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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 edukitzea, eta ohore handiagoa da oraindik Alkatearentzat zuen aurrean sarrera-hitzaldi 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 eskerrak eman gabe, sarrera-hitzaldia bere jaioterrian egitea erabaki duelako. Ohore handia da asteasuarrontzat gaur bera gure artean izatea. Hegaldi luzeak egiten 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 ekitaldi 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 sarrera-ekitaldia egitera.
Hona etortzeko deian, guztiok irakurri ahal izan dugu Jose Irazu izen-abizenaren ondoan, bestelakoa, beharbada guretzat ezagunagoa edota gure gizartean barreiatuagoa. Honetara dio horrek: Bernardo Atxaga.
Nor, ordea, gaur euskaltzain oso bere burua jantziko duena? Bata ala bestea? Esan dezadan argi eta garbi bi-biok datozela Euskaltzaindira, bitzuok baitira bat euskal letretan, gizabanakoa bera eta haren heteronimoa.
Hartara, Euskaltzaindiak bereganatzen du, takada batez, bikote harrigarria, pertsona berak bere baitan daramana. Jose Irazu –noizbait, Bilbo aldean
Joseba izan bazen ere, batik bat ikaskideen ahotan–, asteasuarra, familia jakinekoa, herrikidea, biografia baten jabea. Aldi berean, Bernardo Atxaga, aurrekoaren bizimodua, gogoeta, ideiak eta eitea barruratu ez ezik, literaturaren
mailuaren bidez moldatuak eta euskal letretan emanak dituena, guztion gozamenerako 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 askotara 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
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eta laguna, eta, orobat, haren inguruan diren emaztea, alabak, gurasoak, anaiaarrebak, senideak, adiskideak... Horretan datza gizona, bere errealitate historiko 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 sorkuntza. Asteasukoa da horien eramaile, Asteasutik euskal letretara beste batzuek 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 janziera apañ eta ongi ornitutako literatura-lanen zale amorratuak izan gera beti eta
beti. Baña, azalak, estalkiak eta janzierak ezezik, mamiak, muñak eta barrunbeak ere, ba-dutela ajola, derizkiogu. Ta ez nolanaikoa.

Halakoxea da, izan ere, gure sarrera-hitzaldiaren egilea. Literatur unibertso sendo –azal eta mami– baten asmatzailea. Egin diezaiogun, hortaz, berari
ere ongietorria, ia-ia mende bi lehenago Juan Bautista Agirrek idatzi bezalaxe, eguantzari edo egunsentiko argiari Groenlandian egiten zioten moduan,
alegia, kontentu gelditzeko eguantzari musikaz ongi etorri egitea. Izatez, musikarik 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 dezagun aurrera gaurko egitarauarekin. Esan dut.

ANTZARAK, ZENBAKIAK ETA LETRAK
Jose Irazu, «Bernardo Atxaga»

Antzarak ditut nik gogoan herri honetan bizi nintzen garaietatik, eta haiexek hartu nahi ditut aintzat orain ere, gaurko hitzaldi honetan. Hiztegiek diote ahatea bezalako hegaztia dela antzara, baina handiagoa, eta grisa duela
lumajea, laranja kolorekoa mokoa, gorrixkak direla bere hankak. Entziklopedietako 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 airean, haien urteroko hegaldian. Gogoan ditut oraindik 1958. urte aldera pasatu
zirenak. Aurrena haien deiadarra zabaldu zen, ahatearena bezalakoa baina hautsiagoa 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 ezagutzeko orduan. Alfabetoaren azkenekoen itxura zuten, gehienbat; Z dardaratia 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 banatzen duena. Eta zerua, lainotsu. Lainoen azpian, antzarak etengabe pasatzen.
Garai hartan aritmetikaren lehen arauak ikasten ariko ginen eskolan, kaligrafiako lehen koadernoak betetzen, eta agian arrazoi horregatik egin zitzaizkidan 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 batean–. Ehiztariek tiro egin dute beren eskopetekin. Zazpi edo zortzi antzara lurrera 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
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gabe doa izen hori, Bi anai eta ez Bi anaia, Euskaltzaindiaren aurrean harroxko 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 iparreko 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 berriro heldu, eta gainera Bi anaiko joko berbera egin, hots, haietako baten lekuan jarri eta, irudimenarekin, Asteasu herri honetara, ez errepidez, ez lurretik, 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 umetan entzun nuena; ez hemen, baizik eta amaren herrian, Albizturren. Bada, Albizturko bi etxekoandre erromes abiatu omen ziren Santiora, eta Ernio azpiko 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 antzekoak 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 bertsolari jaio ziren, eta haien arteko ospetsuenari, gaur Zizurkilen harrizko oroigarri bat daukanari, Pedro Mari zeritzan; Pedro Mari Otaño. Aita Zavalaren liburuetan 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-

ANTZARAK, ZENBAKIAK ETA LETRAK - Bernardo Atxaga
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kituko dituzue, edota Xabier Lete abeslari eta poetaren lanetan. Nik neuk oso
gaztetan ezagutu nituen. Andres Bitoria izeneko adiskidearekin nengoen hizketan, eta, halako batean, inongo paperik gabe, onbuaren bertsoak kantatzeari ekin zion berak.
Baduzue, noski, kontuaren berri: Otaño Argentinako Pampa izeneko lautadan 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 intxaurra gogoratuz:
nere lagunik maitatuena onbu laztana zu zera, argatik nator zure kolkora
ni malkoak ixurtzera, iduriturik naramazula atariko intxaurpera. Beti izango zaitut gogoan bañan joan nai det ostera Euskal-lurreko zuaizpe artan nere ezurrak
uztera.

Zaila da zehaztea literatura esaten diogun horrek gizarteari ekartzen dizkion 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, Siziliako uhartean dagoena. Ideia bera azaltzeko, hartu ere.
Inoiz Siziliara joaten bazarete, eta Messina izena hartzen duen itsasarteraino hurbildu, ez duzue aparteko ezer ikusiko. Herri bat dago han, kostaldeetan ugari diren hamaika bezalakoa, zarpaila eta zaratatsua, eta haren amaieran, 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 arabera, hango bi harkaitzetan bizi izan zirela Eszila eta Karibdis munstro beldurgarriak, 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 bezalakoa, 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, kristautasunak ekarritakoa. Pentsa dezagun Belengo herrian. Herrixka bat izango zen duela bi mila urte, inolako ñabardurarik gabea. Baina Bibliak zioen han jaio zela
Jesus, Jainkoaren semea, gero gurutzean hilko zena, eta kontaera horrek munduko leku aipatuenetakoa bihurtu zuen.
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Messinako itsasartea edo Belengo herria ez ziratekeen leku berberak izango Odiseako edo Bibliako kontaerarik izan ez balitz. Era berean, Euskal Herria ere ez litzateke berbera onbuaren bertsorik gabe. Badakit izpi bat besterik ez dela; badakit ez dagoela oraingo poeten lana Greziako edo Israelgo
lehen poeta haienarekin konparatzerik eraginaren aldetik; baina oinarri-oinarrian lan bera egiten dute denek.
Gure antzarak ez daki luzaro geldirik egoten, eta hor abiatu da hegan. Zizurkilgo gaina alde batera utzi eta, Asteasuko errepide nagusiari helduz, «Konportako errebuelta» esaten zitzaion tokira jo du. Astia daukat, ordea, orain arteko 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. Ziurrenik ere baztertua izango da, zeren elizen arteko Biblian ere nahiago izan baitute «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, Santiago eta honen anaia Joan hartu, eta mendi garai batera eraman zituen aparte. Eta antzaldatu –«transfiguratu»– egin zen haien aurrean: aurpegia eguzkia bezain distiratsu bihurtu zitzaion eta jantziak argia bezain zuri. Hartan,
Elias eta Moises agertu zitzaizkien Jesusekin hizketan. Pedrok esan zion Jesusi: «Jauna, zein ederki gauden hemen! Nahi baduzu, hiru etxola egingo ditut bertan».
Ez litzateke erabat zuzena izango literatura lanek errealitatea –lekuak,
uneak, gertaerak– eguzkia bezain distiratsu eta argia bezain zuri bihurtzen dituztela esatea, zeren batzuetan kontrakoa ere burutu baitute. Gogoratu, esate
baterako, Goebels kriminala, Hitlerren gobernuko propaganda burua, nobelagilea zela; gogoratu, beste maila batean –oso beste maila batean– ez direla bertsolari 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 Miguel det izena…», holaxe hasten ziren bertso gaiztoak, eta burla hartan maisuaren 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 errealitatea onerako transfiguratzen dutela. «Jauna, zein ederki gauden hemen!», hots
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egin omen zuen Pedrok Tabor mendian. Halaxe aterako litzaiguke guri transfiguratutako zeinahi lekutan. Edo, behintzat, errazagoa litzateke poz hori erdiestea.
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 artean, herri mina nozitu zuen; onbu bat zegoenez bere arrantxoan, hura baliatu zitzaion Errekaldeko intxaurra gogoan hartzeko. Esperientzia hori hitz
bihurtu zuen, eta bere hitzei forma bat eman zien atseginagoak eta iraunkorragoak izan zitezen. Errekaldeko intxaurra herri-minaren ikur zaigu gaur
egun. Horra hor transfigurazioaren bidea.
Gure barneko alde hori, arima, espiritu eta beste hamaika modutara deitua 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, infinitu horren puntu bat, une bat, kanpoko zerbaiti erantsita geratzen da. Harkaitz 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 batean. Pentsa ezazue Euskal Herri honi «Suitza txikia» deitzen ziotela, eta diotela, batzuek. Bitxia da kontua, Suitza eta Euskal Herria ez baitira ia ezertan
berdin; baina horrelakoak gertatzen dira bertsoen, poemen edo nobelen transfigurazio 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 miretsiz «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 alferrikakoa izan da.
Gure antzara begira dago airetik. Luzea ez ezik, sakona ere bada bere begia, eta ikusi egiten du iraganekoa ere, gaur egun ez dagoena: botana alde batera, urez ia gainezka; erreka zuloan, errota txiki bat; goraxeago, baserri galanta, armarria ere baduena: Konporta bera.
Behin batez, artean ume nintzela, banindoan bizikletan Zizurkilgo eskolara eta adin handiko andre bat ikusi nuen pare hartan, errepidearen ertzean,
zumitzezko besaulki batean eserita. Gelditu egin nintzen aurretik pasatzerakoan, agian keinuren bat egin zidalako, eta hizketan hasi ginen biok. Ederki hitz
egiten zuen andre hark, bizi eta zorrotz; ondo entzuteko, berriz, tronpeta moduko bat erabiltzen zuen, ni zerbait esaten hasi orduko belarrira eramaten zuena. 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 alaba zen. Atera berria zuen garaitsu hartan, 1963. urtean, Pello Errotaren bizitza 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 horretan; arratsalde gozo xamarrak, gainera; ez bakarrik Mikela Elizegiren kontuak
entretenigarri zitzaizkiolako, baita haren alabek pastelak ateratzen zizkiotelako 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 oztopoa desegiten lagunduko zuen norbait. Hurrena, berriz, dirua arriskatuko zuen
argitaldaria. Ondoren, noski, irakurleak behar izango ziren, irakurle biziak batez 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 saiakerak 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 Elizegiren liburutxoari bultzaka. Eta, alde batera, arraroa izan zen ahalegin hori. Jakina da –nik behintzat ez daukat dudarik– literaturak eta literaturaren munduak 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 arrazoi 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 «oiñez eta jakin miñez» halakoen bila. Eta badakit zer egon zen Literatura oral
euskérica delakoaren oinarrian, Manuel Lekuonak berak aitortu baitzidan Andoaindik 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 euskalduna; 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 genuela 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 alemaniarra 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 testua. 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 ahozkotasunari, herri literaturari eta, bide batez, hizkuntzari. Kontuan izan gure hizkuntzan, 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. Batzuetan justizia osoz, hala nola Mikela Elizegiren kasuan.
Gure antzara aireratu da berriro ere, eta segituan hartu ditu begietan Asteasuko bi auzo nagusiak, Elizmendi –guk, asteasuarrok, «Elemendi» deitzen
duguna– eta ibarrean dagoen beheko alde hau, «kalea». Elizara jo du zuzenean eta, zikoinaren ohiturak ere badakizkiela adieraziz, kanpandorrean kokatu
da, erpin-erpinean.
Joera bat egin dio oraingoan antzarari iraganekoa ere ikusteko gaitasunak, eta arestian botana eta errota bezala, oraingoan aspaldiko jendea ikusten
hasi da, baina gurpil zoroan bezala, zorabiatu egin bailitzan. Militar bat ikusten 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, eskolatik atera eta harmailetan kokatuta argazki baterako; tartean zoritxarreko
Joseba Arregi hura, 1981ean torturaren ondorioz hil zena. Ezkutatu dira umeak eta, irudi-gurpil etengabean, Mikel Laboa ikusten du arkupe azpitik pasatzen, 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 Asteasuko 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. Eracusaldiac –sermoiak– idatzi eta argitaratu zituen, eta euskal literaturaren klasikotzat 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: beguiratzen dio eta cembateta gueyago beguiratzen dion ambat gueyago lilluratzen
eta choratzen du arguiaren edertasunac. Alderatzen zayo beiñ ta berriz, eta erretzen diozca egoen eta zancoen erzac, baña ez da centzatzen. Atzenean, aimbesterañó 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, aldeguin, aldeguin perilletik.

