hori, 

-
gintzak edota glotopolitikak konkretuki) eta beste zenbait jakintza-eremuk ere 
baditu gai horretaz bere ekarpenak eginik, atzerrian bereziki: Heinz Kloss-en 
1969koa paradigmatikoa da alde askotatik. Ekarpen horiek guztiak aintzako-

ofizial hitzak 

que sea una lengua oficial, la regulación que hace de la materia permite afirmar que es oficial 
una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es recono-
cida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su re-

-
-

ra moldatua.

Mackey-ren1983koa. Kataluniako ikuspegitik Branchadell-ek 2005ean esandakoak ere garrantziz-
koak dira oso. Ikus McRaeren definizio seminalaz gainera Poolen 1990 inguruko zehaztapenak, 

1970, Cooper 1989) EEN legearen argudio-oinarriarekin. Ikus, orobat, Kymlika-ren eta Lijkhart-en 
azalpenak.
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estatuko herrialde elebidun gehienetan) izan duen aplikazio konkretuan termi-
noari eman zaizkion definizio operatiboak ere bildu eta mundu zabaleko for-

badu ere gure arteko hainbatek, premia larriko eginkizuna da hori. Eztabaida 
askok baino gehiago lagundu dezake horrek, lana ondo eta garaiz egiten bada 
noski, hezkuntza-alorreko hizkuntza-normalkuntzaren hainbat buruhauste bere 
onera ekartzen. Ondo eta garaiz egin behar: gaizki egiten bada, aurrera ordez 
atzera joan gaitezke. Presa du kontuak, bestalde: beranduegi izan liteke argi-
tze-saio hori, une batetik aurrera.

X.7. Azken hitz

are L1) alorreko eskola-lorpenak nahi eta nahi ez gizarte-bizitzaren kontestuan 
txertatu behar direla dioenik. Hori gabeko programazioak hutsalak direla go-
gorarazten digute, oro har, azalpen horiek. Joshua A. Fishman-en idazlan 
ezagun batzuk baizik ez aipatzearren, hor daude 1976ko Bilingual Education: 
An International Sociological Perspective
1972an) argitara emaniko Bilingual education in sociolinguistic perspective,
1985eko The Rise and Fall of the Ethnic Revival, 1989ko Language and 
Ethnicity in minority sociolinguistic perspective, 1990eko Eskolaren Mugak 
Hizkuntzak Biziberritzeko Saioan eta 1991ko Reversing Language Shift: 
Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Langua-
ges

Guztiak bat datoz puntu zentralean. Besterik gustatuko balitzaigu ere 
eskola ez da, gurea bezain ahuldurik dauden hizkuntzak indarberritzeko ordu-
an, benetako motore ahalguztidun. Eskolak ezin du, bere baitarik eta bere 

modernizatuetan ezinbesteko) lagungarria da eskola. Ezinbesteko lagungarria 
bai, baina hizkuntza ahula indarberritzeko prozesu osoaren primum mobile ez

-
etan ere beharrezko bateratze-maila eskuratzea lortu denik mende-laurden honetan. Aplikazio 
mailako ondorio sakonak ditu, edo izan ditzake, zehaztapen kontzeptual horrek. Zehaztapen horren 
eskasiaz Konstituzio Epaitegiaren beraren sententziak ez dira beti, itxuraz, bide beretik joan 

alorreko goi-ikuskaritza dela-eta emandakoa, norabide batean doala dirudi eta, aitzitik, 337/1994 
sententzia beste norabide batean. Tartean dago, gainera, 1986koa, ofizialtasunaren zenbait ezau-
garri zirriborratzen dituena.
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da eskola. Hori da entenditu eta onartzea izugarri kostatzen zaiguna. Baina 
hala dira kontuak, bai hemen eta bai munduko lau hegaletan, gurea bezalako 
kontestuetan.

Status-plangintzan bezala corpus- eta acquisition-plangintzan ere gogoan 
izatekoa da hori guztia. Corpus-plangintzari dagokionez ikus, adibidez, Fish-

de considérer l’école comme un facteur important à la disposition des plani-
ficateurs-linguistes, plutôt que come une force indépendante décisive devant 
garantir l’implantation de l’aménagement linguistique. On charge souvent de 
donner suite aux efforts de normalisation, mais elle est sans doute beaucoup 
trop faible pour y parvenir. Si, dans le mithe populaire, cette distinction n’est 
pas évidente, elle doit l’être pour les spécialistes de la politique linguistique. 
Peut-être, en effet, vaudrait-il mieux considérer l’école comme un instrument 
secondaire de valorisation au service de systèmes sociaux plus fondamentaux 

euskaraz) jarduteko esparruak, harrreman-sareak eta situazio komunikatiboak 
ez dira azken mende-laurdenean nabarmenki indartu. Izatekotan, ahuldu egin 
dira. Galdu-irabaziak gertatu dira hor, dudarik gabe. Horrela, eta irabaziei 
gagozkiela, lehenagoko konpartimentazio funtzionala birrindu ahala dibertsi-
fikatu egin dira euskarak sarbiderik duen jardun-gune horiek: lehen erdaraz 
bakarrik egiten zen hainbat esparrutan ele bietan, gaztelaniaz zein euskaraz, 
egiten da orain. Hori dela medio inor gutxi harritzen da gaur egun udal-bule-
go batean norbaitek bere eskabide-orria euskaraz betetzen duelako, aurrezki-
kutxako diru-makina automatikoarekin hainbatek euskaraz dihardugulako edo, 
are, zenbait unibertsitarik bere tesi doktorala euskaraz egiten duelako. Zabaldu 

konbentzio sozialez debeku) zituen H esparruetara. Baina zer preziotan? 

izan da oro har: nagusitasun argia du gaztelaniak gaur egun ere, lehen jaun 
eta jabe zen esparruetan; eta, bereziki, esparru-irabazte mugatu horren trukean, 
lehen euskararenak ziren esparru informal-arruntetan ere berdin-berdin gertatu 
da dibertsifikazioa. Berdin-berdin ez, justu alderantziz baizik: lehen euskara 

euskara eta gaztelania daude orain. Diferentzia batekin, gainera: erdarak L 
esferan egin duen irrupzio hori euskarak H esferan egindakoa baino sendoagoa 
izan dela. Eta ez dezagun ahaztu, L esferako mintzajardun arrunt-egunerokoa 
dela, hamarretik bederatzietan, hizkuntzen belaunez belauneko transmisioa 

duena.

Eskuartean zer dugun, eta nola jardun nahi den, argitu beharko da lehenik 
-

an jai dugu. Erabiliz ikasten da, hemen eta nonahi. Hori baino ikuspegi inte-
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gratuagoa behar da, ezer lortuko bada euskalduntze-alorrean: bai azken ordu-
ko etorkinekin eta bai, nola ez, hasieratiko vasco-erdaldunekin. Etorkinen 
eskola bidezko euskalduntze-saioen eragimena mugatua da oso, eta hala 
izango da gero ere, saio horrek beren bizi- eta lan-ingurumenetik deskonekta-
turik jarduten duen artean. Euskaldunek euskaldunekin euskaraz egiten duten 
jardunguneak, harreman-sareak eta mintzagaiak indartzen ez diren artean, eta 

aparteko saio gogorrik euskara ondo ikasi eta jardungune zein harreman-sare 
horietan euskaraz jarduteko. Nahikoa lan dute bestela ere bertako pauta nagu-
sietan integratzen, beren ingurumen hurbilean eragin efektiborik ez duten ja-
kite-kontu hutsei aparteko esfortzua dedikatzeko: behar ez dena ez da behar. 
Aldiz etorkinen potentzial humanoa, kulturala eta ekonomikoa eguneroko 
euskalgintza biziaren gurpilean txertaten bada, bistan da lagungarri sendo 
gerta litekeela uhin berri hori hizkuntza-normalkuntza kopuruz eta barne-
konplexutasunez osatzeko. Betikora goaz: euskarazko jardungune, harreman-
sare eta solasgai arruntak bizirik mantendu eta, ahal delarik, indartu behar dira 
horretarako. Errazago da hori esaten, halere, egiten baino.



EUSKARAREN LEGEAK HOGEITA BOST URTE - Mikel Zalbide 1485

ERANSKINAK

Lehenengo eranskina

EEN legearen bigarren kapitulua, hezkuntzari buruzkoa,
eta beste zenbait atal

CAPITULO SEGUNDO BIGARREN KAPITULUA
Del uso del euskera en la enseñanza  Euskararen erabilera irakaskuntzan

Artículo 15 15. artikulua
Se reconoce a todo alumno el derecho 

de recibir la enseñanza tanto en euskera 
como en castellano en los diversos 

niveles educativos.

Ikasle guztiei aitortzen zaie irakaskuntza 
euskaraz zein gaztelaniaz jasotzeko 

eskubidea irakasmaila guztietan.

A tal efecto, el Parlamento y el 
Gobierno adoptarán las medidas 

oportunas tendentes a la generalización 

educativo de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

Horretarako, Legebiltzarrak eta 
Jaurlaritzak neurri aproposak hartuko 

dituzte Euskal Herriko Autonomia 
Erkidegoko irakaskuntzan elebitasuna 

gero eta orokorragoa izan dadin.

Artículo 16 16. artikulua
1. En las enseñanzas que se desarrollen 

hasta el inicio de los estudios 
universitarios, será obligatoria la 

enseñanza de la lengua oficial que no 
haya sido elegida por el padre o tutor, 
o, en su caso, el alumno, para recibir 

sus enseñanzas.

1. Unibertsitate-hezkuntza hasteraino 
egiten diren ikasketetan derrigorrezkoa 
izango da ikasketok hartzeko guraso 
edo kuradoreak edota, hala denean, 

ikasleak berak, aukeratu ez duen 
hizkuntza ofíziala irakastea.

2. No obstante, el Gobierno regulará los 

centro teniendo en cuenta la voluntad 
de los padres o tutores y la situación 

2. Dena den, Jaurlaritzak ikastetxe 
bakoitzean irakatsi beharreko hizkuntza-

ereduak finkatuko ditu, guraso-
kuradoreen nahia eta tokian tokiko 
egoera soziolinguistikoa kontutan.

3. Los centros privados subvencionados 
con fondos públicos que impartan 

enseñanzas regladas tomando como base 
una lengua no oficial en la Comunidad, 
impartirán como asignaturas obligatorias 

el euskera y el castellano.

3. Ikasketa arautuak Erkidegoan ofíziala 
ez den hizkuntza batean irakasten duten 

diru publikoz lagundutako ikastetxe 
pribatuek euskara eta gaztelania 

irakatsiko dituzte derrigorrezko ikasgai 
gisa.

Artículo 17 17. artikulua
El Gobierno adoptará aquellas medidas 
encaminadas a garantizar al alumnado 

la posibilidad real, en igualdad de 
condiciones, de poseer un conocimiento 

práctico suficiente de ambas lenguas

Jaurlaritzak, derrigorrezko ikastaldia 
bukatzerakoan ikasleek, aukera 

berdinetan, bi hizkuntza ofizialak 
benetan erabiltzeko adina menperatuko 
dituztela ziurtatzera bideratutako neurri
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oficiales al finalizar los estudios de 
enseñanza obligatoria y asegurará el uso 

ambiental del euskera, haciendo del 
mismo un vehículo de expresión 

normal, tanto en las actividades internas 
como externas y en las actuaciones y 

documentos administrativos.

guztiak hartuko ditu; halaber, euskal 
giroa ziurtatuko du, euskara 

[ikastetxeetako] barne- nahiz kanpo-
jardueretan eta administrazio-ekintza eta 
-dokumentuetan ohiko tresna bihurtuz.

Artículo 18 18. artikulua
Los planes de estudio se adecuarán a 

los objetivos propuestos en los artículos 
15, 16 y 17.

Ikasketa-planak 15, 16 eta 17. 
artikuluetan finkatutako henburuei 

egokituko zaizkie.
Artículo 19 19. artikulua

Las Escuelas Universitarias de 
Formación del Profesorado, adaptarán 

sus planes de estudio para conseguir la 
total capacitación en euskera y 

castellano de los docentes, de acuerdo 
con las exigencias de su especialidad.

Irakasleen prestakuntzarako 
unibertsitate-eskolek beren ikasketa-
planak egokituko dituzte, irakasleek 

euskara eta gaztelania erabat menperatu 
ditzaten, nork bere espezialitatearen 

eskakizunen arabera.
Artículo 20 20. artikulua

1. El Gobierno, a fin de hacer efectivo 
el derecho a la enseñanza en euskera, 
establecerá los medios tendentes a una 

progresiva euskaldunización del 
profesorado.

1. Jaurlarizak, euskarazko 
irakaskuntzarako eskubidea gauzatzeko, 

irakasleria gero eta euskaldunagoa 
lortzeko bitartekoak jarriko ditu.

2. Asimismo determinará las plazas o 
unidades docentes para las que será 

preceptivo el conocimiento del euskera, 
a fin de dar cumplimiento a lo previsto 
en los artículos 15 y 16 de la presente 

Ley.

2. Halaber, Lege honen 15. eta 16. 
artikuluetan aurrikusitakoa betetze 

aldera, euskara jakitea zein irakaspostu 
edo ikasgelatarako izango den 
derrigorrezko zehaztuko du.

CAPITULO CUARTO LAUGARREN KAPITULUA
Del uso social y otros aspectos 

institucionales del euskera
Euskararen gizarte-erabilera eta 

erakundeen alorreko beste zenbait 
alderdi

Artículo 26 26. artikulua
Los poderes públicos vascos tomarán las 

medidas oportunas y los medios 
necesarios tendentes a fomentar el uso 
del euskera en todos los ámbitos de la 
vida social, a fin de posibilitar a los 

ciudadanos el desenvolvimiento en dicha 
lengua en las diversas actividades 
mercantiles, culturales, asociativas, 

deportivas, religiosas y cualesquiera otras.

Euskal herri-aginteek neurri egokiak 
hartuko dituzte eta beharrezko 

bitartekoak jarriko gizarte-bizitzako alor 
guztietan euskararen erabilera 

sustatzeko, herritarrek salerosketako, 
kulturako, elkarteetako, kiroletako, 

erlijiozko edota beste edozein motatako 
jarduera guztiak euskaraz garatu ahal 

izan ditzaten.
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Artículo 27 27. artikulua
1. Los poderes públicos vascos 

fomentarán el uso del euskera en la 
publicidad.

1. Euskal herri-aginteek euskararen 
erabilera sustatuko dute publizitatean.

2. Asimismo, impulsarán el uso 
ambiental del euskera y su empleo en la 

rotulación de todo tipo de entidades 
mercantiles, recreativas, culturales y 

asociativas de carácter no oficial.

2. Halaber, euskal giroa eta euskara 
errotulazioan erabiltzea bultzatuko dute, 

era guztietako entitate komertzial, 
atsedenarako, kulturarako zein 

ofizialtasunik gabeko elkarteetan.
CAPITULO QUINTO BOSTGARREN KAPITULUA

Del uso del euskera como lengua escrita 
oficial

Euskararen erabilera hizkuntza idatzi 
ofizial gisa

Artículo 30 30. artikulua
El Gobierno velará por la unificación y 

normalización del euskera en su 
condición de lengua escrita oficial 

común en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, 
sin perjuicio del respeto a los diversos 
dialectos, parte esencial del patrimonio 
cultural del País Vasco, en las zonas en 

que son hablados.

Jaurlaritzak euskararen batasuna eta 
normalizazioa begiratuko du, Euskal 

Herriko Autonomia Erkidegoaren 
lurralde osoan idatzizko hizkuntza 

ofizial komun denez, Euskal Herriaren 
kultura-ondarearen funtsezko zati diren 

euskalkiei bizirik diren tokietan zor 
zaien begirunea gora behera.

DISPOSICIONES ADICIONALES XEDAPEN GEHIGARRIAK
Primera.-El Gobierno, en el ámbito de 
sus competencias, establecerá vínculos 
culturales con aquellas instituciones o 

poderes que, actuando fuera del ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma, 
realicen actividades de investigación, 

protección y fomento del euskera.

Lehenengoa.- Jaurlaritzak, bere 
eskumenen esparruan, Autonomia 

Erkidegoaren lurraldetik kanpo jardunik, 
euskararen ikerketan, babesean eta 

sustapenean lan egiten duten erakunde 
edo aginteekiko kultura harremanak 

bideratuko ditu.
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Bigarren eranskina

A, B eta D ereduen hedadura: 2007-08 ikasturteko matrikula-datuak

Araubide orokorreko irakaskuntza, hezkuntza berezia sartzen da baina helduen hezkuntza ez.
Guztira 319.587
Publikoa 157.553
Pribatua 162.034

A 65.563 20,51%
B 73.666 23,05%
D 178.408 55,82%
X 1.950 0,61%

A 15.665 8,05%
B 54.440 27,98%
D 123.234 63,33%
X 1.252 0,64%

A 4.522 4,65%
B 13.714 14,11%
D 78.946 81,24%
X 0 0,00%

A 11.143 11,44%
B 40.726 41,81%
D 44.288 45,47%
X 1.252 1,29%

 (DBH, Batxilergoa, Lanbide Heziketa eta Zereginen Ikaskuntza)
A 49.898 39,92%
B 19.226 15,38%
D 55.174 44,14%
X 698 0,56%

DBH Batxilergoa Lanbide 
Heziketa (*)

Bigarren 
Hezkuntza

A 14.947 14.949 20.002 49.898
B 18.139 390 697 19.226
D 35.566 14.275 5.333 55.174
X 504 194 0 698

Guztira 69.156 29.808 26.032 124.996
Lanbide Heziketan Zereginen Ikaskuntzako ikasleak sartu dira.

A 21.617 35,81%
B 4.201 6,96%
D 34.553 57,23%
X 0 0,00%

A 28.281 43,76%
B 15.025 23,25%
D 20.621 31,91%
X 698 1,08%

Pribatua Ereduak

Ereduak

Ereduak

Publikoa Ereduak

Ereduak

Ereduak

Ereduak

Ereduak

Publikoa

Pribatua
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Hirugarren eranskina

Ereduen diseinu-fasea: zenbait ezaugarri eta eragile

Lau eredu diseinatu ziren hasieran, 1978-79 inguruan. Orduko diseinua-

A EREDUA

-
duna. Ikasketa guztiak erdaraz. Euskara 2. hizkuntza

Prozesua eta begiz jotako emaitza: ikus ondoko taula:

Ikasmaila Hizkuntza-trataera Helburua: euskara-maila

ESKOLAURREA Hizkuntzara jolas bidez hurbil-
tzea

EGB I Euskara hasiera-mailan lantzea Hasierako maila
EGB II Euskara: oinarrizko maila

Euskal kultura: erdaraz
Oinarrizko maila

BUP-FP A taldeak: Hobekuntza-maila.
B taldeak: Oinarrizko maila

A taldeak hobekuntza-maila.
B taldeak oinarrizko maila

B EREDUA

Norentzat: Erdara nagusi den taldeetan, orobat inguru soziolinguistikoa 
erdalduna denean eta C tipologia aplikatzeko modurik ez dago-

Prozesua eta begiz jotako emaitza: Ikus ondoko taula:

Ikasmaila Hizkuntza-trataera Helburua: euskara-maila

ESKOLAURREA Erdara nagusiki. Kanta eta jo-
las bidez euskara ezagutzea.

Hasierako maila.

EGB I Ikasgaiak erdaraz. Eduki nagu-
siak erdaraz. Eduki praktikoak 
euskaraz.

Euskara: oinarrizko maila

daude, eta bidean okerren bat itzuriko zitzaidan agian. Hala baldin bada nirea da errua. Ez dut 
uste, halere, taula-laburpena oso oker jaso denik.
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Ikasmaila Hizkuntza-trataera Helburua: euskara-maila

EGB II -
ak) erdaraz. Batzuk euskaraz 

Euskara: hobekuntza-maila
Terminologia zientifikoa

BUP-FP 1. taldea: C-D tipologietara 
aldatzeko aukera
2. taldea: C-Drako aldaketa 
lortu ez dutenek EGB II-ko 
plana jarraitzea

C EREDUA

nagusi dutenak.
Prozesua eta begiz jotako emaitza: Ikus ondoko taula:

Ikasmaila Hizkuntza-trataera Helburua: euskara-maila

ESKOLAURREA Euskara-erdaren erabilera ore-
katua: erdi eta erdi gai guztie-
tan. Erdara nagusi.

Hasiera-maila eta oinarrizko 
maila

EGB I Irakurketa-idazketa euskaraz 
egiteko gai direnek lehen alda-
keta D eredura.
Irakurketa-idazketa erdaraz.
Ikasgaiak euskaraz eta erdaraz, 
erdi eta erdi.
3. urtean, irakurketa-idazketa 
euskaraz.

Oinarrizko euskara eta hobe-
kuntzako euskara guztiek men-
deratzea.

EGB II D ereduan bezala
BUP-FP D ereduan bezala

D EREDUA

Norentzat: a) 3 urteko haur euskaldunak; b) Haur elebidun orekatuak
Prozesua eta begiz jotako emaitza: Ikus ondoko taula:

Ikasmaila Hizkuntza-trataera Helburua: euskara-maila

ESKOLAURREA Euskara hutsez. Euskalkitik 
euskara batu mintzatura, mai-
laka
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Ikasmaila Hizkuntza-trataera Helburua: euskara-maila

EGB I Irakurketa-idazketa euskaraz.
Ikasgai guztiak euskaraz.
Erdara mintzatuaren sarrera 
mailakatua.
Irakurketa-idazketa, 3. urtetik

EGB II Ikasgai guztiak euskaraz.
-

toria, literatura).
Erdara sakontzea.
Gramatikalizazioa/Literatura
Terminologia zientifikoa

BUP-FP Ikasgaiak euskaraz eta erdaraz, 
erdiz erdi

Argi antzematen denez, irakastereduen tipologia laukoitz hura definitze-
rakoan honako faktore eta berezitasunok hartu nahi izan ziren, besteak beste, 

hizkuntza); ikaslearen eta ikastetxearen ingurumena, euskara-erdarek etxean 
-

linguistikoa); eskolara hasteko adina; eredu bakoitzarentzat begiz jotako hiz-
kuntza-gaitasunezko lorpen-mailak; bigarren hizkuntza irakasteko metodologia 

-
bide didaktiko orokorrak; irakurketa-idazketak lehenik zein hizkuntzatan landu 
eta, azkenik, urterik urteko programazioan zehar bi hizkuntzak irakaspide gisa 
nola erabili. Legez 1983koak badira ere, 1978-79raino eraman liteke, gutxie-
nez, egungo A, B eta D irakasteredu elebidunen jatorria.

Eredu-prestaera horretan, diseinu teknikoari dagokionez funtsezko era-
gile izanak dira honako pertsona hauek: Mikel Lasa, Pakita Etxeberria, 
Karmele Atutxa, Tomas Uribe-etxebarria, Mari Carmen Garmendia, Lontxo 
Oihartzabal eta Xabier Mendiguren. Beste zenbaitek ere parte hartu zuen 
langintza horretan: Itziar Idiazabalen parte-hartzea, esate baterako, garrantzi 
handikoa izan zen 1983 ingurutik aurrera: hasiera-hasierako diseinatzaile 
eragileenak zazpi horiek izan zirelakoan nago ordea. Zazpiak izanik ere ga-
rrantzi handiko, aparteko erantzukizuna izan zuen hasierako diseinu-lanean, 
1977tik 1980 ingurura, Mikel Lasak: bereak dira hasierako hainbat diseinu-
lan. Lontxo Oihartzabal izan zen horren ondoren, ordura arteko diseinuari 
aplikazio praktikoa erantsiz, ereduen gaiari Hezkuntza Sail sortu berritik 
indartsuen heldu ziona. Mari Carmen Garmendiak, azkenik, lan ohargarria 
egin zuen aginte-esparrutik, ereduen berrazterketa nazioarteko kontestuan 

besteak beste).
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Nola definitu ziren ereduok? Zertan oinarritu ziren erabaki-hartzaile na-
gusiak? Zer konstruktu teorikoz baliatu ziren horretarako, batzuek eta besteak? 
Has gaitezen teoriazko iturburuetatik. Kanadako jakitun handi batek, William 
Francis Mackey irakasleak, eragin bizia izan zuen irakasteredu elebidun hori-
en definizio kontzeptualean. Aski litzateke, horretaz jabetzeko, 1976ko bere 
Bilinguisme et contact des langues arakatzea. Bai liburu horretan, eta bai 
Euskal herrira etorri eta aurrez aurre emandako azalpenetan, argitasun ugari 
eskaini zuen Mackeyk. Ereduen aukera-molde diferenteak diseinatzeko irizpi-
de posibleen sailkapen-saioak, bereziki, ezin ukatuzko eragina izan zuen gure 
artean. Badakigu gero, eguneroko ibiliak eta bertako gizarte-moldearen hainbat 
ezaugarrik aski bide jakinera eraman dituela hasierako kontsiderazio jeneral 
haiek. Dokumentazio tekniko-administratiborik ez da falta, ordea, diodan ho-
rren bermagarri. Mackeyren aukera-aniztasunaren aldeko formulazio global 
hori garrantzitsua da hortaz, orain ere, egungo ereduen moldaera eta urterik 
urteko bilakaera entenditzeko.

Mackey-rena ez zen gainera, ele biko hezkuntza-sistema eratzerakoan, 
kanpoko adituen ekarpen bakarra izan. Renzo Titone italo-amerikarrak ere 
oihartzun zabala izan zuen gure artean, hasierako urte haietan. Mackey-k be-
zainbatekoa ere bai, glotodidaktikazko aplikazio konkretuen eremu liskartsuan 
lan egin beharra izan zutenen artean bereziki. Psikolinguistika aplikatuaren 
ildotik, eta linguistika kontrastiboaren laguntzaz, Titonek formulatutako zen-

bereziki) aski ezagun eta erabakigarri gertatu ziren hemen, ereduen diseinua 
Eskolaurrean eta OHOko hasiera-zikloan aplikatzerakoan batez ere. Begiak 
hain urrutira eraman gabe, azkenik, bide-erakusle katalanak ere gogoan izan 
behar genituzke hasiera-aldiko eramolde hura azaltzerakoan. Gainerakoak 
gutxietsi gabe Miquel Siguan irakaslearen eragina azpimarratu beharra dago, 
lehenik eta behin. Azken mende-laurdeneko hezkuntza elebidunak gure artean 

-
gesko bere jardunaldien) aipamen espresua egin gabe. Eragin horiek guztiak 
bereziki erabakigarriak izan ziren.
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Laugarren eranskina

Ikasle-kopuruen bilakaera, sareka

Aski berezia da Euskal Autonomia Erkidegoa, ikastetxe publikoek eta priba-
tuek bertan duten hedadurari dagokionez. Sare bien arteko zatibitze tradizionalak 
berariazko osagarria izan du gurean, ikastolak direla medio. Legezko trataerari eta 
azalpen estatistikoari dagokionez hiru multzo berezi izan dira 1993ra arte, eta bi 
multzo handik aurrera. Horra ikasle-kopuruen bilakaera, guztira eta sareka:

35. irudia. Ikasle-kopuruak 1982-83tik 2007-08ra, EAEko ikastetxe publiko, pribatu eta, 
1993ra arte, ikastoletan.

Iturria: HUISeko Informazio Sistemen Zerbitzua

Goiko informazio hori portzentajeetara itzuliz, honako emaitzok ditugu 
eskueran:

36. irudia. Ikasle-kopuruen portzentajeak, 1982-83tik 2007-08ra, EAEko ikastetxe
publiko, pribatu eta, 1993ra arte, ikastoletan.

Iturria: HUISeko Informazio Sistemen Zerbitzua
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Ikastetxe pribatuek herri-ikastetxeek baino sendoxeago eutsi izan diote, 
hainbat urtez, hasierako ikasle-kopuruari. Gauzak berdinduz-edo joan dira 
ordea. Gaur egun, ikuspegi globaletik begiratuta, ikasle-kopuruei dagokienez 
bi sareak parean daudela esan liteke.

Ikastoletako ikasleek, irudian agertzen den bezala, proportzioz gorantz 
egin zuten 1982tik 1993ra artean. Publiko- edo pribatu-bidea aukeratu behar 
izan zuten urte horretan, eta handik aurrerako datu beregainik ez dago. Auke-
ra egiterakoan, bistan da ikasle gehien berekin zuten ikastolek hitzarmenezko 
pribatu-bidea hautatu zutela.

1982-83 1987-88 1992-93
kopur % kopur % kopur %

A 7.313 11,79 1.013   1,43    457  0,69
B 10.914  17,60 11.269 15,95 10.386 15,78
D 43.785 70,61 58.380 82,62 54.965 83,52
Guztira 62.012 100,00 70.662 100,00 65.808 100,00

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1982-83

1987-88

1992-93
A
B

D
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Bosgarren eranskina

Hasierako eta azken aldiko zenbait datu demolinguistiko

1. Hasierako egoera

Probintzia biztanleak euskaldun %

Araba   238.262 18.863 7,9
Bizkaia 1.152.394 174.366 15,1
Gipuzkoa   682.517 307.279 45,0
EAEn 2.073.173 500.508 24,1
Nafarroa   483.867 53.340 11,0
Hegoaldea 2.557.040 553.848 21,7
Iparraldea   227.280 78.453 34,5
Guztira 2.784.320 632.301 22,7

Siadecoren 1975eko datuak

Euskaraz badakite
hitz egiten irakurtzen idazten

Araban 11,46 10,31 9,34
Bizkaian 25,25 21,37 18,99
Gipuzkoan 53,33 43,58 39,38
EAEn 32,71 27,25 24,45

1981eko biztanle-zentsuaren datuak

Alde handia dago, iturri batetik bestera. Motibo asko dago, bigarren 
iturriko emaitzak puztuak daudela uste izateko. Hiritarrrak ez zeuden ohituak, 
itxuraz, horrelako galderei erantzuten: hori izan liteke gain-balorazio horren 
motibo bat. Beste aldetik, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Azterketarako Lantal-

zuen:

EAE Arab Bizk Gip

Euskaldun alfabetat 24,45 9,34 18,99 39,38
Euskaldun erdialfabet 2,80 0,97 2,38 4,21
Euskaldun ez-alfabet 5,46 1,16 3,89 9,74
Euskara ulertzen dutenak 2,62 1,60 2,49 3,21
Erdaldunak 64,67 86,93 72,26 43,46
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Bigarren taula horretan, euskaldunen atala hiru zatitan banaturik dago eta 

euskaldun-portzentajetik. Ez dirudi, ordea, konparagarri direnik. Horra nire 
ondorioa: aski ilunak dira orain dela 30 urte inguruko datu haiek, konparazio 
eta hipotesi sendoegirik egin ahal izateko. Ez dira alde batera uztekoak halere, 
beren muga-baldintza guztiekin ere.

2. Azken aldiko egoera: 2001eko zentsuaren araberako datuak

EAEko hiztunak hiru kategoriatan banaturik datoz:

a)  Elebidunak: beren esanean ondo edo nahiko ondo hitz egiten dute 
euskaraz;

b)  Elebidun hartzaileak: nekez egiten dute euskaraz, baina ondo ulertzen 
dute beren ustean, eta

c)  Erdaldunak: ez dakite euskaraz hitz egiten.

Kategoria horien arabera, hau da EAEko biztanleen 2001eko egoera:

Biztanleen %49,6 erdalduna da.
Elebidun hartzaileak % 18,2 dira.
Elebidunak, biztanleen %32,2 dira.
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Seigarren eranskina

EGAra aurkezten diren azterketarien zenbait ezaugarri soziolinguistiko

Umetan, etxean, zer hizkuntza ikasi
zenuen lehenik?

eusk. biak gazt. beste.

2003 38 18 46 0
2004 37 19 43 1
2005 38 20 42 0
2006 36 18 45 1
2007 36 21 42 1
B. b. 37 19,2 43,6 0,6

Eskolan zer eredutan ikasi zenuen?

D B A X

2003 62 13 20 5
2004 64 13 19 4
2005 66 13 17 4
2006 66 12 17 5
2007
B. b.

Etxean zer hizkuntzatan egiten duzue?

eusk. bietan gazt. beste.

2003 28 27 45 0
2004 27 26 47 0
2005 27 27 46 0
2006 26 26 48 0
2007
B. b.

Lagun artean zer hizkuntzatan egiten
duzue?

eusk. bietan gazt. beste.

2003 29 37 33 0
2004 29 36 35 0
2005 28 37 35 0
2006 27 36 37 0
2007
B. b.
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Zazpigarren eranskina

Gaiarekin harreman zuzena duten legeak, sententziak eta arauzko xedapenak

Espainiako, EAEko eta, konparazio- edo harreman-bideei dagokienez, 
Nafarroako herri-aginteen esparruko legeak eta arauzko xedapen nagusiak 
aipatuko dira hemen, hurrenez hurren.

1. Espainia osoko aginte-organoak

1.1. Espainiako Gorteak

XII-29)
         Euskal Herriko Autonomia Estatutua: 3/1979 Lege Organikoa, 1979ko 

         Nafarroako foru-aginpidearen Berreskuratzea eta Amejoramendua: 
13/82 Lege Organikoa, 1982ko abuztuaren 10ekoa.

1.2. Espainiako Gobernua

         Decreto 1433/1975, de 30 de mayo, por el que se regula la incorpo-
ración de las lenguas nativas en los programas 

         Real Decreto 1049/1979 de 20 de abril  que re-
gula la incorporación de la lengua vasca al sistema de enseñanza en 
el País Vasco.

         Real Decreto 955/1988, de 2 de septiembre, del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, que introduce el euskera en las pruebas de aptitud 
para acceso a la Universidad del Pais Vasco

1.3. Ministerio de Educación y Ciencia

         Orden del Ministerio de Educación, de 3 de agosto de 1979, de desa-
rrollo del Real Decreto 1049/1979, de 20 de abril, de incorporación 

         1987ko irailaren 10eko Agindua: ikus Petchen 466

1.4. Espainiako Konstituzio Epaitegia

         Sentencia 82/1986, de 26 de junio, en relación con el recurso de in-Sentencia 82/1986, de 26 de junio, en relación con el recurso de in-
constitucionalidad nº 169/83, promovido por el Presidente del Gobier-
no contra la Ley 10/1982, básica de normalización del uso del euske-
ra. In B.O.E., 159. zkia., 1986ko uztailaren 4koa.
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2. Euskal Autonomia Erkidegoaren aginte-organoak

    Eskuartean dugun gaiarekin, batez ere lehen hamarkadako antolamendu-
neurriekin, harreman argiena duten legeak, dekretuak eta aginduak aipatzen 
dira hemen. Bistan da horiezaz gainera multzo zabala osatzen dutela beste 
hainbatek. Arauzko erabakia nork emana duen kontuan hartuz prestatu da, 
hemen ere, zerrenda. Horrela,

2.1. Eusko Legebiltzarra

         Euskararen Erabilera Arauzkotzeko 10/1982 Oinarri Legea, 1982ko 

         Euskal Eskola Publikoaren 1/1993 Legea.
         Irakaskuntza ez unibertsitarioko irakasle-kidegoen 2/1993 Legea.

2.2. Eusko Jaurlaritza

titularidad oficial de las ikastolas, aprobada por el Consejo General 

         Decreto 138/1983, de 11 de julio, del Departamento de Educación y 
Cultura, por el que se regula el uso de las lenguas oficiales en la 

2.3. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

         Orden de 25 de mayo de 1981 sobre la regulación de la enseñanza 
en el nivel preescolar y ciclo inicial de EGB y fijación de sus objeti-
vos

         Orden de 8 de marzo de 1982, del Departamento de Educación, por 
la que se convocan oposiciones para proveer plazas de profesores de 
EGB

         Orden de 9 de marzo de 1982, del Departamento de Educación, por 
la que se convocan oposiciones para proveer plazas de profesores 
agregados de Bachillerato 

         Orden del Departamento de Educación, de 22 de Abril de 1982, por 
la que se crea el Certificado de Aptitud del Conocimiento del Euske-
ra

         Orden de 11 de mayo de 1982 sobre la regulación de la enseñanza en el 
ciclo medio de la EGB y fijación de sus objetivos 

         Orden de 7 de junio de 1982, del Departamento de Educación, de 
convocatoria de ayudas a los centros que imparten enseñanzas en/del 
euskera
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         Orden de 10 de agosto de 1982 sobre la regulación de la enseñanza 
de la lengua y literatura vasca en BUP 

         Orden de 20 de septiembre de 1982, del Departamento de Educación, 
regulando el Certificado de Aptitud de Conocimiento del Euskera 

         Orden del Departamento de Educación y Cultura, de 1 de agosto de 
1983 que desarrolla el decreto 138/1983, de 11 de julio, del Depar-
tamento de Educación y Cultura por el que se regula el uso de las 
Lenguas Oficiales en la enseñanza no universitaria del País Vasco 

         Orden de 13 de octubre de 1983, del Departamento de Educación, de 
convocatoria de ayudas a los centros que imparten enseñanzas en/del 
euskera

         Orden de 26 de diciembre de 1983, del Departamento de Educación 
y Cultura, regulando el programa de capacitación idiomática del 
profesorado

         Orden de 10 de mayo de 1985, por la que se convocan ayudas a libros 
universitarios publicados en euskera

         Orden de 4 de julio de 1986, del Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación sobre requisitos de implantación de mode-
los de enseñanza «B» de euskera

         Hizkuntza Eskakizunen arauzko erabaki nagusiak ondoko hauek
dira:

        – Martxoaren 9ko 47/1993 Dekretua, 1993ko apirilaren 2ko EHAAn: 
sorrera

        – Urriaren 6ko 263/1998 Dekretua, 1998ko urriaren 23ko EHAAn: 
baliokidetzak

        – 1994ko urtarrilaren 10eko Agindua, 1994ko urtarrilaren 26ko EHA-
An: irizpideak etab.

        – 1995eko apirilaren 10eko Agindua, 1995eko maiatzaren 11ko 
EHAAn: kalifikazio-sistema deialdi itxietan

        – 1996ko azaroaren 14ko Agindua, 1996ko abenduaren 5eko EHAAn: 
HBLEMen sorrera

        – 1998ko urriaren 22ko Agindua, 1998ko azaroaren 5eko EHAAn: 
kalifikazio-sistema irekietan

2.4. Euskararen Aholku Batzordea

         Euskararen Aholku Batzordea, 1983: Euskararen politikarako oinarri-
ak. Gasteiz: Eusko Jaurlaritza
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EUSKARAREN LEGEA ETA HEDABIDEAK

25 urteotako gorabehera batzuk

Julian Beloki Guerra,
Eusko Irratia S.A.ko zuzendaria [EITB]

Orduko gorabeherak oroimenaren kutxatik berreskuratzen hasita, irudi 
baten inguruan lotzen ditut euskarazko hedabideei buruzkoak: 24 orduak 
euskaraz eguneko enbor margotuaren inguruan, alegia. Jose Luis Zumetaren 
artelanak zabaldu zuen euskarazko hedabideen aldeko aldarria, Herri Irratien 
ekimen hartan: 1976ko martxoaren 27an izan zen. Euskaltzaindiak berak ere 
ordura arte inoiz egin gabeko ekimen bat bideratu zuen: Herri Irratiko uhinei 
ateak ireki, Gipuzkoako Foru Aldundian egin zuen osoko bilkuraren zuzeneko 
emanaldia lau haizetara zabal zezaten.

Euskarazko hedabideen aldeko eskaria lehenagotik zetorren noski, ez zen 
egun bakan hartako kontua. Bazituen bere aurrekariak. Ordurako ere bazen 
euskarazko adierazpiderik hainbat hedabidetan. Behar bada, –eta hala zen 
orohar– bakan, ahul, aldikako, ezkutuko, borondatezko, jarraikortasun gutxiko, 
zabalkunde murritzeko…, baina, euskarak izan bazituen bere agerraldiak he-
dabideetan, nola idatzizkoetan [Zeruko Argia-Argia / Herria / Anaitasuna /
Jakin...], hala irratiren batzutan [Loiolako eta Donostiako Herri Irratiak, 
Arrate...] eta, gaurtik begira jarrita gezurra dirudien arren, baita Hegoaldean 
geneukan orduko telebista-aukera bakarrean ere [RTVE-Telenorte: Euskal 
Herria, J.M. Iriondoren eskutik].

1975ko azaroan Espainiako diktatorea hil ostean nabarmen hazi zen 
euskarazko hedabideen aldeko gizarte-eskaria, era zabalago batean indartzen 
joan zen informazio-askatasunaren aldeko eskakizunen zurrunbiloari lotua. 
Gogoan izan, gerotxora arte [1977] iraun zuela irrati guztietan RNEko «el 
parte» derrigorrez eman beharrak. Euskarazko hedabideen aldeko aldarrikapen 
berritu hura, ordea, ordurarteko ekimen eta esperientzien aldekoa baino areago, 
euskarazko esparru komunikatiko berri baten aldekoa zen. Hedabide berri eta 
indartsuak nahi genituen, transizio politiko hartan gazteleraren munduan sor-
tzen ari ziren, eta epe laburrera aurreikus zitezkeen beste ekimen eta erronka 
batzuren antzeko eta neurrikoak, alegia.

24 orduak euskaraz, Euskararen Legea onartua izan baino dozenerdi bat urte 
lehenagoko gertakaria izan zen. 1979an Gernikako Estatutua onartu baino hiru 
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urte eta erdi lehenagokoa. 1982an EiTB, Euskal Irrati Telebista Erakunde Publikoa, 
eta honen babeseko Euskadi Irratia [1982ko azaroaren 23an] eta Euskal Telebis-
ta [1982ko Gabon Zahar gauean] sortu baino sei urte lehenagokoa. Gaur gogoeta-
gai dugun Euskararen Erabilera Normaltzeko Legea ere berdin.

Donostiako Belodromoko jaialdi erraldoi batez amaitu zen egun hartakoa 
eta handik aurrerako hilabeteetan, euskarak irabazi zituen esparru berriak 
idatzizko hedabideetan, hedabide abertzale sortu berrietan batipat [DEIA eta 
EGIN, agian, adierazgarrienak), baina, behin ere ez erabat euskaraz idatzitako 
hedabide modura. Onenean ere euskarazko gehigarri bereziak idaztera iritsi 
ziren eta oso luzerako biziraupenik gabe.

Alde horretatik, Gernikako Estatutuaren onarpenak mugarri berriak 
ezarri zituen euskarazko hedabideen garapen-ahalmenari zegokionez. Estatu-

onartu zuen Eusko Legebiltzarrak EITB, Euskal Irrati-Telebista Erakunde 
Publikoa sortzeko legea. 1982ko maiatzaren 20an izan zen. Hala hasi ziren, 
1982ko udaberri-uda garai hartan, gero Euskadi Irratia eta Euskal Telebista
modura zertuko ziren hedabideen antolakuntza-lanak.

Kontuak hala, 1982ko azaroaren 23an, eguerdiko 12:00etan egin zuen 
Euskadi Irratiak bere estreñeko emanaldi ofiziala eta hogeitalau ordu eska-
seko aldearekin onartu zuen Eusko Legebiltzarrak Euskal Autonomia Erki-
degoko Euskararen Legea. Ahobatez onartu ere; ez zen kontu erraza izango, 
orduko alderdi politiko guztiak lege-ekimenaren alde bategite hura. Orain 
baino zabalkunde gutxiago izaten zuten orduan Legebiltzarreko erabakiek eta, 
hala, gertakariaren garrantziaz oharturik, atalez-atal legearen berri iragartzeari 
ekin genion Euskadi Irratian. Sustapen-iragarki modura, banan-banan joan 
ginen aletzen Legearen atal bakoitzeko ekarpenik nagusienak. Tarteko, noski, 

1979 – Gernikako Estatutua:
19. art.
1.  Euskal Herriari dagokio giza komunikabideei dagozkienetan Estatuko oinarrizko arauen 

legeria aurrera eramatea, Konstituzioaren 20. artikuluan agintzen dena beti ere errespe-
tatuko delarik.

2.  Titulartasun estatala duten komunikabideei aplikatu behar zaien arautegi bereziari dago-
kionez, goiko parrafoan aipatu diren gaien bururapena Estatuarenakin koordinatuko da.

3.  Artikulu honetako lehen parrafoan esaten den bezala, Euskal Herriak erregula, sor eta 
atxiki ditzake bere telebista, irrati eta prentsa propioa, eta, oro har, bere helburuak lor-
tzeko behar dituen giza komunikabide guztiak.
Euskararen Legea – 1982 – Azaroak 24

HIRUGARREN KAPITULUA
Euskararen erabilera hedabideetan
– 22. artikulua
   Herritar guztiei aitortzen zaie gizarte-hedabideen aldetik euskaraz zein gaztelaniaz infor-

matuak izateko eskubidea.
   Horretarako, hedabideetan euskararen presentzia areagotzera bideratutako neurriak hartu-

ko ditu Jaurlaritzak, hizkuntza ofizial bien erabilera arian-arian berdintzeraino.
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Pedro Migel Etxenikek –orduko Hezkuntza Sailburuak, alegia– Legea-
ren onarpen-ekitaldian Legebiltzarkideei esandako hitz hauek ekarri nahi izan 
ditut gogora. Orduan oraindik ere bizi zen Heinz Kloss hizkuntzalariaren oi-
narizko ideia batzuk gogorarazi zizkien orduko legebiltzarkideei. Hau da, 
agintzaritza publikoak, agintariek alegia, hiru jarrera-modu har ditzakete euren 
komunitateetako hizkuntza-azaroen aurrean: errepresio-jarrera, tolerantziarena 

Errepresio zital batetik behin betirako atera nahiaren adierazpen izan zen 
1976ko 24 orduak euskaraz ekimena. 1979ko Gernikako Estatutuaren
ekarpena erabakiorra izan zen Euskal Autonomia Erkidegoa komunikazio-es-
parru gisa ere definitzeko orduan. Sustapen-politika eraginkorren ildoan koka-
tzen dira 1982ko EITB sortzeko Legea eta gaur hizpide dugun Euskararen 
Legea bera ere. Hogeitabost urteon buruan, ibilbidean, sustapenaren aldeko 
ekimen eta baliapideak nabarmendu dira, inolako zalantzarik gabe. Publikoak 
hein handi batean, baina baita pribatuak ere. Nolanahi ere, ez da dena aurre-
rapauso izan, utzikerien, ezintasunen eta betegabeko eginkizunen zakuak ere 
badu bere karga.