Esan ohi da literatura «hizkuntzaren utopia» dela. Idazteari ekin eta testuari forma bat ematen saiatzen denak lana eginarazten diola hizkuntzari: adierazi ditzala gauzak hobeto, zehatzago, ederrago; adierazi ditzala, gainera, adierazten 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 baziren. Ideologia bat gizarteratzeko modua ziren, batez ere.
Hizkuntzaren eguneroko erabilera, hizketa arrunta, errazetik errazera ibiltzen da; ahalik eta modurik ekonomikoenean erabiltzen ditu hitzak eta esaldiak. 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, hizketan azaltzen dena. Euskarak, esate baterako, aditza bukaeran jartzeko joera
omen du. Baina Juan Bautista Agirrerentzat joera hori muga bat da, eta horregatik 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 eguiten bada, bera bacarrik asco dan.
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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 bertan 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 commotio 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 puntu horretara iritsi aurretik egina zuen latinak bere lana. Azkar eta garbi esateko, markatua zuen euskara. Ekarriak zituen euskarara beharrezkoak ziren elementuak 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 bakarra, haren moduak beren hizkuntzan txertatzea beste aukerarik ez zeukatelako, hala nola egin zuten Bibliaren itzultzaileek Ingalaterran, Frantzian eta
Europako nazio guztietan. Esan genezake Albizturko andre hark Ernion bezalatsu: «Ederki ginen, haiek latina jakin ez balute!»

24

EUSKERA - LII, 2007, 1

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, literaturan bezala biologian zein administrazioan erabili ahal izateko, euskarak prestaketa modu hori behar zuen. Hori gabe, aldarrikatu zezakeen hainbatek –herri-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 erorketa 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, maitatu 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 zuela esatea. Diktaduraren garaian, gerra aurretik 1965era arte edo, euskal kulturak 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 liburua, Axularren Gero mila aldiz aipatua. Esku izan zuen, gainera, Egan aldizkariaren jarraipenean eta Euskaltzaindiarenean. Arduratu zen, bestalde, literaturaz ere, eta bere hitzaldi batean Gabriel Aresti goraipatu zuen. Jabetu
zaitezte: Comunión Tradicionalistako gizon bat Alderdi Komunistatik oso hurbil ibili zen beste baten lana goraipatzen.
Gure antzarak ez daki asko ideologia politikoen gorabeherez, baina piztu 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 ekartzen dizkiote burura.
Ideologia politikoak hizkuntza baten aurrera- edo atzerabidean duen garrantzia handia, hori bururatzen zaio aurreneko xaltoan. Bistakoa da: erabilera izanik hizkuntza baten indar-emailerik beharrezkoena, erabakigarria izan behar, nahitaez, eskoletan edo irrati-telebistan indarrean jartzen den hizkuntza
eredua. Euskararentzat, esan beharrik ere ez dago, onuragarriagoak dira Gasteizetik erne ohi diren aginduak Parisetik iritsitakoak baino.
Bigarren xaltoa eman du antzarak, bigarren pentsamendua etorri zaio burura. Edo, zehatzago esanda, gogoeta bat etorri zaio, duela hilabete inguru Aingeru Epalzak artikulu batean azaldu zuena. XVIII. mende bukaerako bi diputatu frantses hartzen zituen Epalzak gogoan, Bertrand Bareré eta Henri Grégoire,

ANTZARAK, ZENBAKIAK ETA LETRAK - Bernardo Atxaga

25

euskararen eta eremu urriko hizkuntzen aurkari gogorrak. Aztertu ditu Epalzak
haien testu osoak, eta harrituta geratu da: biek ala biek ere hitz zoragarriak eskaintzen dizkiote euskal jendeari. «Maite zituztelako erauzi nahi zieten mintzaira ahotik», adierazten digu Epalzak. Kontua zen Grégoire eta Bareré diputatuentzat frantsesa argiaren hizkuntza zela, askatasunaren eta errepublikaren
balio aurrerakoi guztietarako ate nagusia, eta beren ustetan, apaizak jendea fanatizatzeko baliatzen zirela euskaraz eta antzeko beste hizkuntzez. Gure Juan
Bautista Agirreren Eracusaldiac irakurrita, ezin esan Grégoire eta Barerék batere 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 positiboekin 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 txarrerako izaten dela. Pentsa dezagun XX. mende hasierako purismoan, garbizalekeria delakoan. Badakizue: trenari «bultzi» esan behar zitzaion; elizari, «txadona». 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 erakunde 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 tratatzen 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 zabaldutako bideak; antzutu egin zen lan literarioa. Hala zirudien, erabil-ezintasunaren mugaraino eraman nahi zutela garbizaleek euskara.
Kra! egin du antzarak deiadar bere ahots zakar, ahatearena baino hautsiagoarekin. 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 garai bateko desberdintze nahi hori dago testu askoren azpian, modu disimulatuan gainera, modu agian okerrenean. Norbaitek pentsa lezake Euskaltzaindiaz
ari naizela. Ez naiz ari Euskaltzaindiaz. Ez diot Kra! egin nahi Euskaltzaindiari. Ez dut ezagutzen euskaltzain bakar bat garbizalea denik. Areago: gaur
erantzuna emango didan Xabier Kintana euskaltzainak erakutsi zidan niri garbizale ez izaten. Garbizaleak, gaur egun ere, lehengo tokian daude. Auzoarekiko desberdintasuna areagotzea helburu duten talde, erakunde eta giroetan.
Aireratu egin da antzara Apalasagastiko teilatutik, agian norbaitek, enparazita bere deiadarrekin, uxatu egin duelako. Urrundu baino lehen, Antonio Arrueren eta Gabriel Arestiren arteko lokarriaz pentsatu du. Kontrako ideologia politikoa zuten bi pertsona bat etortzea euskararen auzian, tarte bat
jartzea iritzi politikoen eta hizkuntzari buruzko iritzien artean, eredugarria iruditzen 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 zaizkiola, 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, Euskal Herriko joera sektarioek euskal kulturan izan duten eragin bortitzaz, bortitzegiaz. Gorantz ihes egiteak, ordea, ez dio asko lagundu, pentsamendu ilunak 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 ginen: zuloak, berrogeita hamar metroko diametroa zuenak, bidea ixten zuen.
Etxeari zegokionez, bere teilatua bakarrik ageri zen, teilatu gorrizta bat, tximini txuri okertu bat zeukana. Lurpeko uren mugimendu batek eragin omen
zuen luizia.
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Antzara, goietan jasandako pentsamendu ilunen ondoren, indar gabe geratu da. Ez da metafora ederrik asmatzeko gauza. Ideia sakonik ere ez zaio
etortzen. Ezinbestekoa izan zaio, beraz, lurrak irentsitako etxea hizkuntzarekin lotzea. Añorga hura bezala, lurperatuta geratuko al da euskara?
Galdera hau, eta galderak adierazten duen kezka, betidanikoa da Xamarrek «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 içanen 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 euskara 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 zetorren, hondartzatik herrira. Halako batean, orduan 5 urte zituen nire alabak
niri begira jarri eta esan zuen: «Munduak ez daki euskaraz!». Bikote eta talde 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 alderdiek 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 aipatuko dut: ideologia politikoa baino zerbait gehiago beharko dela gure hizkuntza eta gure kultura aurrera ateratzeko.
Duela urte asko, artean diktadorea bizi zela, Garikano anai-arrebak lizarrak aldatu zituzten Tolosatik Urkizura doan bideko zelaitxo batean. Gaur egun
lizardi bat dago han. Zergatik jokatu zuten horrela? Bada haraino igotzen zelako, 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: «Lizardiren leihoa». Zeremonia negargarria izan zen. Aurreskua dantzatu zuen dantzariak 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 ninduketen.
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 daraman 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 zuten 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, behar 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 papagaioek, Amazonian, ehun urte lehenago desagertutako hizkuntzetako hitzekin egiten 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 geratu 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. Handik hilabete batzuetara, bataioko pontea orain dagoen tokian jarri zen, aldarearen 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.

EKINTZAILEAREN LAUDORIOA
Xabier Kintana Urtiaga

Asteasuko alkate eta Euskaltzainburu jaunok, Jose Irazuren guraso eta senideok, Gipuzkoako Diputazioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Gobernu-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 adiskideari, 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 ponteko 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 bistan dago heldu denak lehendik barruan zegoenak baino esperientzia handiagoa eta merezimendu hobeak dauzkala, eta, beraz, ekitaldi honetan, benebenetan diotsuet, Euskaltzaindiko atezain sentitzen naiz, apal-apalik, gurera
datorren pertsonaia handi honi etxeko sarrera ohorez eta lotsaz umilki irekitzeko 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, inbitazioa eskertu eta onarturik, has nadin Jose edo, nahiago baduzue, Bernardoren hitzaldi bikainari erantzuten.
Literaturaz mintzatu zaigu euskaltzain berria, berarengandik espero eta
nahi izatekoa zenez, eta literatura gaiak ere era berean eskaini dizkigu, literarioki, 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 denbora, toki, belaunaldi eta pentsaera arras ezberdinetako pertsonak multzo bakarrean biltzen jakin du.
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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, eraberritu 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 literaturaz 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 diren 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 Lekuonatar 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 arlokoak, ideologikoak eta zientifiko asko. Halere, poesia salbuetsirik, Erdi Aroan literatura oso gutxi lantzen zen latinez, segur asko hura kultura eta informazio hizkuntza landu bikaina izan arren, herritar gehientsuen eguneroko
bizimoduan mintzaira hila zelako, fosil bat, eta, beraz, errealitate bizi eta hurbilaren erreferente izateko baliorik gabea (2), pentsaezina, adibidez, herriko
jendeen aurrean teatro lan bat aurkezteko.
Horrexegatik, egiazko literatura modernoa Ernazimendutik aurrera agertu zitzaigun, idazleak nor bere herriko hizkuntzan idazten hasi zirenean. Horrek, 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 hizkuntza zela zioenean, portugesez mintzatzen den lekuan aise eta ongi konprenitua 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 euskaldunek ere, hari Euskal Herria deitzean, hau da, euskararen herrialdea.
(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, unibertsitateetan 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.
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1962an eginiko poema eder batean (3) Mukhran Matxavariani georgiar
poetak bere herriaren hizkuntza Georgiako hiriburutik igarotzen zen ibaiarekin konparatzen du, eta ardandegiko suiletik ontzira, ontzitik botilara, botilatik edalontzira eta hortik ahora doan ardoarekin, edo pertsonen zainetan beti
bizi dabilen odolarekin, belaunaldiz belaunaldi heredatua. Era berean, antzinako 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 konpartituak: oroitzapen historikoa, ohiturak, erreferentzia sozio-kulturalak, esaerak, atsotitzak, kontzeptuak, konnotazioak, jokorako gaiak, baliabideak, hitzen
arteko loturak eta esale-entzule edota idazle-irakurle arteko konplizitateak. Horiek, eta ez politikak, elkartzen ditu jendeak, azken buruan. Hori dela eta, portugaldar poeta hura Portugalen bezain ongi sentitzen zen Brasilen ere, espainolak 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 Hegoaldeko euskaldun asko, muga politikoak gorabehera eta tartean ozeanorik izan
gabe, elkarrengandik hurbilago sentitzen garen, guregandik hizkuntzaz eta kulturaz askoz ere urrunago bizi diren beste auzo batzuengandik baino, lege-konstituzioek bestelakorik esaten diguten arren. Hau baina, ez du oraindik ulertu,
antza, egun hauetan Bilboko egunkari batean, Azkue literatur sarien berri emateko 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 duena, horrexetan baita ondoenik moldatzen.
Baina kasu: normalean esan dut, hau da, egoera normalean bizi garenean. Beraz, elkarri ongi ulertuko badiogu, lehenengo eta behin, normaltzat zer
hartzen dugun zehaztu beharko genuke. Bere etxeko edo herriko ama-hizkuntzan eskolatua denak, horixe du mintzaira normala, eta gainerako berbetak geroago 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, kontu honen argigarri. Beharbada baten bat harrituko zaidan arren, jakizue duela
(3) Erantzun-hitzaldi honen bukaeran, georgiar poeta horren euskal itzulpena ageri da.
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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 alaba bakarra zen, tratuan aski trauskil eta umore garratzekoa, neskazahar izaten
hasteko adinean ezkondua. Gizona, aldiz, bermeotarra, marinel izandakoa, nekazaritzan molde gutxi eta eskarmenturik bat ere gabea. Gainera, ez zuen ezkutatzen baserriko bizimoduaz sentitzen zuen axolagabekeria. Hori bai, senaremazte 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 eskutitz nimiño bat aurkitu nuen idatzirik, guk, ikasle ginenean, apunteekin etsaminetan 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 pentsa nezakeen, salerosteko kontuetan nirekin eskuarki hain zakar eta latza izaten zen andre hark, bere bihoztxoa ere bazeukala, eta, senarrarekin mintzatzean 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 erdaraz asko irakurtzetik ikasia zukeenik hura, etxe osoan ez baitzen liburu bat
ere agertzen. Onenean ere, filmetatik edo garai hartan erdal irratietatik arrakasta handiz ematen ziren nobela arrosaren batetik, agian Ama Rosa edo Gautier Casaseca jaunaren eskutik. Baina edonola ere den, huraxe zen orduko euskaldun 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 Industri Ingeniarien Eskolako irakasle izan genuen, joan den mendearen hasieran. Behin bere senide bati eskutitz bat idaztea bururatu omen zitzaion. Pompeu 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(4) Urte batzuk geroago Jerusalemen, judu jainkotiarrek gauza bera egiten zutela ikusi nuen
Tenplu zaharraren mendebaldeko horman, guk eskuarki Deitoreen Horma deituan, izkributxo horien bitartez Ahalguztidunari mesedeak eta eskatzeko.
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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 automatismoa eskolan irakatsi diguten hizkuntzan daukagula, eta ez, nahitaez,
geure ama-hizkuntzan.
Izkribuz komunikatzeko premiak arazo hori bere haragitan sentiarazi ziolako, 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 esperientziaz aitor dezakegunez, besteren hizkuntzan hazitakoen kasuan, idazleak, 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, idazteko daukan tresna eta baliabide bakarra, hain zuzen.
Hizkuntza horietako batean, etxeko giroan ikasirikoan, bere sentimenduak, maitasun-bizipenak, herriarekiko loturak dauzka, baina, horiek adierazterakoan, 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 sintaxiaren 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, baina horren aldamenean, bestea agertzen zaio. Inoreneko alaba eder aberatsa, halakoxe gurasoak dituena, jantzi hoberenez apaindua, mojen paguko ikastetxean 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, gainera, berorren gurasoen adiskide eta harreman-sare zabalari esker, toki guztietara 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 ibiltzeko gomendatzen zien, beren arima galdu nahi ez bazuten behintzat. Gogoan zer gertatu zitzaion izan Samsoni ere, Dalila filistearraren besoetan gehiegi 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 haren aurka gizonki –edo emakumeki– ezetz esaten jakin ez duen txepel bat gisa.
Eta kontuak badu bere garrantzia, egiten dugun epaiketaren arabera, kontrakoa 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 ikasi edota landu beharrean, gure hizkuntzaz idazteko bide neketsu, txarto ulertu
eta gaizkiago ordainduari uko eginik, erdaraz idazteko bide errazago, ongi txalotu eta hobeki saritua hautatu duena, agian pertsona normaltzat har daiteke,
gizakiok haragizkoak eta mundu honetan behin baino ez garela biziko argudiatuz. Baina, logika berbera aplikatuz, aurrean aurkitzen zituen oztopo ugari
eta potoloen kontra egin eta euskarazko idazbidea aukeratu zuenari, ordea, eznormal iritzi beharko diogu; hau da, idazle hori pertsona heroiko, erraldoi, herritar 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 aurrean, berori pertsona apala eta umila denean, bere merezimenduak halako
striptease publiko batean banan-banan aipatzen jardutea. Baina ohitura da, sarrera-hitzaldien legea nolabait, eta halaxe jokatu behar. Dena den, euskaltzain
berriarentzat eta gainerakoentzat ere zama hau astunegia gerta ez dadin, gauza 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. Guztiok hobeki aditzeko, nik aldizka Jose-Bernardo, edota Bernardo-Jose moduan