Lorpen haundien eta akats nabarmenen artean, hogeitabost urteotan eraiki 
dugun hedabideetako komunikazioaren arkupeko gorabeherez dauzkadan ezaupi-
de, uste eta iritziak aletzen saiatu nintzen, 2008ko abenduaren 23ko arratsaldean 
Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan eta, hemen, ahoz esanak idatzira biltzen eta 

– 23. artikulua
    Jaurlaritzak, aurreko artikuluan agindutako bi hizkuntzen arteko berdintasuna ziurtatze alde-

ra, Autonomia Erkidegoko hedabideetan euskara lehentasunez erabili dadin bultzatuko du.
– 24. artikulua
   Jaurlaritzak hizkuntza-normalizazioa bultzatuko du Espainiako Irrati-Telebistaren emanal-

di-zentroetan, euskarak, Euskal Herriko hizkuntza propioa denez, behar duen presentzia 
izan dezan.

– 25. artikulua
   Jaurlaritzak, 22. artikuluan aitortutako eskubidea arian-arian bermatzeko, euskararen 

erabilera bultzatu eta babesteko neurriak hartuko ditu eta, nolanahi ere, honako hauetan 
hedatu eta benetan erabiltzea ahalbidetuz:

  • irratian,
  • egunkari eta aldizkarietan,
  • zineman,
  • antzerki eta ikuskizunetan,
  • irudiaren eta soinuaren grabaziotan.
   Horretarako, gaiok ukitu eta arautu ditzaten legeetan titulu apropos bana garatuko da.

Ondoren, Koldo Mitxelenaren hitzok erabili zituen bere hitzaldian Pedro Migel 
Etxenike Hezkuntza Sailburuak:

«La tolerancia, el “laisser faire, laisser passer” en materia de lengua, ha sido siempre y es 
todavía hoy probablemente la política más practicada. Esta política, como el liberalismo econó-
mico, es una manera tan eficaz como cualquier otra –más eficaz en realidad, puesto que supone 
omisión, no una acción con cuya responsabilidad alguien tiene que cargar– de favorecer a unas 
lenguas y de postergar a otras; es, por lo tanto, una política, no una falta de política».

Discurso de defensa del Proyecto de Ley Básica de Normalización del uso del euskara.
Eusko Legebiltzarrean irakurria – 1982 – Azaroak 24
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laburbiltzen saiatuko naiz. Horretarako, hitzaldian bezalaxe idatzi honetan ere, 
Eduard de Bono pentsalari eta aholkulariaren sormenerako metodolgiak erabil-
tzen dituen sei koloreen analogiaz baliatu nahi izan dut, idatzi honen atalburuan 
aitatzen nuen 24 Orduak Euskaraz egunerako irudian ere Jose Luis Zumetak 
margotu zuen zuhaitz-enborrean erabilitako oinarrizko koloreez baliatuz.

SENTIPENEN KOLORE GORRIA

Honetan, iraganeko oroitzapenak gaurko plazara ekartzerakoan, ezinbes-
tean gertatu ohi zaigunez, norberak bere sentipenak adieraz ditzazke, oroitza-
pen hoien gaurko esanaiaz jabetu eta arduratuz. Zentzu horretan, nik neureak 
adierazten ditut neure ditudan moduan, duela 25 urte abian jarritako ekimenei 
esanahi gaurkotua emanez.

Eskerrak EITB sortzeko legearekin, Euskararen Normalkuntzarako Legea 
onartzearekin, Euskararen Liburu Zuria argitaratzearekin eta abar..., azken fi-
nean, herritar askoren eskakizunei erantzun zehatzak emanez, erakunde-ardu-
radun, politikari eta agintariek abiarazitako hainbat ekimenen bitartez gure 
hizkuntzaren egoerari halako eguzkittu bat eman genion; diktaduraldi luzearen 
laiotzean ozta-oztako biziraupenaren leihatik genekarren hizkuntza-egoerari 
auspoaldi berriak emateko abaguneaz baliatu ginen. Emaitza eraginkor askoren 
sorburu izan ziren orduko ekimen haiek.

Esandakoa bete-betean kunplitzen da gaur hizpide dugun hedabideen 
esparruari dagokionean ere. Egunkari eta aldizkarigintzan, irrati eta telebista-
gintzan, aurkezletzan, aktoretzan, gidoigintzan eta, orohar, jarduera komunika-
tiboen esparru zabal eta alderditsuan ehundaka profesional ari dira lanean, 
hizkuntza etengabe biziberritzen, egunean eguneko beharrizan komunikatibo-
etara egokitzen. Eta, noski, Unibertsitateetako Giza Komunikaziorako Zientzi-
en Fakultateetan ere, inoiz ez bezalako lekua eman eta ardura eskaini zaizkio 
profesional berrien prestakuntza eskakizun berrietara egokitzeari. Agian, berez 
eramangarria izan litekeena baino abiada biziagoan ere bai maiz, baina, 
emankor, lehen pentsaezinak ziren erronkei aurre eginez.

Gizarte prestigioa ere irabazi du euskarak komunikazio produktuen 
kontsumoari dagokionean. «Egunkaria» itsi ostean sortu ziren salaketa aldarri-
ak eta elkartasun ekintzak, goizero «Berria» erosi eta besapean eramateak, 
Wazemank-ek pil-pilean jarri zuen «Eongo gatxik» haren gisako esamoldeak 
ahoz-ahoko erabiltzen zirela entzuteak, «Sautrela»-ren itzalak, «Ama begira 
zazu» eta «Aupa Etxebeste» bezalako antzerki eta zine produktuen arrakastak, 
horrek guziak ekarri du hogeitabost urteon buruan euskarazko komunikazio-
gintza publikoak euskaldungoaren baitan komunitate zentzua nabarmenago-
tzea. Adibide batzuk baino ez ditut aipatu, baina asko ekar litezke gogora, 
ehundaka, hogeitabost urteotako ekimen komunikatiboen emaitza, nola idatziz-
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koan hala entzunikusizkoetan, eta euskarri berriagoetan ere, euskaldungoaren 
ahotan eta gogotan bizi izan diren komunikazio produktuak.

Nolanahi ere, ez gara beti eroso bizi, sentipen horrekin bizi naiz ni neu 
behintzat. Duela hogeitabost urte ez bezala, ikaragarri ugaldu da gure egunero-
kotasunaren paisaian komunikaziorako bitarteko eta produktuen merkatua eta, 
hazkunde bidean egon arren, gero eta ttipituago ikusten du norberak bere komu-
nikazio-mundu erreferentzial hori. Beraz, ez gara –nik neu bederen ez– eroso 
bizi eta deserosotasun hori nola kudeatu eta erabili ikasteak nahikoa lan ematen 
digu. Ez dugu beraz hogeitabost urteotako ibilbidearen ebaluazioa egiterakoan 
harrotasunetik harrokeria antzura jausteko arriskua gutxietsi behar.

TXURIA, INFORMAZIOAREN KOLOREA

Ahozko eta idatzizko komunikaziogintzan urteotan guztietan sortutako 
korpusa da lehenbiziko nabarmenduko nukeen kontua. Eta iruditzen zait euri 
lanbroak bezala busti duela jardun horrek hizkunztaren erabilera soziala. Kaze-
talginzari zegozkion gai guztietaz mintzatu gara egunerokotasunak eskatu ahala, 
hizkuntza moldatuz eta bermoldatuz, ahalegin pertsonal eta kolektibo haundiak 
eginez maiz eta elkar ezin ulertuak ere sortuz nahi baino gehiagotan. Horren 
lekuko da, nire ustez, gaurregun ere pilpilean, sutako eltzeari eragin eta eragin, 
hitzetik hortzera darabilkigun kontua: hizkuntza komunikatiboaren zuzentasuna-
ren eta egokitasunaren arteko oreka premia derrigorrezkoarena alegia.

Izan ere, Euskararen Legeak hirugarren kapituloan finktutakoak garapen 
bidean jarri zirenez geroztik, euskaldungoarentzako aukerak etengabe joan dira 
sortzen, nola irratiko dialean, hala telebista kateen esparruan [gutxiago, noski] 
eta, aparteko oparotasunarekin, idatzizko hedabideetan, egunerokoetatik hasi 
eta era guztietako maiztasunean argitaratzen diren aldizkarietaraino. Lekuan 
lekukoak batipat. Eta azkeneko hamarkada honetan, bestalde, etengabe bide-
kartu baino ez da egin komunikazio produktuen kontsumorako aukera zabal-
tasun hori, Internet sarearen unibertsalizazio bizkorrak eraginda.

Estudios de Opinión y Mercado, CIES-ek 2007ko hedabide kontsumoari 
buruz emandako datuek zera adierazten dute euskaldunok euskarazko hedabi-
deez egiten dugun kontsumoaz. Datuok Euskadiko Autonomia Erkidegoko 
komunikabideetako entzulegoaz ematen dizkigute argibideak, irrati, telebista, 

Eduard de Bono pentsalari eta aholkulariaren «Sei koloretako txapelen» sorkuntza-
metodologiaren egituraz baliatu nahi izan dut nire gogoetaok, urratsez-urrats, ahalik eta modurik 
egituratuenean aletzen joateko.

Estudio Sociolingüístico sobre el vascuence en Navarra - 2003.

-
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Irratia

entzuten du irratia egunero, hogeiren bat minutuz gutxienez. Miloia eta 
ehun mila entzule, gutxi gora behera.

– Irrati entzule guztien artean berriz, bostehun mila dira euskaldunak eta 
beste ehun eta hirurogeitamabost mila euskara ulertzen dutela diotenak.

– Milioi erdia, ohiko irrati-entzule euskaldunen kopurua guztira eta hoietatik 

entzule inguru, egunero, euskaraz mintzo diren irratien sintonian.

Telebista

-

1.600.000 ikusletik gora guztira eta 700.000 inguru euskaldun
–  Telebista ikusle euskaldunen artetik berriz, hirutik batek egiten du 

egunero euskarazko telebista-emankizunen aldeko hautua.200.000 
ikusletik gora.

– Kirol gertakari haundietan –pelota txapelketa nagusienetako finalak 
kasu– 300.000tik gora izan ohi dira ETB-1k biltzen dituen ikusleak.

Idatzizkoak

-
nan, bezperan irakurrri zutela aitortu zutenak, alegia] eta kopuru hori 
161.800 irakurletara igotzen da aldikakoak ere kontuan hartuz gero. 
Aldi berean, 116.100 irakurlek aitortu zuten 2006ko maiatzean, Hizkun-
tza Politikako Sailburuordetzaren aginduz egindako galdeketa batean, 

Honi guztiari, bestalde, tokian tokiko aldizkari kopuru inportante baten 
irakurlegoa gehitu beharko litzaioke.

-
karazko berriak irakurtzen zituzten. DIARIO VASCOko irakurleen ehuneko 50ak ere bai eta 

Ipar Euskal Herria: Euskararen Erakunde Publikoak / IPSOS-ek egin berri duten in-
kestan ere interesgarriak Iparraldeko datuak euskarazko hedabideen kontsumoari dagokionean: 

euskarazko hedabideen kontsumoari dagokionean.
-

ri hala HITZAri dagozkionak, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak 2006ko maiatzean euska-
razko hedabideei buruz egindako azterketatik jasoak dira.
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Hogeita bost urteotako ibilbidearen emaitza dira eta, orain, Internet bidez 
sortu diren komunikazio eta informazio produktu berriekin, kontsumo aukeren 
ugalketa-garai emankorra bizi dugu. BERRIAK berak, bataz beste, 12.000 bisi-
tari izan zituen egunero bere web-orrian 2007an. Internet-en ohiko erabiltzaile 

2007ko datuen arabera, eta hortik ere itxaron liteke euskarazko komunikazio eta 
informazio produktuen kontsumoan gero eta erabiltzaile gehiago mugitzea.

web-orrietako bisitari kopuruak behintzat egunetik egunera ari dira gehitzen 
eta gero eta datu interesgarriagoak eskaintzen dituzte. Berdin, Euskadi Irratia-
ren eta Gaztearen streaming kontsumoari dagokionean ere. Hau da, gero eta 
jende gehiagok entzuten du irratia ere Internet bidez. Batez ere gazteengan 
somatzen den joera honek, etengabe egingo du gora, Internet-en erabilerari 
berari dagokionean bezalaxe, euskarazko hedabide elektronikoen erabilerari 
dagokionean ere.

URDINA: KUDEAKETA ERAGINKORRA

Gorago ere idatzia dudanez, Heinz Kloss hizkuntzalariaren hitz batzuk 
ekarri zituen gogora Pedro Migel Etxenikek, orduko Hezkuntza eta Kultura 
Sailburuak, Euskararen Legea onartu aurreko eztabaida-hitzaldian Eusko Le-
gebiltzarrean, agintariek euren komunitateetako hizkuntza-arazoen aurrean har 
zitzazketen jarrerak aipatuz. Errepresioa, tolerantzia eta sustapena dira aginta-
riek har ditzazketen hiru jarrera-modu nagusiak Heinz Kloss-en esanetan.

Esan gabe doa, hogeitabost urteotako ibilbidean, hedabideei dagokionean 
ere, sustapenaren iturriak etengabeko jarioa izan duela. Ordutik hona, Hizkun-
tza Politikarako Erakundeetatik eta Administraritza ezberdinetako hainbat sail 
edo departamendutatik ez ezik, gizarte-eragile diren beste erakunde batzutatik 
ere, bai sustapen edo babes gisa, bai publizitate-inbertsio modura ere, diru-
-kopuru haundiak mugitu dira euskarazko hedabideen kudeaketan.

Sustapenak, ordea, ez ditu beti biderik eraginkorrenak ibili ohi. Zenbai-
tetan bitartekoak eta euskarriak edukitze hutsaren aldeko jarrera nagusitu izan 
da, beste ñabardura handiegirik gabe. Eraginkortasunak ordea, neurgarri diren, 
beraz aldagarri ere badiren adierazletan oinarritu behar du. Iraganetik ikasi 
dezakegun neurrian, horixe da, behar bada, hogeitabost urteon buruan kontuan 
izan beharreko irakaspiderik eraginkorrenetako bat. Euskarazko komunikabi-
deen gizarte zabalkunde eta onarpena egoki kudeatu beharreko kontuak dira, 
gizarteak berak aditzera ematen dituen eskakizunei modu aproposean erantzun 
ahal izateko. Haseran, agian, bestela izan zitekeen, baina, gaurregun, ezinbes-
tekoa da benetako eraginkortasunaren parametroak profesonalki zehaztea eta 
kudeatzea, hizkuntzaren biziraupenerako egokitzat daukaguna gizartearen 
onurarako ere izango delako.
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Zein baliapide 
teknologiko eta 

ekonomiko beharko 
ditut?

Zein antolakuntza-modu 
beharko dugu bide 

hori eraginkortasunez 
egiteko?

ERRENDIMENDUA: zer 
lortu behar dut gero eta 
eraginkorrago izateko?

Zein da nire merkatua? 
Norengana iritsi nahi 

dut?

Nola egin behar ditut 
gauzak helburutzat 

dauzkadan hoiengana 
iristeko?

Lehen, orain eta gero, ezingo diogu ihes egin kudeaketa-modu eraginkor 
baten aldeko apustuari, are eta gehiago etengabeko hazkundea, zabalkundea 
eta aldakortasuna errazten duten teknologia digital berrien garai zurrubilotsu-
otan. Norberak bere ikuspegi bakar eta isolatuari uko egin eta lorpen-asmo 
bertsuak dituztenen arteko elkartasuna eta osagarritasuna inoiz baino premiaz-
koago diren garaiotan. Euskarazko hedabideon kudeaketari ere badagokion 
zerbait, hogeitabost urteotako urrats erakinkorrak aintzakotzat hartu eta ezin-
tasun egoera antzu bihur ditezkeenei ihes egiteko. Berdin uhin elektromagne-
tikoen espektroaren erabileran edo-ta harpidetza eta kiosko bidezko zabalkun-
dean oinarritzen diren hedabideekiko, berdin garapen multimediatikoago eta 
interaktiboago batetik abiatuta Internet-sarearen zabalkunde eta harreman-bide 
berriez baliatzen direnekiko.

AUKERA ETA ABAGUNE BERRIEN KOLOREA DA HORIA

Hiru alderdi azpimarratu nahi nituzke atal honetan. Izan ere, asko aldatu 
dira kontu batzuk hogeita bost urteotan. Aukera berriak sortzen dituzten alda-
ketak dira, gainera. Baita hedabideon garapenerako ere.

Batetik, euskaldungoarengan eman diren aldakuntza sakonak daude. 
Orain hogeita bost urte ez bezala, euskaldun gehiago izatea ez ezik, hau da, 
euskaraz mintzatzeko gai den jende gehiago izateaz gain, euskaldun alfabeta-
tu eta eskolatu gehiago ere badago. Eskolatze horrek, bestalde, gaurko euskal-
dunen portzentaia esanguratsu batengan unibertsitaterainoko eskolatzea ekarri 
du. Eta hizkuntza bera ere, ezinbestean, ñabardura berriz jantzi eta osatu da, 
hedabieetako gaurkotasunak eta hartzileen hizkuntza-gaitasun eta eskakizunek 
hartaratua. Hurbilenetik ezagutzen dudan hedabidearen kasuan, irratiarenean 
alegia, egunero entzutea besterik ez, nola gaien trataeran hala hiztunen gaita-
sunean, zenbateko aurrerapidea egin den ohartzeko.
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Bigarrenik, teknologia berrien eraginaz ohartarazi nahi nuke irakurlea, 
komunikazio-edukien digitalizazioaz alegia. Gaur egun, hedabideetan euskaraz 
sortzen eta ekoizten den guztia jaso, itxuratu, gorde, berregokitu eta berrerabi-
li, eskura eta zabal liteke behin berritan, jatorrian bete izandako zereginari 
esanahi eta eginkizun berriak aurkituz. Horrela, entzule-ikusle-irakurlearekiko 
hizkuntza eta komunikazio harremanetan ere aukera berriak etengabe sortzen 
dira. Oraindik modu xumean bada ere, garapen bide oparoen atari baino ez da 
dagoneko ikusten eta entzuten hasiak garena [Telefonoetako erantzungailuetan, 
gasolindegietako surtidoreetan, tabako makinetan, kutxazain automatikoetan eta 
beste hainbat zerbitzu publiko automatizatutan…], inguratzen gaituen hizkun-
tza-paisaia erabat itxuraldatuko duten bitarteko teknologiko digitalizazuetan 
gertatzen ari den iraultzarena. Hogeitabost urteotako azken hamarkada etenga-
beko aldakuntza/aurrerapen garaia izan da eta datorkeenaren atari baino ez.

Ildo beretik, Internet sarearen unibertsalizazioak ekarri duen eragina ere 
azpimarratu nahiko nuke. Hizkuntzen Babel dorrea hortxe dago, ateak zabal 
zabalik, komunikabideontzat ere. Euskarazko irrati, telebista, egunkari, aldizka-
ri eta gainerako edukiak, hor eskaintzen ditugu sarean noranahiraino zabaldu eta 
nonahiko euskaldunen arteko harramanak bideratzeko bitarteko eta erraztasunak 
sortuz. Euskarazko hedabideok ere, aukera on gisa kudeatu beharreko bitarte-
koak dira, ia oraintsu arte ez geneuzkanak eta ongi baliatu beharrekoak.

Hedabideen, erakundeen eta era guztiteako elkarte eta enpresen web-orriak, 
norbanakoen nahiz taldeen ekimenez sortutako blog-ek, euskarazko edukien 

Euroseek, Jalgi, Euskonet, Eleka eta abar luzea)..., mundu berri oso bat gara-
tu da euskaraz ere, euskaldun jendeon arteko harreman-bide oparoak aukeran 
jarriz. Orohar, duela hogeitabost urte ametsetan ere aurreikus ezin genezakeen 
panorama interesgarria.

ZALANTZA ETA KEZKEN KOLORE, BELTZA

Lehen ere aitatua dudan bezala, 24 orduak euskaraz Donostiako Belo-
dromoan burutu zen jaialdi edo kantaldi erraldoi batez bukatu zen. Jaialdiko 
une batean JO TA KE IRABAZI ARTE leloa eskutan, han agertu ziren kapu-
txadun batzuk bertan bildutako jendetzaren txalo eta oihuak tarteko, ia uler-
gaitz egin ziren hainbat lelo aldarrikatuz. Borondatetsua da beti JO TA KE 
IRABAZI ARTE hori, zernahi delarik ere irabazi nahi den hura. Eraginkor-
tasunaren alderditik ordea, mesede handirik ez dakarren jarrera, talka jokabi-
de guztien antzera, antzu. Hedabide euskaldunen gizarte onespenaren ikuspe-
gitik eta ikusmolde ezberdinen arteko elkar osatze eta bategite posibleen 
ikuspegitik ere, kaltea gehiago sortu du indarraren poderioz gauzak lorga-
rriago izan ziteezkeela ulertarazi nahi horrek. Energia xahutzaile, gehiago, 
ilusio sortzaile baino.
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Berdintsu beste jite bateko jarrera erasokor eta kaltegarrirentzat eman 
dezakedan eritzia ere. Maiz entzun izan ditugu zipozkeria galantak euskarazko 
komunikabideek eragin izan ditugun ekimenen kontra. Ez da hogeitabost ur-
teotako ibilbidean, euskarazko hedabideen zeregin soziala, jazarpen ideologiko 
eta politiko zenbaiten zurrunbiloan nahasi nahi izan duenik falta izan. Hor 
daukagu, oraindik ere, EGUNKARIAren auzia, edozein eskubide-estatutan 
ontzat emango ez litzatekeen egoera judizial baten korapilo nahasietan trabatua 
eta ilunperatua.

Kolore beltzaren kezka eta zalantza-eremu horretan aitatu behar da Eus-
-

buru eta zereginetan, RTVEko lurralde ordezkaritzetan euskararen erabilera 
egokitzeko egin beharrekoetan gertatu den erabateko hutsegitea. Hutsaren 
hurrengo baino izan ez diren ahalegintxo batzuk baino ez ditu egin izan 
RTVEk Euskadiko Autonomia Erkidegoan dituen hedabideetan euskararen 
erabilera finkatu eta areagotzeko. Zerikusirik txikiena ere ez Kataluniako 

-
karaz, RNEn Euskadiko albiste emankizunen akaberan euskaraz egin ohi zi-
tuzten laburpenei zegokionean eta abar...).

Norbera beti da, komunikazioaren sokasaltoan, batzutan sokari eragiten 
diona eta besteetan sakasaltoan dabilena. Eta jolas hortan, hartzaile eta emaile, 
euskarazko hedabideen sokasaltoan lehial xamar bizi garen euskaldunon kopu-
rua, hor-nonbait dabil beti, izan telebista, izan irratia ala prentsa, 170.000ren 
inguruan. Izango da neurketa baikorragorik egingo duenik ere, baina, egin esan, 
gaur bai eta bihar ere bai, euskarazko hedabideen ohiko erabiltzaile eta kontsu-
mitzaile gisa, oso aintzakotzat hartzeko kopurua da.

Halere, badirudi ez direla beti denak eroso-eroso sentitzen euskarazko 
hedabideen erabilpen horretan. BERRIA eta HITZA aldizkarien irakurlegoare-

-

bera. ARGIA eta beste aldizkari espezialduen kasua kenduz gero, euskaldun 
askok egiten du aitormen hori: euskaraz baino erosoago irakurtzen duela 
gazteleraz. Zer izango ote litzake EAEko buletin ofizialaren irakurketaz gal-
degingo bagenu? Eta ez da idatzizko hedabideei bakarrik eragiten dien gaitza, 
maiz entzuten baitugu entzunikusizko komunikabideei dagokionean ere, eus-
kaldun askori egiten zaiola aldatz gora telebistako filme zenbait eta bestelako 
albiste saio batzuk behar hainako erosotasunez entzun eta jarraitzea.

Euskararen Legea – 1982 – Azaroak 24

Jaurlaritzak hizkuntza-normalizazioa bultzatuko du Espainiako Irrati-Telebistaren emanaldi-
-zentroetan, euskarak, Euskal Herriko hizkuntza propioa denez, behar duen presentzia izan 
dezan.
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Badirudi, oraindik ere badaukagula zertan saiatua eta ahalegindua emo-
zioen eta sentipenen mundua hedabideen egikera eta adierazpen-moduetara 
euskaraz ere behar adina egokitzeari dagokionean. Alde horretatik, nolanahi 
ere, oso aipagarriak eta txalogarriak iruditzen zaizkit Goenkale, Kutxidazu 
Isabel, Gaztea, Aupa Etxebeste, Sorginen Laratza, Wazemank, Balbemendi, 
filme eta erreportaia zerrenda luze baten bikoizketan eta abar luze bateko gi-
dogintzaren ildotik jorratzen joan diren hizkuntza-molde, erregistro eta adie-
razkortasun-bide berriak. Hori bai, etengabeko lan itzela hedabideoi oraindik 
ere eginkizun gelditzen zaiguna, emozioen eta sentipenen adierazpideak eus-
karaz nola gizarteratu sortzen eta asmatzen.

SORMENAREN KOLOREA: BERDEA

Azkenaldi honetan, zalantzarik sortu izan da, euskarazko hedabideetan 
lan egiten dugunon artean, euskarazko produktuen kontsumoaz. Euskarazko 
hedabideoi dagokionez, ez al da eskakizuna, kontsumoa urritu? Litekeena. 
Egia da, orain arte aipatu ditudan hainbat datutan nabarmentzen den bezala, 
inoiz ez bezalako aukera eta kontsumoa daukagula euskarazko hedabideen 
esparruan. Hogeitabost urteon ekarpenaz baikor naizela, alegia. Halere, ezin 
ezkuta dezakegu gure kezka, beste jarduera ekonomiko eta industrial askotan 
bezala, hedabideon munduan ere, aldarkortasuna delako gaurko egoeraren 
ezaugarri nagusi. Aldatzen ari da komunikazio produktuak ekoizteko modua, 
aldatzen zabalkunde bideak, aldatzen irakurle-entzule-ikusle-nabigatzaileen 
kontsumo usadioak ere. Aldagarritasun egoeraok nola kudeatu; aldagarritasu-
na, mehatxu eta arrisku gordin huts izan ez dadin, zertan eta nola hazkunde-
rako aukera eta indar bihurtu Kinka horretan bizi dugu gaurregun gure heda-
bideon kudeaketa-ardura, eta hala izango da honez gero gerora ere, beste 
giza-jarduera askotan bezalaxe.

Apenas daukagun sormen ahalegin etengabeko, iraunkor eta eraginkor 
baten aldeko apustua egin beste irtenbiderik. Eta, sormena, ezer bada, jarrera 
da. Lehenik eta behin, gure inguru hurbil eta ez hain hurbilaren behatzaile, 
obserbatzaile fin izateko eta etengabe ikasten aritzeko jarrera. Betikoan irau-
teak dituen arriskuak aurreikusteko metodologia eguneroko eginkizunen gur-
pilari ongi egokitzea. Aldagarritasunaren eta egokitzapenaren eskolak lehenbi-
ziko eragina norberarengan izan behar duela sinestea eta geure gogoan sendo 
txertatzea.

Esanak esan, ez da erraza euskarazko hedabideon kudeaketan esku artean 
dauzkagun eginkizunak burubidez zehaztea eta, gainera, ez naiz ni nor inoren 
eginkizunak izendatzen eta aholkuak ematen hasteko, merkekeria hutsean 
erortzeko harriskurik gabe. Nolanahi ere, idatzi honen azken txanpan, gure 
artean hizpide izan ohi ditugun eta idatzian zehar ere moduren batean aipatu-
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ta utzi ditudan hainbat gogoeta eta eritzi adieraziko ditut hitz bitan, sormena-
ren aldeko apustuaren harian:

– Portaera ekologikoagoa hedabideotako eduki-produkzioaren erabileran. 
Digitalizazioak eskaintzen dituen moldagaritasunak ongi erabiliz, ahalik 
eta eduki gehienen berrerabilpen eraginkorra lortu. Sormenaren iturri 
guztietatik erabilpenaren ibai zabala hedatuz eta etengabe ornituz. Mundu 
zabaleko euskaldun guztien eskura, euskaraz sortzen den guztia.

– Sormenaren indarrak mundu atseginago baten zerbitzutan jarri, elkar 
bizitza erosoago egin eta elkartasuna indartzeko; baita hedabideon gi-
zarte erantzunkizunetik ere. Besteak beste, hedabideetako edukien gai-
neko ardura nolakotasunaren, etikaren, estetikaren eta estiloaren gogo-
etara gehiago eramanez.

– Euskara ohiko komunikazio-hizkuntza dugunon arteko sarea zabaldu 
eta harremanak estutu; hedabideon jarduna ere gizarteko informazio, 
entretenimendu eta harreman usadio berrietara egokituz.

– Hizkuntza-komunikatiboaren bikaintasunaren aldeko jarrera eta apustua. 
Umorea, emozioen mundua, eguneroko gauza praktikoen erabilera, gi-
zarte harreman ludikoen mundua..., euskaraz atsegin adierazteko eta 
adierazpen hori gizarteratzeko eskola izan. Guraso, haur, eskolaume eta 
gazteen arteko katebegietan hizkuntzaren bikanitasunaren alde egin 
dezakegun ekarpena arduratsu betez.

– Euskararen gizarte-garapen eraginkorrena lortzen lagunduko duten ali-
antzak eragin eta gauzatu, nola euskal munduaren baitan, hala beste 
hizkuntza batzuetako komunikazio esparruetan ere.

Euskararen Normalkuntzarako Legeak 25 urte beteko zituen egunaren 
bezperan, 2007ko abenduaren 3ko arratsaldean, Euskaltzaindiaren Bilboko 
egoitzan hitzez esandakoak bildu eta osatu nahi izan ditut idatzi labur honetan. 
Irakurle, har ezazu aintzakotzat ezertan baliagarri gerta lekizuken hura eta, 
nolanahi ere, ez energiarik alperrik xahutu, oker esanak edo-ta egokitzat juz-
gatu ez dituzunak ausnarrean luze hartuz. Honez gero, jakin badakizu gure 
auzo txiki honetan non topa nazakezun eta, beti ere, probetxurako izan leki-
guke aurrez aurreko hitzaspertua. Hona, badaezpada ere, nireganako harreman 
bide erraz eta azkarra: beloki_julian@eitb.com



EUSKARAREN LEGEA ETA EUSKARA INFORMAZIO-
ETA KOMUNIKAZIO-TEKNOLOGIETAN

Andoni Sagarna

Euskararen Legeak 25 urte bete dituen une honetan, bidezkoa da galde-
tzea euskarak IKTetan gaur egun duen egoeran zer nolako eragina izan duen 
lege horrek. Badira, ordea, eragozpen batzuk galdera horri behar bezala 
erantzuteko. Lehenik eta behin, jakin behar dugu zein den euskararen egoera 
IKTetan eta gero legeak egoera horretan zer eragin izan duen.

Bi gauzak dira jakiten zailak: egoera konplexuegia da, ikerketa egokia 
egin gabe ezagutzeko, eta, aldi berean, egoera horretan eragina izateko espre-
suki sortua ez den lege batek zer nolako eragina izan duen jakitea ere ez da 
oso erraza.

Hortaz, galderari zuzenean erantzungo dioten datuen faltan, zeharka 
erantzuten diotenei erreparatu beharko diegu.

Mende-laurden horretan IKTek sekulako garapena izan dute gure artean, 
bizitzaren esparru guztietan gainera. Eztanda hori nekez aurreikus zezaketen 
legegileek garai hartan. Ez da harritzekoa bada arlo hori ez aipatzea legeak.

Beste esparru batzuk bai, aipatzen dira. Horrela, Euskal Herriko herrita-
rrei aitortzen zaizkien funtsezko hizkuntza-eskubideen artean hauxe dago:

c) Aldizkariak eta irrati-telebistetako eta beste hedabideetako emanaldiak 
euskaraz jasotzeko eskubidea.

Legea onartu zenean dozena bat urte falta ziren oraindik Internet gurega-
na iristeko, beraz, beste hedabideetako emanaldiak irakurtzen dugunean uler 
dezakegu agian legegileek gerora etor zitezkeen hedabideak legearen aplika-
zio-eremuan sartzeko zirrikitu bat irekita utziko zutela, nahiz eta hedabide 
berri posible horiek zein izan zitezkeen ez jakin.

IKTen garapena gure artean

Informatika 1960ko hamarkadan hasi zen hedatzen mundu-mailan. Hasi-
eran, espezialista gutxi batzuek bakarrik erabiltzen zituzten ordenagailuak, 
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ikerketan eta kalkulu zientifikoetan batez ere. Pixkanaka enpresa eta erakunde 
handitan erabiltzen hasi ziren eta 1982an, Euskararen Legea jaio zen urte 
berean, hasi ziren lehenbiziko ordenagailu pertsonalak guregana iristen. Le-
henbizikoak batik bat jostailu gisa erabiltzen ziren Commodore 64 eta ZX 
Spectrum izan ziren.

Geroxeago IBM PC eta Apple Macintosh 128K etorri ziren. Oso sistema 
traketsak ziren haiek orain ditugunen aldean. Macintoshek pantaila grafikoa 
bazuten ordurako, baina PCek karaktereak baizik ez zituzten erakusten beren 
pantaila monokromoetan.

Software aldetik, berriz, testu-prozesadoreak agertzen hasi ziren, haiek 
ere oraingoak baino askoz baldarragoak. Testu-prozesadoreen artean aurrera-
tuena Wang zen, baina ez zitekeen ordenagailu pertsonaletan erabil, ordena-
gailu handiei konektaturiko terminalen bidez baizik.Ordenagailu pertsonaletan 
erabiltzeko testu-prozesadorerik hedatuena WordStar zen, testuei formatua 
emateko hainbat tekla-konbinazio erabiltzea eskatzen zuena.

1990 arte itxoin behar izan genuen Windows 3.0 ager zedin eta horrekin 
PC bateragarrietara pantaila grafikoak irits zitezen. 1989an sortu zen MacOSe-
rako Microsoft Office eta hurrengo urtean Windowserako bertsioa.

Geroztik, IKTen bilakaera izugarria eta izugarri lasterra izan da: bulego-
tikako paketeak hedatu dira, disketeak, disko gogorrak, CD-ROMak, DVDak 
agertu dira, sare lokalak eta Internet, posta elektronikoa, sakelako telefonoak, 
SMSak eta MMSak, web orriak, blogak, wikiak, denak arrapaladan etorri 
zaizkigu, arnasa hartzeko betarik eman gabe.

Iraultza horren aurretik, film batean erakutsi izan baligute zer zeto-
rren, eta galdetu izan baligute ea euskarak hor zer leku izango zuen 25 urte 
geroago, seguru asko etsipenak jota geratuko ginatekeen. Denbora hori 
iragan ostean, benetan gertatu dena ikusita, esan dezakegu hain gaizki ere 
ez garela moldatu. Ehunka produktu sortu dira euskaraz, bereziki irakas-
mundurako, eta gutxiestekoa ez den presentzia hartzen joan da euskara 
Interneten. Hala ere, gauza bat da zer egin den eta horrek zer meritu duen 
eta beste bat zer neurritan erantzun diegun trumilka etorri zaizkigun behar 
horiei.

Ikus dezagun hori datu zehatzagoak erabiliz.

Euskarak IKTetan hartu duen lekua

Hainbat ikuspegitatik begira diezaiokegu gai honi (Artola, 1997). Kontu-
an izatekoak lirateke, besteak beste:

–  Arlo horretako euskarazko terminologia
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– IKTen irakaskuntzarako materiala

– Euskarazko softwarea

– Euskaratutako softwarea

– Euskarazko erabilera-eskuliburuak

– Hizkuntza erabiltzeko eta ikertzeko tresnak

– Euskararen presentzia Interneten

– Euskara sakelako telefonoetan

Terminologia aldetik hainbat lan egin dira (Alegria 1985, Elhuyar Fun-
dazioa-Euskaltel 2003, UZEI 2001a, 2001b, 2005a, 2005b), baina huts egiteko 
arrisku handirik gabe esan daiteke arlo horretako terminologiaren garapenak 
duen abiadura eta gurea oso desberdinak direla.

IKTen irakaskuntzarako material idatzien ekoizpena, beheko bibliografian 
ikus daiteke. Horren barruan zer dagoen aztertzen badugu, zenbait ondorio 
atera dezakegu. Esate baterako, liburuen tipologiari begiratzen badiogu, 1984-
-2006 bitartean, batez beste, unibertsitateko edo lanbide-hezkuntzarako 1,3 
titulu argitaratu dira euskaraz urteko. Miseria hutsa da hori noski.

Zerrendatu ditugun liburuen eta artikulu orokorren 54 tituluen egileen 
artean, badira batzuk askotan errepikatzen direnak eta jakin badakigu erakun-
deen izenean argitaratutako lanen egileak banan bana zerrendatuko balira ge-
hiagotan agertuko liratekeela eta ikerketa-lanen egileak aztertuko bagenitu ere 
hor leudekeela berriz. Horrek zeharka adierazten digu lan asko talde txiki 
baten euskaltzaletasunak eragindakoak direla.

Euskarazko softwarearen garapena ezin dugu lan honetan xeheki deskri-
batu, baina estatistika batzuk behintzat azter ditzakegu.

Bi arlo desberdin izan behar ditugu kontuan: alde batetik irakaskuntzara-
ko softwarea eta bestetik bestelako softwarea.

Lehenbiziko sailean, 1982tik 1996ra bitartean gauza handirik ez zen 
sortu, baina 1997an Eusko Jaurlaritza, EIMA III programaren bidez, irakas-
kuntzarako produktu digitalak ekoizteko dirulaguntzak ematen hasi zenetik 
2006. urtera arte 560 produktu kaleratu dira. Hona hemen urtez urte kaleratu-
tako produktu kopurua erakusten duen grafikoa:
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Produktu-kopurua guztia: 560
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Produktu horien guztien nondik norako guztiak xeheki ezagutu nahi ditu-
enak Euskal Ikasmaterialen EIMA katalogoa kontsulta dezake honako helbide 
honetan: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/eu/contenidos/
informacion/dih6/eu_15733/dih6.html

Bestelako aplikazioen ekoizpena nola joan den arloz arlo eta urtez urte 
honako taula honek erakusten digu:

Urtea Bulego
aplikazioak Hizkuntza Aisialdia Tresna

orokorrak
Internete-

koak
Dokumen-

tazioa
Beste

zenbait
1992 0 1 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 1 1 0 0 0 1
1995 0 1 0 1 0 0 1
1996 0 2 2 0 1 0 1
1997 0 4 1 0 1 0 0
1998 0 5 2 3 0 0 1
1999 0 3 0 3 2 0 1
2000 1 5 4 1 0 0 3
2001 0 4 3 2 3 0 0
2002 0 5 9 0 0 0 0
2003 7 5 1 1 8 4 0
2004 7 0 1 5 4 1 0
2005 2 2 1 1 4 1 0
2006 8 4 4 7 16 15 1

25 42 29 24 39 21 9
Produktuak guztira: 189
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Produktu horien artean era askotakoak daude. Ikus ondoko taulan anizta-
sun hori erakusten duten adibide batzuk:

Software-mota Zenbait adibide

Bulegoko aplikazioak Open Office, Scribus, Microsoft Office 2003, OmniPage 

Hizkuntza lantzekoak Xuxen, Euskalbar, Atariko proben jolasak, Bizkaifon, 
XX. mendeko euskararen corpus estatistikoa, Euskal-
term, Elhuyar Hiztegia, Morris Hiztegia, Sinonimoen 
Hiztegiak, ZT corpusa, Ereduzko prosa gaur, Corpeus, 
Harluxet Hiztegi Entziklopedikoa, etab. 

Irakaskuntzarakoak CDak, DVDak, disketeak, jaisteko aplikazioak eta Inter-
neteko zerbitzuak 

Aisialdirakoak Euskal Jolasen Bilduma, Estropadak, Olentzeroren basoa 

Sistemak eta baliabideak Linux Debian, Linux Mandrake, Windows XPren inter-
facea, Panda Titanium 

Udako Euskal Unibertsitateak mantentzen duen software-katalogoan 
aurki daitezke xehetasunak, honako helbide honetan: http://softkat.ueu.org

Hizkuntza-ingeniaritzan egin diren aurrerapenak ere balio handikoak izan 
dira. Sail honetan bereziki aipatzekoa da EHUko Informatika Fakultateko IXA 
taldeak egindako lana. Lan bikain hori ezagutzen ez duenari helbide hau bisi-
ta dezan gomendatuko nioke biziki: http://ixa.si.ehu.es/Ixa

Alabaina, ikerketa-mailatik esparru komertzialerako bidean oraindik 
urrats askorik ez da egin.

Hori guztia egin ahal izateko, Hezkuntza eta Kultura sailetatik emandako 
dirulaguntzak erabakiorrak izan dira, zalantzarik gabe, baina jende saiatu asko 
lanean jardun izan ez balitz, dirulaguntzek bakarrik ez zuten emaitza hori 
ekarriko.

Erabilera-eskuliburuen kasuan, gure artean erabiliena den Windows sis-
tema eragileari buruzko azkenekoa Windows 98arena izan zen. Bertsio horren 
ondoko Windows 2000, Me, XP edo Vistak ez dute eskulibururik izan.

Microsoft Office bulegotika-paketearen azkeneko eskuliburuak Word 6.0, 
Excel 5.0 eta Access 2.0 hartu zituen. Geroztik Office 4.2, Office 98, Office 
2001 eta Office 2004 pasa zaizkigu eskulibururik gabe.

Open Office-ren kasuan 1.0.2 bertsioaren eskuliburua argitaratu zen, 
baina dagoeneko 2.3.1ean gaude. Bistan da softwarearen berrikuntzari ez
diogula inola ere erantzuten eskuliburuen aldetik.
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Euskararen presentzia Interneten

Arreta berezia merezi du atal honek, IKTen arloan gizarteko sektore 
guztiek euskararekiko dituzten jarrerak islatzen dituelako. Horregatik, orain 
baino lehen izan nuen interesa gai hori jorratzeko, 2003an hain zuzen. Orduan 
egin nuen azterketan erabilitako metodologia eta handik ateratako ondorioak 
ondoko lerroetan laburbiltzen saiatu naiz. Garai hartan idatzi nuen txostena 
osorik ikusi nahi duenak honako helbide honetan du:

http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1057751702

Euskarazko edukiak zituzten ahalik eta web orri gehienak biltzen saiatu 
ondoren, haien artetik lagin bat aztertuz ateratako ondorio batzuk atera nituen 
2003an.

Honela labur zitezkeen euskarazko edukiak zituzten web orriei buruzko 
ondorioak:

– Erdiak baino gehiago herri-erakundeenak, irabazasmorik gabeko elkar-
te pribatuenak edo ikastetxeenak ziren. Oso gutxi ziren enpresa-mun-
dukoak

– Irabazasmorik gabeko elkarte horien heren bat euskara-elkarteak ziren

– Euskarazko edukiak zituzten herri-erakundeen web orrien erdiak baino 
gehiago Eusko Jaurlaritzarenak edo Hego Euskal Herriko udalenak ziren.

– Ipar Euskal Herriko herri-erakundeen euskarazko web orririk ez zen ageri.

– Nafarroako herri-erakundeen web orriak oso urriak ziren (sail horreta-
koen %6)

– Herri-erakundeen web orrien heren batek erakundeari buruzko informazio 
orokorra ematen zuen eta beste hainbeste hezkuntza-arlokoak ziren.

– Euskarazko edukiak zituzten web guneen hasierako orrien %25ek es-
painieraz zituzten edukiak

– Irabazasmorik gabeko elkarteen kasuan, orri nagusietan euskara soilik 
edo nagusiki ageri zen erdietan baino gehiagotan

– Ikastetxeen web guneetan orri nagusia espainieraz zegoen lautatik ba-
tean eta eleaniztuna zen beste hainbestetan. Unibertsitateen kasuan er-
diak ziren espainierazkoak soilik.

– Gutxi ziren Internetek ahalbidetzen dituen eduki multimedia, interakti-
bo eta transakziozkoak eskaintzen zituztenak. Erdiak baino gehiagok 
eduki estatikoak bakarrik zeuzkaten.

Geroztik ez dut azterketa osoa berriz egin, baina web guneen jabeen 
banaketa berriz aztertu dudanean argi eta garbi ikusi dut lehen ez zeuden 
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euskarazko wikiak eta blogak onddoak basoan bezala hazi direla lau urteotan. 
Erabiltzaileak egile bihurtzeko eta lankidetzan jarduteko joera hori fenomeno 
orokorra da.

Ondorioak

 Esan dezakegu teknologiaren uholdeari erantzun egin diogula eta aldez 
aurretik espero genezakeen baina hobeto seguru asko. Horrek ez du esan nahi, 
ordea, hainbat arlotan hutsune handiak ez ditugunik. Enpresa-munduan, esate 
baterako, informatika ez da oro har euskaraz erabiltzen. Sakelako telefonoek 
ez dute orain arte euskaraz jakin. Uholdeak ez gaitu erabat ito, baina arlo 
batzuetan higadura-marka nabarmenak utzi dizkigu.

Zein izan da Euskararen Legearen eragina? Zalantzarik gabe euskararen 
aldeko laguntzen bultzatzailea izan da lege hori IKTetan ere. Baina euskara 
zer arlotan ageri den ahulago eta zer arlotan ez hain ahul begiratzen badugu, 
garbi ikusten dugu kultura eta hezkuntza munduak hor nonbait salbatu direla, 
baina hortik kanpo ez dela ezer askorik aurreratu.

Aurrera begira, aztertu beharra dago eredua. IKTetan euskarak duen lekua 
ez da Hezkuntza eta Kultura sailetako kontua soilik eta ezta dirulaguntza bidez 
soilik konpon daitekeena ere. Azpiegitura-kontua da. Sail guztiek parte hartu 
beharreko gaia da, bereziki Industriak.

Zenbait arlotan oso erronka gogorrak datoz, esate baterako Osasun arloan, 
osasun-txartel digitalarekin eta historia kliniko digitalekin.

Herritar bakoitzak bere historia kliniko digitala euskaraz kontsultatzeko 
eskubidea izan beharko luke, eta euskaraz lan egin nahi duten osasun-arloko 
profesionalek aukera izan beharko lukete hala jarduteko.