aipatuko dut, kanta zaharrak dioskunez, batela omen zuen Jose-Migel / MigelJose 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 izaten dute, genetikaz edota gurasoei begira ikasia, eta konposizio eta eraikuntzak, materialak zein fikziozkoak, antolatzeko trebetasun aparta ere bai. Segur
(5) Izan ere, haren aita saskigilea zen, edo berak zioskunez, «xexterua».
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asko, gure Bernardok eta bere anaiek ere halako zerbait zor diote aitari, beste gauza askorekin batera.
Ama, aldiz, maistra izan da, pertsona ongi eskolatua beraz, eta berarengandik kultura eta liburuak irakurtzeko zaletasuna datorkiola susma dezakegun arren, hori egia izanik ere, aitak ere semeak bide beretik bultzatu dituela
jakin dut. Beraz, biengandik jasoriko heziera onean oinarritzen dira, Jose-Bernardoren 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, ezagutu eta bereganatu zuen bere haurtzaroan gure herriaren euskal giro jatorra,
aspaldian, zoritxarrez, toki askotan urritzen ari zaiguna. Goi mailako ikasketak egiteko Bizkai aldera alde egin zuen. Bilboko Unibertsitateko Ekonomia
Zientzien Fakultatean (6) estudiatu eta, behin aldi hori amaitu eta gero, zenbait lanbidetan aritu zitzaigun (euskara irakaslea, irratiko gidoilaria, liburu-saltzailea, ekonomialaria, etab.), harik eta, azkenean, laurogeiko hamarkadaren
hasieran, literaturari bete-betean ekin zion arte. Bera izan da, orain arte, euskaraz idaztea erabateko lanbide eta bizimodu bihurtu duten autore bakanetako
bat, eta, oso oker ez banago, lehena ere bai. Bilbon zegoela Deustuko Unibertsitateko Euskal Kultur Mintegian parte hartzen zuen. Egia esan, ordukoxea 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 irakaskuntzan geroago oso nabarmenduak.
Bere ibilaldian zehar Bilbon, Donostian eta Andoainen bizi izan da. Herri horretan Rikardo Arregi eta Manuel Lekuona ezagutu eta tratatu zituen, eta,
ondo dakidanez, aparteko atxikimendua sentitu du beti Andoain eta andoaindarrez. 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 Haranburu-Altuna ezagutu eta tratatzeko aukera izan zuen. 1972an Borobila eta
puntua antzerki lan labur esperimentala eman zigun argitara; 1976an bere lehenengo eleberria argitaratu zen, Ziutateaz. Bi urte geroago, 1978an, bere
lehen poema liburua atera zuen, Etiopia zeritzona, Liburu hau Pott aldizkariaren editorialean argitaratu zen, eta jadanik Andolin Eguzkitzaren kritika-artikulu bikaina merezi zuen urte bereko abenduaren 15ean ANAITASUNAn.
(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.
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Hasieran literatura esperimentalaren ildotik abiatu zen, abangoardismo estetiko eta ideologikoan kokatua; hor, literatur generoen arteko bereizketak baztertzen zituen, bai eta, berariaz elkarrekin nahasten ere, ordura arteko erregela eta sailkapenak hautsi nahirik.
Literatura aldizkari askotako kolaboratzaile edota bultzatzaile izana da
Atxaga, hala nola, Ustela aldizkarietan, –Donostia 1974-1976 (Panpina Ustela, Zorion Ustela, Mermelada Ustela, Koldo Izagirrerekin batera (1974-1976)–
eta Pott aldizkarian, Bilbo, 1978, hor Joxe Mari Iturralde, Joseba Sarrionandia eta Ruper Ordorika lagun zituela. Orduan idazle eta kantari hasiberrien izenak besterik ez ziren; orain, aldiz, gure kulturaren zutabe sendoak. Gaur ere,
guztion pozerako, antzeko landare berriak hazten ikusten ditugu geure inguruan, 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 zehar hainbat ipuin eta nobela labur argitaratu zituen, gehienak Obabakoak liburuan (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 argitara. Atxagak azken urteetan idatziriko kontakizunei, herri literatura eta hizkuntzaren 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 zituela esan zien. Hori entzunda, soldadu gutxi batzuk ez ziren mugitu, beren
lekuan gelditu ziren trinko, baina kapitainak horiexetatik hautatu zituen hirurak, 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 bainintzen eta jaten eman zenidaten; egarri, eta edaten eman; arrotz, eta etxean
hartu ninduzuen; biluzik nengoen, eta jantzi egin ninduzuen; gaixo, eta bisitatu; kartzelan, eta ikustera etorri» (Mat, 25,35-36). Eskuarki hitz horiek banabanako gizakiez ulertu dira, baina, ene ustez, berdin aplika lekizkieke giza talde 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, egarri, biluzik eta preso, intelektual normal batek (7) gutxien-gutxienez egin dezakeena 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 pertsonari eskatzen diona. Ni neu behintzat iritzi honetakoa naiz: inori ez zaio eskerrik 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 hartzen 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 berezia 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, segurenik, 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. Itzultzailea ere bada, eta ezagunak dira berak egindako euskal itzulpenak, Stevenson-en (The treasure Island) Altxor Uhartea, eta Faulknerren (The sound and
the fury) Hotsa eta Ardaila izenez argitaratuak. Bistan da lan asko egin duela 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 gainera 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
(7) Eta eskuarki badirudi toki gehienetan idazleei intelektual irizten dietela.
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pertsonaia horiek guztiok Aralarko sorginen batek belarrira kontatzen dizkiola? Ba ez! Orain Elisabete eta Jone ondo isilik daude hor, txintxo eserita, baina nik badakit beren sekretu horretaz zerbait.
Baina itzul gaitezen Jone eta Elisabeteren aitarengana, gure Jose-Bernardorengana. Idazle handi gehienen antzera, irakurle amorratua izateaz gain, Jose
Irazu bidaiari eta so egile bizkorra dugu. Noranahi doala ere, inguruan gertatzen dena, esaten dizkiotenak eta entzuten dituenak oroimen harrigarriaz bildu eta ondoren horiek guztiak inbidia emateko adimenaz hausnartzen ditu. Horixe du, noski, bere gai-harrobia: batetik, inork sorturiko literatura eta, bestetik,
bere bizi-esperientzia aberatsa.
Horrexegatik bildu ditu, bere antzara-joko literario horretan, autore horiek. Guztien arteko lotura, hizkuntza izan da, bai, baina, aldi berean, hizkuntza bat guztiek kontzienteki hautatua, eta hor, ezinbestean, gure idazleak gogaidetasuna 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 bidaideak 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 harremanak izateko daukan izaera atseginagatik, bestalde, toki, giro, maila eta ideologia 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 zireneko 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. Pasadizo bat kontatuko dizuet, esandakoa nolabait ilustratzeko. Duela hogeita zazpi bat urte, Sobietar Batasuna oraindik zutik zegoenean, Georgiako Errepublikan ikasten egoteko aukera izan nuen uda bitan, bertako Zientzien Akademiak
gonbidaturik. Hemengo andre bat ezagutu nuen han, Francisca Domingo, gerrako 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 zidan. Oporretan hona etortzeko asmoa zuen, hemengo senideak eta bisitatzeko.
Handik dirurik ateratzeko baimenik ez zuen, baina bai, ordea, nahi adina produktu. 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 bikainez apainduak, eta nik neuk, horiek lagunen artean saltzen nituen, ezagunezagunen artean soilki, balio handiko produktu bitxiak izaten zirelako, mendebaldera 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 bestengusu 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 diodan». Eta kutxatila bat hautatu zuen. Eta jarraian. «A baina nik amari hau honela 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 labana 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 sendatzen lagundu niola esango diot amari. Handik egun bitara, jada ongi sentitzen 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, frantsesek 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.
(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, herri-ipuin, mitologia eta iraultza-gaiak irudikatzeko esanez. Horri esker, Palekh (Wah¡x) eta beste
herri askotan artisautzak bizirik iraun eta gorakada nabarmena izan du. Gauza bera egin zuen Stalinek ere: iraultza baino lehen, bizimodua ateratzeko, aberatsen jauregiak harri landuz eta eskultura dotoreez apaintzen zituzten hargin, urtzaile eta artistak Moskuko metroan enplegatu zituen,
hura proletarientzako eguneroko jauregi bihur zezaten, hango geltoki eta korridoreen gainean sobietar 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-
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Dena den, ene ustez, Bernardoren prosa bikainak kalte egin dio, nolabait,
bere poesiagintzari. Kontua da mundu guztiak lehena goraipatzen duela, baina 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 orrialde bat, Andolinen eskuko ingeles itzulpenarekin