Printzipioz hain arrazoizkoak diruditen helburu horiek konplikazio tekni-
ko eta ekonomiko handiak dituzte. Terminologia tekniko estandarizatuak 
(SNOMED CT, adibidez) prestatu behar dira, besteak beste hizkuntza desber-
dinetan lan egiten duten Osasun-Zerbitzuen artean bateragarritasuna (interope-
ratibitatea esaten diote) lortzeko, maila teknologikoan ez ezik, baita semanti-
koan ere. Terminologia estandarizatuari eta dokumentuak kudeatzeko aplikazio 
informatiko aurreratuei esker, diagnostiko baten edo tratamendu baten deskri-
bapena hizkuntza batean egina badago ere, beste hizkuntza batean irakur 
daiteke.

Galdera hauxe da: benetan nahi dugu euskara erabili ahal izatea Osaki-
detzan? Erantzuna baiezkoa baldin bada, orain arte izan ditugun erronkak 
baino askoz handiagoak datozkigu.

Beste arlo batzuetan ere panorama oso antzekoa da.
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Arestian uholdea aipatu dut, baina agian metafora egokiagoa litzateke 
maldan behera datorren elur-bolarena: teknologiaren garapenak dakarren 
arriskua gero eta handiagoa da eta gero eta lasterrago dator.

Nire ustez erabaki estrategikoak hartu behar dira, gaur egun ditugun 
mugak gainditzeko. Adibidez, hizkuntza-politika Kultura Sailaren ardura iza-
tetik Sail guztiak inplikatuko dituen eredu batera joatea ez ote den komeni 
galdetuko nuke.

Dirulaguntzak izan behar dute arazoari erantzuteko tresna ala beste zer-
bait behar da? EITB ez zen sortuko dirulaguntzak eskaini eta ekimen pribatu-
aren zain geratuta.
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EAEko EUSKARAREN LEGEAREN GARAPENAZ 
NAFARROAREN IKUSPEGIA

Nire sentimendua

Sagrario Aleman

Euskal Autonomia Elkarteko Euskararen Legeaz eta beronen garapenaz 
aritzeko aitzakia ederra da Legearen 25. urteurrena. Urte hauetan hizkuntza 
normalizazioa dela eta, ikusi, irakurri eta entzun ditugunak eta sentitu eta bizi 
izan dudana datorkit burura. Ez dut naski, Nafarroaren ikuspegia azalduko, 
nirea, neronena, baizik.

Hemen ere, toki guztietan bezala, zenbat buru, hainbat aburu. Hortaz, 
beharbada ikuspegiak, nire ikuspegiak neurri batean, beste toki batzuetan, 
Nafarroatik kanpo, ematen den askorenarekin izanen du antzekotasunik, eta 
Nafarroan izanen da nik ematen dudan ikuspegitik arras beste bat duenik ere.

EAEko Euskararen Legearen garapenaz pentsatzen hasi eta nahitaez 
Nafarroako Euskararen –edo vascuence-ren esan beharko ote nuke?– Legea-
rekin eta bere garapenarekin alderatu dut. Horregatik hemen, maiz, Nafarroa-
koa izango dut hizpide. Hau hobeki ezagutzen dudalakoz eta Nafarroako 
Euskararen Legearen garapenaz arduratu behar zutenek ezarritako bidean bo-
rrokatu eta sufritu behar izan dugulakoz.

Horrexegatik esan nezake miraz, inbidiaz, ikusten dudala Euskal Autono-
mia Elkarteko Euskararen Legea bera; etsipenez ere ikusi izan dut ordea, eta 
zer esanik ez, amorruz, haserre ere bai, zenbaitetan, harriturik, ez gutxitan 
Legearen garapena.

EREDUGARRI

Mundu zabalean hizkuntza normalizaziorako hainbat lege izanik ere, 
euskararen normalizaziorako hau zen lehenengoa. Alde horretatik, Nafarroa-
ko euskararen legea egiteko, –gure nahia lege bakarra Euskal Herri guztira-
ko izatea baldin bazen ere–, EAEko 82ko Lege hau eredutzat edo, nahi bada, 
abiapuntutzat har genezakeen. Beti ere, aurreko bat eredutzat hartzen denean 
hura hobetzeko asmoz egiten da. Zoritxarrez, ordea, Nafarroan, euskararen 



1546 EUSKERA – LII, 2007, 3

normalizaziorako lehenengo legea, EAEkoa, hobetu ez, baina, txartu egin 
genuen, eredu izan zitekeen lege honetatik urrundu. Hori ez da harritzekoa, 
bestalde, Nafarroan ikusi dugun ibilbidea kontuan izanik. 1980an Nafarroa-
ko Parlamentuak euskararen ofizialtasunaren Ebazpen bat onartu zuen. Bi 
urte geroago, 82an, Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari 
buruzko Lege Organikoan, zonifikazioaz hitz egiten zen, beraz, euskara 
gaztelaniarekin batean Nafarroa guztiko hizkuntza ofiziala izatetik, ofiziala 
Nafarroako eskualde euskaldunetan bakarrik izatera pasatu zen, Parlamen-
tuan onartutakoa baztertuta. Lege Organiko honek euskara ofiziala zein 
udalerritan izanen zen geroko legearen baitan utzi zuen. Horregatik, aurre-
kari hauekin, ezin zitekeen espero, 1986an, Euskarari buruzko Foru Legea 
EAEkoa baino hobea egitea, Madrila hobetzera edo amejoratzera joan eta 
txartu zutenengandik.

Hala ere, esan behar dugu Lege honek aipatzen dituen puntu beretsuak 
dituela Nafarrokoak ere: erabilpen ofiziala, hezkuntza eta komunikabideak. 
Haratx, bada, EAEko Legea oinarritzat hartua. 

Nafarroan, Legea onartu aurretik, ikerketa soziolinguistikoa egiteko dei-
aldi bi egin ziren, lehenengoan Hortensia Viñes andereari esleitu zioten baina, 
honek ez zuen inolako ikerketarik egin. Bigarren deialdian, Jesus Azkonari 
esleitu zioten ikerketa. Legea egin zutenek, ordea, ikerketa honi eta Azkonak 
zonifikaziorik ez egiteko aipatu zuen gomendioari kasu gutxi eginik, Nafa-
rroako zati batean besterik ez zuten onartu ofizialtasuna Hobekuntza Legeak 
eskatzen zuen edo zioen bezala. Eremu euskaldunean Nafarroako populazioa-
ren %11 inguru besterik ez zen bizi, eta zerbitzu gehienak eremu horretatik 
kanpo dituzte horko bizilagunek. Zonifikazioa egiteko erabilitako irizpidea 
inork ez dugu ezagutzen, Legea egin zutenek beraiek ere ba ote dakiten za-
lantzagarria da. 

Azkonaren iritzitz, zonifikazioak herri euskaldunetako biztanleen kon-
plexua sorraraziko zuen eta euskararen inguruan zegoen identifikazio kolek-
tiboa hautsiko zuen. Gainera, bere ustez, euskara ofiziala Nafarroako eremu 
osorako egin zitekeen inolako problema tekniko edota soziologikorik gabe. 
Gaur, Nafarroako Gobernuaren diskurtsoak, Legearen garapen ezak eta Legea 
beti era murriztalean interpretatzeak Azkonak aipatzen zuen euskararen ingu-
ruko identifikazio kolektibo hori hautsi du, neurri handi batean. Lege egileak 
zatikako ofizialtasun horren aitortzaren benetako helburua betetzen ari dira 
horrela. 

Horregatik miraz eta bekaizti ere ikusten dut 1982ko Legea bera, gurea 
baino askoz hobea delako, ofiziala erkidego guztian.

Ondokoarekin alderatzeko joera izaten dugu beti, ni ere horretan ari naiz, 
ez nuke hala ere, bata bestea baino hobea edo garapen hobea izan duela esa-
teagatik, bata ona eta bestea txarra direnik esanahi, batak ez baitu bestea on-
tzen. Direnak dira.
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Miraz begiratzen diot 82ko Lege honi, zonifikaziorik egiten ez duelako 
eta gureak zonifikazioaz hitz egiten duelako, inon, guk dakigula, inongo lege-
tan egin ez den gauza. Hizkuntzaren normalizazioaz ari diren legeak lurralde-
tasunean edo norbanakoen eskubideetan oinarritzen dira, baina, Nafarroakoa 
ez batean eta ez bestean ez da oinarritzen.

Bekaizti, bekaizti naiz, Administraziotik, edo nahi bada agintetik, egiten 
den diskurtsoarekin, azken hamar edo hamabost urtean Nafarroan egin den 
diskurtsoarekin zer ikustekorik ez duena. Nafarroan euskara gutxietsi egiten da 
agintearen aldetik, eta beste hizkuntza batzuen balioa euskararen gainetik jar-
tzen da. Nafarroako Lehendakariaren eta zenbait alderditako buruen adierazpe-
nak, Gobernuak hartzen dituen hainbat neurri edota epaile askok beren epaietan 
esaten eta idazten dituztenak begiratzea aski dugu horretaz jabetzeko.

Sentiberatze kanpainak egiten direla- eta inbidia dut.

EAEn, hainbat arlotan, erdietsi diren aurrerapenez ere bai. Administrazio-
an, arlo sozio-ekonomikoan, hezkuntzan, hedabideetan, teknologia berrietan... 
Nahi nuke horrelakorik Nafarroan.

Helduen Euskalduntze Alfabetatzekoekin harreman normalizatuak badire-
la ikustean, arloa gero eta gehiago laguntzen dela ikustean, nola ez dut, bada, 
horrelako sentipenik izanen. Nafarroan sortu berri den Euskararen Institutua-
rekin gauzak aldatzen hasiko ote diren itxaropena badugu. Itxaropena gauzak 
aldatzea nahi dugulako, ez, benetan, deus berririk ikusi dugulako 

Inbidia, Euskararen Aholku Batzordeak funtzionatzen duela ikustean, 
Nafarroakoak ez bezala, lanak egiten direla ohartzean. Ikastetxeetan euskara-
ren erabilera indartzeko planak EBPN udal-ereduekin uztartzeko txostena; 
Euskalduntze-alfabetatzea hobetzeari begirakoa; euskararen kalitatearen ingu-
rukoa; esparru sozioekonomikoan euskara biziberritzeko estrategiak biltzen 
dituena...

Etsipena, etsipena ere, izan dut. Etsipenez begiratu dut, irakaskuntzako 
eredu guztiek euskalduntzeko balio ez izan arren, 25 urtez eutsi zaielako. 
Derrigorrezko hezkuntzaren bidez bermatua beharko zukeen euskararen jaki-
tea. Pentsatzekoa litzateke 25 urtetik beherako gazte guziek jakin beharko 
luketela, ez badira, behintzat, azken urte hauetan iritsi hona.

Noiz aldatuko da ereduena? Hori askotan pentsatu izan dut. Etsipena 
horregatik esaten dut. Badakit zaila dela aldatzea, jende asko kontra dagoela, 
ez duela deus jakin nahi euskara ikasi behar horretaz, hezkuntzan tentuz, po-
liki eman behar direla pausoak, baina etsipena izan dut, polikiegi eman baiti-
ra pauso horiek. Nire ustez, hasiera-hasieratik behar zuen eredu bakarra, 
euskara haur guztiek ikastea bermatuko zuena. Nafarroako Legea, Vascuence-
ren Legea, onartu aurrettoan, 1986ko urri-azaroan, EAB edo Euskararen Al-
deko Batzordean, bertako legea zela-eta antolatu ziren batzorde horietan, 
pentsatu zen interesgarria izan zitekeela Nafarroako Legea izanen zen horren 
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inguruan, nolabaiteko hausnarketa egitea. Horretarako, sozioliguista zenbait 
gonbidatu genituen, Arazil, Pitarch, Txillardegi eta Larrañaga oker ez banago. 
Pitarchek, jardunaldiaren ondoren esan zuen, lege batek, minimoki onargarria 
izan dadin, ziurtatu beharko lukeela lehen hezkuntzaren bukaeran guztiek 
euskara jakitea. Eta 25 urte eta gero, oraindik, ezin esan dugu hori.

Hala ere, oraintxe Miquel Gros i Lladósek Recuperacion del euskara en 
Navarra liburuan idazten duenez, eskolari esker euskara dakitenen ehunekoa 
asko handitu omen da Nafarroan. Lurralde honetan ere, D ereduak zabaltzeko 
dituen zailtasunak zailtasun, euskara jakitean aurreratzen ari gara nonbait. 
Liburu horretan jasotzen diren azken datuak 2001ekoak dira, geroztik, atzerri-
tik etorritako haur eta gazte asko bizi da gure lurraldean eta hauetako gehien-
tsuenak, A eta G ereduak indartzeko erabili dituzte eta, bitarte honetan, beste 
eredu bat ere, ingelesez, ezarri digute.

Haur eskolatik Unibertsitatera, irakaskuntza guztian, euskara ikasteko 
eskaera eskaintza baina askoz ere handiagoa da Nafarroan. Iruñean 11 haur 
eskola publikoetatik bi baizik ez dira euskaraz. Eskaintzaren %65 da gaztela-
niaz, ingelesez %24 eta euskaraz, berriz, %11 besterik ez.

*  *  *

Amorrua ere izan dut. Amorrua Biziberritzeko Plana abian jarri dutene-
an, aurretik zegoen Bai Euskarari egitasmoarekin uztartzeko gauza izan gabe, 
Bai Euskarari Euskal Herri guztiko udalerrietan martxan jartzeko baliagarri 
izanik. Nafarroan, Bai Euskarari Baztan, Barañain eta Sakanan abian da da-
goeneko. Ez ote zen hobe elkarrekin adostea eta izatez ere osagarritasuna 
bilatzea?

Eusko Jaurlaritza, lege honen garapenean-edo, Euskaldunon Egunkaria 
sortzekotan zegoenean, euskarazko beste egunkari bat sortuko ote zuen zebi-
lenean, zer esanik ez. Eta ez bi egunkari nahi ez ditugulako, baizik eta une 
hartan zaila zelako bi egunkari bizi ahal izatea, oraindik batekin hasi gabe eta 
bigarrena egin nahi izatea. 

Elebide sortzean ere, aurretik beste ekimen bat antzeko funtzioekin baze-
larik, sentimendu bera izan dut. Nolabait, herri ekimenetik hainbeste lan, 
ilusio, diru eta ahalegin jarrita egin diren edo erdietsi diren ekimen horien 
paralelo bat antolatzea da amorrarazten nauena.

*  *  *

HABE eta helduen euskalduntzearen artean ere antzeko zerbait gertatu 
zen, hasiera hartan. 

Lan horietan edo ekimen horiek aurrera eramaten aritu direnak aintzakotzat 
ez direla hartzen dirudi, eta administrazioaren ekimena normalizaziorako, ez, 
baizik eta aurretik dagoenaren gainetik egindako neurritzat ikusi izan dugu. 
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Galdera egiten dut, ez ote da posible denak elkar harturik ahalik eta proposamen, 
plan, plangintza edo eredu egokiena egitea? Gogo eta indar guztiak bat egitea?

*  *  *

Onuragarria. Bai, zuzenean edo zeharka, onura ekarri digu. Nafarroan 
ere eragina izan baitu Euskararen Lege honek.

EGA titulua emateko eskumena Nafarroan bertako Gobernuaren menpe 
egotea ere, nolabait, lege honekin, edo bederen, EAEn euskara ofiziala aitor-
tzearekin loturik dagoela uste dut. 

Lege honi esker Nafarroako hainbat ikaslek beren ikasketak euskaraz egin 
ahal izan dituzte EAEko unibertsitateetan, bestela beste inon ezin izanen zi-
tuzten euskaraz egin goi mailako ikasketak. Honelako edo bestelako ikerketak 
egiterik ere izan dute, Jaurlaritzaren laguntzei esker.

Hizkuntzaren erabilera sustatzeko hain beharrezkoa den telebista ere 
lege honi zor diogu. Nafarroako Udal eta pertsona askoren ahalegin franko 
ere behar izan da, Nafarroako Gobernuaren oztopoak gaindituz, telebista 
euskaraz ikusi ahal izateko. Euskadi Irratia entzuteko ere aukera paregabea 
dugu, euskarazko irrati bati, Euskalerria Irratiari, lizentziarik ematen ez di-
oten hirian.

Modu batez edo bestez, legearen babesean laguntza handiagoa edo txiki-
ago jasotzen duten Berria eta aldizkari hau eta beste ere irakurtzen ahal dugu. 
Gauza bera esan dezakegu beste zenbait argitalpenez, aisia eta eskolarako 
material eta testuez,...

Nafarroan bada elkarterik, komunikabiderik, barnetegirik, eta abarrik lege 
honen bidez diru laguntza jaso duenik, zuzenean edota Euskara Elkargoaren 
bidez.

Ikerketa eta inkesta soziolinguistikoak egitea ere ahalbidetu du. EAEn 
egiten diren erabileraren inguruko sentiberatze kanpainak ere, bertarako ez 
ezik, Nafarroa eta beste lurraldeetarako ere ziur baliagarriak direla. 

Zer esanik ez, Euskal Autonomia Erkidegoko Euskararen Lege hau dela-
eta hartu diren hainbat neurrik, Nafarroan ere, ekarri duela motibazioa handi-
tzea eta euskara prestigiatzea eta baloratzea. 

Polita da, CANek edo Nafarroako hainbat enpresek, beren publizitate eta lo-
goetan euskara darabiltela ikustea, segur aski, neurri batean bederen, Eusko Jaur-
laritzako 6/2003 Legeari, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutoari, esker.

*  *  *

Larriturik eta harriturik ere hartu izan ditut zenbait gauza. Harritu 
ninduen ikaragarri Osakidetzako oposizioetan aurkezteko euskara jakin beha-
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rrik ez izatea, izugarri larria iruditu zait hori. Behin eta berriz, agertu da 
egunkarietan horren aurkako salaketa. Harritu egin nau, euskara jakitea ez 
eskatzea, azken batean gaur egun sartuko diren langile horiek, langile erdaldun 
horiek, hor izanen ditugu luzerako, edo administrazioak horiek euskalduntzeko 
inbertsioa egin beharko du, gainerakoan beste 25 urtez Osakidetzak oraindik 
erdaraz funtzionatuko du.

Harrigarria, benetan zerbitzu guztiak euskaraz eskaini nahi baditugu. 

2006an, 4300 lanpostutik gora eskaini ziren eta horietatik % 23ri besterik 
ez zitzaien eskatu euskara derrigor jakitea, hala ere, aurrera pausoa izan zen, 
lehenengoz eskatu baitzen euskararen derrigorrezko ezagutza.

Herrizaingoari buruzko kexak ere maiz jaso izan dira Behatokian. Egun-
karian, euskarazko bakarrean, salaketa eskutitzak frankotan argitaratzen dituz-
te, euskaraz ez dakitelako ertzain askok, edo jakinik ere, erdaraz erantzuten 
diotelako askotan hiritar euskaldunari, eta modu txarrean, gainera.

Administrazioan euskararen normalizazioa zein mantso ari den ohartzea 
ere ez da batere lasaigarria. Orain arte egin diren hiru Plangintzaldiek EAEn 
ez dute erdietsi ezarritako helburua bera ere. Jakina, Nafarroan arlo honetan 
egin dena hutsaren hurrengoa da. 

Oraindik ere, euskararen herrian euskaraz jakin gabe lasai, inolako kezka 
eta ardurarik gabe, bizi daitekeela ikustean larritzen naiz. Eta alderantziz, 
euskaraz bizi nahi izatea edo euskaraz bizitzen saiatzea eragotzia dago, eta 
zigortua ere bai zenbaitetan. 

*  *  *

Kezkagarria oso, batzuetan, maizegi, legearen garapenak zenbait jende-
rengan sortu duen ezinegona. Oraindik, hizkuntzaren inguruko zenbait topi-
kok bizirik dirautela ohartzea, askoren diskurtsoa entzutea. Funtzionario as-
koren jarrera ezin kezkagarriago eta lotsagarriago iruditzen zait, euskara ez 
ikasteko beren ahaleginetan. Sindikatu zenbait ere gogor aritu da, langileen 
eskubideen defentsan haien esanetan, baina, benetan, hiritarrok euskaraz 
atendituak izateko dugun eskubidea urratuz. Bertendonakoa gogoratu behar 
ote dugu?. Horrelako jarrerak, EAEn ezezik, Nafarroan ere behin baino ge-
hiagotan izan dituzte sindikatu horiek berek. Euskara jakitea eskatzea edota 
ikasteko aukera eta baliabideak ematea, bortxaketa eta jarrera diskriminatzai-
letzat jo dute.

Kezka, Nafarroako Gobernuak eta hemengoak elkarrekin izan dituzten 
edo izan ez dituzten harremanak, gaizki ulertzeak, ikustean. Kezka, azken 
batean, Euskal Herri osorako hizkuntza politika bat ez dugula ikustean. Pena, 
garai batean genituen helburuak oraindik ez ditugula erdietsi ikustean, garai 
batean genituen esperantza horiek ez direla bete dakusagunean.
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Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet Euskaltzaindiari eta Sabino Arana 
Fundazioari, Euskal Autonomia Erkidegoko Euskararen Legearen garapenaz 
aritzeko, Jardunaldi honetara gonbidatu izanagatik. 

25. urteurrena azken helmuga ez denez gero, hausnarketarako parada 
baizik, itxaropena erantsi nahi diot hemendik aitzina egiten ahal denari begi-
ratuz.





EUSKARAREN LEGEA
1982ko oinarrizko legea, euskeraren erabilpena araukotzezkoa

Ipar Euskal Herriko ikuspegi bat

Erramun Baxok

1982ko azaroaren 24ean, Carlos Garaikoetxea lehendakariak Euskadiko 
herritar guztiei agindu zeien euskararen erabilpena normalizatzeko oinarrizko 
legea bete dezaten. Legearen bi erreferentziak Espainiako Konstituzioa eta 
Autonomia Estatutua dira.

1978ko Espainiako konstituzioak dio «Gaztelania da Espainiako Esta-
tuaren hizkuntza ofiziala. Espainiar guztiek dute gaztelania jakiteko egin-
beharra eta erabiltzeko eskubidea. Espainiako beste hizkuntzak ere ofizia-
lak izango dira haiei dagozkien autonomia-erkidegoetan, beraietako 
estatutuekin bat etorririk». Hona zer dioen 1979ko Euskal Herriko Auto-
nomia Estatutuak:

Euskarak, Euskal Herriaren berezko hizkuntza denez, hizkuntza ofizialen 
maila izango du Euskal Herrian gaztelaniarekin batera, eta guztiek dute bi hiz-
kuntzok ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea (6. artikulua).

1982ko oinarrizko legearen ekarpen onak ezagun dira Ipar Euskal Herri-
raino bederen hiru moldez:

– euskararen ofizialtasuna adieraziz,
– mugaz-gaineko lankidetza bermatuz eta
– soziolinguistikazko plangintza eskatuz.

I. KOOFIZIALTASUNA JARRAIBIDE

1982ko euskararen legeak, maiz bi hizkuntzen ofizialtasuna adierazten 
du: «Euskal Herriak euskara du berenezko hizkuntza (2. atala). Euskal Herri-
ko Autonomia-Elkartearen hizkuntza ofizialak euskera eta gaztelania dira
(3. atala). Nolazbait koofizialtasun hau jarraibide bilakatu da Iparraldean.

Euskaltzaindiak, 1994ko ekainaren 30ean Miarritzen egin zuen bilkuran 
aho batez onartu zuten Jean Haritschelhar euskaltzainburuak aurkeztu zuen 
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gutun bat Frantziako gobernuari eskatuz «euskararen ofizialkidetasuna eta 
euskaltzaindiaren aitorpen ofiziala». Euskaltzaindiak aitorpen ofiziala erdietsi 
zuen 1995ean onura publikoaren onespenaren bidez, dakigularik 1901eko le-
gea onespen minimala dela. 

Ofizialtasunari buruz gure itxaropenaren oinarria zen Eskualdeetako eta 
eremu urriko hizkuntzen Europako gutuna. Alabaina Frantziako gobernuak 
1999ko ekainean izenpetu zuen Europako gutuna. Baina Errepublikaren 
presidenteak eskaturik, Konstituzio Kontseiluak bere iritzia eman zuen eta 
1999ko ekainaren 15ean erabaki hau hartu zuen:

Europako gutunak baditu Konstituzioaren aurkako klausulak.

Irabaki honek legearen indarra baitu, legebiltzarrak ezin du berretsi 
Europako gutuna bere osotasunean. Alabaina hiru printzipio badira onartezi-
nak Konstituzioko 1. eta 2. artikuluen arabera, hiztunen eskubide kolektiboak, 
hizkuntza eskubidearen lurraldetasuna eta herri hizkuntzen erabilera publikoa. 
Hain zuzen ofizialkidetasun baten oinarriak liratekeenak.

Halere, idazki berean, Konstituzio Kontseiluak onartzen du eskualdeetako 
hizkuntzek badutela toki bat eremu publikoan, adierazpen askatasunaren ize-
nean. Aterabidea aurkituko da bi mugaren artean: alde batetik 1789ko Gizaki-
aren eta herritarraren eskubideen adierazpeneko 11. artikulua:

«herritar orok hitz egin dezake, idatz eta inprima askatasunez»; eta bestalde 
Konstituzioaren 2. artikulua «Errepublikaren hizkuntza frantsesa da». «Konstitu-
ziaren 2. artikuluak ez du debekatzen itzulpenen erabilera, eta atal horren ondo-
rioz ezin da baztertu adierazpen eta komunikazio askatasunak duen garrantzia 
irakaskuntzan, ikerketan, eta entzun-ikusizko komunikazioan».

Erran dezakegu Europaren eraginez, Euskadiko adibidea barne, Frantziako 
jokamoldea nolazbait aldatu dela eskualdeetako hizkuntzen onerako eta gaurre-
gun «hizkuntza frantsesa eta Frantziako hizkuntzak» parekatzen direla ondare 
nazionalaren edukian. Adibidez garapen iraunkorraren eremuan 1999ko Voynet 
legeak definitzen du hizkuntza politika orokor bat:

ekintzak jarri behar dira abian frantsesaren sustapena eta hedapena berma-
tzeko, eta, orobat, erregioen nahiz gutxiengoen kultura eta hizkuntzen babesa eta 
transmisioa ziurtatzeko.

Ondorioz Ipar Euskal Herrian euskararak ofizialtasuna erdiesteko baldin-
tza sine qua non Frantziako Konstituzioaren aldaketa da, federazioaren eta 
kultura aniztasunaren norabidera. Aspaldidanik adierazpen askatasuna Konsti-
tuzioan dago eta berrikitan deszentralizazioaren printzipioa. Baina oraino he-
rrikideen asimilazioa berdintasunaren aitzakian, aginte politikoaren batasun 
ezin zatitua eta Errepublikaren «monoglosia» printzipio indartsuagoak dira. 
Noiz arte? Anartean, Frantziako beste hizkuntzak bezala, euskara eremu pu-
blikoan sartua da, nola irakaskuntzan hala hedabideetan eta garapen egitarau-
etan, bai eta ere tokiko administrazio publikoan itzulpenen bidez eta frantsesa 
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baztertu gabe. Hots euskararen ofizialtasuna oraindik ez daukagu, baina publi-
kotasuna hor dago, neurri batean bederen.

Lekuko Paueko Prefetak eta Euskararen rankunde publikoko (EEP) pre-
sidenteak auzapezei igorri dieten gutuna:

bizitza publikoan euskararen erabilpenari doakion arau eta legezko esparru-
ari dagokionez, argitu nahi dugu euskara erabil daitekeela frantsesaren parean, 
dokumentu, zigilu eta komunikazio euskarri ofizial ezberdinetan, balio juridikoa 
frantsesezko bertsioek bakarrik daukatelarik. Hau dela eta, euskararen presentzia 
sustatu nahi lukeen herriko etxe bakoitzari doakio bere jarduerak eta erabakiak 
libreki definitzea. Sustapen lan hori, euskararen behin behineko erabilpen baten-
tzat edo elebitasun osora heltzeko helburuarekin eraman daiteke, gisa guztiz na-
hitezkoa delarik frantsesezko idazketa oso bat egitea.

Nabari da 1982ko euskararen legea Ipar Euskal Herrian jarraibide da-
goela, botere publikoentzat ere. Ezin dute koofizialtasuna onartu. Baina 
euskararen aldeko antolaketan parte hartzen dute eta hizkuntza politika bat 
deramate eremu publikoan. Hau jarrera berria baita. Gainera Euskal Herria 
jarraibide bilakatu da Frantziako beste eskualdeentzat eta itsas-haindiko 
ugarteentzat. Frogatzat 2007ko azaroan Kanbon bildu den «Herri-hizkuntzen 
topaketa».

II. MUGAZ GAINEKO LANKIDETZA

Molde askotako lankidetza

Idazki ofizialetan euskararen alorrean mugaz gaineko lankidetza gutienez 
lau aldiz aipatua da. Bi aldiz euskararen legean, aitzin-solasean eta erabaki gehi-
garrietan, bi lekuetan kasik molde berean. Hona lehenengo erabaki gehigarria:

Jaurlaritza, bere agintepideen hesparruan, Autonomia Elkartearen mugartetik 
kanpo ihardun eta euskararekiko ikerlan, babes eta sustapen-ekintzapidetan ihar-
dun dezaten, iraskundeen edo agintaritzen lankide izango da, horretarako kultura-
atxikipenak antolatuz.

Baina jadanik 1976ko Gernikako Autonomia Estatutuak elkarlan hori 
ahalbidetzen du:

euskara beste euskal lurralde eta komunitate batzuetako ondarea ere izanik, 
erakunde akademiko (Euskaltzaindia) eta kulturazkoek beroriekin izan ditzaketen 
harreman eta loturez kanpo, Euskal Herriko Komunitate Autonomoak eskatu 
ahalko dio espainol Gobernuari lurralde eta komunitate horiek kokaturik daude-
neko Estatuekin itunak eta komenioak egin ditzala (…) horretara euskara zaindu 
eta bultza dadin (6, 5. artikulua). 

Denbora haietan mugaz gaineko harremanak Estatuetako gobernu zentra-
len artean lotzen ziren. Geroztik Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Ipar 
Euskal Herriaren arteko lankidetza antola daiteke zuzenean. Zeren-eta Euro-
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pako Kontseiluaren eraginez, lurralde-agintaritzen arteko mugaz-gaineko lan-
kideratzako bi hitzarmen izenpetu ziren: Madrileko hitzarmen-markoa 1980ean 
eta Espainiako Erresumaren eta Frantziako Errepublikaren arteko Tratatua 
Baionan 1995eko martxoaren 15ean.

Bestalde Eusko Legebiltzarrak 1999an Euskara Biziberritzeko Plan Nagu-
sia berretsi zuelarik ebazpen gehigarri hau egin zuen:

Legegintzaldi honetarako koalizio-akordioak dioenez, «Nafarroako eta Ipa-
rraldeko erakunde pribatuekin eta publikoekin lankidetzan euskararen sustapena 
bultzatzea» eskatu nahi dio Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari. Hain zuzen 
ere, horretarako zeintzuk urrats eman dituen eta eman asmo dituen urtebeteko 
epean Legebiltzar honi adieraztea eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari (3. ebazpen 
gehigarria)

1979ko Gernikako Estatutua, 1982ko Euskararen Legea, 1999ko Hiru-
garren Ebazpena, euskarari buruzko lankidetza zabala aspaldidanik EAEko 
legediaren marmorean idatzia da. Iparraldearekin eraman den lankidetzak 
molde asko erakutsi ditu urteetan zehar. Hasieran eta bereziki Eusko Jaurla-
ritzan alderdi ez-abertzaleak ere zeudelarik, laguntzak puntualak ziren. El-
karteek beren beharrak adierazten zituzten eta maizenik zerbait erdiesten 
zuten.

Geroxago, eta Mari-Karmen Garmendia Kultura Sailburu zelarik, diru 
laguntzak normalizatu ziren. Urtero deialdi bat egiten da, euskalgintza eta 
kultura-elkarteek beren eskaera dozierra presta eta igor ditzaten. Iparraldeko 
elkarteek beren eskaerak adierazten dituzte eta diru laguntzak lortzen Hegoal-
deko elkarteen baldintza berdinetan. Laguntza horretaz gehienik baliatzen di-
ren egiturak dira hedabideak (Euskal Irratiak), aldizkariak (Herria, Maiatz) eta 
liburugintza, pedagogia tresnak (Ikas, AEK, Seaska), kultura elkarteak (ber-
tsularitza, dantza) besteak beste.

Gaurregun laguntza normalizatuak jarraitzen du eta gainera Miren Azka-
rate Kultura Sailburuarekin mugaz-gaineko hitzarmenen aroan sartuak gara. 
Garrantzizko aldaketa da, diru-laguntzatik elkarlanera iragaiten baikara eta el-
karte harremanetarik erakunde harremanetara. Lehenago ere gertatu dira harre-
man instituzionalak, bainan lehen salbuespena zena orain norma bilakatu da.

Lankidetza hitzartuaren historia

1990ean bi erakunde sortu ziren Iparraldeko euskal kulturaren garapena 
baldintzatu dutenak: Euskal kultur erakundea (EKE) eta Euskal kultura susten-
gatzen duen herrienarteko sindikatua (Herriarteko euskal sindikatua). Euskal 
kultur erakundearen administrazio kontseiluan daude Pizkundea federaziotik 
zetorren kultura elkarteen 8 ordezkari bai eta 8 «zuzenbidezko kide», prefeta 
eta hautetsi batzu, botere publikoaren 4 mailak ordezkatzeko Estatua, Akitani-
ako eskualdea, Departamendua eta Herriarteko euskal sindikatua. Eta 16 admi-
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nistratzaile horiek 3 urtetarik, 4 pertsona kalifikatu izendatzen dituzte, nolazbait 
oreka baketsu bat segurtatzeko. Hastetik eta orain arte Eusko Jaurlaritzaren 
Kanpo Harremanetarako ordezkaria, Jose Mari Muñoa, aldi oroz eta aho batez 
hautatua izan da pertsona kalifikatu bezala. Aurrekontu eztabaidetan zailtasunak 
zirelarik Eusko Jaurlaritzaren laguntza eskaintzen zuen «Frantziak ezin badu»; 
ondorioz Errepublikak ere eskuzabaltasun gehixago erakusten zuen.

Euskal Sindikatuak, Eusko Jaurlaritzarekin eta TDF Frantziako hedabide-
etarako erakunde publikoarekin hitzarmena izenpetu zuten igorgailuak eraiki-
tzeko Euskal Telebista Ipar Euskal Herri osora heltzeko moldean. Lehen 
igorgailua Kanbon antolatu zen eta geroztik igorgailu sareak Iparralde osoa 
estaltzen du.

Kultura Sailaren beste ekimen bat aipatzekoa da: Literatura alorreko libu-
ruen banaketa. 1996an Kultura Sailak 6.500 bat liburu igorri zituen Iparraldera 
eta geroztik ere urtero hein bereko kopurua. Lehen urtean Euskal kultur erakun-
deak banatu zituen eta gero Herriarteko euskal sindikatua izan zen hartzaile 
ofiziala eta Ikas pedagogi zerbitzua banatzaile. Aurten Ikasek, 10. urtekari, bilan 
bat egin du. Banatu ditu 3.060 izenburu ezberdin, 59.000 ale. Aurtengo hartzai-
leak dira 20 herri liburutegi, 120 ikastetxe, 14 gau-eskola, 5 haurtzaindegi.

Lankidetza zabalago bat eratu zen Akitania-Euskadi-Nafarroa fondoaren 
hitzarmena izenpetu zelarik, geroztik bi hitzarmenetan zatitu zena. Akitania 
–Euskadi lankidetzarako fondoa 1991ko uztailaren 9an erabaki zen: «Ezin 
ahaztu Euskal Autonomi Elkarteareko herriarekin hizkuntza eta kulturako lo-
tura bereziak dituen giza-talde bat kokatzen dela Akitaniako hegomendebalde-
an, berariz zaindu eta jardutea eskatzen dutenak». Lankidetzaren helburu na-
gusia ekonomia da, baina gai kulturalak tartean sartzen dira eta bereziki 
euskararen alorrekoak. Adibidez haur kantu xapelketa, irrati emankizunak, 
Seaskaren «euskaraz bizi kanpaina» eta soziolinguistikazko inkestak. Baldin-
tza zorrotza hau da: fondoak laguntzen ditu Akitaniako egitura batek proiektu 
bat eramaten duelarik EAEko egitura batekin. 

Ildo beretik doaz 4 soziolinguistikazko inkestak eta 3 hitzarmen nagusiak 
geroxago aztertuko ditugunak.

III. SOZIOLINGUISTIKAZKO PLANGINTZA

Euskararen legeko 2. erabaki gehigarriak dio:

Jaurlaritzak, Euskal Herriko gizarte-hizkuntzazko egitamuketarako mapa egingo 
du, hori aldian-aldian Eusko Legebiltzarrari jakin erazi ondoren birrikuskatuz.

IVAPen bertsioak Euskal-Herriko plangintza soziolinguistikarako karta» ai-
patzen du. «Aldian-aldi» beraz molde jarraikian. Ohargarri da 2. erabaki gehigarri 
hau Euskal-Herriaz ari dela, 3.a Euskal Autonomia Erkidegoan mugatua delarik. 
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Atal honetan aztertuko ditut 3 gertakari andana, elkarrekin lotuak baitira: 

– soziolinguistikazko inkestak, 
– Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia eta 
– mugaz-gaineko hitzarmenak.

Soziolinguistikazko inkestak

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 1986ko erroldaren bidez, Eusko 
Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Idazkaritzak Ikerlan bat agertu zuen: 
Soziolinguistikazko Mapa. 1986.urteko erroldaren araberako Euskal Autonomi 
Elkarteko azterketa demolinguistikoa. Jarraian Kultura Saileko Hizkuntza 
Politikarako Sailburuordetzak lau soziolinguistikazko inkesta antolatu zituen 
1991, 1996, 2001, 2006ko urteetan, hain zuzen «Euskararen jarraipena» azter-
tzeko Euskal Herri osoan. Odorioz bost urtetarik hizkuntza egoeraren argazki 
zehatza badugu: aldagai soziodemografikoak baliatuz badakigu zein den hiz-
tunen hizkuntza gaitasuna eta euskararen transmisioa, euskara nola erabiltzen 
duten etxean, igurumen hurbilean, gizarte bizitzan, herritarrek zer iritzi eta 
jarrera duten euskarari buruz. Gainera aldi oroz galdetegia berdintsua baita, 
euskararen diakronia egin dezakegu inkesta batetik bestera.

Ipar Euskal Herri barnealdean ere ikerketa orokor bat egin zen 1987an Sü 
Haziak antolaturik eta SIADECO bulegoaren laguntzarekin. Euskara bizkortzeko 
proposamenak egin ziren, erreferentziatzat hartuz 1987-10-30ean Europako Parla-
mentuak onetsi zuen Kojpers erabakia. Jarraian Eusko Jaurlaritzarekin egin geni-
tuen 4 soziolinguistikazko inkestak, 4 gertakari nagusirekin pareka daitezkeenak.

1.  Ikusi dugu nola 1990ean bi erakunde sortu ziren euskara eta euskal 
kultura sustengatzeko: Euskal Kultur Erakundea (EKE) eta Herriarteko 
Sindikatua. Hain uzen 1991ean egin zen lehen Soziolinguistikazko In-
kesta eta ondorioak zabaldu ziren EKEk 1992ko urriaren 2an Irisarrin 
antolatu zuen ondarearen egunean. François BAYROU, Kontseilu Na-
gusiko buruzagiaren aitzinean erakutsi zen, Ipar Euskal Herria Lurralde 
euskaldunena zela baina euskara galtzen ari zela gazteetan. Hegoaldean 
hiztunak gazteago eta euskaldunago izanki euskal irakaskuntzari esker, 
Iparraldean hiztunak gazteago eta erdaldunago, euskararen aldeko egi-
tarau baten faltaz. Orduan aipatu zen lehen aldikotz Hizkuntza Kontsei-
luaren beharra, euskararen aldeko antolaketa indartsu bat eramateko.

2.  1995ean bi erakunde sortu ziren Euskal Herri 2010 prospektibaren 
ildotik: Garapen Kontseilua eta Hautetsien Kontseilua. Bi urtez goge-
tatu ondoren, besteak beste, onartua izan zen Hizkuntz Antolaketaren 
atala lau ardatz finkatuz: euskazko eta euskararen irakaskuntza, euskal 
toponimia, euskal komunikabideak eta euskararen erabilera zerbitzu 
publikoetan. (Ikus eranskineko 2. lerroaldea).
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    1996ko Soziolinguistikazko Inkesta egin zen INSEE estatistika erakun-
de ofizialaren laguntzarekin eta erakutsi zuen Iparraldean euskaltasuna 
gain behera zoala abiadura handian. Zenbakien arabera bost urtez 
13.000 euskaldun gutiago kondatzen zirela. Orain badakigu katastrofe 
hori metodologikoa zela eta ez demolinguistikoa. Bainan orduan ezin 
ukatuzko argumentua izan zen hizkuntza antolaketaren alde:

ikus zer aitzinamendua gertatzen den Hegoaldean hizkuntza politi-
kari esker, Iparraldean euskaltasuna lurrera doalarik hizkuntza politika 
baten faltaz.

    Hegoaldean ere, inkestaren eraginez, hizkuntza politikak itxura berri 
bat hartu zuen, Euskara biziberritzeko Plan Nagusiarekin. Txosten hori 
prestatzean, lehen ariketa izan zen inkestaren azterketa, diagnosia 
konparagarri bat eginez Iparraldea eta Hegoaldearen artean.

3.  2001ko inkesta ere momentu estrategiko batean egin zen, aldi honetan 
ere INSEE erakundearen laguntzarekin, elkarlan honek ikerketari ofizial-
tasun zerbait ekartzen baitzion. Hain zuzen 2000. urteko abenduaren 
22an, Estatuak eskaini zigun «Hitzarmen berezia Euskal Herri 2001-
2006» hamar ataletan. Eta lehen atalburua zen «Hizkuntza politika», 
esamolde hau lehen aldiz erabilia baitzen idazki ofizial batean. Hamar 
ekintza zerrendatuak dira lehena Hizkuntza Kontseilua» izanki. Euskal-
gintzako eremu asko programatuak ziren, Euskaltzaindia, pedagogia, 
euskal irratiak, ikerketa, besteak beste. Baina ez euskal irakaskuntza (Ikus 
eranskineko 4. lerroaldea). Eta inkestak erakutsi zuen euskararen gain 
behera gelditua zela adin multzo gazteenean, bereziki eskolaren bitartez. 
Beraz indar berri bat egin behar zela irakaskuntzaren alorrean.

4.  2004ko abenduan Euskararen Erakunde Publikoa (EEP) sortu zen to-
kiko hautetsien eraginez, eta 2006an Hizkuntza politika proiektua 
onartua izan zen, 4. Soziolinguistikazko Inkesta barne. Berrikuntza 
handia izan da Hezkuntza ministeritzak Kontseilu nagusiarekin sinatu 
duen hitzarmena euskal irakaskuntza antolatzeko. Ondorioz euskararen 
eta euskarazko irakaskuntza da hizkuntza politikaren helburu nagusi 
bat. EEPk bere gain hartu zuen 4. inkesta eramatea INSEEren lagina 
erabiliz eta SIADECOren laguntzarekin. Ondorioak hurbilagotik azter-
tuko ditugularik, hobeki ikusiko dugu hizkuntza politikaren eta 
«Euskararen jarraipena IV» inkestaren arteko parekotasuna. Anartean 
inkestak frogatzen du lankidetzaren eraginkortasuna.

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia

Plangintza idazki hau da inkesta soziolinguistikoen ondorio baliosenetako 
bat da. Txosten hori prestatzean, lehen ariketa izan zen inkestaren azterketa, 
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diagnosia konparagarri bat eginez Iparraldea eta Hegoaldearen artean. Plan 
Nagusia idatzi zelarik, bai Nafarroak, bai Ipar Euskal Herriak parte hartu 
genuen Kultur Sailako Hizkuntza Plitikarako Sailburuordetzak eraman zuen 
lanetan.

Hiru lurraldeetako hizkuntza egoerak aztertu dira, lurralde bakoitzeko 
indarguneak eta ahulguneak neurtuz. Agintaritza bakoitzaren gain utziz hartu 
behar diren neurriak hiru ardatz estragikoren inguruan:

– familia eta eskola bidezko euskararen transmisioa,
– gizarte erabilera eremu publikoan eta pribatuan eta
– hizkuntzaren kalitatea hobetzeko baliabideak.

Eusko Jaurlaritzak 1998ko uztailaren 28an onartu zuen Plan Nagusia, 
gero Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak, 1999ko abenduaren 10ean be-
rretsi zuen (Ikus Eranskineko 3. lerroaldea).

IV. HIRU HITZARMEN NAGUSIAK

Gaurregun hiru hitzarmen nagusi badira Ipar Euskal Herria eta Euskal 
Autonomia Erkidegoaren artean, euskararen eta euskal kulturaren alorretan:

– Euskal kultur erakundea eta Kultura Sailaren arteko hitzarmena,
– Baionako Protokoloa eta 
– Euskararen erakunde publikoa eta Hizkuntza Politika Sailburuordetza-

ren arteko lankidetza-hitzarmena.

1.  Euskal kultur erakundea eta Kultura Sailaren arteko hitzarmena (2003)

Atal burua: Eusko Jaurlaritzako kultura sailaren eta Euskal Kultur Era-
kundearen arteko elkarlan hitzarmena. Hitzarmena 2003ko, urriaren 18an 
izenpetu zen.Sinatzaileak Miren Azkarate, Kultura Sailburua Eusko Jaurlari-
tzaren izenean eta ordez, eta Erramun Bachoc elkarteburua, Euskal kultur 
erakundearen izenean eta ordez. Erreferentziazko idazkia da EKEren araudia-
ren 4. artikuluak helburuak finkatzen dituena: animazioa, ikerketak, harrema-
nak euskara eta euskal kulturaren alde; sustengu eraginkorra eta sortzailea 
euskal kulturaren alor guztietan; elkarteekilako lankidetza.

Hitzarmenaren helburua da Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal kultur erakun-
dearen arteko lankidetzarako esparrua zehaztea eta Kultura sailaren bitartez 
EKEren ekintzak garatzea: aktoreen formakuntza, sorkuntzaren sustapena, kul-
turaren hedapena eta ondarearen balorapena; elkarteen eta aktoreen trukaketak 
Euskal Herri osoan, hizkuntza zerbitzuen arteko harremanak. Jaurlaritzaren 
ekarpena, 30.000 eurokoa zen 2003an, urtero erreberri ere emenda daitekeena.