Jose-Bernardo garai zailetan haziriko idazlea da, bere herriarekiko eta hizkuntzarekiko konpromiso tinkoa harturikoa, hori egitea hain erraza ez zen denboran. Beraren bizitza kontatzean nostalgia gazi-gozoa sortzen zait, eta burura datorkit, ezin bestean, Robert Redford eta Barbra Streinsand protagonista
dituen film famatu hura, The way we were, gaztelaniaz Tal como éramos itzulpenaz pantailaratu zena, beraren musika gogoangarria eta guzti. Eta garai hartako ekintzaileen iragan-mina, gaztaroko idealismoaren oihartzun ozen baina
jada urruna.
-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 mozkortzen ziren, eta, halakoetan jauregiko koadro, altzari eta ate-leihoen kontra tiroka hasten omen ziren, 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-liburuak edo kabiarra, adibidez) biltzeko eskuarki erabiltzen zen paper latz itsusia seinalatuz.
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Orduan euskaldunok bagenekien geure gainean ez genuela babesik, ez eta
babeslerik ere. Gure hizkuntzaren etorkizuna, hortaz, geure esku hutsetan zegoen eta kontzientzia horrekin egiten ziren gauzak. Denborak politika egoera
hobea ekarri digu eta aspaldiko hogeita zazpi urteotan badugu, Euskal Herriaren zati batean bederen, gure jendeaz, gure hizkuntza eta kulturaz arduratzen 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 berean, euskal administrazioaren orain arteko eginak ohiko hiritarrek egindakoarekin konparatzen baditugu, panorama horretan, zalantzarik gabe, gobernariak garaile gertatzen dira, eta goleadaz gainera. Eta hau frogatzeko aski dugu
geure hirietako hizkuntza-paisaiari begirada bat egitea, maiz, euskara ere hizkuntza ofiziala duen herrialde batean ez baina, Valladolid edo Sevillako kaleetatik gabiltzala ematen du eta.
Gauzak argi aitortu eta sala dezagun behingoz geure burua: geure hizkuntzarekiko 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 lasai asko. Ez dira konturatzen, antza, idazleak, hizkuntzalariak eta gramatikariak, -arrainak, bizi eta igerian egiteko, ura behar duen bezala-, eguneroko bizitzan eta usadioan daukala bere ikerketen mamia eta, irudimena lantzeko,
erreferentzi iturri nagusia. Horregatik, hori erdaraz dagoenean, espainolez entzuniko txisteekin pasatzen zaigunez, bertoko errealitatea frantsesez edo gaztelaniaz kontatzea errazago eta sinesgarriago gertatzen da euskaraz baino.
Argiago esanda, erdaraz bizi diren euskaldun horiek gure herria deseuskalduntzen dihardute, eta erdal administrazio, idazle eta intelektualen fabore ari
dira, etxekoen kaltetan. Eta gu, geure ingurumenaren kronista eta kontatzaile 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, bizitasun, grazia eta indar handiagoa lortzen du. Egia hau gogoratzeko, gure Ber(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 bikainaz, «Oi zorionekoak benetan, beren ondasunak ezagutuko balituzte, nekazariak!», Orduko
Erromako baserritarrak, oraingo euskaldun asko bezalatsu, ez baitziren konturatzen zeukaten ondasunaz, beren eguneroko bizimodu onaz, eta besteak ahoan zerabilten hizkuntza ederraren balioaz ere.
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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, itsasontzietatik 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 freskoa 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 sardinen kontua atera zuen, ea gustatu zitzaien edo galdetuz. Orduan auzo haietako 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 gabeak 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 baterako, hari gusturik hartu ez!
Moisesek israeldarrak faraoiaren eskuetatik atera zituenean, basamortuan
jateko, Jainkoak mana ematen omen zien, baina haiek laster nekatu ziren zerutiko janari horretaz, eta Egiptoko tipula eta baratxuriak zeuzkaten gogoan
(Zenb 11, 5). Era berean, jende euskaldun asko ere oraindik berdintsu itsuturik 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, geure eguneroko jardueran frankismo garaiko joera erdaltzaleaz segitzen dugu,
geure elkarrizketetan, famili eta lan-harremanetan, eskutitzak, ofizioko karteltxartelak, abisuak, jatetxeetako kartak, produktu edo artelanen izenak ipintzeko orduan, bertoko hizkuntza bakarra gaztelania balitz bezala (11).
Zinez esan daiteke, autogobernua dugunetik, umezurtz-garaiko idealismoa, euskararen aldeko ekintza eta militantismo hura nabarmenki moteldu
(11) Oraintsu irakurri dudanez, badirudi norbait konturatu egin dela, azkenean, gure hizkuntzaren etsai beldurgarrienak ez direla euskara batu estandarra ikasten saiatzen diren euskal herritarrak, txikitandiko euskaldun «jator» bezain analfabeto, konplexatu eta hezur-muinetaraino erdaldunduak 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.

EKINTZAILEAREN LAUDORIOA - Xabier Kintana Urtiaga

43

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 gobernuak euskararen aldeko legeak eta neurriak ateratzea, baina munduko lege guztiak ez dira nahikoa izango euskarak iraun dezan, euskaldunok geure hizkuntza 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 ekinaz arituz gero, edozer egin eta erdiets daitekeela, Larramendiren ezina ekinez egina haren bidetik.
Hizkuntzaren transmisioa etxean hasten da, eta beren artean eskuarki erdaraz 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 dituzte, familian eta adiskide artean jaso-josiak, eta belaunaldien arteko transmisio
hori, oso-osorik, eskolaren bizkar gainean uztea, ene aburuz, ez genuke onartu behar, ezinbestean ez bada. Edozein pertsonari, benetan euskalduna baldin
bada, lotsa eman beharko lioke bere seme-alabek honelako zerbait aitortu beharrak: «Gure gurasoak euskaldunak dira baina gurean ez zuten inoiz euskaraz 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 batez 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 kanpoan, beste euskal lurralde batzuek oraindik pairatzen duten egoera lotsagarria. 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 Irazuren nortasuna eta lana, garai ilunetan sorturiko euskal idazleen belaunaldiaren giroan. Batetik, herri konpromiso eta moral handiko herritar intelektualtzat, 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 Euskaltzaindian, Bernardo Atxaga, neure adiskide, gogaide eta euskal idazle bikaintzat, hain zuzen.
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Eskerrik asko Jose-Bernardo. Euskararen Akademiara sartzean, guztiok
ohorez eta harrotasunez betetzen gaituzu, Bernardo-Jose. Euskaltzaindiak jadanik 1991ko urtarrilaren 31n izendatu zintuen euskaltzain urgazle. Iazko martxoaren 31n, aldiz, euskaltzain oso. Zure sartzearen lehen fruituak jadanik jasotzen ari gara, gure Akademiaren batzarretara zatozen guztian beti zer ikasi
izaten baitugu zuregandik. Ongi etorri, beraz, eta segi dezagun guztiok elkarrekin 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); Jahrbuch 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, aleman, italiera, esloveniera, errusiera, arabiera, greziera eta japonieraz argitaraturik daude.
Hitzaldiak, musika eta zinematografia
Azken urteotan Euskal Herrian zein mundu zabalean hitzaldi franko eskaini ditu eta hainbat literatur irakurketatan parte hartu ere bai. Bere testu poetikoak hainbat musikarik oinarri izan dituzte kantak sortzeko: Ruper Ordorika, Itoiz, Mikel Laboa, Xabier Muguruza, Les Mecaniciens, Loquillo, Gari eta
Orquesta Mondragón, besteak beste. Oraintsu berak idatzitako bi libururen pelikulak 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 Pariseko Millepages Saria lortu zituen. Glasgow hirian banatzen den European
Literary Award sarian ere finalista izan zen.
1990, Bilboko Liburu Azokan Kritikaren Zilarrezko Idazluma, Obabakoak liburuagatik.
1994, IBBYren (International Board on Books for Young People) Ohorezko Zerrenda (Behi euskaldun baten memoriak liburuagatik).
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1994, Espainiako Kritikaren Saria (narrazioan) Gizona bere bakardadean 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 (Groenlandiako 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, Soinujolearen 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 Askunze. 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.
(1) Poema osoa Georgiako kultura eta literatura aipamenez josia da, edozein georgiarrentzat erabat ezagunak eta iradokizunez beteak. Geografi eta kultur urruntasunagatik, euskaldunok
hobeki ulertzeko, horiek azaldu beharra dagoela iruditu zait. Mtkvari, Georgiako hiriburua,Tbilisi, zeharkatzen duen ibaiaren izena da, errusieraz Kura deitua. Gure Arga, Aturri, Bidasoa,
edo Ibaizabal balira bezala.
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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

)

(2) Georgiako kulturan, mahastizaintza eta ardogintza tradizio luzeko lanbideak dira. Horregatik, poetak ardoa-odola-hizkuntza arteko lotura sinbolikoa egiten du. Hango ardandegietan
ardoa lurrean ahoraino sarturiko suil erraldoi batzuetan gordetzen da. Ahoa lauza batekin estalirik 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 garaiko erregina (XII. mendekoa). Sulkhan Saba-Orbeliani: XVIII. mendeko georgiar idazle, politikari eta filosofo ospetsua. Euskaraz Eneko Aresta, Joan Sebastian Elkano, Axular, Zumalakarregi 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.