EUSKARAREN LEGEA - Erramun Baxok 1561

Hitzarmenak ekarri duen aitzinamendua da, laankidetza publiko bat anto-
latzea, Hegoaldeko egitura politiko baten eta Frantziako botere publikoaren 
lau mailetako ordezkariek osatzen duten erakunde baten artean. Ikerketa juri-
diko zehaz baten ondotik gauza egingarria zela agertu zen, eta beste hitzarmen 
hau beste batzuren eredu bilakatu zen.

2. Baionako Protokoloa (2003)

Izenburua: Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren Hizkuntza Politikarako 
Sailburuordetzaren eta Obragintza Publikoko Herrialdeko Frantses Erakundeen 
Protokoloa, hizkuntz-politikako gaietan lankidetzan jarduteko, Baionan 2003ko 
irailaren 3an.

Erreferentziazko idazkiak egitarauen eranskinean zehaztuko ditugu. 

Zein zen hizkuntza politikaren egoera?

Euskal Autonomia Erkidegoan 1999an Eusko Legebiltzarrak berretsi zuen 
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia, eta denbora berean, 3. ebazpen gehiga-
rrian euskara sustatzeko lankidetza abian jarri zen Nafarroarekin eta Iparral-
dearekin.

Ipar Euskal Herrian ere euskararen aldeko mugimendua aitzina doa: 
1997an Garapen Kontseiluak proposaturik, Hautetsien Kontseiluak onartu 
zuen Euskal Herriko antolaketa eta garapenaren eskema, bereziki 4. kapitulua 
«Hizkuntza Antolaketa». 2000.urteko abenduaren 22an Euskal Herriko 2001-
-2006 Hitzarmen Berezia izenpetu zen, 1. kapitulua «Hizkuntza politika», 
hamar lan-lerrorekin. Sinatzaileak ziren Estatua, Eskualdea, Departamendua, 
Hautetsien Kontseilua, Baiona-Angelu-Miarritze hiri elkargoa. 

Egitarau guztia eramateko, Obragintza publikoa sortu zuten sinatzaileek 
gehi Herriarteko Euskal Sindikatuak. Obragintza publikoak erabaki zuen el-
karlan hitzarmen bat izenpetzea Eusko Jaurlaritzarekin. Baina Obragintzak ez 
baitzuen egitura juridikorik, bazkide bakoitzak izenpetu behar zuen eta izen-
petu dute, salbu Frantziako Estatuak «goragoko maila batean zegoelako».

Zein ziren hitzarmenaren adierazpenak?

1.  Hitzarmenaren helburu nagusia da mugazgaineko lankidetza euskarari 
onerako hizkuntza politika «herri-erakunde bakoitzaren erabaki-auto-
nomia eta funtzionamendu-arauak errespetatuz».
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2.  Lankidetza-lerroak dira Plan Nagusiaren eta Hitzarmen Bereziaren 
artean dauden helburu berdinak: euskararen transmisioa, erabilera, 
hedapena eta kalitatea.

3.  Harreman jarraikia beharrezkoa da informazioak trukatzeko Eusko 
Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza eta Ipar Euskal 
Herriko Obragintza Publikoaren artean, hitzarmenaren gaietan bai eta 
ere «beste arlo jakin batzuetan».

4.  Gainera sinatzaileak ados dira elkar ezagutzeko eta «elkarren arteko 
adiskidetasuna» garatzeko daukaten nahia adierazteko.

5.  Elkarren artean lan talde bat izendatuko dute, hitzartu denaren jarrai-
pena segurtatzeko, arduradunak direlarik HPSko Koordinazio Zuzen-
daria eta Hitzarmen Bereziko Hizkuntza Politikaren batzordea.

Hiru urteren bilana

Protokoloaren bilana biziki baikorra da. Alde batetik partaideen artean 
konfiantzazko harremanak lotu dira, bai hautetsien artean, bai eta ere lantal-
deen artean. Jarraipen Batzordeak hitzartu arauak eta irizpideak errespetatu 
ditu. Oro har «Nafarroa-Iparralde» proiektu deiak eta Hitzarmen bereziko la-
guntzak gehituz, hiru urteetan 4 milioi euro baino gehixago mobilizatu dira, 
kopuru horren %19 EAEtik etorri direlarik, hitzarmenetik kanpoko laguntzak 
bestalde.

Halere beste akordio bat eraikitzeko beharra agertu zen. Iparraldeko an-
tolaketa, egitura juridikorik gabeko Obragintza Publiko batetik legezko izatea 
daukan Euskararen Erakunde Publikora iragan da, hizkuntza politika osoa bere 
gain hartzen duena, agintetza guztien partaidetzareki, (estatua barne) eta eus-
kalgintzako eragileak biltzen dituen Aholku Batzordearen laguntzarekin. Orain 
bi partaideak ongi identifikatuak dira. 

Bestalde 1983ko Protokoloa Hitzarmen Bereziko egitarauan mugatua zen. 
Erakunde Publikoaren helburuak zabalagoak dira hizkuntza politika orokor bat 
definitzeko eta obratzeko ahala duen neurrian. Baldintza egokia zen mugaz bi 
aldeko erakunde publikoentzat hizkuntza politika indartsuago bat hitzartzeko.

3.  Euskararen Erakunde Publikoa (EEP) eta Eusko Jaurlaritzako 
Kultura Sailaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren (HPS) 
arteko hitzarmena (2007)

2007ko otsailaren 7an Baionan izenpetu den hitzarmenaren izenburua da. 
2003ko protokoloaren antzekoa da, baina orain Iparraldeko erakundeak badu 
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egitura juridiko bat Onura Publikorako Batzorde (GIP) moldean. Helburua 
berdina da, «hizkuntza-politikarako gaietan lankidetzan jarduteko».

Atariko luze batean oinarri juridikoak finkatuak dira:

– Madrileko Hitzarmen-Markoa (1980) eta Baionako Tratatua (1995)
– 1999 - 12 - 10ean Eusko Legebiltzarrak egin zuen 3. ebazpena.
– Ipar Euskal Herriko Hitzarmen Berezia (2000).
– Hizkuntza politikarako obragintza publikoa biltzeko erabakia(2001).
– Euskararen Erakunde Publikoa sortzeko erabakia (2004).
– Baionako Protokoloa (2003).

Bi aldeen xedea da lankidetza instituzional baten norabideak finkatzea, 
onartuz bien arteko lankidetza honek eskatzen duela kudeaketa «bakarra baina 
koordinatua» eta hitzartua, bakoitzak bere eremuetan gauzatuko duena. Beste 
harremanetan ere Europako Legebiltzarrak 1992an definitu zuen «auzokide 
onen arteko jokabidea» izanen dela elkarrekilako izpiritua.

Izenpetzaileak dira Miren Azkarate Kultura Sailburua eta Max Brisson 
Euskararen Erakunde Publikoaren presidentea. Aitzin-solas juridikoaren luzeta-
sunak erakusten du izenpetzaileek hitzarmenari ematen dioten garrantzia.

Zein dira hitzarmenaren adierazpenak?

1.  Xede nagusia, Baionako Protokoloan bezelakoa da: lankidetza euska-
raren onerako hizkuntza politikan «herri-erakunde bakoitzaren eraba-
ki-autonomia eta funtzionamendu-arauak errespetatuz». 

2.  Elkarlanaren irizpideak bi alderdiek adierazten dute:
   – mugaz bi aldeetako ezaugarri juridikoen errespetua;
   – hizkuntza politika publikoa bultzatzeko tresna izatea;
   – euskara, elkarrekin daukagun hizkuntza, atxik eta aitzinaraz;
   – elkarren arteko ezagutza hobea eta adiskidetasuna;
   – harreman jarraikiak oraingo eta geroko ekimenak bermatzeko.

3.  Bi erakunde publikoek eraman ditzaketen jarduerak, lankidetza eremu-
ak eta lan-lerroak zehazterakoan EEPren hizkuntza politika proeiktuan 
agertzen diren 4 erronka nagusiak hartu dituzte erreferentziatzat: 
Euskararen transmisioa, erabilera, kalitatea eta euskararen aldeko 
motibazioa (Ikus eranskineko 6. lerroaldea).

4.  Urteko Eranskina, elkarlana zehazteko tresna da. Hitzarmenak diraueno, 
urte bakoitz eranskin bat gehituko da bi atal nagusirekin: elkarlanerako 
ekimenak eta Iparraldeko eragileei buruzko sustapen lerroak. Elkarlane-
rako ekimenak egitarau zehatz batean sartuko dira, alderdi bakoitzak 
zehazten dituela bere ekarpenak, baliabideak, eginbeharrak.
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    Ipar Euskal Herrian euskalgintzan diharduten eragile pribatuei buruzko 
diru-laguntza banatzeko moldea ere zehaztuko da Urteko Eranskinean. 
Molde bateratua. Lehenik bi alderdiek dirulaguntzaren fondoa eratuko 
dute bien ekarpenak definituz. Gero deialdi bakarra eginen da Iparral-
deko eragileentzat eta Euskararen Erakunde Publikoak segurtatuko du 
dirulaguntza deialdiaren kudeaketa. «Leihatila Bakarraren» printzipioa 
erabiliko da. Erran nahi baita orain arteko hitzarmen bereziak, Seas-
karekin, Ikasekin, Ikas-Birekin eta besteak beste, denbora berean eta 
molde berdinean tratatuko direla. Eusko Jaurlaritzaren presentzia 
agertuko da deialdiaren urras guztietan, egitasmoen balorazioan, hau-
tatzeko epaimahian, komunikabideetan.

5.  Hitzarmenak balio du 2007tik 2010arte, eta gero ere jarrai daiteke. 
Jarraipenerako Batzordeak bi maila dauzka, politikoa eta teknikoa.

    Gidaritza Batzordean daude bi erakunde publikoen buru diren admi-
nistratzaileak eta zuzendariak, bai eta ere alde batetik Jaurlaritzaren 
Kanpo Harremanetarako Ordezkaria eta Bestaldetik Baionako Supre-
feta. Batzorde politiko hau, gutxienez urtean behin bilduko da, hitzar-
menaren jarraipena segurtatzeko, iragan urteko balantzea aztertzeko, 
aurtengo egitasmoa onartzeko.

    Batzorde teknikoan bi erakundeetako teknikariak, HPSko koordinazio 
zuzendaria eta EEPko zuzendariaren agindupean. Lan-bilkurak antola-
tuko dira hitzarmenaren jarraipen egokiak eskatzen duen aldi oroz.

6.  Bi alderdiek errespetatuko dituzte bakoitza bere lurraldean indarrean 
dagon diru publikoa erabiltzeko araubideak. Eta hitzarmena izenpetu 
dute frantsesez eta euskaraz «biak ere balio berekoak izanik».

Oraindik bilan bat?

Urte bat laburregi da bilan bat egiteko. Halere erran dezakegu hitzarmen 
hau 1982 legeak lehenengo erabaki gehigarrian aipatzen duen lankidetzaren 
tresna bikaina dela. Nazioarteko zuzenbidea eta estatuetako legediak errespe-
tatzen ditu. Mugaz gaineko bi erakunde publikok euskararen aldeko hizkuntza 
politika indartsu bat deramate, behar diren baliabideak mobilizatuz. Oraino ez 
aski, baina inoiz baino gehiago. 

«2003ko protokoloa eta 2007ko hitzarmena konparatzen direlarik, bien 
arteko ozka kalitatiboa azpimarragarria da: protokoloan informazioak elkar 
trukatzen genituen et gure abisua hartzen zuten diru laguntzak banatu aitzin, 
baina erabakitzeko prozedurak bereiz egoiten ziren da. Aldiz hitzarmenean lan 
ardatz amankomunak finkatzen dira, eta proiektuak elkarrekin obratzen dira. 
Bestalde fondo bat eraiki da eta fondo horren kudeantza batek du egiten bien 
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izenean. Mugaz bi aldeetako partaidetza instituzionaletan bekan ikusi dugu 
horrelako dispositiborik» dio Jean-Claude Iriart, EEPko zuzendariak. Bi hi-
tzarmenen arteko berdintasuna da elkarlanak sortzen duen adiskidetasuna. 
Beraz lankidetza honek irauteko baldintza guztiak betetzen ditu.

V. BIDENABARREKO GOGOETA

Euskararen legearen ekarpen onak ezagun dira Ipar Euskal Herriraino:
– ofizialtasunaren zeharkako eragina,
– mugaz-gaineko lankidetzaren antolaketa,
– euskara biziberritzeko plangintza hitzartua.

1.  Ofizialtasunaren adierazpenak oihartzun handia dauka Iparraldean, ez 
bakarrik euskalgintzaren deiadarretan, bai eta ere Pariseko gobernurai-
no adibidez Euskaltzaindiaren bitartez. Denbora berean Europako 
gutunak ere eztabaida aitzinarazi zuen. Hainbestetaraino non, eremu 
publikoan toki bat onartzen baitzaie Frantziako herri-hizkuntzei eta 
parekotasun bat hizkuntza frantsesarekin «ondare nazionalean». Ipa-
rraldean irakaskuntza eta administrazio elebidunak aitzina doaz, He-
goaldeko adibidea begi bistan baitago.

2.  Mugaz-gaineko lankidetza 25 urtez gero eta indartsuago izan da: 
Eusko Jaurlaritzaren diru languntzak, inkesta soziolinguistikoak, libu-
ru banaketak, ETBren igorgailuak, Akitania-Euskadi fondoa. Lankide-
tza horrek, beste elkarlan asko sustatu ditu, irratien artean, aldundiekin, 
udaletxeekin, elkarteen artean. Baionako Tratatua dela-ta, Baionako 
Protokoloa dela-ta, gaur egun badugu erakunde publikoen artean, 
mugaz-gaineko hizkuntza politika bateratua. Gainera herri-hizkuntza 
beraren maitasunez, «kultura-atxikimenak» lotu dira, «auzo onen arte-
ko adiskidetasuna» adieraziz.

3.  Eranskinean euskara bizkortzeko egitarauak konparatu ditut. 1982ko 
legearen 2. erabaki gehigarriaren arabera «Jaurlaritzak, Euskal Herriko 
plangintza soziolinguistikorako karta egingo du». Legearen aurkibidea 
abiapuntutzat hartuz beste bost egitarau zerrendatu ditut. Euskara Bi-
ziberritzeko Plan nagusia eta Iparraldeko hiru egitarau. Elkarren arte-
an badute antzekotasun handia, eta nolazpaiteko ahaidetasuna. Egia da 
bi aldeetan diharduten hizkuntza politikak, 25 urteren buruan, uztartu 
direla 2007ko mugaz-gaineko egitarau hitzartuan.

Kritikak ere sortu ditu, ez baitira beti baikorrak. Eten gabeko eztabaida 
hor dago legalisten eta boluntaristen artean. Legalistek diote Estatuaren gain 
dela arriskuan den hizkuntza zaintzea eta ofizialtasuna beharrezkoa dela. Le-
geak ez badu euskalduntzen, egin beste lege bat eta ofizialtasunik ez bada 
beste guztia iruzurra da. Erreferentziak dira Quebec, Katalunia, Israel.
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Boluntaristek diote euskarak milaka urte iraun du legerik gabe. Legea 
zertarako? Ikus zer gertatu den Irlandan: 85 urtez hizkuntza lege hoberena, 85 
urtez independentzia eta denbora berean jatorrizko gaeldunen kopurua 
400.000tik 40.000ra jautsi da. Hiztunen gain da hizkuntza zaintzea. Suisarrek 
diote: «Hizkuntza legerik hoberena legerik eza da». 

Legalisten eta boluntaristen artean bide zuzena bien artekoa da. Legeari 
eskatu behar zaio eman dezakena: eskola bidezko transmisioa, erabilera publi-
koaren eskaintza zabala eta hizkuntzaren kalitatea hobetzeko baliabideak. 
Euskararen legeak guzti hau egiten du. Eta elebidunak sortzen ditu, beraz 
hizkuntza bat edo bestea erabiltzeko ahalmena eta askatasuna. Zein hizkuntza 
erabil, hori hiztunen motibazioaren gain da.

Ipar Euskal Herrian hizkuntza lege baten behar gorria ikusten dugu eta 
ofizialtasunaren falta pairatzen dugu. Alor juridikoan ere borrokatzen gara. 
Anartean euskararen legeaz baliatzen gara, bereziki guretzat eginak diren bi 
erabaki gehigarrietaz. Eta Hegoaldearekin mugazgaineko lankidetza eraginko-
rra jarraitzeko xedea dugu. Egungo ospakizunaz baliatzen gara gure esker 
hoberenak adierazteko Hegoaldean dauzkagun lankideei eta laguntzaileei.

Prospektiba bat asmatzea arriskutsua da. Ondorioak ez dira berehala 
agertzen. «Denborari denbora eman behar zaio». Dena dela, euskara biziberri-
tzeko urraspidean, uste dut, eta azken inkesta soziolinguistikoak holako zerbait 
erakusten omen du, euskaraen legeak bermatzen duen lankidetzari esker, ira-
bazten ari garela Euskal Herri Kontinentalean ere.

*  *  *

ERANSKINA

Egitarauak urratsez urrats

Eranskin honetan agertzen dira, ordena kronologikoan, Euskal Autonomia 
Erkidegoan eta Ipar Euskal Herrian eragin handia daukaten idazkiak. Ahaidetasun 
nabaria dute elkarren artean, euskara bizkortzeko borondate beraren eta elkarlana-
ren lekukoak baitira. Abiapuntuan dago 1982 legearen 2. ebazpen gehigarria 
«Jaurlaritzak, Euskal Herriko plangintza soziolinguistikorako mapa egingo du eta 
aldian aldi berraztertuko, Eusko Legebiltzarrari jakinarazi ondoren».

I. 1982ko euskararen legea (aurkibidea)

1982ko legeak, aitzin solasean, erakusten digu euskaren aldeko hizkuntza 
politikaren urraspidea.

1.  tituluak hizkuntzen ofizialtasuna finkatu ondoren, herritarren hizkuntza 
eskubideak eta botere publikoen eginbideak zerrendatzen ditu.

2.  tituluan botere publikoaren jarduerak aipatzen dira alorrez alor.
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1. kapitulua: euskararen erabilera administrazio publikoan:
– dokumentu publikoen idazkera bi hizkuntzetan;
– justizia administrazioan hizkuntza aukeratzeko ahalmena;
– toki-izen ofizialak, Euskaltzaindiaren aholkuarekin;
– garaioetako komunikazioak bi hizkuntzetan;
– itzultzaile zerbitzu ofiziala;
– administrarien euskalduntzeko neurriak;

2. kapitulua: euskararen erabilera irakaskuntzan:
– ikasle guztiek bi hizkuntzetan ikasiko dute;
– ikastegietan erabili beharreko hizkuntz ereduak;
– bi hizkuntzak erabiltzeko gaitasuna, nahitezko ikasketen bukaeran;
– irakasleen formakuntza;

3. kapitulua: euskararen erabilera komunikabideetan:
– albisteak bi hizkuntzetan;
– euskararen lehentasuna Autonomia Elkarteko hedabideetan;
– EITB;
– Euskararen zabalera irratian, aldizkarietan, zineman, entzun-ikusgaietan;

4. kapitulua: euskararen gizarte-erabilpena:
– gizarte-bizitza alor guztietan erabiltzeko sustapena;
– merkataritza, kultura, kirolak, erlijioa, publizitatea, elkarteak;
– helduen euskalduntzea eta alfabetatzea; 
– erabileraren erabilpena normaltzeko harreman-saila.

Erabaki gehigarriak:
– lurraldez kanpoko lankidetza eta kultura-atxikipenak;
– Euskal Herriko plangintza soziolinguistikorako mapa;
–  Autonomi Elkarteko administrazioan euskara normalizatzeko neurriak. 

II. 1996ko hizkuntz antolaketa (laburpena,58. orrialdean)

Euskal Herria 2010 eta Lurraldea egitasmoek nabarmendu dituzte euskal 
kulturaren nortasunari loturik diren erronkak, hots, modernitate vs ohitura 
bikoiztasunaren aterabideari buruzkoak. Iluspegi honetan, Euskal Herriko 
Hizkuntz Antolaketa oinarrizko euskarri gisa agertzen da, kultur antolaketare-
kin osatuz.

Honek guztiak hizkuntz antolaketa orokor bat asmatzera eraman gaitu. 
Lanerako lau ardatz finka daitezke:

– euskarazko eta euskararen irakaskuntza, eta helduen alfabetatzea;
– seinaleak eta euskal toponimia;
– euskal komunikabideak;
– euskararen erabilera zerbitzu publikoetan.
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Lehentasuna duten norabide hauei esker, euskararen aldeko zutabeak 
eraik daitezke, ofizialki onartuz nortasun hizkuntzak hartze duen oinarrizko 
estatutua: «Euskal Herriaren hizkuntza euskara da».

III. 1999ko Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (49. orrialdean)
Helburu nagusia

Euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar 
diren hizkuntza politikarako neurriak erabakitzea eta bultzatzea. Euskal Herri-
an, maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa 
lortzeko euskararen aldeko urratsak areagotzea.

Hiru helburu estrategiko
1. Euskararen ondorengoetaratzea, belaunez belaun eta etenik gabe.
– Irakaskuntza, ikas-ereduak eta irakasleen formakuntza.
– Euskalduntze-alfabetatzea.
– Familia bidezko jarraipena.
2. Euskararen erabilera, euskararen aldeko auzogintza eta zerbitzugintza.
Datozen hamar urteotako erronkarik nagusiena, belaunaldi berrietako 

euskaldunentzat heldu-aroko erabilera-eremuetarako atsegin eta gaztelania 
bezain baliozko egitean datza. Horretarako euskarazko zerbitzuen eskaintza 
eskolatik haruntzago eraman eta beste erabilera-eremu berezi eta garrantziz-
koetara zabaldu behar da:

–  Administrazioa.
– Gune euskaldunenak.
– Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak.
– Enpresa mundua.
–  Aisia, kirola. 
– Erlijioa.
3. Euskararen elikadura.
Hizkuntza eroso eta erraz hitz-egiteko elikatu egin behar da, liburu, 

irrati, aldizkari, egunkari, telebista eta abarren bidez.
– Corpus-plangintza eta euskaren kalitatea.
– Liburugintza.
– Irratia, telebista.
– Publizitatea.
– Kulturgintza.

IV. 2000ko hitzarmen berezia (12. orrialdean)
2000ko abenduren 22a, frantses estatuak, Akitania eskualdeko Kontseilu-

ak, Pirinio Atlantiketako Kontseilu Nagusiak, Baiona-Angelu-Miarritze hiri 
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elkargoak eta Euskal Herriko Hautetsien Biltzarrak, Euskal Herriko Hitzarmen 
Berezia 2001-2006 izenpetu zuten eta bereziki hizkuntz atalari buruz engaia-
menduak hartu zituzten hamar lan-lerro obratzeko:

1. Hizkuntza Kontseilua eratzea;
2. eskola bidezko euskararen transmisioari buruzko sentiberatzea;
3. euskararen erabilera aisialdian eta eskolaz kanpoko ekintzetan;
4. eragileen profesionalizazioa, formakuntza jarraikiaren bidez;
5. Euskaltzaindiaren ikerketa egitaraua languntzea;
6. Iker, euskarari buruzko ikerketa-zentroa Baionan kokatzea;
7. Euskarazko ikas-materialgintza segurtatzea;
8.  Euskaraz diharduten hiru irratiak preiektu batean biltzea eta irrati-

telebista publikoan euskararen erabilera sustatzea;
9.  ETB lurralde osoan baldintza egokian hartuko dela segurtatzea;

10. Euskararen erabilera bultzatzea Interneten. 

2001ean Hizkuntza Politikarako Oragintza Publikoa sortu zen (aipatu 
aginteekin) Herriarteko Euskal Sindikatua barne. Egitura honek hizkuntza-po-
litikaren norabideak definitzen ditu, baliabideak eskaintzen, bideratu eta susta-
tu behar diren proiektuak finkatzen, Hizkuntza Kontseiluaren aholkuarekin.

Hitzarmenak egiten ditu eragile pribatuekin eta publikoekin zerrendan 
dauden lan-lerroak obratzeko. Obragintza Publikoaren gidaritza batzordeak 
mugaz-gaineko lankidetza Eusko Jaurlaritzarekin hitzartzea erabaki zuen 
2003ko martxoaren 18an.

V. 2006ko hizkuntza politika proiektua (laburpena, 15. orrialdean)

Testuinguru soziolinguistikoa kontuan hartzearen ondorioa da lema hau, 
egitasmo osoaren egiazko iparrorratza dena, eraikuntza eta obratzea gidatuz:

– Helburu nagusia: hiztun osoen kopurua emendatzea.
– Lehentasuna: belaunaldi gazteengan apostu egitea.

Egitarauaren hiru zati nagusitan, 12 erronka banatuak dira, bakoitzak 
dauzkala bere norabide estrategikoak, lan ardatzak eta adierazleak.

Hizkuntzaren transmisioari lotuak diren 3 erronka:

1. Familia euskararen transmititzeko tresna estrategiko gisa mobiliza.

2.  Lehen haurtzaroko egiturekin eta profesionalekin, hizkuntzaren 
transmisioaren zurkaitz izanen den euskarazko zerbitzu eskaintza 
plantan jar.
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3.  Irakaskuntza: euskararen transmisioan baitezpadako tresna bilakatu den 
eskolan, hizkuntzaren irakaskuntza garatu eta egituratu, euskara aldi 
berean hizkuntza irakatsia eta irakaskuntzarako hizkuntza izanki.

Hizkuntzaren gizarte-erabilerari lotuak diren 5 erronka:

4.  Hedabideak euskara gizartean biziarazteko eta hizkuntzaren maila 
hobetzeko tresna bilakaraz.

5.  Aisialdi uneetan euskararen erabilpena sustatuz, hizkuntza eta goza-
mena uztar.

6.  Euskarazko argitalpen kate eraginkorra egituratu, argitalpen eskaintza 
erakargarria eta eskura erraza jendetaratzeko gisan.

7.  Toponimia, euskara agerian jartzeko eta publiko berri bat euskarara 
erakartzeko aukera gisa balia.

8.  Gizartea euskaldundu, euskal hiztunek hizkuntza bizi sozialean bali-
atzeko, entzuteko eta ikusteko aukera ukan dezaten.

Hizkuntzaren bizkortasunari lotuak diren 4 zeharkako erronka

9.  Helduei, euskara ikasteko eta hobetzeko aukerak eskainiz, euskararen 
erabilpen pribatua zein profesionala susta.

10.  Hizkuntzaren kalitatearen alde etengabeko indarrak egin, euskara 
irakastean, baliatzean edo zabaltzean.

11.  Ikerkuntzaz balia hizkuntzaren kalitate maila goratzeko, hizkuntza 
politikaren egokitasuna indartzeko eta hizkuntzaren zabalkuntza 
emendatzeko.

12.  Motibazioa piztu, indartu eta egonkortu, euskara ikasteko, baliatzeko 
eta jarraitzeko dinamika iraunkor bat jendartean sartzeko gisan.

VI. 2007ko mugaz-gaineko egitarau hitzartua (8. orrialdean)

Mugaz bi aldeetako erakunde publikoek elkarrekin gara ditzaketen jardu-
erak. Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuor-
detzak eta Ipar Euskal Herriko Euskararen Erakunde Publikoaren egitekoak 
eta lan-lerroak kontuan izanik, ondoko arloetan elkarlanean jarduteko boron-
datea adierazten dute hitzarmenaren sinatzaileek. 

Bi partaideek lau erronka horiei lotutako jarduerak elkarrekin antolatzeko 
edo sustatzeko konpromisioa hartzen dute.

1.  Euskararen transmisioa: adin guztietako hiztunen kopurua emendatu 
nahi dugu, eta ondorioz aitzineko urteetan inkesta soziolinguistikoek 
agerian jarri duten bilakaera aldatu.
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2.  Hizkuntzaren presentzia eta erabilera garatu nahi dugu bizitza sozial 
zein pribatuaren alor guztietan:

   – hizkuntza gehiago ikusia eta entzuna izan dadin, gisa horretan, di-
namika berri bat sortzeko, hiztunek euskara gehiago balia dezaten;

   – hizkuntzak urratsez urrats komunikazio funtzioa berriz eskura dezan 
edo irabaz dezan.

3.  Hizkuntzaren kalitatea zaindu eta areagotu nahi dugu, ahoz eta idatziz, 
erabilera publiko zein pribatuko esparru ezberdinetan.

4.  Euskal gogoa motibazioaren zeharkako erronka da. Helburua da alde-
ko jarrera bultzatzea, gizartearen atxikimendua indartzea, aipatu beste 
lan sail guztietan eraginkorragoak izateko gisan.

Oharrak

1.  Ahaidetasuna nabari da Euskal Autonomia Erkodegoko egitarauetan, 
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (III) 1982ko oinarrizko legearen 
(I) zehaztapena baita.

2.  Ipar Euskal Herriko idazkiak, hizkuntz antolaketa (II), hitzarmen be-
rezia (IV) eta hizkuntza politika (V), gero eta zehatzagoak dira, bere-
ziki elkarrekin landu genuen Euskara biziberritzeko Plan Nagusiaren 
eraginez.

3.  Mugaz-gaineko egitarau hitzartua (VI) bi egitarau nagusien bilduma 
da (III+V). Egitarau hauek antzekoak dira, denen iturburuan baitago 
Joshua Fishman soziolinguistaren hizkuntza biziberritzeko urraspide 
ezaguna (RLS).

4.  Egitarauen artean antzekotasuna badago, ahaidetasuna ere bai, hain 
segur. Baina ezberdintasun ezin gainditua hau da, Hegoaldean euskara 
ofiziala dela, Iparraldean ez.





EUSKARAREN LEGEA: 25 URTE EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOAN

XI. JAGON JARDUNALDIAK:
ONDORIOAK

Hizkuntzen ofizialtasuna hizpide izan dugu XI. Jagon Jardunaldien hasi-
eran. Testuinguru horretan, euskararen lurralde eremuan euskararen ofizialta-
sunak izan duen bilakaera aztertu da. Era berean, hizkuntzen ofizialtasunak 
munduan gaurkotasuna duela azpimarratu da, Europan bezala Afrikan, Asian 
bezala Amerikan, Amerikako Estatu Batuetan bezalatsu Txinan, frantsesez edo 
ingelesez jarduten duten lurraldeetan. Horiek horrela, kasuan kasuko lehenen-
go ofizialtasunak eta ondoko egokitzapen berriak eten gabe ari direla gertatzen 
aipatu da. Inoiz ofizialtasun zurrun batetik hasita malgutasun eta eleaniztasun 
berrietara pasatzen ari dira lege-politika hauek (Brasil-en, adibidez). Eta bada 
kasurik, garai batean legezko ofizialtasunik ezagutu gabeko herrietan, hain 
zuzen, oraintxe berton legezko ofizialtasunaren bandera hartu dutenak edo 
hartzen ari direnak (Frantzia, AEB).

Aurreko gogoeta horien ostean, 82ko Euskararen Legearen sorrera, nego-
ziazio prozesua, Legearen atal nagusiak eta 1981-82 urteetako giroa politikoa 
aztergai izan dira, orduko giro politikoak alderdien arteko akordio zabal bate-
rako aukera eskaini zuela azpimarratuz.

Aurrekari horien ostean, hainbat eremu aztertu dira. Lehena administra-
zioaren esparrua izan da. Azaldu denaren arabera, Euskararen Legeak ez du 
garapen xeherik izan herri administrazioen inguruan. Hala ere xedapenen ga-
rapen urriak gorabehera administrazioetan plangintza lanik ez dela egin ez 
duela esan nahi azpimarratu eta plangintza lan horren ebaluazio antzeko bat 
aurreratzeko ahalegina egin da. 

Esparru sozio ekonomikoari erreparatuta, ostera, euskararen presentzia 
urria, euskararen indarberritze ahalegina indartzeko zailtasuna objektiboak, 
askotariko eragileen inplikazioa-eta falta, Euskararen Legea garatzeko zailta-
sunak eta abar aipagai izan dira. Eremu hori, aldiz, euskararen berreskuratze 
prozesuak etorkizunean irauteko eta garatzeko erabakigarria da; beraz, eremu 
honetara bideratutako ahaleginak indartu behar direla azpimarratu da.

Hezkuntzari dagokionez, bestalde, euskarari lehen ez bezalako lekua eta 
garrantzia eskuratua dio Euskararen Erabilera Normalizatzeko Legeak Euskal 
Autonomia Erkidegoan. Gainerako euskal herrietan ere hartu dira legezko 
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babes neurri zenbait, baina haietan ez du euskarak horren pareko babes insti-
tuzionalik eta garapen-mailarik. Babes horren haritik hainbat eskubide berma-
tzen dira, eskola-hizkuntza aukeratzekoa besteak beste, eta hainbat programa 
babesten. Urrun dago legea, ordea, begiz joa zuen elebitasun funtzionaletik. 
Horrek ez du esan nahi legea agortuta dagoenik. Are gutxiago, euskararen 
aldeko emaitza hobeak ekartzeko formula adosturik eskueran dagoenik.

Hedabideei eskainitako tartean, Euskararen Legearen aurrekoez, hala 
nola, 1976ko 24 orduak euskaraz ekimena mintzagai izan da. Hori hala, 
1979ko Gernikako Estatutuaren ekarpena erabakigarria izan zela Euskal Au-
tonomia Erkidegoa komunikazio-esparru gisa ere definitzeko orduan azpima-
rratu da. Hari berari tiraka, sustapen-politika eragingarrien multzoan kokatu 
behar dira 82ko EITB sortzeko Legea eta gaur hizpide dugun Euskararen 
Legea bera ere. Izan ere, 1982ko azaroaren 23an, eguerdiko 12etan egin zuen 
Euskadi Irratiak bere estreinako emanaldi ofiziala eta hogeita lau ordu eska-
seko aldearekin onartu zuen Eusko Legebiltzarrak Euskal Autonomia Erkide-
goko Euskararen Legea.

Euskal Autonomia Erkidegoaz landa, Nafarroatik begiratuta, Legea bera 
eredugarri ikusi izan dute hainbatek Nafarroakoa egiteko. Nafarroan, aldiz, 
bere sasoian euskararen normalizaziorako oztopo eta zailtasunik handiena bi-
hurtu den eremuen araberako lurralde-zatiketa ezarri zen. EAEko Euskararen 
Legeak Nafarroan izan duen eraginaz mintzatuta, onuragarria iruditu zaio as-
kori, bai hizkuntzaren prestigioa eta balioa handitzean, bai euskarazko komu-
nikabideak ikusi eta entzun ahal izateko aukeran, eta baita ikasketak euskaraz 
egin ahal izateko erraztasunean ere.

1982ko oinarrizko legea Ipar Euskal Herrian jarraibide dagoela, botere 
publikoentzat ere esan da. Honek, besteak beste, euskararen aldeko lurralde 
antolaketan esku hartzea gertatzen eta Iparraldeko erakunde publikoek euska-
raren aldeko hizkuntza politika eremu publikoan garatzen ari dira lehenbiziko 
aldiz. Ipar Euskal Herrian irakaskuntza eta administrazio elebidunak aitzina 
doaz. Era berean, euskararen alorrean mugaz gaineko lankidetza, 25 urte 
igaro ostean, gero eta indartsuagoa da: Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak, 
inkesta soziolinguistikoak, liburu banaketak, ETBren igorgailuak edota Akita-
nia-Euskadi fondoa. Halaber, bestelako lankidetza eremuak ere sustatu ditu, 
irratien artean, aldundiekin, udaletxeekin, elkarteen artean, eta abar.

Euskararen Legeak galbidean zihoan euskara berreskuratzeko garrantzi 
handiko zimentarria da. Garapena izan du, garatzeko aukerak baditu eta, beraz, 
iraungita ez da geratu.

Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan 2007ko azaroaren 23an

Erramun Osa, Sustapen Batzordeko idazkaria



JAGONET: 2007. URTEAN EGINDAKO LANEN BERRI

Joxe Ramon Zubimendi,
JAGONETen arduraduna.

Euskaltzaindia

Hona hemen, labur-labur, JAGONETeko 2007ko datuak, urte guztikoak:

1. Galdelekuan jasotako galderak: 1.554 (iaz baino %17 gehiago)

2.  Banan-banan emandako erantzunak: 1.509 (iaz baino %18 gehiago)

3.  Datu-basea osatzen duten galde-erantzunak: 523 (iaz bezainbat)

4.  JAGONETeko orri nagusia zenbat aldiz bistaratua: 140.273* (iaz 
baino %21 gehiago)

5.  JAGONETeko datu-basean egindako bilaketak: 52.158* (iaz baino 
%23 gehiago)

6.  JAGONETen bistaratutako galde-erantzunak: 62.853* (iaz baino %37 
gehiago)

* Izarñoa duten kopuruen berri-emailea Euskaltzaindiaren Albiste orria da.





EUSKALTZAINDIAREN
AGIRIAK





BATZAR-AGIRIAK





Bilbon, 2007ko uztailaren 20an

Andres Urrutia, euskaltzainburua,
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea, 
Xabier Kintana, idazkaria, 
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Henrike Knörr, Iker sailburua,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa,
Jean-Louis Davant, 
Patxi Goenaga,
Jean Haritschelhar,
Joseba Lakarra, 
Emile Larre,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Pello Salaburu, 
Ana Toledo, 
Piarres Xarritton,
Patxi Zabaleta
eta Mikel Zalbide euskaltzainak.

Pello Telleria idazkariordea, Juan Jose 
Zearreta kudeatzailea, Jose Antonio Adu-
riz, Mikel Gorrotxategi eta Iñaki Kareaga 
informatikaria zegozkien gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Adolfo Arejitak, 
heldu bitartean, ahala J. L. Lizundiari; P. 
Zabaletak ere etorri bitartean, ahala, An-
dres Iñigori.

Batzarra goizeko 10etan hasi da Bilbon, 
Euskaltzaindiaren egoitzako batzar gelan, 
ezkerreko zutabean ageri diren euskal-
tzainak eta bertan direla. 

1. Aurreko akta onartzea. Aurreko ba-
tzarraren akta ontzat eman da. 

2. Hizkuntza-gaiak

2.1. Onomastika. Nafarroako izende-
giko 6. zerrenda (Lizarra Merindade-
ko iparraldea) onartzea. A. Iñigok ohar 
bakarra jaso dela esan du, Ameskoa ize-
naz X. Kintanak egindakoa. Irakurri egin 
du, bai eta horri buruzko erantzuna ere. 
Argudioak entzunda, Ameskoa uztea 
erabaki da. Gainerako izen guztiak ere 
ontzat eman dira.

2.2. Onomastika. Nafarroako izende-
giko 7. zerrenda (Lizarra Merindade-
ko erdialdea) aurkeztea: A. Iñigok ze-

rrenda hori aurkeztu eta hor ageri diren aldaketak, berrikuntzak, zuzenketak eta 
gehitzeak azaldu ditu, batez ere Berrotza, mendazar, Mirafuentes, Piedramillera, sor-
ladar, zuñigar, Ega, Egaibar, morentindar, villatuertar, Girgillao(tar), Iguzkitza, Iguz-
kitzaibar izenei buruzkoak. Oharrak egiteko epea irailaren 14ra artekoa izanen da.

3. Hiztegi Batua. «E» letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta era-
bakitzea. P. Salaburu batzordeburuaren zuzendaritzapean, entitate-tik entzierro-rainoko
hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu egin dira.

4. 2008ko Aurrekontuak onartzea. Juan Jose Zearretak aurkeztu eta xeheki eta 
atalez atal azaldu ditu, paperez emandakoa pantailan ere agertuz. M. Zalbide euskaltzainak 
«Joanes Etxeberri» Euskararen Historia Soziala Ikertzeko proiektuaren azalpen xeheagoa 
eman du. J. J. Zearretak, Euskaltzaindiaren aurrekontua, datorren urterako 4.110.939,57 
eurokoa dela esan ondoren, konparazioa egiteko, lehen mailako futbolari kaxkar baten 
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fitxaketaren parekoa dela seinalatu du. Amaitzean, J. L. Lizundia diruzainak argitasun 
batzuk gehitu ditu, horien artean Herri Aginteei aurrekontuak irailaren hasieran igorri 
beharko zaizkiela, eta XVI. Biltzarrerako kontua oraindik hobeki landu beharra dagoela. 
Aurkezturiko aurrekontuei oharrak irailaren 4rako egin beharko zaizkiela eta, ondoren, 
horiek aztertu eta finkatzea Zuzendaritzaren esku uztea proposatu da. Ontzat eman da.

5. IKT (Informazio eta Komunikazioaren Teknologiak): Euskaltzaindiaren 
informatika arloko segurtasun plana aurkeztea. Gai honi buruz euskaltzainen arte-
an idatzirik banatu den txostena A. Sagarna euskaltzainak azaldu du, segurtasun plana 
eta horren helburuak zertan datzaten zehaztuz. Ondoren, A. Urrutiak euskaltzainei 
testua arretaz irakurri eta, hala baleritzote, oharrak irailaren 14rako egin behar dituzte-
la jakinarazi die. Oharrak jaso eta gero, gaur aurkezturiko dokumentua garatu eta ze-
haztu beharko da. Tx. Peillenek argitasun batzuk eskatu ditu eta eman zaizkio. J. L. 
Lizundiak ere azalpen batzuk eman ditu.

6. Eskuartekoak

6.1. Literatura Sariak

2007ko Lau Literatura Sari Nagusien oinarriak karpetan banatu dira. 

6.2. 29 eta 30. hautagaien aldarrikapena

Uxuen 2006an egindako batzarrean onartu zen egutegiaren arabera (karpetan 
banatua), 2007ko uztailean iragarri behar dira 29 eta 30. dominetarako euskaltzain 
biren hutsarteak. Beraz, hautagaiak irail eta urriko batzarretan aurkeztu ahal izango 
dira, bozketak azaroan egiteko. Aldarrikaturik gelditu dira, hortaz, 29 eta 30. domine-
tarako hutsarteak. 

7. Azken ordukoak

J. Haritschelharrek, Leturiaren egunkari ezkutuaren inguruan Donostian joan den 
astean egindako literatura bilera eta Txillardegiri bertan eskainiriko omenaldiaren berri 
eman du. 

P. Xarritonek aita Ondarraren azken liburua (Lapurren eskuetan deritzona) argi-
taratzeko komenientziaz galdetu du. A. Urrutiak, ideia ontzat emanik ere, liburu horrek 
eskubide aldetik dituen problemak aurretik argitu behar direla azaldu dio. 

Bukatzeko, Euskaltzainburuak irteeran ondoko liburuak banatuko direla iragarri du: 

1. Euskera 2006, 2.
2. 2006ko Lau Literatura Sari Nagusien irabazleen lau lan argitaratuak.
3.  Mendaur 3. Luzaideko Euskararen Hiztegia, Pello Kamino eta Patxi Salaberrik 

prestatua.
4. Mendaur 4. Erroibarko eta Esteribarko Hiztegia, Orreaga Ibarrak egina.
5. Labayruren berrargitalpena: Jose Basterretxearen Kurloiak.

Batzarra eguerdiko 14:15ean amaitu da.

Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria



AGERIKO BILKURA

Viana, 2007-IX-21

Irailaren 21ean, Vianan, Kultura Etxean, ageriko bilkura egin du Akademiak, 
arratsaldeko 18:30etan, Nafarroa Oinez dela eta. 

Bildu dira:

–  Andres Urrutia, euskaltzainburua; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Andres Iñigo, 
Jagon sailburua eta Sagrario Aleman, Patxi Salaberri, Ana Toledo eta Patxi 
Zabaleta euskaltzain osoak.

– Euskaltzain urgazleak: Jose Agustin Arrieta, Mikel Bujanda, Paula Casares, 
Manuel Ruiz Urrestarazu, Pello Telleria, eta Juan Jose Zearreta. Ezin etorria 
adierazi dute Jose Ramon Etxebarriak eta Jon Aurre euskaltzain urgazleek.

– Gema Insausti eta Amaia Okariz Euskaltzaindiko langileak.

– Patxi Juaristi, Santiago Larrazabal eta Erramun Osa batzordekideak.

Ekitaldiari hasiera Gregorio Galilea Vianako alkateak eman dio, eta ondoren 
Ventura Gonzalez Vianako Erentzun Ikastolako lehendakariak eta Aritz Lizarraga 
Ikastolako zuzendariak hitz egin dute.

Recuperación del Euskera en Navarra liburuaren aurkezpena,

ondoren, ekitaldiaren muina izan den Recuperación del Euskera en Navarra li-
buruaren aurkezpena egin da. Lehen hitzak Andres Iñigo, Jagon sailburu eta Nafarro-
ako ordezkariak esan ditu, argitalpenaren nondik-norakoa azalduz eta Jagon bildumako
4. liburukiaren egilea den Miquel Gros i Lladós jauna aurkeztuz. Miquel Gros i Lladós 
katalana da eta gaztaroan Iruñean bizi izan zen hamar urtez. Abokatua da lanbidez, 
baina benetako bokazioa soziolinguistika du. Hizkuntza gutxituak ditu kezka nagusi eta 
urteak dira Nafarroako euskararen egoera ikasten hasi zela, ikuspuntu diakroniko zein 
soziologikotik abiatuta.

Andres Iñigok adierazi duenez, euskarak Nafarroan azkeneko hogei urteotan, 
irakaskuntzaren bitartez batik bat, izan duen bilakaeraren erakusleihoa da liburu hau 
eta bertan ikus daitezke emandako urratsak, oro har, handiak izan direla, euskararen 
lege murriztailetik espero zitekeen baino anitzez hobeak. Biziki interesgarria da
–gaineratu du euskaltzainak– egileak 2001eko erroldako datuekin egin duen 25 
urtetik beherakoen azpi-sailkapena, eta interesgarriagoa oraindik egiaztatu ahal 
izatea zein den leku bakoitzean 15 urtetik beherakoen artean euskara dakitenen 
ehuneko kopurua.
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Ondoren, Miquel Gros i Lladósek aurkezpen zabala egin du Recuperación del 
Euskera en Navarra izeneko liburuaz. Argitalpen hori Euskaltzaindiaren Jagon bildu-
maren 4. liburukia da.