MIKEL ZALBIDE
EUSKALTZAINDIAN SARTZEA
Donostia, 2007-VI-02

MIKEL ZALBIDE, EUSKALTZAINDIAN SARTZEA
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 Maria Azkue lehen euskaltzainburu eta Luis Eleizalde idazkari, lagun zituztela
Julio Urkixo eta Arturo Kanpion, lehen euskaltzainak. Gela honetantxe izendatu zituzten Eguzkiza, Inzagaray, Landetxe, Lhande eta Olabide jaunak euskaltzain; baita Schuchardt, Vinson eta Uhlenbeck ere ohorezko euskaltzain.
Eta bertan aukeratu zituen lehen berrogeita lau euskaltzain urgazleak; besteak beste, Manuel Lekuona, Severo Altube, Toribio Alzaga eta Ramón Menendez Pidal.
Soka luzea da eta ez da eten.
1886. urtean, Aristides Artiñano jaunak Durangoko lore-jokoetan aurkeztu 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, Gipuzkoa eta Nafarroako Diputazioei zuzendu zitzaien, «Laurak bat» izenburupean, lau euskal diputazioen babespean euskal akademia eratzeko proposamena eginez, euskararen zaindu eta zabaltzeko (1).
(1) Hona hemen proposamenaren zati esanguratsuenak:
«El que suscribe somete a la ilustrada consideración de las Diputaciones vasco-navarras las siguientes bases: 1ª Se crea una Academia de la Lengua vascongada, compuesta
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Aldi berean, Ramón María de Lili zen Gipuzkoako Diputazioko presidentea (2). Eta Gipuzkoako Diputazioak aho batez eta dagoen dagoenean onartzen du Bizkaikoaren proposamena. Eta jakin nahi du zein den Araba zein Nafarroako 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).
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 todos los dialectos literarios de la lengua euskara. (…) 4ª Las Diputaciones de Navarra, Guipúzcoa, Alava y Vizcaya contribuirán al sostenimiento de la Academia (…) 5ª El nombramiento 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 Probintzialeko 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 (18921896 / 1906-1907), Manuel Lizariturry Echarri –kontserbadorea– (1896-1898), Francisco Zavala Villar –liberala- (1905-1906), Joaquín Carrión Garagarza –karlista– (1907-1911), José María Orbe Gaytan de Ayala, Valde-Espinako markesa –karlista– (1911-1913 / 1918-1919),
Ladislao Zavala Echaide –integrista– (1913-1918), Julián Elorza Aizpurua –karlista– (19191924), Vicente Laffite Obineta –kontserbadorea/maurista– (1924-1926), Modesto Luzmariz Noain (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 constante 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 Urquijo, a la conclusión de su escrito, para la constitución de la proyectada Academia. Y opina 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 afirmativo proceda esta de Guipúzcoa a la designación de la persona que, a su juicio, deba formar 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 sostenimiento de la Institución, cuya creación se proyecta».
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUIPUZCOA, Actas, sexta sesión, 21 de mayo de 1906,
págs. 54-55.
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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 urtarrilaren 25eko diputatuen bileran, onartzen du Cosme de Elgezabal eta Felix de
Landaburu diputatuek aurkeztutako mozioa. Mahai gainean da Euskal Akademiaren sortzeko egitasmoa. Hego Euskal Herriko beste hiru diputazioekin batera gauzatu nahi da eta, azterkizun izan dadin, Oñatiko Batzarrera bidaltzen da.
Gipuzkoako Foru Aldundiak 1919ko apirilaren 1ean, Diputazio Probintzialaren ohiko bileran, Valde-Espina markesa buru zelarik eta Aldundiko Sustapen 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.
(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 dicho proyecto, discutido por entonces en las reuniones preparatorias del Congreso mencionado. Decidida en una de las conclusiones de éste la creación de tal organismo de investigación 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 Sociedad 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 lengua 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 oportuna la constitución del organismo de que se trata, para lo que concurrirán las personalidades 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 Sociedad 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 Guipúzcoa 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, vigesimoquinta sesión, 1 de abril de 1919, págs. 208-209.
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Buru-belarri jardun zuen, 1918.etik aurrera, Eusko Ikaskuntzaren Oñatiko
Kongresuko prestakuntzan, eta ekinkide nabarmena izan zen hurrengo urteetan 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 karlista eta foruzale zela. Garaiko kronikek diotenez, Julian Elorza Aizpuru jaunaren 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 erabakitako egitasmoari jarraiki, eta Gipuzkoako Aldundiaren eta Eusko Ikaskuntzaren buru zen Julian Elorza jaunaren deiari erantzunez, Gipuzkoako Diputazioan 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 Euskaltzaindiak bere lehen bilkura akademikoa, Gipuzkoako Aldundiaren egoitza nagusira 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 eskeŕak eman zien...» (7).
Ez dira hemen amaituko, ordea, Euskaltzaindiak eta Gipuzkoako Aldundiak 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, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontuak 805.617.921 eurokoak dira, eta
(5) ESTORNES LASA, B.: Enciclopedia general ilustrada del País Vasco, Ed. Auñamendi, 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 galga bertsuan.
«Excma. Diputación provincial de Guipúzcoa.= Excmo. Sr.:=Con sujeción a un Reglamento 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 idioma privativo del país.
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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– euskaltzainek 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 Euskaltzaindiak. Ezbairik gabe, Gipuzkoako Aldundia da Euskaltzaindiaren lan-bilera gehien ezagutu dituen herri-erakundea.
Espainiako gerra ostean, 1941ean hasiko da pixkana-pixkana Euskaltzaindia berpizten, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako Diputazioen babespean. Resurreccion Maria Azkue euskaltzainburua hil ostean (1951), Gipuzkoako Foru Diputazioan egiten dira ia Euskaltzaindiaren bilera guztiak.
1960ko hamarkadaren amaieran, Manuel Lekuona euskaltzainburu eta
Juan San Martin idazkari zirela, ireki zuen Euskaltzaindiak lehenbiziko ordezkaritza Donostian, hementxe: batzar-areto honen eskuinaldean, «Julio Urkijo» liburutegian. Hamabost urte luzez izan zuen Euskal Akademiak ordezkaritza 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 Euskaltzaindiaren irudia euskaltzainek «Julio Urkijo» aretoan egindako bilera-argazkiarekin. Leku aproposagorik! Bertara deitu izan dituzte makina bat bilera euskaltzainburuek. Zazpi euskaltzainburuetako hiru izan dituzue gipuzkoarrak:
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 anhelando su constitución, necesitará recursos económicos que por el momento no puede procurarse 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 vasca, 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 Diputación 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 Diputación de Vizcaya había consignado la suma de 10.000 pesetas con el mismo objeto.
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Ignazio Maria Etxaide, Jose Maria Lojendio eta Manuel Lekuona. Laugarren
batek, Luis Villasantek, jaiotzez bizkaitarra izanik ere, Gipuzkoako Arantzazun eman zuen ia bizitza osoa. Jean Haritschelhar baxenafarrak ere etxean bezala eman ditu bertan euskaltzain- eta euskaltzainburu-lanetan berrogeitaka urte.
Luzea eta iraunkorra izan da, beraz, Euskaltzaindiaren eta Gipuzkoako
Aldundiaren arteko harremana. Elkarren arteko begirunean eta errespetuan oinarritua. Erakundetik erakundera.
*

*

*

Orain, Mikel Zalbide jaunak Euskaltzaindiaren jaiotetxean egingo du sarrera-hitzaldia, Euskaltzaindiak batzar eratzailea izan zuen areto berean. Egokia aukera, harira datorrelako, horretarako hautatu duen gaia: «Pedagogoa Batzar 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 Batzar Nagusietan. Garaian garaiko erantzun egokiak eskaintzen saiatu dira. Larramendi, 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 aldeko jarrera eta politika horiek ez ziren foruen deuseztatzearekin itzali; eta, gorabeherak gorabehera eta salbuespenak salbuespen, bizirik iraungo dute Gipuzkoako Aldundian.
Esanaren lekuko, ekar ditzadan harira Blanca Urgellen hitz esanguratsuok:
oso ezaguna da Euskal Herriko instituzioak historian zehar euskararekiko
desatxikimenduaren seinale nabarmenak eman dituztela (…), gure idazleak argitaratzeko 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 beharko 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 Trilingüea, 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 erakunde publiko orokor eta bateraturik. Egun, askok pentsatzen dugu, mugak muga,
Eusko Jaurlaritzak betetzen duela eginkizun hori. Egun aproposa gaurkoa azpimarratzeko euskalgintzaren ikuspegitik, euskararen gau ilunetan, Gipuzkoako Aldundiak bete izan duen zeregina, azkeneko laurogei urteotan Euskaltzaindiarekin eskuz esku (10).
Euskaltzale askorentzat, Euskaltzaindiak irudikatzen du, erakunderen batek irudikatzekotan, euskal gizarte-egitasmoa bere osoan. Zazpi euskal herrietako 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 begirune 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. Azkeneko azterketa demolinguistikoek diotenez, %52 elebidunak. Hiru euskalkitan hitz egiten dugu euskaraz egungo gipuzkoarrok: goi-nafarreraz, Oiartzualdean; 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. Gipuzkoako herri-erakundeak (udalak, Batzar Nagusiak eta Foru Aldundia) aitzindari 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 presidenteak Resurreccion Maria Azkue euskaltzainburuari laga zion bere aulkia, batzar-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.
(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 bazterrean utz. Lehena, hiztegigintza eta LEF Batzordea, eragin eta ondorio zabalekoak euskara batuan. Bigarrena, aldiz, JAGON Sailetik dator, horretan Mikel 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 hortzera, 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, Mikelen kezka sakona.
Luze-zabal jardun du horretan Mikel Zalbidek. Kutunena, nolanahi ere,
pedagogia eta hezkuntza, euskararen lehenean, oraingoan eta geroan.
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Lanpeturik ezagutu nuen Mikel. Lanpeturik jarraitzen du, gaiak euren
nondik norakorik zabalenean hartzen dituelako. Halaxe hartu dugu Euskaltzaindian ere, zabal-zabal, uste dugulako bere jakituria eta esperientzia erabakigarri gerta daitezkeela gure erakundearen eraberritze-prozesuan.
Gogoan ditut hogei urte lehenago Txurruka kalean Euskaltzaindiak zuen
ordezkaritzan igarotako larunbat goiz haiek. Ibon eta Nagore, Mikelen semealabak gelarik gela ibili bitartean Mikel bera, beste Mikel bat, Mikel Lasa poeta, Andoni Sagarna eta laurok, bueltaka eta bueltaka EEBS egitasmoaren zerrenda 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 Euskaltzaindiari. Horrexegatik duzu gure aitorpen zabala, eta, aldi berean, eskabidea, etorkizunean ere, ari zaren lekuan ari zarela, zure laguntza izan dezagun.
Euskaltzaindiaren izenean mila esker guztioi, eta, orain, Euskaltzaindiaren arautegiak eta barne erregelek dioten bezalaxe, ekar dezatela hona bi euskaltzainek Mikel Zalbide euskaltzain osoa, bere sarrera-hitzaldia egin dezan.

PEDAGOGOA BATZAR NAGUSIETAN.
HIZKUNTZEN AZTERBIDEAK, ITURRIAGAREN ARGITAN
Euskaltzaindiko sarrera-hitzaldia
Mikel Zalbide

Aldun nagusi jauna, agintari agurgarriok, euskaltzainburu jauna eta euskaltzain-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. Euskaltzain-kideoi eta entzule guztioi zor dizuedan hitzaldia eskaintzeko eguna iritsi
da azkenik. Eginbidea aurre-aurrean izanik, atsegina izan ohi da aurrez emandako hitza behingoz bete ahal izatea. Atsegin berezia dut, horrezaz gainera,
aspalditxoan buruan darabildan gai bati heldu ahal izateaz. Hizkuntzaren beraren 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 merezimendu ahulentzat. Norberak jakin ohi du ongien, barne-muinen bakardade isilean,
bere hutsegiteen eta ahulezien berri. Jakite horrek eragina duzue nire kezkabeldurra. 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 honengatik, eta natorren harira.
Gaiari heldu aurretik esker onezko aitormen bi egin nahi ditut berariaz,
ODEXUODEXUL]DQJREDGDHUH¬  (VNHUUDNHPDQQDKLGL]NLRWEDWHWLN+HQULNH
Knörr euskaltzain eta adiskideari. Azken urteotako gizarte-giro zurrunbilo¬   2LQRKDU [XPH] EDL]LN L]DQJR H] EDGD HUH HVNHUUDN HPDQ QDKL GL]NLHW RUREDW DKD]WX
baino lehen, hitzaldi hau prestatzeko hain laguntza ederra, eta hain eskuzabalik, eskaini didaten
$QD 2WHJLUL ,xDNL $]NXQHUL 7[RPLQ 3HLOOHQL -RVHED ,QW[DXVWLUL HWD -XDQ -R[H $JLUUHUL +DLHL
eskerrak baliatu ahal izan naiz, garaiz eta oparo, bestela nekez eskuratu ahal izango nuen bibliografia prestuaz eta dokumentazio aberatsaz. Eskerrik asko bostoi, bihotz-bihotzetik.
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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, gizabidezko jarrera zabal baten lekuko irmo ditugu: ur bizia bezain beharrezkoa
dugu, nire ustez, gogoeta horietariko asko. Elkar hartuzko lan-giroan jarduteko 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. Horregatik, 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
3DW[L $OWXQD %HUH RUGH] VDUWXD QDL] (XVNDOW]DLQGLDQ GDNL]XHQH] HWD RKRUH
KDQGLD GD KRUL QLUHW]DW$]SHLWLDU DUJLD RUDLQ XUWH W·HUGL MRDQD EDGD HUH JXUH
DUWHDQGLWXJXJDXU0DQXHO$OWXQD3DW[L]HQDUHQDQDLDHWDEHUHHPD]WH0DULD
3LODU (VNHUUDN HPDQ QDKL GL]NL]XHW ELRL JDXUNR HNLWDOGL KRQHWDUD HWRUUL L]Dnagatik. Eskerrak emateaz gainera hitz bi esan nahi nituzke, zuen guztion
EDLPHQD]3DW[L$OWXQDUHQDOGH0DLVXDUHQJDQDNREHJLUXQHDNQDUDPDJRUD]Drre xume hau egitera. Euskarazko alfabetatze kontuan, aditz-jokoaren ezaguW]DQEHUH]LNL3DW[LUHQ]RUGXQQDL]QLLQRUHQ]RUGXQL]DWHNRWDQ2UDLQDKD]WX
VDPDUULN GDJRHQ EHUH OLEXUX EDW Euskal Aditza  L]DQ QXHQ QLN DUWHDQ KRJHL
urte bete gabea nintzelarik, aditz-jokoaren alorreko bide-erakusle. Euskal adiW]DUHQ HJLWXUD QDJXVLD] EHUH DWDOH] HWD EDUQHMRVNHUD] 3DW[LUL HVNHUUDN GDNLW
RUDLQ HUH GDNLGDQ JHKLHQD *DX]DN DUJL HWD WD[X] D]DOW]HQ ]HNLHQ 3HGDJRJR
trebea genuen bera, ikertzaile zorrotz izateaz gainera.
Euskara ikasteko metodoen alorrean ere trebetasun handia erakutsi zuen
3DW[LN(]GXWLQRL]DKD]WXNREHUHEuskera Hire Laguna. Metodo haren bidez
euskaldundu zen gure arteko hainbat erdaldun. Hori bakarrik ez: etxetik nolahalako euskaldun ginenok alfabetatzen hasteko ere ez zen lagungarri eskasa
gertatu. Metodo hura zela medio hasi nintzen ni, artean euskaraz ia alfabetatu
JDEHQHQJRHODULNLNDVOHHUGDOGXQDNHXVNDOGXQW]HQ2QGRJRJRDQGXWQRL]HWD
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 dakizuenez, gaurko protagonista. Agustin Iturriaga edo, bataio-agiriari hitzez hitz
helduta, izenez Agustin Ignacio María eta apeliduz Pascual Ugalde Iturriaga
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Amitesarobe¬   +LUX SRQWHL]HQHWDWLN EDNDUUD HUDELOL ]XHQ EHUDN QRUPDOHDQ
eta bakar horretaz da orain ere ezaguna: Agustin. Apelidu kontuan, aldiz, gauzak ez daude argi: izatez eta jaiotza-agiriz Pascual zuen Agustinek lehen abizena. Iturriaga hori ez zuen ez lehenengoa eta ez bigarrena, hirugarrena baizik.
Euskal literaturan, ordea, Pascual Iturriaga edo Iturriaga esan izan zaio, aspaldidanik, Agustini. Amaren Ugalde GHLWXUD RVR JRL] JDOGX ]XHQ¬   *HUR
une batetik aurrera, aitaren Pascual ere galduz joan zen. Agian ez bere erabakiz,
HGREHUDNKDODQDKLWDEDLQDKDODJHUWDWX]HQKDLQEDWGRNXPHQWXWDQ¬  1RODQDKLHUHNREHUHKHULRW]DDJLULDQAgustin Iturriaga esaten zaio huts-hutsik:
ez aitaren Pascual apelidurik aipatzen da bertan, eta ez amaren Ugalderik.
*HUR]WLNDNRLGD]OHDVNRNJHKLHQHN¬  DJLDQEDLQDH]JX]WLHN¬  KRUUHODGHLtu izan diote: Agustin Iturriaga¬  1LNHUHKRUUHODMRNDWXNRGXWJDXUNRDQ
¬   (UULR[DNR$XWROHWLN (UUHQWHULDUD HWRUULWDNR$QGUHV 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.
¬   $JXVWLQ EHUD EDLQR OHKHQDJRWLN ]HWRUUHQ QDKDVWHD QLUH XVWH] /HKHQHQJR EL DEL]HQHNLQ
apelidu bakarra egina zuen Agustinen aita Juan Josek: zehazki esateko, Juan Joseph Pasqual de IturriagaDJHULGDNRGRNXPHQWXHWDQ+RWVDLWRQDUHQPascual eta amonaren Iturriaga haiek deitura
bakar bihurtu zituen: Pascual de Iturriaga. Hala sinatzen zuek aitak, une batetik aurrerako dokumentuetan. Horren ondorioz nonbait, «Pascual de Iturriaga y Ugalde» izenpetzen hasi ziren Agustin eta
bere anai-arrebak, hirugarren lekuan behar zukeen Iturriaga hura bigarren lekura aurreratuz. Horrela
HJLQ ]XWHQ DGLELGH] DQ ©$XWRV GH HQWURQFDPLHQWR GH KLGDOJXtD QREOH]D \ OLPSLH]D GH VDQJUHª
GLUHODNRHWDQ LNXV$***$2 66    *XW[LWDQ HUDELOL ]XWHQ RUGHD KDLQ GHLWXUD OX]HD Ugalde
hori alde batera utzi zuten, gehienetan, Agustinek eta bere senideek. Agustini dagokionez, ezagunak
ditugun dokumentuen arabera Pascual KDVLHUDQ 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.
¬   +RUUHOD DJHUL GD DQ OHKHQHQJR] HVNROD HUDLNLW]HNR EDLPHQ NRQWXHWDQ JDX]D EHUD
HNRXUWDUULODUHQNRHVNXWLW]RIL]LDOHDQ/LEHUDOHQJDUDLNR'LSXWD]LRSURELQW]LDODN,WXUULDJDULHJLQGDNRHQNDUJXLGD]NLDQ+RUUHODDJHULGDRUREDWNRHNDLQDUHQDQ]LHQW]LDWHNQLNHQ
eta euskararen sustapenerako elkarte ofizialak Gipuzkoako Batzar Nagusiei aurkezturiko dokuPHQWD]LR WHNQLNRDQ %DLWD NR X]WDLODUHQ NR %DW]DU 1DJXVLHQ DNWHWDQ HUH +RUUHOD[H DJHUL
GD EHUULUR HUH 6XVWDSHQHONDUWHDUHQ NR PDLDW]DUHQ HNR W[RVWHQHDQ +RULHWDQ GHQHWDQ
Agustin de Iturriaga edo Agustin Iturriaga DLSDW]HQ GD HVSUHVXNL %HVWDOGH HNR HWD NR
EHUH LNDVOLEXUXHWDQ ' $ 3 , 3 MDUUL ]XHQ DXUUHNR D]DOHDQ LD HUD DQRQLPRDQ DGLHUD]L] EHUH
nortasuna: Don Agustin Pascual Iturriaga, Presbítero.
¬   2NHU H] EDQDJR -RVH 0DQWHUROD L]DQ ]HQ NR EHUH DUWLNXOXDQ Agustin Iturriaga