Miquel Grosek azaldu bezala, liburuak xede bi ditu: batetik, Nafarroako Foru 
Erkidego osoan euskararen erretratua egitea eta, bestetik, euskal hizkuntzaren etorki-
zunari buruz hausnartzea.

Liburuan, nafarrek udal erroldetan (1986tik 2001era) euskararen ezagueraz 
ematen dituzten erantzunak aztertzen dira. Metodologia zehatza da: errolda horiek 
udalez udal eta banan-banan aztertu ditu Grosek; horrela, Nafarroako biztanle guztien 
datuak –ehuneko ehunenak– jaso eta aztertu ditu. Emaitzak eskualdeka, azpi-eskualde-
ka eta udalez udal aurkeztu ditu, bai eta Nafarroa osokoak ere.

Gros i Lladós-en aburuz, fenomeno harrigarria gertatu da tarte horretan. Euskarak 
50.000 hiztun baino gutxiago zituelarik, bazirudien desagertzeko arriskuan zegoela, 
gehienez ere belaunaldi batez iraungo zuela. 1986tik 2001era 2 puntu gora egin du 
ezagutzak, ehuneko 10etik 12ra. 15 urtetik beherakoen artean, gainera, ehuneko 21era 
iritsi da; euskara ohiko komunikazio-tresna zen eremuetan indartu da eta ahulago ze-
goen eskualdeetan ere hobekuntza antzeman da.

Oro har, Recuperación del euskera en Navarra liburuak euskararen egoera berri 
eta itxaropentsu baten aitzinean gaudela baieztatzen du. Liburuarekin, Nafarroan eus-
kararen alde lan egin eta egiten duten guztiak omendu nahi ditu Grosek. Bestalde, 
Nafarroako euskararen etorkizunari buruzko zentzuzko eztabaida proposatu nahi du 
egileak.

Liburuaren aurkezpena amaitu denean, Vianako Erentzun Ikastolako haurrek 
Giltza daukagu kanta abestu dute, 2007ko Nafarroa Oinez-ena.

Ekitaldiari amaiera eman dio Andres Urrutia euskaltzainburuak. Batetik, eskerrak 
eman dizkie Vianako Udalari, Vianako Erentzun Ikastolari eta Miquel Gros i Lladós 
liburuaren egileari. Bestetik, Euskaltzaindia Nafarroakoa ere badela gogorarazi eta 
hizkuntzaren sustapenean orain arte bezala lanean jardungo duela.

Ekitaldia gaueko 20:00etan bukatu da.

Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria



Bilbon, 2007ko irailaren 28an

Andres Urrutia euskaltzainburua,
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea, 
Xabier Kintana, idazkaria, 
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Henrike Knörr, Iker sailburua,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Jose Arana Martija,
Sagrario Aleman,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa,
Jean-Louis Davant, 
Patxi Goenaga,
Jean Haritschelhar,
Joseba Lakarra,
Emile Larre,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Pello Salaburu, 
Ana Toledo, 
eta Mikel Zalbide euskaltzainak

Pello Telleria idazkariordea, Mikel Go-
rrotxategi eta Jose Antonio Aduriz zegoz-
kien gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Miren Azkara-
tek, ahala P. Goenagari; Joseba Irazuk, 

ahala A. Urrutiari; P. Zabaletak, ahala A. 
Iñigori.

Batzarra goizeko 10etan hasi da Bilbon, 
Euskaltzaindiaren egoitzako batzar gelan, 
ezkerreko zutabean ageri diren euskal-
tzainak eta bertan direla.

Aurretiko oharrak. Hasieran, bilduriko-
ak agurtu ondoren Euskaltzainburuak 
batzarra soilik goizean izanen dela azaldu 
du. Hamabietan erretzaileentzako etena 
eginen da eta, aurretik, Jose Antonio 
Arana Martixaren liburu-dohaintzaren 
dokumentua sinatuko.

1. Aurreko akta onartzea. Aurreko ba-
tzarraren akta ontzat eman da.

2. Hizkuntza-gaiak

2.1. Onomastika. Nafarroako izende-
gia: 7. zerrenda (Lizarra Merindadeko 
erdialdea) aurkeztea. A. Iñigok oharrik 
ez dela jaso adierazi du. Besterik gabe 
ontzat eman da.

2.2. Onomastika. Nafarroako izende-
gia: 8. zerrenda (Lizarra Merindadeko 

hego-mendebaldea) aurkeztea. A. Iñigok zerrenda hori aurkeztu eta hor ageri diren 
aldaketak, berrikuntzak, zuzenketak eta gehitzeak azaldu ditu, batez ere Aguilar ibarra, 
Los Arcos, Marañón, San Adrián, Lapoblación bezalako erdal etorkiko izenei buruz-
koak. Oharrak egiteko epea urriaren 17ra artekoa izanen da.

2.3. Exonomastika. Espainia-Frantzietako eskualdeen izenak aurkeztea. J. L. 
Lizundiak aurkeztu eta azaldu du. Bereziki kontuan hartu izan dira Euskal Herriaren 
ingurukoak edota gurekin harreman handiak izandako eskualdeak. Oharrak egiteko 
epea: urriaren 17a.

2.4. Hiztegi Batua. «E» letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta 
erabakitzea. P. Salaburu batzordeburuaren zuzendaritzapean, entzueran-etik epipaleoli-
to-rainoko hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu egin dira.
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3. IKT. Euskaltzaindiaren Informatika arloko segurtasun plana: segurtasu-
naren gaineko barne politika eta segurtasun helburuak. Ez da oharrik jaso eta, 
beraz, proposamen biak onartu dira.

4. Jose Antonio Arana Martixaren liburutegiaren dohaintza-agiria sinatzea. 
Jose Antonio Arana Martixa euskaltzainak bere bibliotekako liburu gehienak (sei mila 
inguru) Euskaltzaindiari ematea erabaki duela eta, dohaintza horren agiria sinatu dute 
berak eta euskaltzainburuak. Opari baliotsu horregatik Andres Urrutiak, Akademia 
osoaren izenean, eskerrak eman dizkio. 

5. Eskuartekoak

Euskaltzainburuak ondokoak adierazi ditu:

– Aholku Batzordea. Eusko Jaurlaritzak Euskararen Aholku Batzordea osatzeko, 
Euskaltzaindiari eskatu dizkion ordezkariak direla eta, Zuzendaritzaren bileran 
erabakiaren arabera, A. Urrutiak ondokoak proposatu ditu, eta berretsi egin dira: 

  • Aholku Batzordea: berezko eskubideaz, Euskaltzainburua eta, Idazkaria, or-
dezko bezala.

  • Toponimia Batzorde-atal Berezirako: Mikel Gorrotxategi
  • Terminologiako Batzorde Atal berezirako: Andoni Sagarna

– Hurrengo osoko batzarra. Urriaren 26an Gipuzkoako Foru Aldundian izanen 
dela iragarri du eta, egun berean, arratsaldeko 6etan, Miramongo Teknologi 
Elkartegian, A. Sagarnaren sarrera-hitzaldia.

– Azaroko biltzarra. Euskaltzaindiaren azaroko osoko batzarra 30era atzeratzen 
dela ere adierazi du, azaroaren 23an, egun osoz, XI. Jagon Jardunaldiak egingo 
baitira.

6. Azken ordukoak

– P. Xarritonen eskariz, Baionako eliztar batzuek aurkezturiko eskari bat banatu 
da, hala nahi duten euskaltzainek atxikimendua eman diezaioten. 

– Miquel Gros i Lladós-en Recuperación del euskara en Navarra liburua banatu da.

– Era berean Koldo Mitxelena Katedraren II. Biltzarraren programako ekitaldien 
berri eman da.

Batzarra eguerdiko 14:30etan amaitu da.

Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria



Donostian, 2007ko urriaren 26an

Andres Urrutia euskaltzainburua
Beñat Oihartzabal, buruordea,
Xabier Kintana, idazkaria,
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Henrike Knörr, Iker sailburua,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa,
Jean-Louis Davant,
Patxi Goenaga,
Jean Haritschelhar,
Emile Larre,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Pello Salaburu,
Ana Toledo eta
Pierre Xarritton euskaltzainak.

Pello Telleria, idazkariordea, Mikel Go-
rrotxategi eta Jose Antonio Aduriz zegoz-
kien gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Miren Azkara-
tek, ahala Pello Salabururi; Patxi Goena-
gak, etorri bitartean, ahala Beñat Oihar-
tzabalali; Joseba Irazuk, ahala Andres 

Urrutiari; Joseba Lakarrak, ahala euskal-
tzainburuari; Andoni Sagarnak, joan eta 
gero, ahala euskaltzainburuari; Patxi Za-
baletak, ahala Andres Iñigori; Mikel 
Zalbidek ahala euskaltzainburuari.

Batzarra goizeko 10etan hasi da Donos-
tian, Foru Diputazioaren batzar areto 
nagusian, ezkerreko zutabean ageri diren 
euskaltzainak eta bertan direla.

Euskaltzainburuari doluminak. Ekital-
diaren hasieran idazkariak, gainerako 
euskaltzain guztien izenean, Andres 
Urrutia euskaltzainburuari doluminak 
eman dizkio, galdu berri duen alaba gaz-
tearen heriotzagatik.

Aurretiko oharrak.

Bildurikoek agerturiko dolu-erakutsia 
eskertu ondoren, euskaltzainburuak ba-
tzarra soilik goizean eta 14,30 arte izanen 
dela azaldu du. Hamabietan etena eginen 
da, kafea hartu ahal izateko. Bazkaria 
Miramonen izanen dela jakinarazi du. 
Arratsaldeko 6etan, leku berean, A. Sa-
garnaren sarrera-hitzaldia izanen da.

1. Aurreko akta onartzea. Aurreko batzarraren akta, J. Haritschelharrek adiera-
ziriko lapsus bat kendurik, ontzat eman da.

2. Hizkuntza-gaiak

2.1.1. Onomastika. Nafarroako izendegia: 8. zerrenda (Lizarrako merinda-
deko hego-mendebaldea) onartzea. A. Iñigok zerrendari egindako bi oharren berri 
eman du, eta Los Arcos eta Allo toponimoei eranstea onartu diren oharrak irakurri ditu. 
X. Kintanak San Adrián toponimoaren azentu grafikoa euskaraz kentzeaz egindako 
oharra ez da onartu. Dena den, azentu grafikoak euskaraz erabiltzeari buruz orain arte 
erabakia berriz ikusteko gelditu da batzordea.

2.1.2. Onomastika. Nafarroako izendegia: 9. zerrenda (Erriberriko merinda-
dea) aurkeztea. A. Iñigok aurkeztu eta azken erabakietatik egindako aldaketak azaldu 
ditu. Oharrak egiteko epea azaroaren 15erako jarri da.
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2.1.3. Exonomastika: Espainia-Frantzietako eskualdeen izenak onartzea. J. 
L. Lizundiak esan duenez, Andres Iñigok Euskal toponimo batzuen letra larri/xehearen 
erabileran kontraesan batzuk aurkitu dituela eta, ohar bat egin du, eta zerrenda hori 
onartzea hilabete atzeratzea proposatzen du, batzordeak horiek konpontzeko proposa-
mena ekartzeko. Ontzat eman da.

2.1.4. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: sarre-
ra eta 1. zerrenda aurkeztea. J. L. Lizundiak aurkeztu du, eta egindako galderei 
erantzun ere bai. Oharrak azaroaren 15erako ere egin beharko dira.

3. Hiztegi Batua. «E» letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta era-
bakitzea. P. Salaburu batzordeburuaren zuzendaritzapean, epoka-etik eraio-rainoko 
hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu egin dira.

4. Jakiunde-ren sorrera dela eta. Eusko Ikaskuntzak oraintsu sorturiko Akade-
mia dela eta, Euskaltzainburuak arazoaren berri eman du, «Akademia» berri horrek 
Euskaltzaindiaren zereginetan eskua zertan sartzen duen azalduz. Erantzuera moduan 
Zuzendaritzak prestatu duen gutuna banatu da. J. Haritschelharrek historia horren au-
rretiko batzuk kontatu ditu, eta bere egunean Eusko Ikaskuntzaren lehendakaria zen 
Gregorio Monreal jaunari esan zionaren berri eman du, hots, literaturaz jardutekotan, 
erdal literaturez jardun zezatela, euskal literatura Euskaltzaindiaren arloa baita. J. L. 
Lizundiak gogorarazi duenez, gerra aurrean Euskaltzaindiak Eusko Ikaskuntzaren bile-
retan bi ordezkari zituen, baina gerra ondoan bakar batekin gelditu zen, geroago, aur-
kako jarrera ikusita, joateari utzi bazion ere.

H. Knörrek Zuzendaritzak prestaturiko gutuna irakurri du. Ondoren, J. Haritsche-
lhar, X. Kintana, B. Oihartzabal, P. Salaburu, A. Arejita, P. Xarritton, H. Knörr eta P. 
Goenaga mintzatu ondoren, horren oinarrian testu bat adostu da, Eusko Irakaskuntzaren 
buruari igortzeko.

5. Euskaltzain-kandidatu berriak

Euskaltzaindiaren arautegiaren azken aldaketaren arabera, 75 urtetik gorako 
euskaltzainak emeritu egoera iragaten direla eta, 29 eta 30. dominetarako kandidatuak 
proposatu dira:

– 29. dominarako: Joan Mari Torrealdai jauna proposatu dute J. A. Arana 
Martija, M. Azkarate eta A. Urrutia euskaltzainek.

– 30. dominarako: Miren Lourdes Oñederra andrea, proposatzaileak X. Kintana, 
H. Knörr eta P. Salaburu euskaltzainak izanik.

5. Eskuartekoak. Euskaltzainburuak ondokoak adierazi ditu:

5.1. Lau literatura sari-nagusien epaimahaiak. Ohi bezala aurten ere literatura 
sariketetarako epaimahaiak antolatu eta honela osaturik gelditu dira:

Txomin Agirre eleberria:  Sebastian Garcia Trujillo, Ur Apalategi, Iratxe 
Retolaza

Toribio Altzaga antzerkia: Patri Urkizu, Daniel Landart, Eugenio Arozena
Felipe Arrese Beitia olerkia: Mikel Lasa, Lourdes Otaegi, Jon Kortazar
Mikel Zarate saiakera: Adolfo Arejita, Antton Aranburu, Iñaki Aldekoa
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5.2. J. M. Lekuonaren omenaldi liburua. Idazkariari hitza emanda, berorrek, 
euskaltzain guztiei bidaliko zaien gutun baten berri eman du. Hor, Juan Mari Lekuo-
naren omenaldi-liburuan esku hartu nahi dutenek izena 2007ko abenduaren 30erako 
adierazi beharko dutela adierazten da. Lan burutua, aldiz, 2008ko ekainaren 30erako 
helarazi beharko da.

5.3. Nafarroako Gobernuaren eskaria. Nafar Gobernuak, oraintsu eraturiko 
Euskararen Nafar Kontseilurako Euskaltzaindiak ordezkari bat izenda dezala eskatu du. 
Horretarako, A. Iñigo nafar euskaltzaina izendatzea erabaki da.

5.4. Nafar Gobernura bisita. Euskaltzainburuak, Akademiaren ordezkaritza 
batekin urriaren 24an Nafarroako Gobernu berriari Iruñean kortesiazko bisita egin 
zaiola jakinarazi du. Bertan Miguel Sanz lehendakari jauna eta Carlos Pérez Nievas 
kontseilaria agurtu eta horiekin solasaldia ukan zuten. Egun berean Mendaur bilduma-
ko 3. eta 4. zenbakiak aurkeztu zituzten bi erakundeek, hurrenez hurren, Luzaideko
euskaren hiztegia eta Erroibarko eta Esteribarko hiztegia, hain zuzen.

5.5. Jesus Atxa euskaltzain ohorezkoaren heriotza. Aretxabaletako seme zen 
eta Nafarroan ikastolen alde hainbeste lan egindako Jesus Atxa euskaltzain ohorezkoa 
urriaren 23an Iruñean hil zela adierazi da. Hurrengo egunean, Iruñera egindako bisitan, 
euskaltzainburuak eta alargunari eta senideei doluminak adierazi zizkieten. Horren 
hilberri txostena egitea J. L. Lizundiak hartu du bere gain.

5.6. EHUko Euskara Institutuaren biltzarra. Euskal Herriko Unibertsitateko 
Euskara Institutuak 2008ko urtarrilean terminologia zientifikoari buruz antolatuko duen 
biltzarraren programa jaso da eta euskaltzainen artean banatu.

5.7. Euskaltzaindiaren hurrengo osoko bilkura. Azaroko batzarra hilaren 
30ean eta Bilbon izango dela gogoratu da. 

6. Azken ordukoak

Kudeatzaileak emandako informazioa kontuan izanik, euskaltzainek irailera arte-
ko batzar-dietak laster jasoko dituztela adierazi du J. L. Lizundia diruzainak.

Batzarra eguerdiko 15:00etan amaitu da.

Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria



Bilbon, 2007ko azaroaren 30ean

Andres Urrutia, euskaltzainburua,
Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea, 
Xabier Kintana, idazkaria, 
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Henrike Knörr, Iker sailburua,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Jose Antonio Arana Martija,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa,
Patxi Goenaga,
Jean Haritschelhar,
Lakarra, Joseba,
Emile Larre,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Pello Salaburu, 
Ana Toledo eta
Pierre Xarritton, euskaltzainak.

Pello Telleria, idazkariordea, Mikel Go-
rrotxategi, Jose Antonio Aduriz, eta Pru-
den Gartzia zegozkien gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: A. Arejitak 
(etorri artean), ahala J. L. Lizundiari; 
Miren Azkaratek, ahala P. Salabururi; 
Jean-Louis Davantek, ahala, Tx. Peilleni; 
P. Goenagak (etorri artean), ahala B. 
Oihartzabali; Joseba Irazuk, ahala A. 
Urrutiari; P. Salaburuk (etorri artean), 
ahala J. Haritschelharri; Ibon Sarasolak, 
ahala P. Salabururi; P. Zabaletak, ahala A. 
Iñigori; Mikel Zalbidek ahala euskal-
tzainburuari.

Batzarra goizeko 10,15ean hasi da Bil-
bon, Euskaltzaindiaren egoitzan, ezkerre-
ko zutabean ageri diren euskaltzainak eta 
bertan direla.

1. Aurreko akta onartzea. Aurreko ba-
tzarraren akta, J. L. Lizundiak adieraziri-
ko lapsus bat kendurik, ontzat eman da. 

2. Hizkuntza-gaiak

2.1.1. Onomastika. Nafarroako izen-
degia: 9. zerrenda (Erriberriko Merin-

dadea) onartzea. A. Iñigok azaldu duenez, oharrik ez da heldu eta, besterik gabe, 
proposaturiko zerrenda ontzat eman da. 

2.1.2. Onomastika. Nafarroako izendegia: 10. zerrenda (Tuterako Merinda-
dea) aurkeztea. A. Iñigok aurkeztu eta aurreko zerrendatik egindako aldaketak azaldu 
ditu. Oharrak egiteko epea abenduaren 17 eguerdirako jarri da.

2.1.3. Exonomatika. Espainia-Frantzietako eskualdeen izenak onartzea. Tx.
Peillenek azalduriko hutsa (Seignautze barik, Seinautze) ontzat eman eta zuzendu on-
doren, zerrendako gainerako izen guztiak ere ontzat eman dira. P. Xarrittonek Espainia-
-Frantzietako gisako elkarketak gaitzestea eskatu du, baina X. Kintanak, J. L. Lizun-
diak eta A. Sagarnak horiek ondo daudelako arrazoiak eman dizkiote. Halere, 
izenburu horren aurkako botoa eman du P. Xarritton jaunak.

2.1.4. Exonomatika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: sarrera 
eta 1. zerrenda (Italia, Belgika, Herbehereak) onartzea. J. L. Lizundiak ohar ida-
tzirik ez dela jaso esan du eta, beraz, ontzat eman da zerrenda.
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2.1.5. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: 2. ze-
rrenda (Alemania, Austria, Suitza) aurkeztea. J. L. Lizundiak aurkeztu du, zerrenda 
horren garrantzia eta iturriak aipatuz. Oharrak idatziz aurkezteko epea abenduaren 17ra 
artekoa izango dela jakinarazi da. 

3. 29. eta 30. domina-hutsarteetarako hautagaiak bozkatzea:

29. dominarako hautagaia: Joan Mari Torrealdai Nabea. Bozketaren emaitza: 
23 baiezko, eta zuri bat. Euskaltzain oso hautaturik gelditu da.

30. dominarako hautagaia: Lourdes Oñederra Olaizola. Bozketaren emaitza: 22
baiezko eta zuri bi. Euskaltzain oso hautaturik gelditu da.

4. Hiztegi Batua. «E» letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta era-
bakitzea. Pello Salaburu batzordeburuaren zuzendaritzapean, eraitsi-tik erdi-maila-
rainoko hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu egin dira.

5. Esku artekoak

5.1. Txomin Peillen emeritu egoerara. Txomin Peillen zuberotar euskaltzainak 75 
urte egin berri dituela eta, gaurdanik emeritu egoerara iragaten dela aldarrikatu du A. 
Urrutiak. Ondoren, J. L. Lizundiak egoera berria azaldu du, eta, estatutuen arabera, urte 
berean 4 euskaltzain berri baino gehiago ezin dela izendatu gogoratu du. Beraz, 2008ko 
uztailera arte, ezingo da 31. aulkirako hautagairik hautatu, banatu den «31. aulkiaz» 
deritzon idazkian azaltzen denez. Hori dela eta, datorren urtean egin behar diren sarrera-
-hitzaldien ospakizun eta antolaketa kontuan izanik, zuzendaritzak, hurrengo batean, 
proposamen bat eginen du, hautapen berria noiz egitea komeni den azalduz.

5.2. Batzar gela gaurkotu beharraz. Euskaltzainen kopurua handitu dela eta, 
batzar gela ere egokitu beharra dagoela azaldu du J. L. Lizundia diruzainak. Ondoren, 
J. J. Zearreta kudeatzaileak egiteko diren lanak, hobekuntzak eta horien kostuak azaldu 
ditu. J.A. Aranak eta P. Goenagak, P. Salaburuk, B. Oihartzabalek ohar-galderak egin 
dituzte, J. J. Zearretak erantzun dituenak. 

5.3. Euskaltzaindiaren iragarkia irratiz. Euskaltzainburuak Euskaltzaindiaren 
zerbitzu berria dela eta (e-AEB zerbitzua: Euskaltzaindiak arau-erabakiak libre esku-
ratzeko sistema), hori iragartzeko, irratiz zabaltzen ari den spotaren berri eman du, 
guztira lau irratitan eskaintzen direla azalduz. 

6. Banatzekoak eta azken ordukoak

6.1. Abenduko egutegia. Euskaltzainburuak hurrengo batzarra -agerikoa- aben-
duaren 20an Senperen izanen direla jakinarazi du. Bertan Zaldubiren mendeurrena
ospatuko da ageriko bilkura horretan. Batzar-deia egitarauarekin bidaliko da.

Osoko batzarra, aldiz, biharamunean, abenduak 21, izanen da, Senpereko Udale-
txean, goizean baino ez, 9:00etatik 13:00etara artean. 

6.2. Leizarragaren Testamentu berriaz. Londresko Sotheby’s enkante-etxeak 
Joanes Leizarragaren 1571ko Testamentu Berriaren ale bat salgai jarri duela eta, A. 
Urrutiak Euskaltzaindia harekin harremanetan jarri dela adierazi du, eta litekeena da 
hori irteera-prezioan eskuratu ahal izatea. J. L. Lizundia diruzainak horretarako egin 
diren gestioak azaldu ditu. Pruden Gartziak, Azkue Bibliotekaren zuzendariak, ale 
horren egoera fisiko eta kalitateari buruzko argitasunak eman ditu. Azkenik, J. J. Zea-



1592 EUSKERA - LII, 2007, 3

rreta kudeatzaileak Euskaltzaindiaren diru egoeraren berri eman du, eta, ekonomiaren 
arabera, liburua erosteko ahalmena badagoela. Edonola ere, erosketa burutzeko behar 
diren dokumentuak sinatu eta gestio guztiak amaitu arte, euskaltzainei kontu honetaz 
diskrezioa eskatu zaie. 

6.3. Banaturiko argitalpenak

–  Azkue Saria: 2006an sarituriko lanen liburuxka.

– Jagon bildumako 5. liburukia: Hizkuntza-zuzenbidea. Testu-bilduma euskaraz
deritzona.

– Gabonetako zorion-txartela.

Batzarra eguerdiko 14,55ean amaitu da.

Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria



Senperen, 2007ko abenduaren 21ean

Beñat Oihartzabal, euskaltzainburuordea, 
Xabier Kintana, idazkaria, 
Jose Luis Lizundia, diruzaina,
Henrike Knörr, Iker sailburua,
Andres Iñigo, Jagon sailburua,
Sagrario Aleman,
Adolfo Arejita,
Aurelia Arkotxa,
Jean-Louis Davant,
Jean Haritschelhar,
Joseba Lakarra, 
Emile Larre,
Txomin Peillen,
Andoni Sagarna,
Patxi Salaberri,
Ana Toledo eta
Pierre Xarritton euskaltzainak

Juanjo Zearreta kudeatzailea, Mikel Go-
rrotxategi eta Jose Antonio Aduriz, ze-
gozkien gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Ibon Sarasolak 
ahala Pello Salabururi; Miren Azkaratek, 
ahala J. Haritschelharri; P. Goenagak 

ahala B. Oihartzabali; Joseba Irazuk, 
ahala A. Urrutiari; L. Oñederrak, ahala A. 
Arkotxari; J. M. Torrealdaik, ahala A. 
Sagarnari; A. Urrutiak, ahala X. Kintana-
ri; Patxi Zabaletak, ahala A. Iñigori; 
Mikel Zalbidek ahala A. Sagarnariri.

Batzarra goizeko 9:15ean hasi da Senpe-
ren, Herriko Etxearen egoitzan, ezkerreko 
zutabean ageri diren euskaltzainak bertan 
direla.

1. Aurreko akta onartzea. Aurreko ba-
tzarraren akta, J. L. Lizundiak adieraziri-
ko lapsus bat kendurik, ontzat eman da.

2. Hizkuntza-gaiak:

2.1. Onomastika. Nafarroako izende-
gia: 10. zerrenda (Tuterako Merinda-
dea) onartzea. A. Iñigok azaldu duenez, 
oharrik ez da heldu eta, besterik gabe, 
proposaturiko zerrenda ontzat eman da. 
Horrekin Euskal Herriko udalen zerrenda 
amaitu dela adierazi du.

Bi ohar egin ditu 3. zerrendaz: Iruñeko ibar kentzeaz eta Etxarri-etxauribar zu-
zentzea. Biak onartu dira.

Argitaratzeari buruz, udalerri batzuetako herri-izenak ere (Araba eta Nafarroaren 
kasuan oso beharrezkoak) erantsi behar direla uste du. Hortaz, lehen onartu zirenak 
aztertu ondoren, zalantzazko kasuak osoko bilkurara ekarriko dituzte, onartu eta, 
guztiak batera argitaratzeko. J. L. Lizundiak ondo iritzi dio, zerrenda herren gera ez 
dadin. Ontzat eman da.

2.2. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: 2. ze-
rrenda (Alemania, Austria eta Suitzako eskualdeen izenak) onartzea. J. L. Lizun-
diak ohar idatzirik ez dela jaso esan du. Zerrenda ontzat eman da.

2.3. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: 3. ze-
rrenda (Britainiar uharteak eta Eskandinavia) aurkeztea. J. L. Lizundiak aurkeztu 
du, zerrenda horren berezitasunak eta iturriak aipatuz. Oharrak idatziz aurkezteko epea 
urtarrilaren 18ra artekoa izango dela jakinarazi da.
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2.4. Hiztegi Batua: «E» letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta 
erabakitzea. P. Salabururen ezin etorriaz, J. A. Adurizen gidaritzapean erdipuntuko-tik
erlastar-erainoko hitzak aztertu eta erabaki dira. 

3. IKT: Informazio eta Komunikazioaren Teknologiak. Andoni Sagarnak bi 
txosten hauek banatu ditu:

– «Bereziki babestu beharreko edukien erabilerari buruzko araudia».

– «Baliabide informatikoen erabilerari buruzko araudia». 

Bi proposamen horiei ohar idatziak egiteko epea urtarrilaren 18ra artekoa izanen da.

4. Esku artekoak

4.1. J. L. Davanti aurtengo Agosti Xaho Saria eman zaio abenduaren 15ean. 
Zorionak adierazi dizkio.

4.2. Miren Lourdes Oñederrari Donostiako Udalak hiritar merezimendu-domi-
na (2008) deritzon saria ematea erabaki du. Urtarrilaren 19an egingo da emate-zere-
monia. Zorionak ematea erabaki da.

4.3. Xarles Videgaini Baionako Hiriaren domina eman zaiola jakinarazi da eta 
zorionak helaraztea erabaki.

4.4. J. Haritschelharri omenaldia. Beñat Oihartzabalek eta Jose Luis Lizundiak 
urtarrilaren 24an egoitzan egingo den ekitaldiaren xehetasunak eman dituzte. Omenal-
di liburua ere aurkeztuko dela iragarri dute.

4.5. 2008ko bilkura egutegia. Juanjo Zearretak 2008ko bilkura egutegia aurkez-
tu eta azaldu du. Unibertsitateko irakasleekin adosturik, martxoko bilera apirilaren 4ean 
eginen da.

4.6. Azkue Sarirako Epaimahaikideen izendapena. Azkue Literatura Sarirako 
epaimahairako proposatu diren ondoko kideak onartu dira: 

– A mailan: Antton Irusta Zamalloa, Manu Lopez Gaseni eta Kirmen Uribe.

– B mailan: Yolanda Arrieta, Joseba Butron eta Jabier Kaltzakorta.

5. Banatzekoak eta azken ordukoak

Ondoko liburuak banatu dira:

– Gratien Adema «Zaldubi», sainduen bizitza, Henri Duhauk paratua, eta Euskal-
tzaindiaren «Euskaltzainak» bildumako lehen zenbakia.

– Gracian Adema «Zaldubi» (1828-1907), Elena Touyarou-Phagaburuk paratua, 
eta Eusko Jaurlaritzaren «Bidegileak» Bilduman argitaratua.

– Danzak eta kopla zaharrak, Jabier Kaltzakortak paratua eta Labayruk oparitua.

Batzarra eguerdiko 13:00etan amaitu da.

Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria



AGERIKO BILKURA

Senperen, 2007ko abenduaren 20an.

Abenduaren 20an, arratsaldeko 17:00etan, Senpereko Udalarekin batera, Euskal-
tzaindiak ageriko bilkura egin du Senpereko Elkartetxean, Gratien Adema «Zaldubi»ren 
heriotzaren mendeurrenean.

Bilkura hasi baino lehen, herriko elizaren ondoan, Zaldubiren omenezko bron-
tzezko irudia agerian jarri da, Euskaltzaleen Biltzarrak antolatu duen ekitaldian.

Ageriko bilkuran bildu dira:

–  Andres Urrutia, euskaltzainburua; Beñat Oihartzabal, buruordea; Xabier Kinta-
na, idazkaria; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Henrike Knörr, Iker sailburua, 
Andres Iñigo, Jagon sailburua; Jean Haritschelhar, euskaltzainburu ohia; Sagra-
rio Aleman, Adolfo Arejita, Aurelia Arkotxa, Pierre Charritton, Jean-Louis 
Davant, Joseba Lakarra, Emile Larre, Txomin Peillen eta Ana Toledo euskal-
tzain osoak. Ezinetorria adierazi du Mikel Zalbidek eta Joan Mari Torrealdaik.

– Piarres Andiazabal, Koldo Artola, Joseph Camino eta Jean Baptiste Dirassar 
ohorezko euskaltzainak.

–  Dorleta Alberdi, Gexan Alfaro, Kepa Altonaga, Xabier Altzibar, Mikel Atxaga, Xipri 
Arbelbide, Erramun Baxok, Luzien Etxezarreta, Pruden Gartzia, Mixel Itzaina, Peio 
Jorajuria, Daniel Landart, Manex Pagola, Patri Urkizu eta Juan Jose Zearreta euskal-
tzain urgazleak. Ezinetorria adierazi dute Ricardo Gomez eta Pello Telleriak.

–  Amaia Okariz Euskaltzaindiko Prentsa arduraduna eta eta Annie Etxeberri 
Baionako ordezkaritzako langilea.

Christine Bessonart Senpereko auzapezak ongietorria eman die euskaltzainei eta 
bertaratu diren herritarrei eta, ondoren, Andres Urrutia euskaltzainburuak agur-hitzak 
esan ditu.

Mikel Zalbide: «Euskalgintza XIX. mendearen bigarren erdian: Zaldubi eta bere 
garaia»

Mikel Zalbide gaixo egonik ezin etorri izan denez, Ana Toledok irakurri du haren 
txostena. Euskalgintza esaten denean zer ulertzen den argituz hasi da egilea eta, atal 
hauetan banatu du hitzaldia: Adema-Zaldubi eta bere gizate-giroa (transformazio demo-
grafiko, politiko eta sozio-kultural handikoa); Zaldubiren garaiko euskalgintzaren zenbait 
ezaugarri (euskaldun jendea iratzartzea, hizkuntzaren corpus-plangintza, hizkuntzaren 
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status-plangintza, eskolako euskara frantseserako pasabide, euskalgintza jatortasun etno-
kulturalean oinarritua eta mundu-ikuskera bezala ulertua). Iparraldeko euskalgintzaren 
bidegile nagusiak, hiru belaunalditan banatuz: 1810 eta 1820 bitartean jaioak, 1840 eta 
1850 artean jaioak eta 1860 eta 1870 artean jaioak, baina lehen belaunaldiari aitortzen 
dio XIX. mendearen bigarren erdiko euskalgintzaren gidaritza intelektuala.

Patri Urkizu: «Gratien Adema «Zalduby»ren JEUS poemaz iruzkinak»

Gratien Ademaren lanen laburpena eginez hasi du Patri Urkizuk hitzaldia, eta 
zazpi bertsotan biltzen den Jeus izeneko poema aurkeztu du. Anton Abadiak antolatzen 
zituen literatura-lehiaketetara Zaldubik aurkeztu zituen lan ugarien berri eman du Ur-
kizuk, eta 1871ko lehiaketara Jeus poema aurkeztu bazuen ere, ez zioten saria eman. 

 Poesia honetan, bertsoak egiteko modu tradizionaletik aldendu egin zen Zaldubi. 
Poema honen gaia ez da gesta, erlijiozkoa, gerra, maitasuna, ez eta jendea ere, eta ez zen 
egina izan kantatzeko. Hitz-joko bat da gaia, jeus hitzaren inguruan etengabe egiten duena, 
sarritan deklinatuz, eta hitz horren esanahiaren alderdi baikorrak eta ezkorrak kontrajarriz. 
Beraz, originala izan zen poema hori, nahiz eta ez zuen jarraibiderik izan estilo horrek.

Xabier Altzibar: «Adema Zaldubyren (1828-1907) prosa idazlanak»

Zaldubik idatzitako lanen banaketarekin eman dio hasieraAltzaiberrek hitzaldiari: 
Erlijio edo debozio liburuak; mintzaldi eta artikulu ideologikoak, tradizioaz, euskaraz 
eta euskalduntasunaz dihardutenak; eliza besta, pilota eta bereziki erreboteko jokoaz 
idatzi zituen kronikak, eta bestelakoak. Altzibarrek berak dioenez, Zaldubiren idazteko 
estiloaz baino gehiago erabili zituen gaiez eta horien testuinguruaz dihardu lanean. 

Euskaldunen artean euskara erabiltzearen aldekoa izan arren, frantsesez idatzi 
zituen idazlan batzuk. Esan daiteke prosa-idazlanetako gaiak bertsoetan ageri direnen 
paretsukoak direla. Mintzaldi eta artikulu franko ideologikoak dira, egileak hor bere 
ideiak azaltzen edo garatzen baititu. Zaldubik bere ideien ondorio praktikoak bilatzen 
zituen. Euskara gizartean erabili behar zela predikatu zuen bere mintzaldi eta artikulu-
etan. Bere pentsamoldea labur eta biribil formulatu zuen koblakaria ez ezik, euskal 
bertso-neurkeraren teorikoa ere izan zen. Idazle oso landua izan zen, hitz neurtuz ez 
ezik lañoz ere. Lapurteraz idatzi zuen eta idaztankera bere-berea du. Euskal literaturak 
haren prosa-idazlanak aintzat hartu beharko dituela uste du hizlariak.

Jean Haritschelhar: «Zaldubi. Bere mendeko apez eta gizona»

Zaldubi, haren garaian kokatu du Jean Haritschelharrek bere hitzaldian. Oso na-
hasia izan zen XIX. mendea Frantzian iraultzaren ondotik: Inperioa, hiru errege, II. 
Errepublika, II. Inperioa eta III. Errepublika.

Apez gisa bere eginbidea bete zuen osoki Zaldubik, predikuak eginez, elizako 
kantikak idatziz, haien artean lau bederen gaur egun ere kantatzen direnak. Haren 
ikuspegia da euskaldun fededun batasuna aldarrikatzen duena.



BATZAR-AGIRIAK 1597

Herritar gisa, XIX. mendeak zuen ideologia berezian sartu zen, hots, paradisu 
galduarenean: «lehen dena zen eder, orain, aldiz, dena ilun eta nahasia».

Pilotan lehentasuna ematen zion erreboteari, pleka bigarren mailan utziz.

Errepublikaren kontra idatzi zituen olerki batzuk, frantses eskuindarrei segituz, 
bere ustez framazonek eta juduek agintzen baitzuten Frantzian.

Euskaltzalea zen, euskararen alde jokatu zuen eta zazpiak bat aldarrikatu zuen 
1890eko hamarkadan. Hots, bere mendeko apez eta gizona izan zen.

Henri Duhau: Gratien Adema «Zaldubi» saindu batzuen biziaz liburuaren aurkezpena

Adema «Zaldubi»ren lanik gehienak argitaratuak izan ziren bera bizi zelarik, 
baina lan horiek guziak ez daude gaur egun eskumenean, batzuk aspaldian agortuak 
dira. Bestetik, badira argitaratu gabeak ere, eta horiek argitaratzeari ekin zaio, Saindu
batzuen biziaz deituriko liburuarekin. Liburu honekin, bestetik, «Euskaltzainak» izene-
ko bilduma berri bati hasiera ematen dio Euskaltzaindiak.

Henri Duhauk, liburua prestatzeko aurrekariak aipatu ditu, Elena Touyarou-Phaga-
buru andrearen eta Pierrette Dourisboure jaunaren partaidetza azpimarratuz. Argitaratu 
gabeko material asko dagoela adierazi du Duhauk, sei edo zazpi liburu egiteko adina.

Lehen liburuki honetan predikuak ageri dira, Adema «Zaldubi»k herrietako jaietan 
egin zituen hamar mintzaldi: Jondoni Bixintxo, Jondoni Joanes Batista, Jondoni Petri, 
Jondoni Juliano, Andredena Maria, Jondoni Zipriano, Jondoni Martine, Que soy era 
Immaculada Counceptiou, Santa Luzia, Jondoni Eztebe. Ademaren prosa ezagutaraz-
teko parada ezin hobea eskainiko dute lan hauek. 

Andres Urrutia: «Liburuaren aurkezpenean»

Zaldubiren klasikotasuna aipatzearekin batera, haren modernotasuna azpimarratu 
du Andes Urrutiak. Belaunaldi baten maisutasuna ageri da Zaldubirengan, sustraiak eta 
erroak sendo ezarri eta gibelera behatu gabe, aitzina doanaren lekukotasuna.

Orduko hizkuntza eta esamoldeak bete-betean datoz, hizlariaren esanetan, horien 
premian baitago gaurko euskara. Prosa-molde indartsuak osatu behar dira, euskara izan 
dadin, erlijioaren eramaile ez ezik, literatura, zientzia, lege, ekonomiari eta gainerako 
giza bizitzari dagokion ororen eramaile. Horretan lagungarri eta erakusgarri da Zaldu-
biren ekarria, horretan ere ohargarri gaurko euskaldunentzat.

Bukatzeko, Euskaltzainak izeneko bilduma aipatu du, liburu honekin hasiera 
eman zaiona hain zuzen, eta bilduma horretan Akademiaren historiaren barruan joka-
bide esanguratsua eta pisuzkoa izan duten kideen obrak nahiz ikerketak argitaratzeko 
asmoa azaldu du, haiei buruzko azterketak eta hizkuntzaren historia alboratu gabe.

Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria
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OSOKO BATZARRAK ETA  AGERIKO BILKURAK
Hila Eguna Tokia Zer

Urtarrila 24 Bilbo – Euskararen Erakunde Publikoarekin  hitzarmena
sinatzea

– Jean Haritschelhar euskaltzainburu ohiaren ome-
naldia

Urtarrila 25 Bilbo – Batzar arrunta
– Recuperación del Euskera en Navarra-ren aur-

kezpena egileak
Otsaila 29 Bilbo – Batzar arrunta

– Hilberri-txostenak (1)  
– Bestelako txostenak (2)

Apirila 4 Bilbo Batzar arrunta
Apirila 25 Donostia Batzar arrunta
Maiatza 30 Iruñea Batzar arrunta
Maiatza 31 Etxaleku Sarrera-hitzaldia (S. Aleman)
Ekaina 27 Bilbo Batzar arrunta
Uztaila 18 Hendaia Batzar arrunta
Uztaila 19 Hendaia Sarrera-hitzaldia (A. Arkotxa)
Iraila 26 Bilbo Batzar arrunta
Urria 6 Iruñea Batzar Berezia
Urria 6-10 Iruñea XVI. Biltzarra
Urria 31 Donostia Batzar arrunta
Azaroa 28 Bilbo Batzar arrunta
Abendua 19 Donostia Batzar arrunta

(1) Jose Manuel Lasarte eta Jesus Atxaren hilberri-txostenak.
(2) Angel Ibisate euskaltzain urgazleak Ergoien-ez egindako txostena irakurtzea.
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ESPAINIA-FRANTZIETAKO ESKUALDEEN IZENAK

Espainiako eta Frantziako gaur egungo eskualde geografiko, historiko, ekonomiko edo administra-
tiboak, oro har, jatorrizko hizkuntzan bezala idaztekoak dira euskaraz (gaztelaniaz, frantsesez, katalanez,
galegoz, okzitanieraz...), hau da, ez dira euskal exonimoak. Beraz, leku-izen horiek euskaraz aipatzean, ez
da grafia-egokitzapenik egiten. Adibideak: Beaujolais, Cognac, Sobrarbe, Ribagorza.

Hauek dira salbuespenak, hau da, euskarazko berezko izena dute:

– Jazetania (gaztelaniaz, Jacetania), erromatarren garaiko toponimoa baita.
– Bearno/Biarno (frantsesez, Béarn; okzitanieraz, Bearn edo Biarn), 149. arauan (Euskal Herri 

inguruko exonimoak) arautua.
– Bigorra (frantsesez Bigorre, okzitanieraz Bigòrra, katalanez Bigorra, aragoieraz Bigorra; gazte-

laniaz Bigorra; latinez, bada Civitas Bigorra toponimoa ere; eta Bigorra erabiltzen da gaur egun
euskarazko zenbait komunikabide, entziklopedia eta liburutan ere).

Badira, halaber, lehendik araututa dauden zenbait eskualde-izen, hau da, Espainiako edo Frantzia-
ko estatuetako gaur egungo banaketa administratibo nagusiaren parte ere badirenak eta, ondorioz, 32.
arauan (Espainiako Erresumako autonomia-erkidegoen, probintzien eta probintzia-hiriburuen izenak) eta
36. arauan (Frantziako Errepublikako eskualde-, departamendu- eta hiriburu-izenak) euskal exonimo gisa
ageri direnak. Hona hemen:

– Andaluzia, Asturietako Printzerria (izen historiko gisa erabil daiteke), Aragoi, Errioxa, Extrema-
dura, Galizia, Gaztela, Katalunia, Mantxa, Valentzia.

– Alsazia, Akitania, Ardenak, Auvernia, Normandia, Borgoina / Burgundia (izen historiko gisa erabil
daiteke), Bretainia, Dordoina, Gironda, Landak/Landes, Lorrena, Okzitania, Pikardia, Proventza
(izen historiko gisa erabil daiteke), Rossello (izen historiko gisa erabil daiteke), Savoia.

Euskal Herriko mugetan edo mugetatik hurbil kokaturik daudela eta (hala nola Bureba edo Bigo-
rra) edo sozioekonomian, turismoan, gastronomian, kirolean edo beste arloren batean duten garrantzia
dela eta, nahiz eta batzuek gaur egun izaera administratiborik ere ez izan, maiz agertzen dira horrelako
eskualde-izenak komunikabideetan, merkataritza- eta turismo-arloetako idazkietan, baita eskola-liburue-
tan ere. Horregatik, komeni da irizpide orokor batzuk ematea, euskaraz eskualde horien izenak idaztean
kontuan hartu beharrekoak. Irizpide horiek finkatzeko eta euskal exonimoa duten Espainiako eta Frantzi-
ako gaur egungo eskualdeen izenak emateko atondu da arau hau.

*  *  *

Eskualdeen izenak idazteko irizpideak

1. Askotan, eskualdearen jatorrizko izena artikuluz idazten da erdaretan, singularrean nahiz plura-
lean. Euskaraz, artikulua ez aipatzea izan da joera nagusia, eta hala da gaur egun ere. Horregatik, adibidez,
Errioxa edo Mantxa grafiak arautu dira euskaraz gaztelaniazko La Rioja eta La Mancha toponimoetarako.
Edo, hirietan, Coruña eta Arroxela (erdaraz, A Coruña eta La Rochelle). Beraz, euskarazko testuetan
erabiltzean, ez da artikulurik behar (besterik da atlas, entziklopedia eta antzekoetan, non gerta baitaiteke
komenigarri izatea jatorrizko forma osorik ematea). Adibideak:
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Espainia-Frantzietako eskualdeen izenak

Erdaraz Euskaraz

(la) Alcarria1 Alcarria

(el) Bierzo /(o) B(i)erzo2 Bierzo

(la) Garrotxa3 Garrotxa

(el) Maestrazgo/ (el) Maestrat4 Maestrazgo/Maestrat

(la) Bureba5 Bureba

(la) Alpujarra6 Alpujarra

(l’)Empordà7 Empordà

(la) Cerdanya8 Cerdanya

(a) Limia9 Limia

(el) Priorat10 Priorat

(l’) Artois11 Artois

(le) Beaujolais12 Beaujolais

(la) Champagne13 Champagne

(le) Médoc14 Médoc

(le) Bazadais15 Bazadais

(la) Camargue (frantsesa) / Camarga (okzitaniera)16 Camargue/Camarga

(le) Charolais17 Charolais

(le) Périgord18 Périgord

(le) Seignanx (frantsesa) / Seinautze (okzitaniera)19 Seignautze19

(le) Maremne / Maremna (okzitaniera)20 Maremne/Maremna

2. Eskualdearen izena pluralezkoa denean ere, ez da artikulua idatziko, eta pluraltasuna ez da
euskaratuko (Hurdes eskualdea, eta ez *las Hurdes eskualdea edo *Hurdeak eskualdea), deklinabide-
kasua edozein dela ere (Hurdesen ibili gara eta ez Hurdesetan ibili gara; Hurdesa/Hurdesera noa, eta ez
*Hurdesetara noa). Adibideak:

1 Ezti-eskualde ospetsua, Guadalajara, Cuenca eta Madril probintzietan.
2 Leongo eskualdea, meatzaritzagatik eta abeltzaintzagatik ezaguna. Eskualdearen mendebaldean, galegoz mintzo dira.
3 Gironako eskualdea.
4 Teruel eta Castello probintzietako eskualdea, 2. Karlistaldiagatik ezaguna.
5 Burgosko eskualdea, Arabako mugan, Nafarroako Erresumakoa izana; hango hiri batean datza Antso III. erregea.
6 Granada eta Almeriako eskualde menditsua.
7 Gironako eskualdea.
8 Kataluniako lurralde historikoa, Ipar Katalunian eta Hego Katalunian.
9 Ourenseko eskualdea eta ibaia. Erdi Aroan, gaur egungo Portugalgo iparraldea ere hartzen zuen.

10 Tarragonako ardo-eskualde ezaguna.
11 Frantziako iparraldeko antzinako probintzia, Pas-de-Calais departamenduan.
12 Saône-et-Loire eta Rhône departamenduetako ardo-eskualdea.
13 Champagne-Ardenne eskualdeko eskualde historikoa eta ardo-lurralde ospetsua (xanpaina).
14 Gironda departamenduko eskualdea.
15 Gironda departamenduko eskualdea.
16 Rodano ibaiaren deltako eskualdea.
17 Borgoinako eskualdea, Saône-et-Loire departamenduan; haragitarako behi-arraza ospetsu baten jatorria.
18 Dordoina departamenduko eskualde historikoa.
19 Landak departamenduko eskualdea, Lapurdiren mugakidea. Euskaraz Seinautze deritzo, Louis Dassanceren arabera.
20 Landak departamenduko eskualdea, Lapurditik gertu.
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Erdaraz Euskaraz

las Hurdes21 Hurdes

los Monegros22 Monegros

os Ancares23 Ancares

los Pedroches24 Pedroches

las Villuercas25 Villuercas

les Mauges26 Mauges

les Baronnies27 Baronnies

les Combrailles28 Combrailles

Salbuespen dira euskal exonimoak: Ardenak, Landak.

3. Batzuetan, eskualdearen izendapena izen espezifiko batez (hidronimoak eta oronimoak, asko-
tan) eta osagai generiko batez osatzen da. Horrelako izen deskriptiboak direnean, onargarria edo zilegia da
osagai generikoa euskaratzea, baina jatorrizko grafia hartzea da ohikoa, batez ere eskualdea sor-marka
denean (Ribera del Duero eskualdea da ardo baten sor-marka ezaguna, Dueroko Erribera ez da erabiltzen).
Nolanahi ere, eskualde administratiboak eremu fisikoa besterik adierazten ez badu, ohikoa da osagai ge-
nerikoa euskaratzea (Sierra de la Demanda eskualdea, berez, Demanda mendilerroa da), batez ere osagai
generikoa hain orokorra denean (beste batzuetan, euskaratzeak eskualdearen identifikazioa zailduko luke;
horregatik, hobestekoa da jatorrizkoa uztea eta aposizioan erabiltzea. Adibidez, Huerta de Murcia eskual-
dea edo Camp de Morvedre eskualdea). Adibideak:

Erdaraz Euskaraz

Baix/Bajo Cinca29 Baix Cinca / Bajo Cinca / Cinca Beherea

Alto Gállego30 Alto Gállego / Gallego Garaia

Cinca Medio31 Cinca Medio / Cinca Erdialdea

Baix Ebre32 Baix Ebre / Ebro Beherea(1)

Ribera del Duero33 Ribera del Duero / Dueroko Erribera

Valle del Jerte34 Valle del Jerte / Jerte ibarra

21 Cáceres probintziako eskualdea.
22 Aragoiko eskualdea, Huesca eta Zaragoza probintzietan.
23 Lugoko eskualdea.
24 Kordobako eskualdea.
25 Cáceresko eskualdea.
26 Maine-et-Loire departamenduko eskualdea.
27 Pirinio Garaiak departamenduko eskualdea.
28 Puy-de-Dôme, Allier eta Creuse departamenduetan banatutako eskualdea.
29 Huescako eskualdea. Katalanez mintzo dira.
30 Huescako eskualdea, turismoa dela-eta ezaguna.
31 Huescako eskualdea.
32 Tarragonako eskualdea. Han itsasoratzen da Ebro ibaia.
33 Burgos eta Valladolideko ardo-eskualde ezaguna.
34 Extremadurako nekazaritza-eskualdea.
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Erdaraz Euskaraz

Montaña Palentina35 Palentziako Mendialdea / Montaña Palentina

Haut-Adour36 Haut-Adour / Aturri Garaia(2)

las Arribes del Duero37 Arribes del Duero / Dueroko Arribes

(1) Kasu honetan, Ebro euskal toponimoa erabiltzen da, eta ez *Ebre Beherea.
(2)  Kasu honetan, Aturri euskal toponimoa erabiltzen da, eta ez *Adour Garaia. Antzeko kasua da frantsesezko

Haute-Garonne departamendu-izena, euskaraz Garona Garaia arautua 36. arauan.

Oharrak

1.  Leku-izena geografia fisikoaren eremuari dagokionean, leku-izenaren osagai generikoa letra
xehez idazten da; hala ere, leku-izena geografia politikoaren eremukoa denean, leku-izenaren
osagai generikoa letra larriz idazten da. Adibidez, Bajo Aragón edo Aragoi Beherea eskualde
historikoa da, eta letra larriz idazten dira izendapena osatzen duten bi hitzak. Alabaina, Nafarro-
ako Aragoi ibaiaren azken zatia izendatzeko, Aragoi beherea idatz daiteke, behere hitza letra
xehez jarrita, ez baitu eskualde administratiboa adierazten.

2.  Benetako eskualde-izendapen ez direnak euskaratzekoak dira. Adibidez, la Mancha conquense, 
el Pirineo aragonés, el Pirineo catalán, les Pyrénées ariégeoises edo les Alpes méridionales,
hurrenez hurren, honela izendatu behar dira euskaraz: Cuencako Mantxa, Aragoiko Pirinioak,
Kataluniako Pirinioak, Ariégeko Pirinioak, hegoaldeko Alpeak.

Salbuespena da Errioxa autonomia-erkidegoaren banaketa. Errioxa euskal toponimoa denez, esku-
aldearen banaketa euskaraz ematekoa da:

Erdaraz Euskaraz

Rioja Alta Errioxa Garaia

Rioja Media Errioxa Erdialdea

Rioja Baja Errioxa Beherea

Oharra: autonomia-erkidegoaren barneko banaketaz gainera, ardo-azpieskualdeetarako ere erabiltzen dira.
Euskal Herrian bada Arabako Errioxa eskualdea ere.

4. Nolanahi ere, eskualdearen izena osatzen duten izen generiko bereziak ez dira euskaratzekoak.
Adibideak:

Erdaraz Euskaraz

Campo de Gibraltar38 Campo de Gibraltar

Campiña de Jerez39 Campiña de Jerez

35 Palentziako iparraldeko eskualdea, Bilbo-León meatze-trenbide ezagunak zeharkatua.
36 Midi-Pyrénées eskualdearen barneko eskualde naturala.
37 Salamancako eskualdea.
38 Cádizko eskualde estrategikoa.
39 Cádizko ardo-eskualde ezaguna.



EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK 1609

Espainia-Frantzietako eskualdeen izenak

Erdaraz Euskaraz

Tierra del Pan40 Tierra del Pan

Tierra del Vino41 Tierra del Vino

Páramos del Esgueva42 Páramos del Esgueva

Llanos de Olivenza43 Llanos de Olivenza

Pla de l’Estany44 Pla de l’Estany

Terra Chá45 Terra Chá

Horta Sud46 Horta Sud

Oharra: euskarazko testuetan aukerakoa da erdal azentu grafikoaren erabilera.

(Euskaltzaindiak, 2007ko azaroaren 30ean, Bilbon, onartua)

40 Zamorako nekazaritza-eskualdea.
41 Zamorako nekazaritza-eskualdea.
42 Valladolideko nekazaritza-eskualdea.
43 Extremadurako nekazaritza-eskualdea.
44 Kataluniako eskualdea.
45 Lugoko abeltzaintza-eskualdea.
46 Valentziako eskualdea.
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HIZTEGI BATUA

f - fuxina

f (efe) iz. ‘euskal alfabetoaren seigarren letra’.
fa iz. ‘musika nota’.
faboragarri izond. g. er. h. aldeko; mesedegarri, onuragarri, etab.
faboratu, fabora, faboratzen. du ad. Zah. h. fabore egin, mesede egin.
fabore

-en fabore
-en faboretan
fabore egin
faborez

faborito iz. Hist., Kirol.
fabrika
fabrikatu, fabrika(tu), fabrikatzen. du ad.
fabrikatzaile
fabrikazio
facsimile edo faksimile.
fadura* e. padura.
fago* e. pago.
fagoratu* e. fabore egin.
fagore* e. fabore.
fagot iz. Mus.
faila iz. Geol.
faisai iz. Phasianus colchicus.
faja* e. paxa.
fakir
faksimile edo facsimile.
faktitibo izond. Hizkl.
faktore iz.: Rh faktorea.
faktorial 1 iz. Mat. 2 izond. Mat.
faktorizazio iz. Mat.
faktorketa* e. faktorizazio.
faktur* e. postari.
faktura
fakturatu, faktura(tu), fakturatzen. du ad.
fakturazio
fakultate
fakzio
falangeta iz. Anat.
falangina iz. Anat.
falangista iz. Pol.
falazia iz.
falda* e. gona.
faliko izond.
falkoin* e. belatz.
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falokrata iz.
falokrazia iz.
falta

falta egin
falta gabe
faltan
falta nabaritu
faltaz

faltadun
faltaduri izond. g. er. ‘faltaduna, erruduna’.
falta izan, faltako. da eta du ad.
faltarazi, faltaraz, faltarazten. du ad.
faltatu, falta(tu), faltatzen. 1 du ad. ‘huts egin’. 2 da ad. ‘falta izan’.
faltatze
faltrikera iz. Bizk. ‘sakela, patrika’.
faltsazionismo iz. Fil.
faltsia iz. g. er. ‘faltsukeria’.
faltsifikatu, faltsifika, faltsifikatzen. du ad.
faltsifikazio
faltsu
faltsukeria
faltsuki
faltsutasun
faltsutu, faltsu(tu), faltsutzen. du ad.
fama
famatu 1, fama(tu), famatzen. du ad. ‘goraipatu’.
famatu 2 izond. ‘ospetsua’.
familia

familiako izlag. eta iz.
familiarte

familiarteko
familiatu, familia(tu), familiatzen. da ad. Ipar.
fan iz. ‘zalea, jarraitzailea’.
fanatiko
fanatismo
fandango
fandangolari
faneka* e. paneka.
fanerogamo iz. eta izond. Bot.
fanfarre
fanfarroi izond. Beh. ‘harroa, harroputza’.
fantasia
fantasma
fantasmagoria iz.
fantastiko
fanzine
faraoi
faraon* e. faraoi.
fardel
fardeleria
fardelkeria
fardeltoki
fardo 1 izond. Ipar. g. er. ‘harroa’.
fardo 2 iz. Heg.
farfaila 1 izond. ‘harroa’.
farfaila 2* e. parpaila.
faringe
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faringitis iz. Med.
farisau* e. fariseu.
farisear* e. fariseu.
fariseu
farmakologia iz. Med.
farmakologiko izond. Med.
farmazia
farmazialari iz. Sin. botikari.
faro
faroera (hizkuntza).
farol iz. Heg. 1 ‘argiontzia’. 2 ‘kale-argia’.
farola* e. farol.
farozain
farra* e. barre.
farrasta* e. parrasta.
farre* e. barre.
fartsa
faruxa* e. pagotxa.
fase
faszikulatu izond. Biol. ‘sortakatua’.
faszikulu iz.
faszismo* e. faxismo.
faszista* e. faxista.
fatalismo
fatalista
fatiko izond. Hizkl.
fatur* e. postari.
faun izond. Ipar. ‘hutsala’.
fauna
faundu, faun(du), fauntzen. da/du ad. Ipar. g. er.
faunkeria iz. g. er. ‘harrokeria’.
fauno
fauvismo
fax
faxismo
faxista
fazies iz. Geol.
fedatu, feda, fedatzen. du ad. g. er. ‘ezkontzeko hitza eman’.
fede

ene fedea
fede eman
fede-hausle iz. g. er. ‘heretikoa’.
fede on
fedezko

fededun
fedegabe izond.

fedegabeko
fedegabetasun
fedegabetu, fedegabe(tu), fedegabetzen. da/du ad.
fedegabezia* e. fedegabetasun.
fedekide
federal izond.: Alemaniako Errepublika Federala.
federalismo
federalista
federatu, federa, federatzen. da ad.: Mikronesiako Estatu Federatuak.
federazio
fedetsu izond. g. er.
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feiros izond. Ipar. ‘hauskorra’; ‘sentibera’.
feit iz. Batez ere Zub. ‘gertakaria’.
fekula
feldespato
feldro* e. feltro.
felpa iz. Heg.
feltro
feminismo
feminista
feminitate iz. g. er.
femur iz. Anat. ‘izter-hezurra’.
fenix
feniziera (hizkuntza).
fenol iz. Kim.
fenomeno
fenomenologia iz.
fenomenologiko izond.
fenotipo iz.
feodal* e. feudal.
ferde* e. berde.
fereka
ferekaka
ferekaldi
ferekatu, fereka(tu), ferekatzen. du ad.
ferekatzaile
fereku* e. fereka.
feria
fermu izond. Ipar. ‘irmoa’.
fermuki adlag. Ipar.
fermutasun iz. Ipar.
ferra
ferratoki
ferratu, ferra(tu), ferratzen. du ad.
ferratzaile
ferreta iz. Ipar. ‘edarra, suila’.
ferreteria* e. burdindegi.
ferriko izond. Metal.
ferrita iz. Metal.
ferritiko izond. Metal.
ferrokarril* e. burdinbide.
ferromagnetiko izond. Fis.
ferry
festa

festa egin
festa-egun

festa-berri* e. Bestaberri.
festazale
festibal iz. ‘jaialdia’.
fetu iz. ‘umekia’.
fetxa* e. data.
fetxatu* e. datatu.
fetxo izond. Ipar.
fetxoki adlag. Ipar.
fetxotasun iz. Ipar.
feudal izond.: gizarte feudala.
feudalismo
feudo iz. Heg.
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fibra* e. zuntz.
fibrinogeno iz. Biokim.
ficus iz. Ficus elastica.
fidagaitz
fidagaizkeria
fidagaiztasun
fidagaiztu, fidagaitz/fidagaiztu, fidagaizten. da/du ad.
fidagarri
fidagarritasun
fida izan. du ad. Ipar. ‘fidatu’.
fidakaitz* e. fidagaitz.
fidakaiztu* e. fidagaiztu.
fidakor
fidantzia iz. ‘uste ona’.
fidatu, fida, fidatzen. 1 da ad.: zeure indarretan soilik fidatzen zara. 2 du ad.: ez diozu berritsuari sekre-

turik fidatzen.
fidel
fidelitate
fidelki
fideltasun
fideo iz. Heg.
fieltro* e. feltro.
fier izond. Ipar. eta Naf.
fierki adlag. Ipar.
fiertu, fier(tu), fiertzen. da/du ad. Ipar. g. er.
figura
figuratibo izond. (arte mota bati dagokiona).
figurazio iz.
figurin
fijatu* e. erreparatu, ohartu; finkatu.
fijiar (herritarra).
fiko* e. piku.
fikotze* e. pikondo.
fiktizio* e. gezurrezko; fikziozko.
fikzio iz. Liter.

fikziozko izlag.
filantropia
filantropiko
filantropo
filarmoniko izond.: orkestra filarmonikoa.
filatelia
filateliko
filatelista
fildeferra* e. burdinari, alanbre.
filial iz.
filibustari* e. filibustero.
filibustero
filigrana
filipinar (herritarra).
film

film ertain
film labur
film luze

filmatu, filma, filmatzen. du ad.
filmatze
filmina* e. diapositiba.
filmografia
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filmoteka iz. 1 ‘mikrofilmen biltegia’. 2* e. zinemateka.
filogenetiko
filogenia
filologia
filologiko
filologo
filosofari* e. filosofo.
filosofatu, filosofa, filosofatzen. du ad.
filosofia iz.: filosofia sistemak.
filosofiko
filosofilari* e. filosofo.
filosofo
filoxera iz. Viteus vitifolii.
filtratu* e. iragazi, irazi.
filum iz. Biol.
filus izond. Ipar. g. er.
filuskeria iz. Ipar. g. er.
fin 1 iz.

azken finean
fin gaitz egin
fin gaizto egin

fin 2 izond.: langile fina; fin jokatu, ibili.
final iz. Kirol.

final-laurden
final-zortziren

finalaurreko iz. Sin. finalerdi.
finalerdi iz. Sin. finalaurreko.
finalis iz. Mus.
finalista
finantza iz.: finantza arazoak.
finantzabide
finantzari iz.
finantzario izond.: arazo tekniko eta finantzarioak.
finantzatu, finantza(tu), finantzatzen. du ad.
finantzatzaile
findu, fin(du), fintzen. da/du ad.: petrolioa findu.
fineza iz. Heg. h. fintasun.
finezia iz. Ipar. ‘amarrua’.
fini izan. da/du ad. Ipar. ‘amaitu, bukatu’.
finitu 1, fini, finitzen. da/du ad. Ipar. ‘amaitu, bukatu’.
finitu 2 izond. Fil., Mat.
finitze
finkagarri iz. ‘finkatzen duena’.
finkapen
finkarazi, finkaraz, finkarazten. dio ad.
finkatu, finka, finkatzen. du ad.: Saulek bere erregetza finkatu zuenean; zangoak non finkatzen zituen 

ikusi ere gabe; bere egoitza Bilbon finkatzeko; *Donostian finkatu dira e. Donostian kokatu 
dira.

finkatzaile
finkatze
finketa
finki adlag. Ipar. ‘fermuki, irmoki’.
finko izond.
finkotasun
finlandiar (herritarra).
finlandiera (hizkuntza). Sin. suomiera.
fintasun
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fio izan. da ad. Gip. Lgart. ‘fidatu’.
fiordo
firfira iz.
firi-fara
firi-firi
firin-faran
firma iz. 1 Heg. ‘sinadura’. 2 ‘enpresa’.
firmamentu* e. ortzi.
firmatu* e. sinatu.
firme izond. Zah. ‘irmoa’.
firrila iz. g. er. 1 ‘gurpila’. 2 ‘maratila’.
firrinda iz. Ipar.

firrindan
firrindaka adlag. ‘firrindan’.
firu* e. piru.
firurika Ipar.

firurikan
firurikatu, firurika(tu), firurikatzen. da/du ad. Ipar. ‘birarazi’.
fisika
fisikari iz.
fisiko izond.
fisikoki
fisio iz. Fis.
fisiologia
fisiologiko
fisionomia iz.
fisioterapeuta
fisioterapia
fisonomia* e. fisionomia.
fisura iz. Anat., Med.
fite adlag. Ipar. eta Naf.
fitofago
fitopatologia
fitoplankton
fitosanitario
fits

fitsik
fitxa
fitxaketa
fitxategi
fitxatu, fitxa(tu), fitxatzen. du ad.
fitxero* e. fitxategi.
fiu
flagelo iz. Biol.
flagelodun izond. Biol.
flakarazi, flakaraz, flakarazten. du ad. Ipar. ‘ahularazi’.
flakatu, flaka, flakatzen. da/du ad. 1 Batez ere Ipar. ‘ahuldu’. 2 Heg. ‘argaldu’.
flakezia
flakia iz. Batez ere Gip. Herr.
flako izond. Batez ere Ipar. ‘ahula’.
flakoin* e. flasko.
flakotasun
flamenco* e. flamenko.
flamenko 1 iz. Phoenicopterus ruber.
flamenko 2 iz. (Andaluziako musika eta dantza).
flanela
flanelografo
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flanelograma
flasko
flauta
flautista
flebitis
fleitean izan. da ad. Ipar. ‘sasoian izan’: pilotari hori fleitean da egun.
flemoi
fletxa* e. gezi.
flexio iz. Gram.
flogisto iz. Kim.
floka iz. Ipar.
flora iz. Sin. landaredi.
florikultura* e. loregintza, lorezaintza.
florin iz. (dirua).
flota iz. ‘ontzidia’.
flotagailu
flotagarri
flotatu, flota, flotatzen. du ad. (nor kasurik gabea).
flotazio
fluido iz.
fluktuazio* e. gorabehera.
fluor
fluoreszente
fluoreszentzia
fluxu iz. Mat., Fis.: fluxu magnetikoa. (Bestetan, erabil isuri, jario; joan-etorri, mugimendu).
foagras* e. foie gras.
fobia
foie gras
foka iz. Fam. Phocidae. Sin. itsas txakur.
fokatu* e. fokuratu.
foku
fokuratu, fokura(tu), fokuratzen. du ad.
folikulu iz. Anat., Bot.
folio
foliolo iz. Bot.
folk iz. (musika mota): folk musika.
folklore
folklorekeria
folkloriko
folklorista iz. ‘folklore-gaietan aditua’.
fonazio iz. Hizkl.
fondo iz. h. funts.
fonema
fonetika
fonetiko
fonetismo iz. Hizkl.
fongafaletar (herritarra).
foniko izond. Hizkl.
fonografo
fonologia
fonologiko
fonoteka
fontanela iz. Anat.
fontanero* e. iturgin.
football* e. futbol.
foral
foraminifero iz. eta izond. Zool.
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forja
forjagarri izond. Teknol.
forjaketa iz. Teknol.
forjari
forjatu, forja(tu), forjatzen. du ad. Teknol.
forma
formakuntza iz. ‘hezkuntza, heziketa’.
formal izond. 1 ‘formazkoa, formari dagokiona’. 2 Heg. Herr. ‘zintzoa’.
formaldatu, formalda, formaldatzen. da/du ad.
formaldehido iz. Kim.
formaldu, formal(du), formaltzen. da/du ad. Heg. Herr. ‘formal, zintzo bihurtu’.
formalismo
formalista
formalizatu, formaliza, formalizatzen. du ad.
formalizatze
formalizazio
formalki
formaltasun iz. g. er.
forman egon* e. sasoian egon, trenpuan izan, fleitean izan.
formante iz.
formatu 1, forma(tu), formatzen. da/du ad.
formatu 2 iz.
formazio
formol iz. Kim.
formula
formulatu, formula(tu), formulatzen. du ad.
fornitu* e. hornitu.
forradura
forratu, forra, forratzen. du ad.
forru
fortaleza* e. gotorleku.
forte iz. Mus.
fortuna iz. ‘zoria’.

fortuna egin Ipar. ‘aberastu’.
fortunatu, fortuna(tu), fortunatzen. da ad. Lgart. ‘gertatu, suertatu’: fortunatu da horien etxetik dama 

gazte bat joatea.
foru

Foru Aldundi
Foru Diputazio
Foru Erkidego: Nafarroako Foru Erkidegoa.

forulari
foruzale
foruzaletasun
fosfato
fosforeszentzia
fosforiko
fosforo
fosil
fosildu, fosil(du), fosiltzen. da/du ad.
fosiltze
foto
fotoelektriko
fotoelektrizitate
fotogeniko izond.
fotograbatu
fotografia
fotografiatu, fotografia(tu), fotografiatzen. du ad.
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fotografiko
fotografo
fotograma iz. (filmekoa).
fotoi iz. Fis.
fotokonposaketa* e. fotokonposizio.
fotokonposizio
fotokopia
fotokopiadora* e. fotokopiagailu.
fotokopiagailu
fotokopiatu, fotokopia(tu), fotokopiatzen. du ad.
fotolito
fotometro
fotosintesi
fotovoltaiko izond. Fis.
foular* e. fular.
frac* e. frak.
fragata
fraide
fraidegai
fraidego iz. Ipar.
fraidetegi
fraidetu, fraide(tu), fraidetzen. da ad.
fraidetza
fraile* e. fraide.
frak
fraka* e. praka.
frakadun* e. prakadun.
frakasatu* e. porrot egin.
frakaso* e. porrot.
frakzio
frakzionario
framazon iz. Ipar. ‘masoia’.
framazoneria iz. Ipar. Sin. masoneria.
franela* e. flanela.
franelografo* e. flanelografo.
franelograma* e. flanelograma.
frango* e. franko.
frankezia iz. Beh. g. er. ‘tolesgabetasuna’.
frankia iz. Ipar. ‘ugaritasuna’.

frankian
frankismo
frankista
frankizia iz. Ekon., Zuz.
franko 1 zenbtz.: duela franko urte; etxe frankotan ikusten den gauza; isurarazi diote negarra franko.

frankotan adlag.: frankotan esana.
franko 2 iz. ‘antzinako Frantziako herritarra’.
frankofonia
frankofono
frankoki adalg. Ipar. ‘ugaritasunez’.
frankotasun
frankotiradore* e. frankotiratzaile.
frankotiratzaile
frantses 1 (herritarra) Sin. frantziar. 2 (hizkuntza).

frantses(-)belar ‘alpapa, luzerna’.
frantses-euskaldun
frantses(-)porru ‘zainzuria’.

frantsesera* e. frantses.
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frantseste 1 iz. (gerrate baten izena).
frantseste 2
frantsestu, frantses(tu), frantsesten. da/du ad.
frantximankeria iz. Ipar.
frantximant iz. eta izond. Ipar. Pei.
frantziar (herritarra). Sin. frantses.
frantziman* e. frantximant.
frantziskano izond. eta iz. Ipar. ‘frantziskotarra’.
frantziskotar
fraseologia iz. Hizkl.
frasko* e. flasko.
fraude* e. iruzur.
freatiko
freelance
freetowndar (herritarra).
fregadera* e. harraska.
frejitu* e. frijitu.
frenatu, frena, frenatzen. du ad. ‘balaztatu, galga eman’.
frenesi iz. g. er.
frenetiko izond. g. er.
freno
frente* e. fronte.
frera iz. Ipar. ‘fraidea’.
fresa
fresadore* e. fresatzaile.
fresaketa
fresatu, fresa(tu), fresatzen. du ad.
fresatzaile
freskagarri
freskatu, freska, freskatzen. da/du ad.
fresko
freskotasun
freskura iz.: goizeko freskuran.
frigorifiko* e. hozkailu.
frijiarazi, frijiaraz, frijiarazten. dio ad.
frijitu, friji, frijitzen. du ad.
frikari izond. eta iz. Hizkl.
frikun izond. Ipar.
frikunkeria iz. Ipar.
frikzio* e. tirabira, liskar, etab.; mekanikan, marruskadura.
frintz* e. mintz (eta printza).
friso
fritatu* e. frijitu.
frito* e. frijitu.
frits* e. fits.
frixt* e. brixt.
frixtan adlag. Ipar. ‘bat-batean’.
froga iz. ‘zerbait egia dela finkatzeko edo egiaztatzeko balio duena’: euskararen antzinatasunaren froga-

rik ez dute aurkitu han; *liburuaren lehen frogak e. liburuaren lehen probak.
frogabide
frogaezin izond. ‘ezin frogatuzkoa’.
frogagaitz
frogagarri
frogagiri
frogantza
frogarazi, frogaraz, frogarazten. dio ad.
frogarri* e. frogagarri.
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frogatu, froga(tu), frogatzen. du ad.: argudio egokiak erabili zituen haurraren aita zela frogatzeko; *la-
gunak frogatzeko esan zuen hori e. lagunak probatzeko esan zuen hori.

frogeta* e. probeta.
frogu* e. progu.
frontal 1 iz. Eraik. 2 izond.
fronte
frontera* e. muga.
frontis
frontoi iz. 1 Eraik. 2 h. pilotaleku.
frotatu* e. igurtzi, etab.
fruitu
fruitudun
fruitugabe
fruitutsu
fruktosa iz. Kim.
frustratu, frustra, frustratzen. da ad. Psikol. (hots: pertsonak frustratzen dira; ez, ordea, asmoak, ilusioak

eta gisakoak: horiek huts egin dezakete, eta/edo zapuztu egin litezte).
frustrazio iz. Psikol.
fruta iz. Heg.

fruta-saltzaile
frutagintza
frutu* e. fruitu.
fu (putz egitearen, ufakoaren onomatopeia).
fuel iz. (fuel-olio-ren forma laburra).
fuel-oil* e. fuel(-)olio.
fuel(-)olio
fuente* e. erretilu.
fuera Herr. ‘alde!, kanpora!’
fueraka adlag.
fuga iz. ‘musika-mota’.
fuin* e. muin.
fuksia 1 iz. Fuchsia sp. 2 iz. eta izond. (kolorea).
fula (hizkuntza).
fular iz.
fumigatu, fumiga, fumigatzen. du ad. Med. eta Nekaz.
fumigatzaile iz. Med. eta Nekaz.
fumigazio iz. Med. eta Nekaz.
fundamentalismo
fundamentalista
fundamentu

fundamentuzko izlag.
fundatu, funda, fundatzen. du ad.
fundatzaile
fundazio
fundiarazi, fundiaraz, fundiarazten. du ad. ‘suntsiarazi’.
funditu, fundi, funditzen. da/du ad. 1: bonbilla funditu h. bonbilla erre. 2 Ipar. ‘hondatu, desegin,

suntsitu’.
funditzaile izond.: Aingeru funditzailea.
fundizio iz. Heg. h. galdategi; burdinurtu.
fungizida
funikular
funsgabe izond.

funsgabeko izlag.
funsgabekeria
funsgabeki
funsgabetasun
funski adlag. Ipar. ‘benetan’.
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funts iz. 1 ‘zerbaiten muina, oinarria’. 2 ‘pertsonen ganora’. 3 (finantzetan-eta erabiltzen dena): mailegu-
aren funtsa eta korrituak. 4 ‘lur ondasuna’.
funtsean
funtsez adlag.
funtsezko

funtsatu, funtsa(tu), funtsatzen. da/du ad.
funtsezkotasun
funtzio
funtzional
funtzionalismo iz. Hizkl., Psikol.
funtzionalista iz. eta izond. Hizkl., Psikol.
funtzionaltasun
funtzionamendu
funtzionarazi, funtzionaraz, funtzionarazten. du ad.
funtzionario
funtzionariotza
funtzionatu, funtziona, funtzionatzen. du ad. (nor kasurik gabea): makina horrek ez du funtzionatzen =

makina horrek ez du lan egiten, makina hori ez dabil.
furfuria iz. Ipar. ‘haserrea’: nahi bezainbat furfuria eta zalaparta.

furfurian adlag.: badoaz furfurian.
furgoi iz.
furgoneta iz.
furia
furnitu* e. hornitu.
furrier iz.: kaporal furriera.
furrunda iz. h. burrunba.
furtxa* e. sarde.
fuselaia* e. fuselaje.
fuselaje
fusible
fusil
fusilamendu
fusilarazi, fusilaraz, fusilarazten. du ad.
fusilatu, fusila, fusilatzen. du ad.
fusilatze
fusio iz. Fis.
futbito* e. areto(-)futbol.
futbol

areto(-)futbol (lagunartean futbito deitzen zaio).
futbol(-)zelai

futbolari
futbolin* e. mahai(-)futbol.
futbolista* e. futbolari.
futbolzale
futitu, futi, futitzen. da ad. Ipar. Beh.
futurismo
futurista
futxo Ipar. (harridura adierazteko).
fuxina iz. Ipar. ‘hiru hortzeko sardea’.
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D-MAILAKO HIZKUNTZA GAITASUN AGIRIA

Euskal Gaitasun Agiria (EGA) hasieran Euskaltzaindiak berak 7 Euskal Herrietan 
eskaintzen zuen. Gero Gasteizko Jaurlaritzak eta Nafarroako Foru Diputazioak hartu
zuten bere gain bakoitzak bere euskualdean.

Iparraldean ordea Euskaltzaindiak ez dio uko egin bere eginkizunari eta urtero bi
aldiz Baionako bulegoan antolatzen da udan eta udazkenean ohiko azterketa, hemen
doazen emaitzekin.

Azterketa horretaz bi ohar egin genitzake:

1)  «Irakasle titulua» marka izan bazuen ere EGAk lehen, gaurregun ez darama
berak horrelako aipamenik. «Irakasle titulua»-k gaurregun, bestalde, antolatzen
direlakotz Iparraldean ere.

2)  Iparraldeko herritarrentzat da antolatzen Euskaltzaindiaren azterketa.

Salbuespenak onartu ditugu bakarrik, Nafarroako edo beste hiru euskal probintzi-
etako seme-alabentzat, Iparraldean jaioak, edo ikasle, langile etxekotuak, edo espetxe-
ratuak direlarik aurkezten direnak.

Piarres Xarriton





D-MAILAKO HIZKUNTZA GAITASUN AGIRIA

Emate-eguna: Bilbo, 2007-VII-20

6.995 – Anaiz AGUIRRE OLHAGARAY
6.996 – Joana ALBISTUR
6.997 – Amaia ANDUEZA GOYETCHE
6.998 – Gilen ANETAS LANDABURU
6.999 – Katixa AROZTEGUI IPHUTCHA
7.000 – Maddalen ARZALLUS ANTIA
7.001 – Camille BAQUÉ
7.002 – Marga BERRA ZUBIETA
7.003 – Amaia BIDART
7.004 – Ramuntxo BIDART
7.005 – Kilmen BORTAYROU DAGUERRE
7.006 – Amaiur CAJARAVILLE GARMENDIA
7.007 – Kattalin CHERBERO ETXEBERRI
7.008 – Kristiñe CHOPERENA IRIBARREN
7.009 – Nina DUMONT CASSOU
7.010 – Gurutze EGILUZ ZUBIA
7.011 – Bixente ELISSALDE DIRIBARNE
7.012 – José Luis EREÑAGA BARREÑA
7.013 – Amaia ERRAZKIN BASURKO
7.014 – Pierres ESQUIROL
7.015 – Argitxu ETXANDY GOIHENETXE
7.016 – Amaia ETXEBER
7.017 – Karine ETXEBERRI GOIHENETXE
7.018 – Juan Ibon FERNANDEZ IRADI
7.019 – Argitxu GARAT
7.020 – Goizeder GIL ETCHEVERRY
7.021 – Joana GOYHENECHE CEDARRY
7.022 – Lore GOYHENETCHE ACHERITEGUY
7.023 – Eztitxu HARIGNORDOQUY ITURBURUA
7.024 – Maixol IPARRAGIRRE GOENETXEA
7.025 – Graxi IRIGARAY
7.026 – Alexia IRIQUIN
7.027 – Haizea ISASA MENDEZ
7.028 – Maiena JORAJURIA ETCHEVERRY
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7.029 – Pablo LANDA AGIRRETXE
7.030 – Clarisse LOUVARD LAXAGUE
7.031 – Mikel NEGUELOUA MIGELGORRI
7.032 – Oihana OTEGI TAPIA
7.033 – Milagros PEÑA OTHAITZ 
7.034 – Alberto SAAVEDRA MARTINEZ
7.035 – Nahiara SARALEGI GOENA
7.036 – Ihintza URCHEGUI



D-MAILAKO HIZKUNTZA GAITASUN AGIRIA

Emate-eguna: Bilbo, 2007-XI-30

7.037 – Harriet AGIRRE GARTZIA
7.038 – Eztitxu AGUERRE GONGORA
7.039 – Asier ARANGUREN URROTZ
7.040 – Orkatz ARANO
7.041 – Eneko ASTIZ
7.042 – Lili BERHOCOIRIGOIN ERRANDONEA
7.043 – Haizea BILLIOTTE JABIOL
7.044 – Joan BLANCO DUPONT
7.045 – Sabina DIAZ DE CERIO BORDA
7.046 – Anna EYHARABIDE CORDOBES
7.047 – Sébastien GRACY
7.048 – Maddi GUILLEMOTONIA HIGOA
7.049 – Corinne HARISTOY
7.050 – Elorri HARITSCHELHAR IPUTCHA
7.051 – Jon HIRIBARREN ERDOZAINTZI-ETXART
7.052 – Aitor IRIONDO ISASI
7.053 – Jokin IRIONDO ISASI
7.054 – Patxi JUILLON ARDOHAIN
7.055 – Aihena LABEGUERIE
7.056 – Katixa LAJAUNIE SALLA
7.057 – Jenofa Marie LAMARQUE
7.058 – Igor LETONA BITERI
7.059 – Iñaki RUIZ MANZANAL
7.060 – Gexine THICOIPE
7.061 – Ainhoa ZESTAU ARANIBAR





BERRIAK





III. BARTZELONAKO LIBURU AZOKAREN
(SALO DEL LLIBRE) ERRENDAPEN-TXOSTENA

Bartzelona, 2007-XI-21-25

Ricardo Badiola, argitalpen eragilea
Jon Artza, salmenta arduraduna

2007ko azaroaren 21etik 25era, III. Salo del Llibre de Barcelona ospatu da 
bertako erakustazokan. Antolatzaileak Kataluniako Editoreen Elkartea, Bartze-
lona eta Katalunia Liburutegien Elkartea eta Fundación del Llibre izan dira. 

Institut d’Estudis Catalans-ek gonbita luzatu zion bai Euskaltzaindiari, 
eta bai Consello de Cultura Galega-ri ere, Liburu Azoka honetan parte har 
zezaten. Gonbitea ontzat hartu, eta bertan izan dira Euskaltzaindiko argitalpe-
nak salgai eta webgunea ikusgai. Horretaz gain, Euskaltzaindiko argitalpen 
zerbitzuko kide diren Ricardo Badiola eta Jon Artza bertan izan dira azaroaren 
21 eta 22an. Galiziako kultur erakundeak ostera, argitalpenak bai baina ordez-
karirik ez du bidaltzen.

Euskaltzaindiak bertan aurkeztu dituen argitalpen berriak jarraikook 
dira, hots:

– Recuperación del euskera en Navarra, Jagon IV
– Zirrikituak. Felipe Arrese Beitia Olerki Saria 2006
– Joanes, itxaropenaren semea. Toribio Altzaga Antzerki Saria 2006
– Herri maitea, Herri dorpea. Mikel Zarate Saiakera Saria 2006
– Arkitektoa. Txomin Agirre Eleberri Saria 2006
– Narrazioak eta Olerkiak, 2006
– Luzaideko Euskeraren Hiztegia, Mendaur III
– Erroibar eta Esteribarko Hiztegia, Mendaur IV
– Etxepare, Aldudeko medikua

Salmentak ohi bezala urriak izan dira. Hala ere, iaz baino zertxobait 
gehiago saldu da. Argitalpenez landa, Euskaltzaindiaren, sorrera, bilakaera eta 
egungo egoera azaltzen duen diptikoa (katalanez idatzia) eta gure argitalpen 
katalogo ugari banatu dira Erakustazokara hurbildu diren bisitarien artean.

Orotara, 325 argitaletxe inguruk hartu dute parte aipatu Liburu Azokan. 
Euskal Herritik ere baziren zenbaitzuk, hots, Alberdania, Euskal Herriko 



1636 EUSKERA – LII, 2007, 3

Editoreen Elkartea, Euskal Herriko Unibertsitatea, Mensajero... Astean zehar 
jende asko ibili ez bada ere, aitzitik asteburuan bisitari gehiago izan dira. 
Liburuak begiratzeaz gain hara jo dutenek Azokan bertan izan diren hainbat 
aurkezpen, mahainguru eta ekitaldiz gozatzeko aukera izan dute. 

Honetaz aparte, Azoka honek IEC eta Euskaltzaindiaren artean diren 
harreman bikainekin jarraitzeko parada eman du. Francesc Albar Institut-eko
argitalpenen buruak eta Manuel Pascual argitalpenen banaketa arduradunak 
harrera ezin hobea eskaini digute. Bi hauek eta idatzi hau sinatzen dugunok 
gure lanen gorabehera eta ezaugarriez luze hitz egiteko aukera izan dugu. 
Baditugu antzekotasun eta desberdintasunak eta esan gabe doa badagoela el-
karrengandik zerikasi. Aipatu kide hauetaz gain, Joan Marti IEC-ko Filologia 
saileko buruaren eta Ramon Corbella kudeatzailearen bisitak izan genituen. 
Bukatzeko esan, aurten ere IEC-en informazioa eskainiko dugula Durangoko 
Azokaren 42. edizioan.



DURANGOKO 42. EUSKAL AZOKAREKIKO
KONTU ERRENDAPENA

Durangon, 2007ko abenduaren 5, 6,7, 8 eta 9an

Ricardo Badiola Uriarte, argitalpen eragilea
Jon Artza Bikandi, argitalpen banaketa arduraduna

Durangoko Liburu eta Disko Azoka, 2007. urteko Abenduaren 5etik 9ra 
bitartean egin da Landakosolo lur eremuan kokaturiko erabilera anitzeko 
Erakustazokan.

Euskaltzaindiak argitalpen-salmentarako stand bi alokatu zituen irailaren 
17an.

Bestalde Gerediaga Elkarteak, duela urte batzuk hasitako digitalizazio 
prozesuarekin jarraikiz, bere webgunean argitaletxe desberdinetako produktu-
ak izan ditu ikusgai. Euron artean, Euskaltzaindikoak.

Argitaletxeek, Azoka aurreko egunak aprobetxatzen dituzte, euren nobe-
dadeak, liburudenda zein areto desberdinetan aurkezteko. Horretaz gain, 
hainbat idazle eta musikarik, Erakustazoka ondoan dauden Plateruena Kafe
Antzokian eta Elkartegian aurkeztu dituzte euren argitalpen berriak.

Euskaltzaindiak, arrunki, argitalpena kaleratu ahala egiten du aurkezpena, 
Durangoko Azokari itxaron gabe. Dena den, argitalpen batzuk promozionatu 
nahian eta egoera ekonomikoak uzten duen neurrian, Gerediaga Elkarteko
agerkarian publizitatea jarri da.

Euskaltzaindiko Prentsa Zerbitzuak, Erakundeak Durangoko Azokan 
aurkeztu duenaren informazioa helarazi die komunikabide desberdinei. Horre-
taz gain eta zabalkunde asmoarekin Euskaltzaindiaren azken argitalpenen berri 
ematen duten triptikoa eta 2008rako egutegiak banatu dira standean.

Euskaltzaindiak Institut d´Estudis Catalans-ekin (IEC) daukan elkarkide-
tza harremana dela eta, Erakunde honek presentzia izan du Durangoko Azokan. 
Euskatzaindiaren standean, IEC-k bere espazio propioa izan du: haren Adie-
razpen Ofizialen liburukia eta IECren berri eskaintzen duen diptikoa ikusgai 
izan dira. Eta interesa azaldu duten bisitariei Erakunde horren Argitalpen 
Banaketa Arduraduna den Manuel Pascual jaunaren bisita-txartela ere eskaini 
eta banatu zaie.
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Beraz, 2007ko edizioan , Euskaltzaindiak aurkeztu dituen argitalpen be-
rriak jarraikook dira, hots:

– Euskera Agerkaria ofiziala, 2007,1
– Recuperación del euskera en Navarra, Jagon IV
– Hizkuntza-zuzenbidea. Testu-bilduma euskaraz, Jagon V
– Zirrikituak. Felipe Arrese Beitia Olerki Saria 2006
– Joanes, itxaropenaren semea. Toribio Altzaga Antzerki Saria 2006
– Herri maitea, Herri dorpea. Mikel Zarate Saiakera Saria 2006
– Arkitektoa. Txomin Agirre Eleberri Saria 2006
– Narrazioak eta Olerkiak, 2006
– Luzaideko Euskeraren Hiztegia, Mendaur III
– Erroibar eta Esteribarko Hiztegia, Mendaur IV
– Etxepare, Aldudeko medikua

Guztira Euskaltzaindiko 60 argitalpen desberdin eraman dira Azokara. 
Argitalpenen hautaketa eta kopurua, aurreko urteetako salmentak kontuan 
hartuz egin da.

*  *  *

Azokako balorazio ofiziala nahiko baikorra izan da. Euskaltzaindiak 
ostera, salmenta aldetik gorakada apala izan du. Aurtengo nobedadeen sal-
menta nahiko urria izan bada ere, eta aintzat harturik aurreko urteetan ondo 
saldu diren argitalpenak ahituak direla (Euskal Izendegia eta Linguae Vas-
conum Primitiaie 1545-1995 kasuko) balorazioa baikorra da. Joera oroko-
rrari atxikiz, ez dira argitalpen gutxi batzuk asko saltzen, baizik eta argital-
pen askotariko ale gutxi batzuk. Egun, teknologia berriek, argitalpen eta 
produktu askotara heltzeko aukera ematen dute. Beraz, autore konkretu ba-
tzuetatik landa, aniztasunean bilatu behar da salmentetarako gakoa. Titulu 
batzuk aipatzearren, esan Euskera 2000,2 (Hiztegi Batua), Agosti Chaoren
bizitza eta idazlanak eta Hitz Egin Metodoko irakurgaiak izan direla argital-
penik salduenak. Gainontzekoetatik, denetatik apur bat. Arestian aipatutakoa 
nabarmentzeko datua; eraman ditugun argitalpen ia guztietarik saldu dugu 
aleren bat.

Ahiturik dauden argitalpenak ez ditugu ausaz aipatu. Irakurle askok gal-
degin dute haietaz, batik bat Ponte Izendegiaz. Badirudi eta hurbiltzen zaizki-
gun bisitarien galderek tesia indartzen dute, jendeak nahiko argi daukala 
Euskaltzaindiak zer eskain diezaiokeen!

*  *  *

Oro har jende ugari hurbildu da Azokara, gainera ez da izan desoreka 
handiegirik. Lehenengo eguna, laneguna izanik, nahiko motela izan bazen ere, 
jarraiko eguenetan jende andana bildu da Azokan, baina uholde handirik gabe. 
Gerediaga Elkarteak Azokan zehar antolatu dituen ekitaldi, mahainguru eta 
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abarretan, besteak beste, Piarres Charritton, Jose Luis Lizundia euskaltzain 
osoek eta Miren Agur Meabe irakasle-idazleak parte hartu dute.

Bestalde, aurtengo Argizaiola Maiatz olerkigintza sustatzen duen Iparral-
deko elkarteari eman zaio. Elkarte honen ordezkari ezagunetariko bat Luzien 
Etxezaharreta euskaltzain urgazleak jaso izan du saria.
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Euskaltzaindiak eta Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak urtero antolatzen 
dituzte elkarrekin eleberri, antzerki, olerki eta saiakera sariak. 2007. urteari 
dagozkion irabazleen izenak jakinarazi dira gaur, abenduaren 17an, egin den 
prentsaurrekoan. Sari-ematea Euskaltzaindiaren egoitzan, Bilbon, egin da.

Honako hauek dira aurtengo deialdiko irabazleak, eta epaimahaikideak:

Txomin Agirre eleberri-saria: eman gabe geratu da
Epaimahaikideak: Sebastian Gartzia Trujillo, Ur Apalategi eta Iratxe 
Retolaza.

Toribio Altzaga Antzerki-Saria: Pablo Barrio Ramirez. Lana: Kontrako
bidean
Epaimahaikideak: Eugenio Arozena, Daniel Landart eta Patri Urkizu.

Felipe Arrese Beitia Olerki-Saria: Karmele Igartua Bengoa. Lana: Hitzak
orbainetan
Epaimahaikideak: Jon Kortazar, Mikel Lasa eta Lourdes Otaegi.

Mikel Zarate Saio-Saria: Julen Arriolabengoa Unzueta. Lana: Euskara 
Ibarguen-Cachopin kronikan
Epaimahaikideak: Adolfo Arejita, Antton Aranburu eta Iñaki Aldekoa.



PABLO BARRIO RAMIREZ
TORIBIO ALTZAGA SARIA. ANTZERKIA

KONTRAKO BIDEAN

Laurogei urteren bueltan dagoen Juli eta Ramon senar-emazteek zahar etxea 
aukeratu dute azken urteak bertan emateko. Gero eta nabariagoak diren hutsuneek 
salatzen duten moduan, kontrako bidean dauka burua Julik, Alzheimer gaixotasu-
nak jota. Burua argi, gorputza du kontrako bidean Ramonek, «karramarroak» 
barrua hartuta baitauka, senarra ez beldurtzearren Julik esaten duen moduan.

Halako batean, greban hasiko dira zahar etxeko zerbitzuetako langileak. 
Txaro da horietako bat. Kontrako bidea hartu du Txaroren bizitzak ere; berrogei 
urteak dezente pasatuta eta senarrarekin banandu berria, arrazoi ekonomikoak 
direla eta, harekin bizitzen jarraitu behar du, etxe berean. Pertsonaia hauek lehen 
planoan, zerbitzu publikoen kudeaketa pribatizatzeko joera dago atzetik, karra-
marroarena nagusi hor ere, aurrera itxuran, baina kontrako bidean.

*  *  *

Pablo Barrio

Agurainen (Araba) sortua da, 1958an. Txikitatik Gipuzkoan bizi da, La-
sarte-Orian. Enpresa Zientziatan lizentziaduna, ez da inoiz enpresa munduan 
aritu. Irakasle moduan ibilia urte askotan, eta halako batean «orain ausartu edo 
betirako ahaztu» bere buruari esan eta orduan hasi zen idazten. Horretan ari 
da ordudanik, antzerkia idazteari emana gehienbat.

Honako sariak jaso ditu:
– 2003. urtean Toribio Altzaga Saria Euskaltzaindiak eta BBKF-k emana 

Ama, hor al zaude? antzerki lanarekin. 2004. urtean argitaratua.
– 2006. urtean Nafarroako Antzerki Eskolak eta Iruñeko Udalak antola-

tutako Haurrentzako Antzerki Testuen Lehiaketan lehenengo saria
–Abere hatsak eta beste animalia batzuk– Antzerki lanarekin. 2007 
urtean argitaratua eta taularatua.

– 2007. urtean Nafarroako Antzerki Eskolak eta Iruñeko Udalak antola-
tutako Haurrentzako Antzerki Testuen Lehiaketan lehenengo saria –He-
rio azeri hori– Antzerki lanarekin. 2008. urtean argitaratu eta taularatua 
izango dena.



KARMELE IGARTUA BENGOA
FELIPE ARRESE BEITIA SARIA. OLERKIA

HITZAK ORBAINETAN

Orbainei eta bizitzak utzitako arrastoei arretaz begiratuz eta mintzaturik 
idatzitako poema liburua da.

Geratu eta izatearen kontzientzia hitzetara ekartzeko behar baten ondorioa 
ere bada. Zer izan, nola maite gura… eta sentituz idatzi ahala, hitzaren sena 
igarrarazi nahi duena.

Zazpi atal dauzka liburukiak eta atal bakoitzaren atarian definizio bat 
jarri eta esanahi bat aletzen da, poemen arteko lotura bat ehunduz.

Hitzek orbainetan duten senda indarraren beste aldean, orbainek hitzetan 
utz dezaketen memoria agerian uzten dute liburu honetan.

Iragana orbainetan bizi delakoan, garena berritzearen kontzientzian ere 
badagoelakoan, eta esku ahurrean izan nahi duguna irudika daitekeelakoan 
idatzitako poema liburua da.

*  *  *

Karmele Igartua

Aretxabaletan jaioa, 1959an. Irakaslea herriko Eskolan.

Poesia beti lagun, irakasle jardunean izan du aukera, gainera, sortutako 
antzezlanak ikasleekin edo irakasleekin taularatzeko, baita deklamazioan tre-
batzeko (bera, eta berarekin batera ikasleak).

2005. urtean Bergarako Idazle Eskolan izena ematea iturri bat zabaltzea 
izan zen. Harrez gero irakurri eta idatzi ditu denboretan gura izandakoak. 
Lehenengo ikasturte bukaeran Idazle Eskolako beka jaso zuen narrazioa alo-
rrean. Ordutik hona artikulu batzuk argitaratu ditu Mugalari, Nabarra edo 
Administrazioa euskaraz aldizkarian. www.idazten.com webgunean irakur 
daitezke beronen testu batzuk.

Marina Tsvietáieva poeta errusiarraren 12 gutun itzuli ditu gaztelaniatik.



JULEN ARRIOLABENGOA UNZUETA
MIKEL ZARATE SARIA. SAIAKERA

EUSKARA IBARGUEN-CACHOPIN KRONIKAN

XVI. mendearen bigarren erdian zehar, fase ezberdinetan idatzitakoa da 
Ibarguen-Cachopin Kronika izenaz ezaguna den lana, egileek, Juan Iñiguez de 
Ibarguen eskribauak eta Cachopin doktorearen semeak, Corónica General 
Española y Sumaria de la Casa Vizcaína izenaz bataiatua. Behin baino gehia-
gotan azpimarratu zuten lan honen garrantzia, besteak beste, Koldo Mitxele-
nak, Julio Caro Barojak eta Julio de Urquijok. Ospetsu ere bilakatu zen 
«munduan» Leloren Kantua izeneko poema zela eta XX. mendearen hasieran. 
Baina argitaratu gabe dago eta egoera kezkagarrian dirauen eskuizkribua da. 
Bere 184 koadernoetatik 71 kontserbatzen dira soilik. Arriolabengoak kronika 
hau aukeratu zuen bere tesia egiteko.

Sariketa honetara aurkeztu duen lanean, gaztelaniaz idatzitako kronika 
honetan aurkitu dituen euskarazko testu eta hitz guztiak aurkeztea eta eza-
gutzera ematea izan du helburu Julen Agirrebengoak. Berak azaltzen duenez, 
«euskal hizkuntza eta literaturaren ikuspegitik Kronikak utzitako ondarea 
txikia da kantitatean, baina handia garrantzian, euskara zaharrak idatzirik 
utzitako lekukotasunetan lehenetakoak baitira». Hizkuntza ondare honen 
azterketan «Canto de Lelo» gaztelaniazko izenaz ezagun egin zen Kantabri-
arren Kantuaren azterketan murgildu da. Ondoren, Kronikako eresi eta 
kantuak, ahozko tradiziotik jasoak, atal berri batean berreditatzea izan da 
bere lehentasunetako bat, Errodrigo Zaratekoren eresiari eta Butroeko An-
drearen Eresiaren bertsio ezezagunari, biok argitaragabeak, toki berezia 
emanez. Andramendiko eskriturak deritzen prosazko bi testuei ere tarte za-
bala eskaini die.

Crónica General honetan aurki litezkeen euskarazko materialen bilketa 
eta azterketan aurrera eginez, atal banatan sailkatu ditu esaerak, esaldiak, 
etimologiak eta gaztelaniazko prosan emandako euskal hitz solteak. Eta lan 
zabal honi amaiera emateko Ibarguen-Cachopín Kronikak lanaren euskarazko 
materialen hizkera aztertu nahi izan du, ikuspegi dialektologikotik zein histo-
rikotik.

*  *  *
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Julen Arriolabengoa

Aramaion jaioa, 1960an. Euskal Filologian doktore, EHUn, Joseba Laka-
rraren zuzendaritzapean. Tesiaren izenburua: Ibarguen-Cachopin Kronika, 
edizioa eta azterketa (Gasteiz, 2006ko abenduan). Gaur egun euskara irakasle 
da, Irungo Hizkuntza Eskola Ofizialean.

Honako liburuak argitaratu ditu: literatur arloan, Julia dinotsut (Labayru, 
1985); Euskal letren dantza (Hordago, 1984); (Kandela literatura taldean); 
Kandela baten argitan (Idatz&Mintz 8. 1984); Kandela aldizkarian kolabora-
zioak. Ondoko iker lanak ere kaleratu ditu: Erdi Aroko kanta ezezagunak 
Ibarguen-Cachopin kronikan (1996, ASJU); Lope Agirreren biografiarako 
datu berriak (Karmel, 2001).





HIL BERRIAK





JOSE MANUEL LASARTE
(1927-2007)

1. BIZITZAKO ZEHAZTASUN BATZUK

1.1. JAIOTERRIA ETA FAMILIA.–DON JOSE MANUEL LASARTE MUGUI-
RO –JM Lasarte– Larraun ibarre-ko Etxarri izeneko herrian jaio zen 1927ko ekainaren
20an. Gurasoak Juan Migel eta Juliana izan zituen eta jaiotetxeak APEZENEA izena
du. Nekazari etxea izandakoa da eta orain JM Lasarteren senide bat –Migel– bizi da
bertan bere sendiarekin.

JM Lasartek zazpi senide izan zuen eta zazpiak bizi dira: Mikaela, Jose Joakin,
Antonio, Migel, Maria Josefa, Joakin eta Francisco; bi azkenekoak bixkiak dira eta
USAko Kalifornian bizi dira gaur egun.

*  *  *

1.2. HERIOTZA.–JM Lasarte 2007ko apirilaren 17an hil zen Iruñean, gaitzaldi
motz baten ondoren. Beraz, 80 urte betetzeko hilabete bi gelditzen zitzaiolarik hil zen.
Urte pare bat lehenago bihotzekoak eman zion eta lan gehienak utzi behar izan zituen,
nahiz eta ahal izan zuen arte, Ziaurrizko zaharretxean apaiz lanetan laguntzen edo esku
bat botatzen jarraitu zuen.

Jaioterrian, Larraungo Etxarrin egin zitzaizkion hiletak. Guztiz jendetsuak gertatu
ziren eta Don Florentino Ezkurra apaiz adiskideak egin zuen oroimenezko sermoia.
Izan ere, Don Florentino Ezkurra Nafarroako Artzapezpikutzako Caritas erakundeko
arduraduna izan zen urte askotan eta erakunde horren kudeaketako arduretan alboko
eta lagun bezala aritu zen JM Lasarte. Don Florentino Ezkurrak berak izenpetzen du
Diario de Navarra egunkarian 2007-IV-22an argitaratutako oroimeneko artikulua,
guztiz izenburu esanguratsuarekin:

«OBITUARIO: JOSE MANUEL LASARTE MUGUIRO, Sacerdote, ex párroco
de Huarte Araquil y miembro del Consejo del Presbiterio Diocesano».

*  *  *

2. IKASKETAK

2.1. IRUÑEKO SEMINARIOAN.–JM Lasartek 1.939an Iruñeko seminarioan hasi
zituen apaiz ikasketak; beraz hamahiru urterekin. 1951an bukatu zituen apaiz ikasketak
eta urte horretako uztailaren 22an, apaiz ordenatua izan zen Iruñeko Katedralean.
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1939 eta 1951 artean Iruñean apaiz ikasketak burututakoen apaiz kopurua inoiz
baino handiagoa gertatu zen, 42 izan baitziren apaiz egindakoak. Horregatik ikastalde
horri «El Histórico» deitu izan zaio Nafarroako apaizen arteko giroan. Gerra ondoreko
lehen ikastaldea izan zen egia da eta beste alde batetik Iruñeko seminario berriko le-
hena ere.

Izan ere, Iruñeko Argarai auzoan dagoen seminarioa II. Errepublikako garaian
egindako eraikuntza da Eusa arkitekto ezagunaren egistasmoaren arabera, orubea Iru-
ñeko Udalak pezeta baten trukeko salneurri sinbolikoan oparitua izan zelarik. Eraikun-
tza bukatu berri-berria zelarik ordea, 1936an alegia, gerrak eztanda egin zuen. Iruñean,
hain zuzen ere, 1936-ko uztailaren 17an, beste tokietan baino egun bat lehenago Mola
gudalburua eta altxamenduko zuzendariak, Beorlegi eta Soltxaga garaiko koronelen
laguntzaz Iruñea hiria eta Nafarroa herrialde osoa menpean ezarri zituen eta beste
eraikuntza batzuetaz gainera, seminario berria, oraindik estreinatu gabea zegoena bere
esku hartu zuen. Berehala Alfontso-Karlos Kanpaina ospitalea bihurtu zuten eta karlis-
ten buruzagitzako kidea izandako Maria Isabel Baleztena Azkarate andrearen ardura-
pean ezarri.

Gerratea bukatu zenean ordea, 1939an alegia, eraikuntza hura berriro Martzelino
Olaechea Iruñeko gotzaiaren eskuetara itzuli zuten, seminario berria antola ahal izan
zezan. Antolaketa eta inauguraketa hori JM Lasarteren ikaskide eta ikastaldearekin hasi
zen, «El Historiko» deitutako kurtsoarekin alegia.

2.2. IRUÑEKO SEMINARIOKO URTEAK.–Inori iduri lekioke Nafarroak 1936-
39-ko gerratean jokatutako papera gogoan izanik eta kanpainako ospitale militarra
izandako eraikuntza hartan ez zitekeela inolako euskal girorik sortu; baina Iruñeko
seminarioan ez zen hori gertatu. Aitzitik, gerrate ondoreko urte garratz haietan, gose-
tearen eta ankertasunaren XX. mendeko berrogeikadako urte gogor haietan hain zuzen
ere, euskal giroa berpizten hasi zen eta poliki-poliki suspertzen Iruñeko Seminario
berrian.

Agian kontuan izan behar da, gertuko beste toki batzuetan ez bezala Seminarioko
liburutegiko euskarazko eta euskal gaietako liburuak ongi zainduak egon zirela gerrate
garaian. Esate baterako, Iruñeko eskola eta ikastetxe frankotako euskarazko liburuak
Gaztelu Enparantzako erdi-erdian pilatu, su eman eta erre zituzten bitartean, semina-
rioko bibliotekakoak errespetatuak gertatu ziren.

JM Lasarte apaizgai izan zen bitartean, murgildu egin zen Seminarioko euskal
mugimendu eta giro xumean. Horregatik ezagutzen eta gogoratzen dute ikaskideek.
Euskaraz ederki zekien eta euskal kultura eta folklorea ikasi eta bultzatzeari ekin zion.
Txistua, dantzak, abestiak, musika, bertso zaharrak eta batez ere, hizketa. Arlo edo
kutsu horretako ekimenak zeudelarik Seminarioan, tartean omen zebilen beti JM La-
sarte.

Izan ere, gerrate ondoreko Iruñeko Seminarioan baziren hainbat irakasle eta ar-
duradun, euskararen munduari ekarpen garrantzitsuak egindakoak. Don Blas Fagoaga,
sortzez Baztango Erratzukoa, ia berrogeita hamar urtez Iruñeko Seminarioko filosofia
irakaslea izandu zena eta beste horrenbeste urtez euskara irakaslea. Don Nestor Zubel-
dia, jatorriz Lizarrako sendi euskaltzale ezagunekoa; goi mailako jakituna zen, etikako
zenbait liburu sakonen egilea eta Katedraleko eta Nafarroako elizako artxibategiko
arduraduna; gerrate garaian epaile militarrek kondenatu eta zigortua izan bazen ere,
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pean izandakoa. Don Jose Goñi Gaztanbide, historialari oparo eta sakonak hartu zuen
Artzapezpikuko artxibategiko ardura Nestor Zubeldiaren ondoren eta Seminarioko
historia irakaslea izan zen hainbeste hamarkadaz. Don Jesus Goiburu, Don Luis Gomez 
Ullate, Don Martin Lipuzkoa, Don Martin Larraiotz, Don Javier Zarranz eta abar izan
ziren garai garratz haietan, eta abar.

Beraz, urte zail haietan, euskal kultura eta folklorearentzat babeslekua bilakatu
zen Iruñeko Seminarioa. Betiere, Nafarroan euskal kulturaren folklorearen garapenak
eduki zezakeen maila apalean. Txistua, dantzak, bertsoak, euskararen ikasketa eta
erabilera, denetan saiatu zen JM Lasarte. Orduan ikasitakoa zabaltzea izanen zuen
xedea gero, bere bizitzan zehar.

JM Lasarteren ikaskideak izan ziren Don Fermin Ixurko Astitz, euskaltzain urgaz-
lea eta Don Andres Petrirena, Itxasoko erretorea dena. Hauen lekukotasunaren arabera
Seminarioko urte haietan adoretsu ibiltzen omen zen JM Lasarte euskal kultura eta
bereziki folklorea bultzatzen. Dantza, musika, txistua, abestiak eta bertsoak. Ikasten
ez-ezik, gazteagoei erakusten hasi omen zen Seminarioan bertan. Jatorrrizko euskara
aberatsa omen zuen, Ixurko jaunak berak gogoratzen duenez.

Ez dugu aurkitu ordea, apaizgai garaieko JM Lasarteren euskaraz egindako ida-
tzirik. Euskaraz idazteko ohitura ttipia zen oraindik, egia da. Sermoiren baten presta-
keta edo Don Blas Fagoagarekin emandako eskoletaz at, berrogeiko hamarkada ilun
hartan oso gutxitan erabiltzen zen euskara idatzia Nafarroan.

Nafarroan, garai hartan argitaratutakoen artean, Jose Agerrek El Pensamiento 
Navarro egunkarian astean behin idatzitakoa besterik ez da ageri. Hurrengo hamarka-
detaraino itxaro behar da Diario de Navarra-ko euskarazko orria, «Nafar izkuntzan
orria» deitutakoa ikusi arte edo Zeruko Argia astekaria Aita Damasoi Intzak, atzerritik
itzuli ondoren, Iruñeko Extramuros-ko Kaputxinoen fraidetxean atera zuen arte.

Ez da bada, hain harritzekoa garai hartako JM Lasarteren euskal idatzirik ez
ezagutzea, nahiz eta euskal kulturan eta folklorean hain mugildurik ibili zelako leku-
kotasunak eduki.

*  *  *

3. APAIZA EGIN ONDOREKO LANAK

3.1. Luzaide

Apaiz ordenatu ondoren, Luzaide/Valcarlos izan zen JM Lasarte lehenik bidali
zuten herria. Bertan, Luzaiden, apaiz-mutil edo koadjutore, 1951ko irailaren 25etik
1955eko urria arte eman zuen. Beraz, lau urte eta hilabete gehiago.

Luzaiderako izendatu zutenean, bertako abade edo parrokoa Tomas Urriza zen.
Apaiz laguntzaile edo koadjutore lanbidean berriz, JM Lasartek Esteban Irigoyen or-
dezkatu zuen, azken hau Erromara ikasketak egitera joan zenean.

JM Lasartek Luzaiden izandako bigarren abade edo parrokoa Jose Maria Azpi-
rotz izan zen. Jatorriz Leitzakoa, gero urte askoz Lesakako abade izanen zena eta
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ondoren Iruñeko Katedraleko kanonigo. Jose Mari Azpirotz euskaltzin urgazle ohiak
eragin sakona izan zuela dirudi, euskararen arloan, ez bakarrik JM Lasarterengan
baizik eta baita Luzaideko koadjutore bezala ordezkatuko zuen Jose Maria Satruste-
girengan ere.

Jose Maria Azpirotzek, bere jaioterrikoa zuen Leitzako harranditsu kutsuarekin,
horrela esaten omen zuen:

«Luzaiden izan nituen bi apez-mutiletatik, bat euskaltzaina da (Satrustegirengatik) eta
besteak berriz, (Lasarterengatik) euskaltzain batek baino hobeki hitz egiten du».

Izan ere, XX.mendeko 50ko eta 60ko hamarkadetan Luzaideko inguru hartan, eta
batez ere eliza laneko esparruetan, elkarrekin topo egin zuten euskal kulturako eragile
askok. Horra batzuen batzuk:

JM Lasarte, J. Mª Satrustegi, J. Mª Azpirotz, Esteban Irigoien, Inozentzio Aierbe, Juan
Makaia, Jose Mª Aleman, Bernardo Sokobehere Bidondo, Miguel Sagaseta, Pier Narbaitz
eta abar.

Gaur egun oraindik badira luzaidarrak Jose Manuel Lasartek bertan egindakoa
gogoan dutenak. Besteak beste, hango dantzariei, «Bolanteei» alegia, «Ezpatandantza»
irakatsi ziela gogoan izaten dute. Musika, abestiak, txistua eta danbolina jotzen erakus-
ten omen zien edo ikas zezaten bultzatu. Abeslari taldea sortu zuen. Ezpata dantzari
talde bi eratu zituen; gazteena eta adinekoena; Eugenio Doray gazte taldekoak eta
Karrikaburuko Juan Pedro Lorda adinekoen taldekoak eskaini diote esandakoaz beren
lekukotasuna, zehaztasun hauek bildu dituen Joxe Mari Alemani. Karrikaburuko Juan
Pedrok dantzatzeko jazten zuten atorra altxatua omen dauka oraindik eta zapizko es-
kudoa dauka josita PX – LKG hizkiekin. Hizki horiek esan nahi dutena da Luzaideko
Kristau Gazteria. Dantzari taldeko saioak Ahotzainia izeneko etxean egiten omen zi-
tuzten, bertan herriko gazteentzat gazte-bilgunea edo zentroa ireki zutelarik. Txistua
eta danbolina jotzen Jose Luis Etxeberrik eta Bernardo Lapeirek JM Lasarteren bul-
tzadari esker ikasi zutela aitortzen dute.

Luzaideko ezpatadantzarien lehenengo arialdia Don Jose Maria Azpirotz abadea-
ri ongi etorria emateko egin omen zuten, hain zuzen ere. Garai hartako ezpatadantza-
riak, bolante taldeak eta abeslariak Iparraldean eta Frantzian arialdi ugari egiten hasi
ziren, JM Lasarte zuzendari eta txistulari zutelarik. Gero ordea, bertako txistulari eta
danbolineroari egin zien tokia.

Luzaideko dantza eta musika bilketa eta argitalpena JM Lasarteren ondoren ko-
adjutore izandado Don Migel Sagaseta iturendarrak burutu zuen, baina JM Lasarte
bilketa lan horretan ere saiatzen hasi zen.

JM Lasarteren Luzaideko lau urteetan euskara idatziaren erabilerak hartu zuen
aipatzea merezi duen halako ukitu apal bat. Egia da, lehen esan bezala, ez zegoela
euskaraz idatzia harreman arruntetan erabiltzeko ohitura handirik.

Baina urte haietan Nafarroako mendialdeko herrietan fenomeno berezi bat gerta-
tu zen, artzain eta basolari urte baterako joaten ziren gazte multzoena. Horri erantsi
beharko litzaioke jakina, Luzaidek Iparraldearekin duen berezko harremana. Zer
ikusteko izan zezaketen ordea, artzain eta basolari taldeek euskara idatziaren erabile-
rarekin?
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Erantzuna ez batere erraza. Agian premia berriak sortu zirela dirudi. Ordurarte,
1950ko hamarkada arte alegia, eukarak baserri giroan eta arrantzale giroan iraun behar
zuela uste izaten zen, Txomin Agirreren Garoa eta Kresala eleberriek irudikatzen duten
bezala; baina pentsakera hura euskararen erabilera ohikoaz edo tradizionalaz ari zen,
beraz hizkera mintzatuaz batik bat.

Baina Ameriketara artzain eta batez ere, Frantziara edo Europako beste herrialde
batzuetara basolari joaten ziren mutil euskaldun talde haiek berezitasun batzuk zeuz-
katen: alde batetik, ez ziren banaka joaten, baizik taldeka; horregatik beren arteko
hizkuntza, hau da euskara mantentzen zuten. Bestetik, denbora zehatz eta mugatu ba-
terako joaten ziren; gehienetan urte baterako. Eta gainera hirugarrenik, ez ziren beste
inon bizitzeko edo gelditzeko asmoarekin joaten, baizik herrira itzultzeko xedea zen
beraiena. Horregatik ez zuten herriarekiko eta herritarrekiko harremana hautsi nahi
izaten. Aitzitik, harreman hori eutsi eta suspertu egin nahi izaten zuten.

Atzerrrira joandako basolari taldeak urtean behin itzuli ohi ziren herrira, Olentze-
ro bezala, Eguberri inguruan. Horregatik herriko gertakizunez jakitun izan nahi zuten.
Esaera zaharrak dioenez, «mendian dabilenak kaleko kontuak herrian dabilenak baino
hobeki jakiten omen ditu askotan».

Leitzako herritik, esate baterako, ehunen bat mutil joaten zen urtero Frantziara
eta Suitzara basolari. Basoan urte osoa ematen zuten eta Eguberri aurrean itzultzen
ziren. Jaialdiak egin izan zitzaizkien, ongi etorria emateko; kirolari eta bertsolarien
arialdiak eta lagun arteko otorduak. Basolari eta artzain talde haiek ez zuten euskara
baztertzen, baizik eta elkarren arteko hizketa arrunta bilakatzen zitzaien. Talde haieta-
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ko mutilentzat beren herrietako berriak jakitea premia bilakatu zen eta horregatik be-
rripaperak jasotzea oso gogokoa. Eta horra, gero berripaper horietakoren batzuk aldiz-
karitxo izatera iritxi ziren.

Orri edo berri paper horien artean bazen bat, Mendiz izena zeukana. Aldizkaritxo
bat bezalakoa zen eta Beruete, Leitza, Goizueta eta inguru herrietako basolariei bidal-
tzen zitzaien. Mendiz bezalako orri haien ondorioz eta ordez sortu zuten, besteak
beste, Nafarroako Diputazioko Principe de Viana aldizkariaren euskarazko gehigarria.
Gehigarri hartan bazegoen Mendiz izeneko atal bat, basolariei zuzendua eta, zalantzarik
gabe, aurrekari haren oroitzapenez egindakoa.

*  *  *

Don Bernardo Sokobehere Bidondo, Luzaideko semea, Baztango Arizkunen
apaiz aspaldiko urteetan dagoenak lekukotasun berezi eta garrantzitsua eskaini digu
Don Joxe Mari Aleman Zabaleta apaizaren bitartez. Alde batetik, Sokobehera jaunaren
arabera, JM Lasarte izan zen Luzaiden atzerrira joaten ziren basolariendako berri
papera edo aldizkaritxoa egiten hasi zena. Izan ere, Don Bernardo Sokobehere bera,
1956an urtean bertan Elkartasuna izeneko aldizkaria egiten hasi baitzen eta oraindik
gaur egun jarraitzen du. Urtean 4 zenbaki ateratzen ditu; beraz, hiru hilabetero. Orain
arteko gehien-gehienak, urte bateko hutsartearekin edo, dotore enkuadernaturik
dauzka etxean.

Bazen ziklostil bat Luzaideko elizetxean. Ziklostil hura, dirudienez JM Lasartek
erosi omen zuen Don Migel Javier Urmenetaren laguntzarekin nonbait. Eta dirudienez,
ziklostil huraxe omen da Gestetner etxearen Iruñeko dendako erakustokian daukatena
ikusgai aintzinako bitxikeria moduan.

Don Esteban Irigoien, apaiza, Baztango Berroetan jaioa eta gaur egun Iruñean
bizi dena dugu beste lekuko bat aztertzen ari garen arlo honetan. Luzaiden apaiz-mutil
edo koadjutore izan zen JM Lasarteren aurretik eta Erromara joan zen JM Lasarte
Luzaidera etorri zenean. Esan digunez berari Erromara bidali izan omen zizkioten
basolarientzat eta artzainentzat egindako «orriak» edo berripaperak. Tamalez ordea,
Irigoien jaunak ere ez du orri haietakorik gorde. D. Estebanen lekukotasunaren arabe-
ra «eskutitz modukoak edo horrela» omen ziren berari Erromara bidaltzen zizkioten
berripaperak.

Don Jose Mª Satrustegi Luzaidera etorri eta handik hiru hilabetera argitaratu zen
Luzaide izeneko aldizkariaren lehen zenbakia, 1956ko otsailean zehazki. Beraz, JM
Lasarte Luzaidetik joan eta handik hiru hilabetera. Baliteke atzerrian lanean ari ziren
basolari luzaidarren izenak, helbideak eta abar eskuratzeko denbora behar izango zenez
gero, Don JMª Satrustegik abian zegoen ekimenari hobekuntzak egin, izena ipini,
zenbaketa berria hasi eta bilakaera bat eman izana… Agian, lehendik ereindakoa in-
darberrituz.

JMª Satrustegik, artikulu baten dioenez (ikus: JM Satrustegi, ereile eta lekuko,
MENDAUR Bilduma I, 2005, 28. orrialdea; Andres Iñigo) 1956an Luzaide aldizkaria
egiten bi apaiz hasi omen ziren Luzaiden. Bestea, Don Jose Mª Azpirotz garaiko Lu-
zaideko abade edo erretorea izan zitekeen. Baina badirudi eta baliteke Luzaide hutsetik
edo ezer ezetik abiatua ez izatea eta lehen zenbakiak ikusi beharko lirateke, ea JM
Lasarteri buruzko argibiderik ba ote dakarten.
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Gertatzen dena da Luzaide aldizkariaren 32 zenbaki atera zirela eta JMª Satrus-
tegiren artxiboetan 24 agertzen direla. Falta direnen artean –1, 2, 7, 10, 13, 24, 28,
32– daude zoritxarrez bi lehenengo zenbakiak, gako honi dagokionez esanguratsuenak
izan litezkeenak, alegia. Norbert Tawer omen zen Luzaide aldizkariaren bilduma osoa
zeukanetako bat eta hark Euskaltzaindiari utzi zizkion bere artxiboko euskarazko on-
dareak. Agian Principa de Vianaren euskarazko gehigarria egiten zuen D. Pedro Diez
de Ultzurrunen paperen artean ere egon liteke. Behar bada Iruñeko Seminarioan edo
agian Ameriketako Euskaletxeren batean ager litezke noizbait Luzaide aldizkariaren
lehen bi zenbaki haiek...

JMª Satrustegiri buruz berriz, zera esaten dute Luzaideko batzuek, bertara iritxi
zenean ez zeukala euskaraz hitzegiteko ohitura handiegirik. Alde batetik, Don J Mª 
Azpirotz erretorearen eraginak bultzatu eta lagundu egin ziola. Eta bestetik berriz,
gertakizun zehatz eta bitxia esan digute, hain zuzen ere, Don Jose Goñi Gaztanbide,
Seminarioko irakasle, historiagile ezaguna eta Iruñeko Artzapezpikutzako artxibategiko
arduradunaren eskari baten ondorioz itzulpen bat egin zuela eta Orixe idazle ospetsuak
itzulpen hura bikaina zela ziurtatzeak izugarrizko akuilakada eta ziurtasuna eman zio-
la. Dena dela, Luzaidera iritxi eta handik hiru hilabetera hasia zen Luzaide izeneko
aldizkariarekin, gero hainbeste lan egitekoa zen Arruazuko semea.

Laburbilduz, Europako hainbat herrialdetara basolari eta Ameriketara artzain
joaten ziren mutil mordo haiei orriak edo berripaperak bidaltzea premia bilakatu zen
XX. mendeko berrogeita hamarreko hamarkadan eta baliteke JMª Satrustegiren eskutik
egindako Luzaide aldizkaria hutsetik hasia ez izatea eta aurrekariren izatekotan JM 
Lasarte eta JMª Azpirotz, Luzaideko apaiz-mutila eta erretorea edo abadea aipatu be-
harko genituzke.

Ezin da ahaztu halere, Luzaidek Iparraldearekin betidanik izan duen harreman
erraza eta Iparraldean dagoneko Herria aldizkaria egiten zela.

Bestalde ezin aipatu gabe utzi Principe de Viana aldizkariaren euskarazko gehia-
garria. Gehigarri hau Nafarroako Diputazioaren «Institución Principe de Viana» Era-
kundeak argitaratu eta eta dohainik banatzen zuen. Basolariei eta artzainei ez-ezik,
baserri, nekazari etxe eta sendi askotara bidaltzen zuten. Bertan erabilitako gaiak ani-
tzagoak bilakatzen joan ziren. Baserri giroko berriak, ohiturak, gizarte mailakoak,
elizako gora-beherak eta herrietako bitxikeriak eta zertzeladak han izaten ziren, baina
baita euskarari eta euskal kulturari edo Euskal Herriari berari zegozkionak ere. Politi-
ka gairik ez zitekeen zuzenean eta argi eta garbi erabili garai hartan, jakina; gizarte
mailako gaiak beren tokia hartzen joan ziren eta JM Lasartek berak bertan argituratu
zituen, urteak geroago, artikulu eta erreportai mordoska. Zazpi urte eta erdiz hilabete-
ro argitaratu zen Principa de Vianaren euskarazko gehiagarria, Don Pedro Diez de
Ultzurrun Iruñeko mediku jaunaren lanari esker batik bat. Hamaika mila ale banatzera
iritxi zen. Halako batean ordea, El Pensamiento Navarro egunkariaren eraso politiko
bortitzaren ondorioz Diez de Ultzurrun kendu egin zuten eta Haren ordez Don Mar-
tzelino Garde ipini arduradun eta handik urte pare baten burura itxi. Principe de Viana
aldizkariaren euskal gehiagarria halere, araketa sakona eta zabala merezi lukeen egi-
tasmo, garapen era eragineko eginkizuna izan zen.

*  *  *
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3.2. Berueteko urteak: «Berueteko euskal irradia»

1955eko urrian joan zen JM Lasarte Luzaidetik Beruetera. Haren izendapena,
abade edo erretore kargurakoa zen; halere, «errejentea» dio zehazki bere artzapezpiku-
ko zerbitzu orriak. Berueten 1964ko urrirarte izan zen. Beraz, bederatzi urte egin zuen
JM Lasartek Berueten.

Don Andres Petrirena, Itxasoko apaizak esanaren arabera, JM Lasartek, Beruete-
ra etorri eta berehala ekin omen zion euskal kultura bultzatzeari, musika, folklorea eta
abar. Berueteko Abesbatza edo Korua sortu zuen, ezpata dantza taldea eratu, berak
txistulariarena egiten zuelarik. Inguruko herritara ateratzen hasi ziren eta, esate batera-
ko, Etxalekun euskal jaia antolatu zenean, JM Lasarte aritu omen zen dantzak eta
abestiak antolatzen, txistua jotzen, jaiaren garapena gidatzen eta, jendea asper ez zedin,
txisteak kontatzen. Don Andres Petrirena gogoratzen duenez, Agur Xuberoa zuen
txixtuarekin gustukoena eta askotan jotzen omen zuen.

1959-V-20-ko El Pensamiento Navarro egunkarian azaltzen da JM Lasarte
Etxalekun egindako euskal jai batean. Antolatzailea: Principe de Viana institutuko
Euskararen Garapenerako Atala. Hizlariak berriz, Arrue eta Irigaray euskaltzain jaunak.
Bertsolariak, Uztapide eta Mitxelena. Jaialdiaren gidatzailea JM Lasarte, mikrofonoa
eskuan zuelarik.

Etxalekuko 1959ko euskal jaialdi hartan izandako beste bi pertsonen lekukotasu-
na ere jaso dugu, biak apaizak: Don Emilio Linzoain, orain Iruñeko apaizen erretiroan
bizi denak esan digunez den-dena euskara hutsean eta JM Lasarteren ardurapean egin
omen zen. Linzoain apaiz jauna oroitzen da JM Lasartek erraztasuna handia zeukala
euskaraz mintzatzeko, hizkuntza aberatsa zuela eta hutsegiterik gabe erabiltzen zuela.
Bigarren lekukoa Don Manuel Rekalde Etxarri da, beteluarra, Ultzamako Oskotzeko
apaiza dena azken hamarkadatan. Rekalde jauna izan zen El Pensamiento Navarro
egunkarian Etxalekuko euskal jaialdiari buruz kronika egin zuena. JM Lasarteren
hizketa erraztasuna goraipatzen eta miresteen du: «kopetazala ongi eginik zeukan
hark!», esan digu.

Halere Berueteko irratia izan zen euskararen inguruan JM Lasartek Berueten izan
zen bitarteko urte haietan egindako ekarpenik garrantzitsu eta aldi berean harrigarriena.
Bene-benetan aipamen berezia merezi duen ekimena. Sei urtez eduki zuen arian edo
martxan JM Lasartek Berueteko Irratia deitutako emisora apal hura: 1958-tik 1964-ra.

Euskaraz egiten zen irrati saio gehien-gehiena; ia-ia osoa. Mintzatokia, tresneria,
liburuak, paperak, diskoak eta abar, dena, Berueteko Elizako sakristian zegoen. Emiso-
raren antena berriz, elizako ezkil dorreko goiko puntan. Gehienetan JM Lasartel berak
hitzegiten bazuen ere, eduki zuen laguntzailerik. Ordutegia behin baino gehiagotan al-
datu behar izan zuten, baina urteko egun guztietan aideratzen zuten beren mezua.

Berueteko Irratian erabiltzen ziren gaiak jakina, nekazaritza eta basolaritza eta
herriko bizimodua ziren. Garaiko gizarteko bizimodua oinarrituta zegoen gora-beherak,
alegia. Kirol apustuak, elizako gora-beherak, inguru herrietako berriak, euskal kultura
eta folklorea eta abar. Urteak geroago, Leitzan lankide eta lagun izanen zuen Florenzio 
Irurtia Lizarragak esan digunez, etorri izan omen zen JM Lasarte Leitzako festa edo
jaietara, magnetofoia hartuta, Tolosako musikarien bandako grabaketak egitera, ondo-
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ren Berueteko irratitik eman ahal izateko. Urteak pasa ahala jakina, Berueteko Irratia
bere grabaketa altxorra egiten eta osatzen joan zen.

Bestalde, JM Lasarte Berueten zegoen bitartean, –1955tik 1964ra–, basoetako
zura eta egurra izugarri garestitu zen eta Beruetek, mendi asko duten beste herriek
bezala, dirutza handiak jaso zituen. Basoa kandelan edo enkantean ateratzen zuten
aldioro izugarri igotzen baitzuten jotzaile edo erosleek.

Herriko diru amankomunarekin etxe bakoitzeko zergak, sisak eta beste sariak or-
daintzeaz gain, –kontribuzioak, sisak, mediku-saria, albaitari-saria eta abar– urtero dirua
banatzen zuten. Batzuetan gainera, sukalde tresneria eta horrelakoak oparitzen zizkioeten
«sutondo» edo familia bakoitzari. Urte haietako batean erabaki zuten etxe bakoitzari
irrati tresna bana oparitzea, horrela JM Lasarteren irratiko ekimena bultzatuz.

Izan ere, irratia 1950ko hamarkada hartako gizartean aurrerapenaren ikurra bila-
katu zen, lehenago trena izan zen bezala. Horregatik behin Leitzatik mutiko taldea joan
ginen Beruetera irrati hartatik hitzegiteko ilusioagatik. 1957ko uda zen noski, opor
garaia. Bizipen arras berria izan zen orduan nerabe ginenontzat irratitik mintzatu ahal
izatea. Bidaia oinez egin genuen, JM Lasarteren osaba eta Leitzako erretorea zen Ni-
colas Buldain gidari zela. Leitza eta Beruete arteko muga Kornieta izeneko mendian
igaro, Ahatako mendia eta Iontza izeneko alderdia igaro eta Beruetera iritxi ginen. Han
elizara joan, sakristiara sartu eta JM Lasartek hartu gintuen. Sakristiako armairuaren
gainean zeukan mikrofonoa eta emisorako tresneria. Zutik aritu zen hitzegiten. Arialdi
batetik bestera igarotzeko txirrin bat zeukan lizta batetik zintzilik eta hatzarekin jotzen
zuen, ttin! Egun hartan, aurkezpen labur baten ondoren galdera bana egin zigun JM
Lasartek eta guk, Leitzako mutikook, banaka-banaka erantzunez bete genuen geure
ametsa.

Berueteko Irratiko gaiak jakina, herriko gora-beherak, baserri eta nekazaritza
girokoak gehienetan izaten omen ziren; auzolanak, ohiturak, basolarien berriak eta abar
barne. Baita ere ordea, euskara, euskal kultura, euskal folklorea, bertsolariak eta horre-
lakoak. Izan ere, garai haietan maiz erabiltzen zen leloa zen, euskarak baserrian baizik
ez zezakeela iraun…

1962.urtean JM Lasartek emisora indartsuago baten tresneria erosi zuen eta or-
durarte erabilitakoa salgai jarri 60.000 pezetatan. Zeinek erosiko eta Don Esteban 
Irigoyen azaldu zen berriro alajaina. Luzaiden JM Lasarteren aurretik apaiz-mutil edo
koajutore izandakoa eta Erroman bi urte eman ondoren itzuli eta Arantzako abade edo
erretore izendatu zuten. Apaiz laguntzaile edo alboko Don Javier Arburua, etxalartarra,
zuelarik. Arantzako apaiz bi haiek bertan euskal irratia jartzeko asmoa hartu zuten,
baina erosketa xume hura bera egiteko laguntza behar ordea. Don Esteban Irigoienek
esan digunez, Migel-Javier Urmenetarengana jo omen zuten laguntza eske eta Urme-
netak Amadeo Marko Ilintxetarekin hitzegin. Azken honek begi onez ikusten omen
zuen Esteban Nabaskoitzeko apaiz ezagutua zuenetikan:

– «Don Esteban Irigoienek eskatzen duena, nire amak eskatuko balu bezalaxe da eta
eman bekio beraz behar duen guztia!» –ebatzi omen zuen Nabaskoitzeko foru diputatu
zaharrak, Markok, ohiko tinkotasunarekin.

JM Lasarteren bitartez eta ondoren eta Nafarroako Diputazio Foraleko diru-lagun-
tzarekin eraikitako irrati honen zertzelada labur batzuk ematea beharrezkoa deritzaigu
ekimen eta ahalegin haien neurria eta maila irudikatzeko. Arantzako elizetxean jarri
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zuten irratiko tresneria eta mintzalekua edo lokutorioa. Antena ezkil dorrean zuelarik
Berueteko irratiak bezala, jakina. Arantzako Irratia izena ipini zioten eta bost urtez
iraun zuen jardunean, hain zuzen ere, 1967ko udan guardia zibilak errekisatu, tresneraia
kendu eta eraman zuen arte.

Lehenago ordea, 1965an hain zuzen ere, berebiziko arazoak izan zituen irrati
honek. Izan ere, urte hartako udan, salaketaren bat izan zen eta Arantzako elizetxean
guardia zibilak agertu ziren. Baina ez zetozen bakarrik, zeren eta salaketa haren ku-
deaketa «Información y Turismo» zelako Ministerioko ordezkariari baitzegokion. Na-
farroan ordezkaritza hura Lesakako semea zen Eradio Espartzaren eskuetan suertatu
eta hura izan omen zen Arantzako elizetxean guardia zibilekin agertu zena. Espartzak
honela galdetu omen zion Esteban Irigoieni, beronek esan digunez:

– Euskaraz soilik eta bakarrik hitzegiten al duzue apaizok? Zertaz mintzatzen zarete?
Arantzako gauzetatik at aritzen al zarete?

Irigoien jaunak ahal zuen leunenik eta goxoenik erantzun omen zion. Halaxe esan
digu berak. Espartzak orduan agindu omen zion ahal zuen guztia eginen zuela Aran-
tzako irratiak aurrera ere irekirik jarrai zezan. Baina jakinarazi zion irrati mordoa ze-
goela baimenik gabe martxan jarria eta salaketak hor zeudenez gero, moztu beharra
zeukala berak joera hura, uholde bilakatu baino lehen.

Arantzako Irratiak bi urteko luzapena izan zuen bitxikeria horren ondorioz, baina
beste batzuk ez zuten horrelako zoria eduki. 1965an itxitako irratien artean bat, Iruri-
tako Irratia izan zen, Don Jaime Andonegi apaizak sortua. Jaime Andonegi, JM Lasar-
te bezala, Etxarri-Larraungoa zen eta hark sortu eta kudeatutako Iruritako Irratiak
alegia, lauren bat urte iraun zuen.

Berueteko Irratian euskararen alde egindako lanarengatik, batik bat, izendatu zuen
Euskaltzaindiak euskaltzain urgazle JM Lasarte. Hala dirudi 1964-X-30-ko Euskera
Agerkarian egiten den aipamen laburretik eta hala ondoriozta liteke izendapenaren
datarengatik berarengatik.

Azterketa labur honek gainera, aitzakia ematen digu, 1950-60-ko bi harmakada
zail haietan Nafarroako mendialdean euskararen aldeko ahalegin batzuetan zertzeladak
emateko. Besteak beste, euskarazko irratiekin egindako saio xume bezain interegarriak
aztertzeko aukera. Bederatzi urte iraun baitzuen Berueten hasi eta Arantzan debeku
politikoaren zama pean ezabatua izan zen arte euskarazko irratiaren hots apalak, tarte-
an Iruritakoa ahaztu gabe.

Ekimen guzti hauetan tartean ibili zen beti JM Lasarte; batzuetan egile edo bul-
tzagile bezala eta beste batzuetan, lagun eta aholkulari moduan. Ondoren ere saiatuko
zen gehiago, nahiz eta lorpenik ez eskuratu.

JM Lasartek izan ere, gehiago zuen ekintzale eta bultzagiletik, aztertzaile edo
ikerlaritik baino. Atseginago zuen egitasmoak bultzatzea edo kudeatzea, ikerketetan
murgiltzea baino. Nahiago izaten zuen ekintza, oldozpena baino. Zerbait ikasi orduko,
erakusten hasi nahi izaten duten horietakoa zen. Hizlari eta sermoilari ontzat izena zuen
eta toki askotatik deitzen zuten misioak eta gogo gurenak edo erretiroak ematera;
Buenos Airesen bertan ibili izan zen eginkizun horietan.

*  *  *
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3.3.  Leitzan igarotako urteak. Izendapen berezia eta irakaskuntzan bide berriak 
urratzen

Iruñeko Artzapezpikutzako izendapen orrian JM Lasarte Leitzara bidali zutenean
bi eginkizun aipatzen dira eta bien ala biak, eginkizun zibilak: Nekazari Eskola Profe-
sionaleko Zuzendari alde batetik, Amazabal Patronatuaren kudeatzaile bestetik. Ez da
besterik esaten. Leitzan 1964ko bukaeratik 1979. arte izan zen. Beraz 14 urte.

Izendapen ofizialeko bi aipamen soil horiek ez dute halere, JM Lasarteren Lei-
tzako jokabide guztia azaltzen. Izan ere, eginkizun asko hasi eta burutu baitzuen Lei-
tzan izan zen bitartean. Beste ekimen edo asmo batzuk berriz, ez zuen lortzerik izan.

1964ko urtean Leitzan eta inguruko herrietan gizarte aldaketa sakon bat ari zen
garatzen. Industria garrantzitsu bat, Leitzako Papelera alegia, paper fabrika handia
jarri berria zen. Ordurarte nekazari girokoa izandako eskualdea industria giroko lurral-
dea bihurtzen ari zen. Paper fabrika horren sortzaile eta lehen urtetako kudeatzailea
Don Patxi Arrazola izan zen; gipuzkoarra, euskaltzalea, inguru herritan langileak bila-
tzearen aldekoa ez-ezik, eskualdeari gizarte mailako garapena edo aurrerapena eman
nahi ziona. JM Lasartek bat egiten zuen helburu eta xede horiekin eta ongi moldatu
zen beti Arrazola jaunarekin, fabrikako kudeatzaile eta Amazabal Patronatuko kide izan
zen bitartean. Beraz, Leitzako eskualdean gauzatzen ari zen gizarte aldaketa sakonaren
ikuspegi soziala eta kulturala beharrezkotzat emanik sortu zuten Amazabal Patronatua
eta xede hori garatzera eta kudeatzera etorri zen Leitzara JM Lasarte

Amazabal Patronatua izeneko erakundea sortu zuten eta haren kudeaketa izan zen
JM Lasarteren oinarrizko zeregina Leitzan, bere izendapenak adierazten duen bezala.
Fundazio izaera zeukan erakunde horrek. Eliza edo parrokia, Fabrikako jabetza edo
elkarte anonimoa eta Leitzako Udala ziren sortzaileak eta beraien bilgune ez-ezik, ga-
raiko agintari politikoak ere sartuak zeuden zuzendaritzan. Halere, ezin ahaztu Amazabal
Patronatuaren diru iturri nagusia Leitzako Paper Fabrikak langile bakoitzari egindako
soldataren kenketa batetik zetorrela eta horrek zekarkion baldintzapena. Horretaz gain,
diru-laguntza ofizialak, emaitzak eta laguntza partikularrak jasotzen zituen.

Amazabal Patronatuaren ekimenaren eta eraginaren ondorioz edo behintzat zeri-
kusiarekin sortutako egiturak asko izan ziren: Eskola Tekniko Profesionala, Nekazari
Eskola Profesionala, ikasleentzako erresidentziak; frontoia, etxebizitzak, eskola kon-
zentrazioa edo eskola publikoen berregituraketa, herriko liburutegia, jubilatuen elkar-
goa, guraso katolikoen elkartea eta bere egoitza, ikastola eta abar. Baina eskuratu gabe
geldituak ere izan zituen, adibidez irratia edo ikastola jartzeko lehen ahalegina.

Eskola Tekniko Profesionala Nafarroako Diputazioaren Lanbide eskoletako sare-
an sartu zuten eta euskarak ez du bertan behar hainako tokirik lortu inoiz.

Nekazari Eskolan ordea, euskarari toki gehiago egin citación hasiera-hasieratik.
Nekazari Eskolak ordea, ez zuen asko iraun, 1965tik 1974 arte hain zuzen ere. Neka-
zari Eskolako irakasleak, JM Lasartez gainera, Joxe Larrea zegamarra, Jose Migel 
Orexa uitziarra, Florenzio Irurtia Lizarraga eta Santi Larraz Zabaleta leitzarrak izan
ziren, besteak beste.

JM Lasarte izan zen bai Lanbide Eskola Profesionaleko nola Nezakazari Eskola-
ko zuzendari eta arduradun nagusi Amazabal Patronatuko kudeatzaile eta idazkaria zen
heinean.
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Leitzako Nekazari Eskolak izan zuen jarraipen bat, zuzen-zuzenekoa ez bazen ere,
zeharkakoa bederen horrela gertatu zena. Izan ere, Leitzako Nekazari Eskola 1974an
itxi eta hurrengo urtean, 1975an, Oronotz-Mugairiko Nekazari Eskola ireki baitzen.
Elizaren eta Urrutia Fundazioaren babesarekin irekia, Juan-Bautista Irazoki eta Erra-
mun Apezetxea apaiz jaunak izan zituen arduradun eta 2003.urte arte iraun zuen. Na-
farroan lanbide heziketan izan den ahaleginik edo esperientziarik euskaldunena izan
da. Frantziako Nekazari Familiako Eskolak deitutakoaren eredua adibide harturik an-
tolatu zen Oronoz-Mugairiko Nekazari Eskola. Ikasleek 8 egun eskolan eta 15 egun
etxean igarotzen zuten. Gehien-gehiena euskaraz ematen zen; zortzi irakasletik, sei
euskaraz aritzen ziren eta erdaraz aritzen zirenak berriz bi irakasle ziren. Xehetasun
hauek Juan-Bautista Irazokiri zor zaizkio eta Principe de Viana aldizkariaren euskal
gehigarriaz esan bezala, atal honek ere mereziko luke araketa berezia.

Leitzan JM Lasartek igarotako urteak eta egindako lanak laburbilduz azpimarratu
beharrekoa zera da, eduki zituen karguak eta zereginak izaera zibilekoak izan zirela
batik bat. Garai hartan ezohikoak apaiz batentzat. Gainera fabrikako zuzendari nagusi-
ekin Amazabal Patronatuaren kudeaketa elkarlanean egiteak beraien alboko edo gertu-
ko irudia ematen zion. Elkarlan eta fabrikako nagusiekiko gertuko irudi horrek ondo-
rioak izan zituen, batez ere gaizki ulertuak edo ezin ulertuak. Kontuan hartu behar da
zeinek osatzen zuen Amazabal Patronatuko zuzendaritza: Lehendakaria: Nafarroako
Gobernadore Zibila zen; idazkaria eta kudeatzailea, Don Jose Manuel Lasarte; eta
zuzendaritzako partaide edo bokalak: Leitzako Udaleko Alkatea, Parrokiako Abade edo 
Erretorea eta Fabrikatik lau ordezkari; bi, zuzendaritzak izendatuak eta beste biak
langileek aukeratuak. Fabrikako zuzendaritzako ordezkariak izan ziren Arrazola jauna
lehenik eta gero, Salbador Sarrió jauna eta Lorenzo Marco Sarrió zuzendari goren
gorenak izandakoak.

JM Lasarteren izendapena nola gauzatu zen azaltzea ere guztiz esanguratsua da.
Leitzako erretorea, Don Nikolas Buldain osaba zuen eta Don Patxi Arrazolak ezagutzen
zuen eta aintzat hartzen Berueten egindako lana. Eta Amazabal Patronatuari eman nahi
zioten helburu edo xede sozial eta kulturalarengatik bere izendapenaren iradokizuna
egitea erabaki zuten.

Ezohiko asmo hura, apaiz bat eginkizun zibiletarako izendatzea alegia, aurrera
eramateko Bertizko jauregira joan ziren, Iruñeko Artzapezpikua zen Mons. Enrique 
Delgado Gomez jauna ikustera. Bertitzen igarotzen zituen oporrak Iruñeko Artzapez-
pikuak, garai hartako Erromako nuntzio jauna zen Mons. Antoniutti jaunarekin. Go-
tzaiak zailtasun bakartzat diru arazoa baizik ez omen zuen mahai gainean jarri:

– «Nork ordainduko dio soldata JM Lasarteri zuek diozuen izendapen hori eginez
gero?» –galdetu omen zien.

Berehala erantzun zioten arazo hori aise konponduko zutela eta gogoan du
oraindik bilera hartan izandako batek Patxi Arrazolak atera orduko esandakoa:

– Ez da gizon handi bati dagokiona diru arazoak lehen mailan jartzea, horiek izaten
baitira beti konpontzeko errazenak.

Edonola ere, izendapen hura ez zen ohikoa eta nahiz eta bere arrazoia eta xedea
gizarte mailako helburu eta eginkizunak izan, ez zuten guztiek ulertu eta ezta onartu
ere. Garaiak ere ziren bezalakoak ziren eta, behar bada, Ilustrazioko esaera ezagunaren
arabera, batzuetan bazirudien jokatu zutela: herriarentzat, baina herririk gabe! Nahiz
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eta garai haietan, frankismoaren azken garai gordin haietan alegia, ahalbidezkoa ote
zen beste nolabaiteko jokabiderik?

Izan ere, aipatu dugun bezala, JM Lasartek ez zituen bere nahi eta ahalegin
guztiak burutu Leitzan. Lortu gabe gelditu zitzaionetakoa izan zen, esan bezala, eus-
karazko irratia martxan jartzea. 1964ko bukaeran, Beruetetik Leitzara etorri zenean
irratiko tresneria berria ekarri zuen bertara. Leitzako elizako elizganbarako erdiko
gelan ipini zuen tresneria osoa eta mintzagela; antena berriz, eliz-dorrera igotzeko prest
zegoen. Ahalegin guztiak egin zituen baimena eman ziezaioten, baina alferrik. Saiatu
zen Urmeneta eta beste lagun batzuen bitartez, baina alferrik. Saiatu zen ez ikusiarena
egin eta baimenik gabe utz ziezaioten, baina bide hori era moztu egin zioten. Gipuz-
koako Segura herrian garai hartan ireki zuten Elizako Irratia eta agian berak ere ho-
rrelakoren bat lortuko zuela uste zuen, baina debeku zuzena idatzi etorri zitzaion, za-
lantzarik eduki ez zezan. Irrratiko tresneria elizganbarako gelan zaharkitu zen.

Beste ahalegin bat lortu gabe gelditua, ikastola martxan jartzeko lehen saioa izan
zen. 1965an egin zena. Guardia zibilak bidali zituen etxera hiru urteko umeak beren
guraso eta andereñoarekin eta atea prezintatu.

Leitzako 1965-ko Ikastola ez zen izan guardia zibilak Nafarroan itxitako ikastola
bakarra. Iruñean ere, urte berean, 1965an alegia, berdin gertatu zen. Amigos del País
erakundeko gazteriak, –Eusko Gaztedi– bultzaturik martxan jarritako ikastola guardia
zibilaren eraginez eta aginduz itxia izan zen.

Bai Iruñean eta bai Leitzan ikastolak irekitzea lortu zen urteren bat geroago…
agian, eta noski, debeku hark zerikusia zeukan. Urteak geroago eskola publikoetan
lerro euskaldunak jarri izanak aldez aurretik eraikitako ikastolekin zerikusia duen be-
zala agian, eta noski. Nafarroako ikastolen hasiera-hasieratako gora-behera apal eta
xume haiek merezi lezakete araketa duin baten orrazkura.

Segurtasun indarren edo poliziaren aldetik ordea, JM Lasartek jasan izan zuen
esandako bi horietatik at, ikastolaren eta irratiaren debekuetatik at alegia, beste jazar-
penik. Hurbil-hurbiletik jarraitu zuten aldi batzuetan eta pasaporterik gabe eduki izan
zuten. Egia esan, jazarpen hark bazuen garaiko nabaritasunik eta hara, adibidez, behin,
Leitzako Lanbide Eskolan lagun talde bat bildu omen zen afal ondoren patxaran kopa
bana hartzera. Biharamunean JM Lasarteri Franco-ren Gobernazioko ministroa zen
Garicano Goñik deitu omen zion pertsonalki galdezka, ea Leitzako Lanbide Eskolan
gauez, bileraren bat egin ote zuten edo. JM Lasartek ez izaki lagun taldeak afal ondo-
rean egindako tertuliaren berririk eta ezeztatu egin omen zion. Hartan gelditu zen dena,
anartean Lanbide Eskolako irakasle eta lagun talde hartako kide izandak Florenzio 
Irurtiaren lekukotasunaren arabera.

1971an Leitzako paper fabrikako zuzendaritzan aldaketa izan zen, Patxi Arrazola
kendu egin zuten eta biharamunean bihotzekoak emanda hil zen. 1974an Nekazari
Eskola itxi zen. Amazabal Patronatoak sortutako egitura bakoitzak bere bidea hartu
zuen: Lanbide Eskolak, ikastolak, guraso katolikoen elkarteak, jubilatuen biltokiak,
liburutegiak, eskolak eta abar. Denbora berriak hurbiltzen ari ziren eta Amazabal Pa-
tronatoaren egitura zaharkituta gelditu zen. JM Lasartek, askorentzat ustekabean Lei-
tzatik joatea erabaki zuen eta 1978an joan egin zen.

JM Lasarte Leitzan bizitutako lehendabiziko bost edo sei urtetan bere osabarekin
bizitu zen, abadetxean. Gero aita zaharra ekarri eta izeba batek, Mariak, etxeko ardurak
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hartu eta elizaren beste etxebizitza batera joan ziren. 1978an aita eta izeba hilik ziren
eta osaba berriz, erretioa hartuta.

Amazabal Patronatoak ez zuen Jose Manuel joan ondoren asko iraun. Ezabatu
egin zuten laster eta bere ondasunak Nafarroako Gobernuaren eskuetara edo jabetzara
igaro ziren, Maxurrenea izeneko etxea barne.

3.4. Gasteizko Teologiako Fakultatean urtebete

JM Lasartek, Leitzako bere lan anitzen eta kudeaketa ekonomikoen zurrunbiloa
eta abailak utzi eta 51 urterekin pastoraleko ikasketei ekin zien Gasteizko Teologiako
Fakultatean. Urtebete egin zuen bertan. Zehazki 1978-VI-25tik 1979-VI-29 arte.

3.5.  Uharte Arakilen erretore. Artzipreste eta bikario Nafarroako euskal eremuan

Sakanako Uharte Arakilko herriko abade edo parrokoa izendatu zuten ondoren JM
Lasarte. Baita Nafarroako Artzapezpikutzako euskal eremuko arduradun pastorala.

Uharte Arakilen 1979-V-7tik 1991-VI-1ra izan zen. Beraz 12 urte. JM Lasartek
Uharte Arakilen bere jatorrizko joeretara egin zuen berriro, bere aztarnetara alegia.

Gezurra badirudi ere, Uharte Arakilgo elizan ez zen hitzik euskaraz egiten 1979an.
Zehazkiago esatearren, 1941etik 1978ra bertako abadea edo erretorea izandako Don
Valeriano San Juan, Irañetako semeak urtean bi Agur Maria egiten omen zituen eus-
karaz. Soilik bi Agur Maria, garai zehatz eta jakinetan. Urteko beste elizkizun guzti-
guztiak espainolez egiten omen zituen, nahiz eta herri euskalduna izan. Uharte Araki-
len, Don Inozentzio Aierberen jaioterrian alegia, gaur egun bertan aiton-amonek eta
bilobek badakite euskaraz… eta zorionez bilobek ere bai. JM Lasartek berehala eliz-
kizunak elebidunak egiteari ekin zion. Hori izan zen haren lehen ardura.

Gero abesbatza eta dantzari taldea sortu zituen. Berak zuzentzen zuen abesbatza
eta berak dantzak erakutsi eta txistua jo. Gaztea zenean Luzaiden eta gero, Berueten
bezala eta alde batera eta bestera ateraldiak egin zituzten. Aralarko San Migelen eliza
Uharte Arakilko Udalerrian kokaturik dago eta Zamartzeko monasterioa bertan aurki-
tzen da. Ara Aquilis eta Ara Larre izenek esanahi berdina izaki noski!

JM Lasarte Uharte Arakilen zegoelarik hasi ziren Zamartzeko indusketak egiten
eta ondoren zaharretxea jartzeko lehen urratsak eman ziren.

Uharte Arakilen izandako 12 urteetan kargu edo ardura handia eman zioten Ar-
tzapezpikutzako zeregin pastoraletan diozesi delakoaren arduretan: Arziprestea eta
Presbiterioko Kontseiluko kidea izan baitzen bi edo hiru aldiz. Mons. Zirarda artza-
pezpikuarekin harreman estua izan zuen beti.

Halere Uharte Arakilen zegoelarik ere ez zitzaion atsekaberik falta izan. Bat,
Altsasuko eta Etxarri-Aranazko ikastoletan jarrera laikoa aitortu eta erabaki izanak
eman zion. Haserrea sortu arterainoko atsekabe gogorra.
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3.6. Iruñean. Caritas Erakundeko kudeaketa laguntzaile

1991an Don Jose Manuelek jubilazioa edo erretreta hartu zuen, 64 urte zeukala-
rik. Iruñera etorri zen bizitzera, baina ez inolaz ere geldirik egoteko asmoarekin.

Harreman estua zeukan, esan bezala Mons. Jose Mª Zirarda Iruñeko artzapezpi-
kuarekin. Mons Zirardak berak aitortu izan zuen behin, Iruñeko Udaleko udalbatzan
eta zinegotzi guztien aurrean JM Lasarterekiko zuen miresmena. Diozesiko Caritas
Erakundean kudeatzaile behar zuten Don Florentino Ezkurra arduradunari kontuak
egokitzen lagun ziezaion. Arduradunaren albokoa izendatu zuten JM Lasarte, nahiz eta
jubilaturik izan ordurako.

Nafarroako Caritaseko kontuak egokitzea eta tajutzea izan zen beraz JM Lasar-
teren urte batzuetako zeregina. Bidenabarrean Nafarroako Caritaseko izenburuetan,
iragarkietan eta lelo nagusietan nabaritu egin zen euskararen sarrera eta presentzia
nabarmena. Agian JM Lasarteren eskua zebilen tartean.

Zenbat urte egin zuen Caritaseko lan eta arduretan? Ez dago garbi. Hitzez
emandako zeregina zen eta neurri handi batean bere borondatez egiten zuena. Zortzi
edo hamar urte aritu zen eta gero apaizen erresidentziara sartu zenean, Iruñe inguruko
zaharretxe batzuetako elizkizun arduretan saiatu zen gaizkitu eta hil arte. Azkeneko
Ziaurrizko zaharretxea, bertatik euskaldun asko izaten delako deitu omen zioten eta.

4. EUSKARA IDATZIAREN ERABILERA URRIA

Esan bezala euskaraz hizlari eta sermoilari bikaina zen JM Lasarte, baina ez
zeukan euskaraz idazteko, eta agian ezta irakurtzeko ere ohiturarik. Ahalegin gutxi
samar egin izan zuen euskara idatziaren arloan. Atseginago zitzaizkion ekimenak, ku-
deaketa eta antolaketak edo egitasmoen garapenak. Azterketa eta ikerketan murgiltzea
ez zuen oso gogoko. Ezta euskaraz idaztea ere.

Alde batera utziz gero Luzaideko hasiera haietan idatzi ahal izan zituenak, ezin
izan dira aurkitu, azken-azken urteetako lan labur batzuk baizik. Harritzekoa ez-ezik,
esanguratsua ere bada, erretiratu eta ondoren egin izana JM Lasartek euskaraz liburutxo
bat argitaratzeko bere lehen ahalegina. Baina horrelaxe gertatu zen.

Liburuxka moduan bi argitalditan azaldu zuen Gurutze bidea/ Via Crucis euskaraz
eta erdaraz dagoena. Etxarri-Larraun, JM Lasartek bere jaioterriko elizarentzat egin-
dakoa da. 2004an eta 2005ean atera zuen. Bigarren argitaraldian akats eta hutsegite
batzuk zuzentzeaz gain, paragraforen bat gehiago erantsi zion.

Elizkizunetarako ez da aurkitu hileta elizkizun bateko Mezaren sarrera eta homi-
liaren hasiera labur bat baizik.

Euskaraz oharrak idazteko ohitura bazeukan, baina ez zen zuzenketak eta orraz-
kurak egitearen zale. Ez zuen euskara batuan alfabetatzeko saiakerarik egin. Beharba-
da horrexegatik hautsi egiten izanen zituen bere idatziak edo ohartxoak, erabili eta gero.
Berentzat baizik ez baitzuen egiten nonbait.
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Nafarroako Elizbarrutiko euskal eremuko arduraduna izan zen hamabi urtetan eta
erabili beharreko testuetaz arduratzen zen. Baina ez da gelditu haren ahaleginaren az-
tarnarik; behintzat ez JM Lasartek bere eskuz egindakorik.

JM Lasarteren euskara idatziaren erabilerari dagokionez hiru gune aipa litezke:
bat, Luzaidekoa, bestea, Leitzan egondako lehen urteetan, beraz 1964-tik aurrera
Principe de Viana aldizkariko euskal gehigarrian idatzitako artikuluak: ez dira asko eta
batzuetan Joseba Imanol sinatzen du eta besteren batean Oialde. Hirugarren gunea,
azken urteetakoa da.

5. EUSKAL ZALETASUNA. GORA-BEHERA IDEOLOGIKOAK

Florenzio Irurtia Lizarraga jaunak esana da JM Lasarte gurutziltzatu egin zutela
Leitzan, bai eskuinekoek nola ezkerrekoek. Horixe zen zehazki berak pentsatzen zuena.
Agian ez batzuek eta ez besteek ez zuten guztiz beren artekotzat hartu eta arrotza izan
zen gehienentzat. Hark bere gora-beherak, zalantzak eta aldaketak edo bilakaerak
eduki zituen. Halere lagun, adiskide eta harreman tinko-tinkoak mantendu zituen beti
pertsona jakin batzuekin.

Baina izan zituen ardurek izan zituen garaietan ez zioten bere pentsakera azaltzen
utzi maiz. Egoera zailetan ikusi zuen bere burua. Alde batetik jazarpena jasaten eta
bestetik, ontzat ez hartua eta ezin ikusia.

Bada gertakizun gogor bat haren izaera eta jokabidea adierazten duena. Frakis-
moaren garai gogorrenetan euskal apaizek sinatutako eskutitzaren istorioa da. Hego
Euskal Herri osoan 339 apaizek sinatu zuten. Nafarroan soil-soilik 12 izan ziren eta
haietako bat, ezagunena, JM Lasarte zen. Berehala hasi zitzaizkion izugarrizko jazar-
pena eta presioa egiten sinadura hura ken zezan. Iruñeko Artzapezpikuak berak, Mons.
Enrique Delgado Gomez-ek alegia, deitu omen zion eta sinadura urratzeko agindu,
desobedientziaren mehatxupean. Pasaportea kendu zioten, beste sinatzaile guztiei be-
zala. Endaiara abesbatza batekin joatea galerazi zioten behin. Bere ardura zibil eta
harremanengatik JM Lasarte bereziki salatu zuten. Nafarroan apaizen sinadurak biltzen
ibilitako biak, Don Martzelino Garde eta Don Juan Martin Arrizibita zigortu egin zi-
tuzten. Zama horren azpian sinadura urratu egin zuten bakarren batzuk, JM Lasarte,
barne. Beraz, egia da sinadura urratu egin zuela, baina baita ere egia da Nafarroako
1000 apaiz eta 500 fraideetatik izandako 12 sinatzaile bakar haietako bat JM Lasarte
izan zela.

Euskal zaletasuna eta lanak agerian daude. Bere garaiko eta giroko mugimendu
guztietan murgildua ibili zela, batzuetan asmatuz ata agian besteren batean hutseginez
agerian dago. Bide urratzailea izan zela ezin da ukatu. Berueteko eta Arantzako irrati-
en kondaira iradokizunez beterik dagoela ezin ahaztu. Nafarroan lanbide eta nekazari-
tza arloko eskoletan euskarazko ahaleginetan aintzindaria izan zela aitortu beharra
dago. Ikastolen mugimenduko lehen urratsetan han ibili zen.

Laburbilduz, Etxarri-Larraungo Apezeneko semea, JM Lasarte, pertsonaia konple-
xua eta kontraesanak zituena izan zen. Ekimen askotakoa eta gauzak egitea edo kude-
atzea atseginago zuena ikertzea edo aztertzea baino.
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6. ESKER ONAREN AITORPENA

JM Lasarteren bizitzako datu askoren bilketa eta alboko eranskinen eskuratzea
Joxe Mª Aleman Zabaleta jaunari zor zaio. Berak lortu baititu JM Lasarteren izendapen
eta lanbideen daturik gehienak eta beste zenbait zehaztasun.

Lekukotasuna eman dute, besteak-beste, Don Esteban Irigoyenek, Don Florentino 
Ezkurrak, Don Fermin Ixurkok, Don Bernardo Sokobeherek, Don Juan Bautista Irazo-
kik, Don Florenzio Irurtia Lizarragak eta abar.

Don JM Lasarteren senide eta familiakoek berriz.

Opari bezala Euskaltzaindiko R. M. Azkue Bibliotekan utzi dira Don Jose Manu-
el Lasarte Mugiroren euskal idatzi eta liburuxkak.

Patxi Zabaleta





JESUS ATXA AGIRRE

(1920-2007)

Jesus Atxa Aretxabaletan jaio zen, 1920ko maiatzaren 28an. 2007ko urriaren 23an 
hil zen Nafarroako hiriburuan, 87 urte zituela. Hiru herriri atxikia izan zela Atxa 
esango nuke: Gipuzkoako Aretxabaleta, Bizkaiko Elorrio eta Nafarroako Iruñea.

Hamalau urte bete arte herriko eskolan ikasi zuen. 14 urterekin Durangoko
jesuiten ikastetxera joan zen estudiatzera, eta han egon zen bi urtez. Gero, 1936an, 
gerra garaian, Belgikara joan zen. Konpainiakoen artean egin zituen hurrengo zazpi 
urteak: zazpi hilabete Belgikan nobizio eta beste hamasei hilabete Caracasko nobizia-
duan, bi urte Kolonbiako Santa Rosa Seminarioan eta beste hiru urte Bogotako jesuiten 
Unibertsitatean, Filosofia eta Letrak ikasketak egiten. Pedagogia ikasketak ere eginak 
zituen. 1942. urtean, 23 urte zituela, Jesuitak utzi zituen eta Caracasera itzuli zen. Aldi 
batean, bere kabuz aritu izan zen lanean.

Caracasko Eusko Etxean. Jon Oñatibia ezagutu zuen eta bere laguntzaile izan zen 
Argia aldizkarian. Caracasen izan zen bitartean, Eusko Etxearen abesbatzako partaidea 
izan zen.

1945ean, Euskal Herrira itzuli zen. Ordurako, gurasoak eta neba-arrebak Elorriora
bizitzera aldatuak ziren. Hain zuzen, aita, eskola gutxikoa omen zen, baina oso azkarra 
eta Aretxabaletan «Eizaguirre, Acha y Cía» lantegiko sozioa izan zen, Errepublika 
amaiera inguruan porrot egin arte. Gerra ostean Elorrioko fabrikarik handiena zen 
LINCE (La Industrial Cerrajera de Elorrio)k koadro teknikorik gabe gelditu omen zen, 
espetxean edo atzerrian zeudelako eta bertara deitu zioten Jose Maria Atxa Zubia aita-
ri, tekniko ona zelako, lantegi buru legez. Ameriketatik itzuli zenean, LINCEn sartu 
zen Jesus ere, fundizio saileko bulegoan eta pare bat urte egin zituen. Beste hainbeste 
Bizkaiko Aurrezki Kutxan eta, handik, FUNCOR enpresaren inguruan sortutako 
Erreka kaleko Kontsumo Kooperatiban, honek ekonomia arazoak izan zituenean, lanik 
gabe gelditu eta Araban pentsu saltzen hasi beharra izan zuen, baina Elorrion bizitzen 
jarraitu zuen zatitxo baten, harik eta Gasteizen etxea erosi arte. Urte bete bakarrik bizi 
izan ziren Atxatarrak Arabako hiriburuan. Jesus ekintza gizona zen eta, batez ere, 
«Jesusen bizia euskara munduan» omen zegoen, Elorrion kontatu didatenez. Horretara 
lotua egon zen, Elorrion bizi izan zen tartean ere jarraitu arren, Bilboko EDILIn lane-
an izan zenean ere. Elorriartu zen osorik, hain zuzen, Bernardino Igartzaren alabarekin, 
Julirekin maitemindu eta ezkondu baitzen. Elorrioko Udaletxearen ondoan dagoen ta-
bernarik herrikoiena – gaur egun, La Parra izenarekin bataiatua – adin pixkat dugunok 
«Bernardiñona» deitu diogu beti (bidenabar, Jean Haritschelharren omenezko Iker la-
nean: «-ena atzizkia mendebal oikonimoetan» agertzen da Bernardiñona (ikus 424. 
orrialdea). Bernardiñoneko Juli, hemen dugu, gaur ere, gure artean.
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1960ko hamarkadan erabat murgildu zen euskalgintzan eta ikastolen munduan. 
EDILI, S. A. (Edición de Libros) enpresa euskaltzalearen zuzendari izan zen. EDILI 
argitaletxea, Bilboko Viuda de Epalza kalean zegoen, Areatza pasealekuaren aurrez 
aurre, baita ere Mazarredo zumardian eta ezinbestekoa izan zen aipatu hamarkadan, ez 
bakarrik Bizkaiko hiriburuan, baita ere, garai hartan euskal kulturan genbiltzan edono-
rentzat. Hain zuzen, garai horretan ezagutu nuen Atxa, oker ez banago, Jon Oñatibia 
bion adiskideen bidez. Baliteke, 1963. urtean izatea.

*  *  *

Beste eremu asko bezalaxe, EDILIren historia egiteko dago eta, zehazki, zer 
suposatu zuen, euskal liburu batzuen argitaldari, beste batzuen banatzaile, konfidan-
tzazkoentzat klandestinoak barne (Anton Kortazar elorriar adiskideak, oraintsu kontatu 
zidan, nola bere autoan joan ziren Itziarrera hemen galerazitako Iturralderen El catoli-
cismo y la Cruzada de Franco liburuaren lau-bost kutxa ekartzera eta, han, Itziarren, 
abade gazte batek –Jose Mari Aranalde ez ote zen?– baserri batera eraman, kargatu eta 
Elorriora, tartean goardazibilak alto eman, baina ia Eibarreraino eramango zituzten, 
baietz, «pareja» liburu klandestinoen gainean eserita). Editorial enpresatxoaren bidez 
ekintza askoren animatzaile, beste askoren artean, bat aipatzearren Ama Lur filmaren
inguruan. Haritzaren negua «Ama lur» y el País Vasco de los años 60 liburu kolekti-
boan, Euskadiko Filmategia/Filmoteca Vasca, Donostia, 1993, beste egile askoren ar-
tean: «67-68 urteak eta euskal kultur testu ingurua» lana idatzi nuen; azken aurreko 
lerrokada honela bukatzen nuelarik:

ez bakarrik laguntzarik eza, oztopoak asko gehiago ziren, administrazioekiko portaera 
zitala barne eta hala eta guztiz ere saiatu ginen batzuk bustitzen, geure fitxen kaltetan bazen 
ere. Oroimen bat eskainiko nieke Jose Luis Etxegarairi eta Jesus biei, Idoeta eta Atxari

EDILIn buru eta arima Atxa nabarmendu zen, agian, lar, ostetik, ostenduta, 
zeuden bere orduko alderdiko «komisarioentzat», zeren eta, besteak beste, gazteok 
euskara batuaren alde egin genuen apustu berbera egin bai zuen Jesusek eta hori ez 
zioten barkatu. Dirudienez, «desgrazian» erori zen. Euskara batuaren alde egiteak, 
jende askori, bereziki, 60ko hamarkadaren amaieran eta 70.garrenaren hasieran, arazo 
ugari sorrarazi zion. Adibidez, 1968ko ekainean, gerra osteko Euskal Idazleen lehen 
Jardunaldiak antolatu zituen Gerediaga Elkarteak, Juan San Martinen eraginez, Ermu-
ko Eskola Profesionalean. Hara hor hortaz zer esaten nuen nire sarrera hitzaldian:

aurretiaz, urte honen erdian, eskualde honen lau urietarik baten, Ermuan, hain zuzen, 
gertakizun garrantzitsua antolatu zuen Gerediaga Elkarteak, gerra osteko euskal idazleen lehen 
Biltzarra. Ideia Juan San Martin eibartar, Euskaltzaindiaren idazkari eta elkartearen bazkide-
arena izan zen, helburu argi batekin, hots, udazkenean Arantzazu-Oñatin egiteko zen Biltzarra 
girotzeko eta idazleen iritziak entzuteko. Oso arrakastatsua atera zen Eskola Profesionalean 
antolatu zena, azpiegituran primeran portatu zirelarik ermuar bazkideak eta, aurrenengo, 
Agustin Aranberria, ordezkaria. Ekainaren 28, 29 eta 30ean izan ziren biltzar-jardunaldiok, 
hizlari eta txostengileen artean, Juan San Martinez landa, Aingeru Irigarai, Jose Luis Alvarez 
Enparantza «Txillardegi» (exiliotik bidali zuen lana), Gabriel Aresti, Juan Antonio Letamen-
dia, Salbador Garmendia eta Pierre Lafitte. Prentsa oharrak hau zioen, euskarazko egunkaririk 
ez baitzen orduan:

al final cerró dando realce a las reuniones, uno de los miembros más destacados de la 
Academia, el canónigo de Bayona y director-fundador de la revista Herria de Bayona, Pierre 
Lafitte. Se tomaron nueve acuerdos relacionados con la unificación literaria del idioma 
(Euskera, 2004,2, 627. or.).
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Antolakuntzako arduraduna Agustin Aranberria, Gerediagako Ermuko ordezkaria, 
euskaltzale eta jeltzale sutsua, Jesus Atxaren adiskidea eta klandestinitate lanetan es-
kualde mailako lagun. Aranberriak, geroago kontatu zidan, nolako kritika jasan zuen 
Bizkaiko bere burukideengatik, gipuzkoar bat barne, idazleen biltzar hori eratzeagatik. 
Atxa ere han zen, Ermuan, EDILIrekin.

Bestetik, Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azokaren lehen urtetik, hots, 
1965etik, EDILIren zuzendaria, Atxa jauna alegia, bere standarekin partaide izan zen. 
Ez hori bakarrik, elkartearen sorreratik lasterrera, Gerediaga Durango Merinaldeko 
Adiskideen Elkarteko bazkide ere egin zen eta, eskualde mailan, baita Elorrioko Or-
dezkaritza mailan ere, lankide izan genuen.

Hain zuzen ere, Gerediaga aldizkariaren 15. zenbakian, hots, 1967ko iraila-urria-
-azarokoan honako artikulu hau aurkitzen da:

EUSKEREAREN ZORIA... Hiru zutabe luzetan bere hausnarketa sakona garatzen du 
eta honela amaitzen: «GOGOR EGIN... euskeraz kalean, euskeraz batzarretan, euskeraz 
edantokietan, euskeraz lantegietan, ... ZER BA?... gure izkuntza atzenetan eta oindiño be-
gira egon bear ete gara ba? ...arin min emongo ete deutson, txarto ikusiak izango ete ga-
ran?... GOGOR?.. gaitz aundiari erremedio aundiak eta alan da be gure edukazino eza...gure 
lotsabakokeri guztia, gure fanatismoa, gure ikusi eziña. Guztia ez da naikoa izango euske-
ra, bere zoritxarretik ateratzeko, gure fanatismoaren gaiñetik eta azpitik eta azpitik fanatis-
mo indatsuagoak dabiltzalako, izen dotoreakaz, kristiñautasun aundienagaz, baña, ez gu 
bezela, ESKU GARBIZ. Leinztarra.

Bistan da nor zen Elorrion leinztarra, hots, Leintz haranekoa : Gatzaga, Eskoriatza, 
Aretxabaleta, Arrasatekoa; Jesus Atxa Agirre aretxabaletarra. Duela berrogei urteko fran-
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kismo garaian situatu behar gara artikulu hau ulertzeko eta, izengoiti batekin, badaezpada. 
Bestalde, Jesusen euskara, Mendebaldekoa bazen ere, ez zen elorriarra, leinztarra baizik.

*  *  *

Durangoko Euskal Liburu eta Disko gaira itzulita, Atxaren laguntza ezinbestekoa 
suertatu zen eta, horretaz mintzatu ginen Leopoldo Zugaza eta biok hil honen 15ean, 
Donostiako ordezkaritzan. Leopoldo lehen Azoken idazkari, versus zuzendari eta ni 
diruzain, luze zabal horretaz hitz egiteko gelditu ginen eta, berari, Atxaren partaidetzaz 
zerbait idazteko eskatu nion. Garaiz egingo balu, Euskera Agerkarian pozik jarriko 
nuke. Jesusekin nire harremanak, ez ziren Azokarekikoak soilik, hortaz ere bai. Asko-
tan biltzen ginen, edota Matienako Taberna Zaharra jatetxean, edo Abadiñoko Soloe-
nean. Jatetxe honetan, Jesusen alaba edo ilobak oroitarazi zidan, Iruñeko Beilategian, 
bildu omen ginen Jesus eta biok, bion lankidetzako zerbait konpontzeko, bera Bilbotik 
Elorrioko etxera eta afal ostean berba eta berba gau erdi arte eta emaztea eta neskatoa 
alboko mahaian lo... Segurutik Jesusek eta biok euskal gatazka ez genuela konpondu-
ko, baina euskalgintzari errepaso on bat eman bai.

*  *  *

Beste hiri batzuetako kultur asteak eta egunak zirela medio, «Euskal Jaien» in-
guruan eratzen ziren tokiko liburu eta disko azoken antolatzailea izan zen, hala nola 
Eibarren, Arrasaten, Bergaran, Gasteizen, Iruñean eta Zarautzen. EDILI horretarako 
erraminta aproposa zuen.

Nahiz eta Elorrion aspalditxo bizi, Aretxabaleta bere jaioterriko ikastolaren sortzaile-
etariko izan zen, Sarasua eta Angel Gabilondorekin batera. Bizkaiko lehendabiziko ikasto-
len bultzatzaile sutsua izan zen Jesus Atxa: Ondarroa, Ermua, Berriz, Zornotza, Galdakao, 
Durango eta Bilbo. Gipuzkoako herri batzuetan ere lan bera egin zuen eta Gipuzkoako 
Ikastolen Elkartea sortu aurretiko bileretan eta ekimenetan ere parte hartu zuen.

Gasteizen bizitzen zegoela, pentsu saltzaile lana hartu beharra izan zuelako, ogibide 
hori ez zen bere bokaziozkoa, deitu omen zion Jorge Cortes Izal euskaltzain urgazle eta 
zaraitzuar ekintzaile purrukatuak, Iruñeko San Fermin ikastolan lana egiteko aukera es-
kainiz. Orduantxe bai, bateratu ahal izan zituen ogibidea eta euskalgintza bokazioa. Le-
hendik Bizkaian izan zen bezala, gero ere Nafarroan, ikastolen munduan sortzaile, bul-
tzatzaile eta irakasle izan zen Jesus Atxa: 1970. urtean Iruñeko San Fermin Ikastolako 
zuzendari izendatu zuten eta bertan ihardun zuen 1984. arte, alegia, jubilatu zen arte:

suertea eta ohorea niretzat –horrela esan zuen berak– euskararen alde lan egin ahal 
izatea.

Bitarte horretan, gainera, herrietan sortzen ari ziren ikastolen suspertzaile izan 
zen: Etxarri Aranatzen, Altsasun, Tafallan, Lizarran, Beran, Lesakan... Gurasoekin bi-
lerak egitea eta irakasleak bilatzea, besteak beste, egiten zuen Atxak.

1977an Nafarroako Ikastolen Elkarteko sorreran parte hartu zuen.

1978an, Carlos Santamariaren gidaritzapean, Euskal Kontseilu Orokorrean, 
Hezkuntza Sailean, hartu zuen parte.

1990ean Nafarroako Ikastolen Historiarako Artxiboetako arduradun aukeratu zuten, 
Ikastolen Elkartearen babesean. Hain zuzen, gaixotu baino lehentxoago arte, ikastolen 
sorrera eta garapeneko paper artean buru-belarri ihardun zuen, ikastola bakoitzaren his-
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toria llaburrak idatziz. Aipagarriena, dudarik gabe, 25 Urteurrena 1970-1995. San Fermin 
Ikastola liburua da, zeinetan Aingeru Epaltzak eta biak, bera zuzendari izan zen Nafa-
rroako ikastolarik handienaren historia bederatzi kapitulutan kontatzen diguten. Bere 
burua oso gutxi agertzen du Jesusek liburu horretan, bakarrik bi aipamen dakarkizuet:

hasta comenzar el curso 1970-71 no hubo ocasión de reforzar el profesorado con la 
llegada, entre otros, de Jesús Atxa, primer director de San Fermín (25. orr.) .... 1970-71 
ikasturtearen hasieran, irakasle berriak agertu ziren: Nekane Lasarte, Ernesto Fernandez, 
Lourdes Artieda, Maria Jesus Satrustegi eta Jesus Atxa. Azken hau, Aretxabaletako semea 
eta Bizkaiko eta Gipuzkoako ikastola sailean aspaldian aritua, ez zen erabat arrotza hemen, 
joan-etorriren batzuk egina baitzen lehenago Iruñera, bai San Jose plazara, bai Baiona 
etorbidera. Ikastolak gidari berria behar zuela eta, Donostiako ikastola batean ari zen Kar-
mele Esnalekin zeuden lehenago hitz-emanak, baina horrek ezezkoa eman azken orduan eta 
Jesus Atxa hautatu zuten zuzendari (26. orr).

Lerro artean irakurri behar da ikastola honetan egileak berak hogeita bost urtetan 
egindako lan oparoa ikusteko. Nafarroako norbaiti dagokio Atxak herrialde horretan 
euskalgintza alorrean, bereziki ikastola munduan, egindakoa ondo historiatzea.

1993-4an, Nafarroan saio interesgarri bat izan zen, Euskararen Foru Legea alda-
tzeko. Batzuen eta besteen alderdikeriengatik, ez zen posible izan Legea hobera alda-
tzea eta, hortaz, Euskaltzaindiak «Adierazpena» onartu eta zabaldu zuen, 1994ko uz-
tailaren 4ean (Ikus Euskera, 1995, 1, 557. or.). Eusko Alkartasuneko kide legez, baina 
batez ere bere euskaltzaletasunarengatik, saio horren barruko lanetan ihardun zuela zin 
dagit, zeren eta hizkuntzen legeriez, bai Euskal Autonomia Erkidegokoaz, Valentziako-
az eta beste batzuetakoez ohar ugari eman bainizkion, Nafarroarako aplikagarri izan 
zitezkenak, batez ere, Iruñera joan nintzen batean.

*  *  *

Zenbait ipuin liburu euskaratu eta argitaratu zituen, Jon Oñatibiarekin. Bartzelo-
nako Ediciones Galera delakoan, honako hauek 1966. urtean: Segalaien askara, Maria
Gasch egilerarena; Jostalluen Uria eta Altxor billa, Eulalia Valerirenak.

Zeruko Argia aldizkariaz idazteaz gain, zeinetan garai baten, EDILIn zegoela 
astekariaren Bizkaiko ordezkari izan zen; Txistulari eta Anaitasuna aldizkarietan ere 
kolaborazioak argitaratu zituen. Baita arestian aipaturiko Durangaldeko Gerediagan
ere. Iruñera joan baino lehen, haurrentzako hainbat filme euskarara bikoizten ere aritu 
zen, askotan Xabier Kintana euskaltzainarekin batera.

Euskaltzaindiak 1977ko abuztuaren 25ean euskaltzain urgazle izendatu zuen. 
Euskaltzain ohorezko, berriz, 1998ko apirilaren 24an, «Euskaltzaindiaren ustetan eus-
karari mesede bikainak» egina zelako gure Arautegiak adierazten duen legez, hain 
zuzen, hizkuntzaren Jagon sailean.

Eusko Ikaskuntzaren 2003ko «Manuel Lekuona» Saria, Jesus Atxak irabazi zuen. 
21.saritua izan zen. Aurretiaz: M. Lekuona, O. Apraiz,. J. Riezu, A. Mañarikua, M. 
Laborde, J. Garate, E. Goienetxe, G. Lz. Gereñukoa, C. Santamaria, B. Estornes, Fco. 
Salinas, X. Diharce «Iratzeder», A. Zelaia, J. Oteiza, M. Portilla, J. M. Jimeno Jurio, 
P. Xarritton, J. M. Azaola, J. I. Telletxea eta A. Llanosen ondoren, hurrengo urtean, 
2003an, euskal kultura munduko goi konstelazioan izar.

Jose Luis Lizundia Askondo
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