deitu zion lehena. Arzak-ek, bere aldetik, A. P. Iturriaga HUDELOL ]XHQ DQ OHKHQ EL OHWUDN
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. VillasanWH  HWD-0 6HWLHQ  
¬   (XVNDO JDLH] EDLQD HUGDUD] DUL GLUHQHQ DUWHDQ EDOLWHNH JHKLHQJR ]DEDOD L]DWHD Pascual
(de) Iturriaga deitura bikoitzaz baliatzen dena. Ikus, esate baterako, Lasala Collado, Mandasko
GXNHD   -RVH ,JQDFLR /DVD      7HOOHFKHD ,GtJRUDV   HWD 'H
%HQLWR  /DVDODNEHUDN HUH Agustin Iturriaga darabil ordea, inoiz edo behin.
¬   +RUUHODDJHULGD(XVNDO/LWHUDWXUDNRODQJHKLHQHWDQ3DW[L$OWXQDUHQHVDQHDQ©8UWHHQ
joan etorrian aitaren lehen deitura ere kendu egin zion askotan eta Agustin Iturriaga-tzat ezagutzen
GXJXNRPXQ]NLª   
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%D]XWHQNLGHWDVXQLN$JXVWLQ,WXUULDJDNHWD3DW[L$OWXQDN$SDL]JHQLWXHQ
ELDN DSDL] HWD LUDNDVOH 3HGDJRJR RQD L]DWHDJDWLN GXJX ,WXUULDJD EDWH] HUH
H]DJXQ¬  $QW] KDQGLD GX +HUQDQLNR EHQHIL]LDGXDN KRUUHWDQ HUH 3DW[L$Otunarekin. Hiztun ederrak ziren biak: hiztun ederrak eta ikasketa-lanera emanak, 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 harriW]HNRD MDLRW]D] HWD EL]LDOGL] PHQGH W·HUGLNR DOGHD GXWH HONDUUHQ DUWHDQ HWD
horrek berak muga sendoa ezartzen du. Kasu honetan badago, gainera, gehigarrizko 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
KRUUL HXWVL ]LRQ EHUH JRUDEHKHUHNLQ EL]L L]DQ ]HQ DUWHDQ¬   (XVNDOGXQRQ
artean hain indartsu izandako beste pentsabide nagusitik, tradizio-zaletasuneWLN ]HWRUUHQ 3DW[L +DLQ LWXUUL GLIHUHQWHHWDWLN HGDQGDNRDN L]DQLN HUH EDWD HWD
bestea, begirune osoa eta errespetu handia zion azpeitiarrak hernaniarrari.
(VWLPX KDQGLWDQ ]XHQ 3DW[LN $JXVWLQ +DLQ ]XHQ JRJRNR QRQ ,WXUULDJDUHQ
berrargitaratzaile eta sarreragile izan zen. Berak prestatu zuen, orain dela hogei
urte, Iturriagaren DialogoMRODVHQDUJLWDOSHQD¬  %DGXKRUUHNHUH]HUHUDNX
WVLD ELHQ DUWHNR NLGHWDVXQDN ]HKD]WHUDNRDQ 3DW[LUHQ LQWHUHV KDQGL KRUUHN
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 hurbilagotik ezagutzeko eta bere ibilerak xeheago entenditzeko gogoa. Esango dizuet 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 aitari 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-eskolara, 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?»
¬   'DWX EDW EDLQR JHKLDJR GDJR $JXVWLQHQ WUHEH]LD SHGDJRJLNR KRUUHQ EHUUL HPDWHQ
duenik.
¬   +RUUHWD] MDEHW]HNR LNXV EHUH]LNL )HUPtQ /DVDOD &ROODGR  HWD 0DGDULDJD  )Llosofia soziokultural eta politiko liberala Iturriagaren baitan gidari izateak ez du esan nahi, ezinbestean, bere jokaera osoa pentsaera bakar horren gurpilera lotua zuenik huts-hutsean. Egunen batean
Iturriagak eta Iztuetak Aieteko gainean, euskara eta euskal kultura indarberritze aldera, maiz izan
ohi zituzten elkarrizketak zehazterik lortzen bada, esate baterako, bere iritzi-zabaltasuna ere azaldu
DKDOL]DQJRGDVHJXUXHQLN%DGDXGHKRULXVWHL]DWHNRPRWLERDN,NXVHVDWHEDWHUDNR/DVDOD
¬    Jolasak(XVNDO(GLWRUHHQ(ONDUWHDN NRQNUHWXNL.ULVHOXN NDOHUDWXDGD$OWXQDN
SUHVWDWXULNR EHUUDUJLWDOSHQD 3DW[LN H] ]XHQ MDWRUUL]NRD EHUUDUJLWDUDWX %RQDSDUWHUHQ NRD
EDL]LN,NXVRUREDW EHUUDUJLWDOSHQHUDNR3DW[LN SUHVWDWXULNRKLW]DXUUHD RU
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$VSDOGLNR NRQWXDN GLUD KRULHN 3ULPR GH 5LYHUDUHQ JDUDLNRDN RNHU H]
EDQDJR¬   $VSDOGLNRDN L]DQLN HUH EHWL JRUGH L]DQ GLWXW JRJRDQ $LWD]
akordatzen naizen bakoitzean, bere uste-sinesmenak, amets-gorrotoak eta jokaera entenditzen eta gure gizarte honen eten-urratze sakonetan kokatzen
ahalegintzen naizen bakoitzean, ezin alboratu izan dut Hernaniko apaizaren
ateraldi hura. Berekin daraman mundu-ikuskera hertsia garrantzitsua da, nolanahi ere, gure lehena entenditzeko. Baserriko semea baserritar izateko jaioa
zen, ez bestetarako, eta hartarako ez zuen kultura idatziaren behar handirik.
Alfonso Maria Zabala, ipuin- eta antzerki-idazle ezaguna, Hernaniko
erretore izana zela jakin nuen halako batean, Kizkitzaren Ereintza irakurriz.
Baita neure buruari galdetu ere, ez ote zen bera izango aitari kargu hartu zioQD¬   /DVWHU LNXVL QXHQ RUGHD RNHU QHQELOHOD HWLN DXUUHUD +HUQDQLNR
HUUHWRUH L]DQD ]HQ =DEDOD *XUH DLWDN DQ MDLRD L]DNL H]DJXQD L]DQJR ]XHQ
¬   ,QRL] GDWX KRUL JDOGHWX H] EDQLRQ HUH DLWDUL EHUH DLSDPHQDN NRQWXDQ L]DQLN 
inguruko gertaera izan behar zuen.
¬   (]NLRQMDLRHWD=HJDPDQKD]LDDSDL]LNDVNHWHLHNLQ]LHQ=DEDODN.DUOLVWHWDQNDSLODX
LELOL RQGRDQ +RQGDUULELDQ =HJDPDQ HWD 'RQRVWLDNR$UW]DLQ 2QHDQ L]DQ ]HQ DSDL] HWD HWLN
aurrera Hernanin erretore. Zamarripak asmaturiko zarrontzale terminoa bete-betean egokitzen zitzaion, oso oker ez banago, Alfonso Maria Zabalari. Gutxiegi dakigu ordea bere biziaz, azalpen
]HKDW]HJLULNHJLWHNR2UDLQDKD]WXWDEDGDJRHUH*LSX]NRDNRLQWHJULVPRDNHXVNDOLGD]OHHWDHXVNDODUL H]DJXQ DVNRW[R L]DQD GX EHUH EDLWDQ (W[DLGH DLWD EDWHWLN 2UNDL]WHJL WRORVDUUD EHVWHWLN
DLSDWX EHUUL GXJXQ =DEDOD KXUUHQLN HWD DJLDQ 0LW[HOHQD RNHU H] ED]HELOHQ 7[RPLQ$JLUUH EHUD
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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EHUD] XPHWDQ DQ KLO ]HQ RUGHD $OIRQVR 0DULD 'RQRVWLDNR ]HQEDLW
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 Agustin Iturriagarekin topo egin nuenean. Hernaniarra genuen hau ere, eta apaiz.
,WXUULDJD H]LQ QH]DNHHQ RUGHD DUWRODSLW]HQ SDVDGL]R KDUHNLQ X]WDUWX 2VR
urruti zegoen Agustin, aitagandik iritsitako apaiz-prototipoaren iruditik: justu
beste punta-muturrean. Agustinen eta beste apaiz-idazle batzuen bizia arakatzen
KDVL HWD EHVWHULN HUH LNXVL QXHQ GHQHWLN ]HJRHOD KRU HUH¬   +LVWRULDN EHWL
aurrera egiten duela pentsatzen ohiturik gaudelarik horra non, Hernanin behintzat, itxuraz atzera egin zuen. Iturriagaren biziak bazuen beraz, pedagogo gisa
diogun itzalaz gainera, bestelako interesik ere. Hori guztia nuen hortaz, Iturriaga arakatuz eta biografia orori zor zaion begirunez, argitu beharrekoa.

1. ITURRIAGA ETA BERE GARAIA
$VNRWDQ DLSDW]HQ GLUD ,WXUULDJDUHQ QRUWDVXQSULQW]DN 2QGRW[R] JX
txiagotan saiatu izan gara, ordea, gizona bere gizarte-giroan txertatzen. Beharrezkoa da bigarren hori ere, biografiari bere zukua aterako bazaio. BehaUUH]NRDGDKRULELRJUDILDJHKLHQHWDQHWDHQHXVWH]H]LQEHVWHNRDGXJX3DVFXDO
,WXUULDJDUHQHDQ¬  
Aldaketa sakon eta bizkorren garaian bizi izatea suertatu zitzaion AgustiQL/DXJHUUDDOGLEL]LL]DQGDNRDGXJX,WXUULDJD.RQEHQW]LRNRDOHKHQLN 
  ,QGHSHQGHQW]LDNR JHUUD JXUH DUWHDQ Frantsestea HVDQ L]DQ GHQD  JHUR
  ©7ULHQLR /LEHUDONRQVWLWX]LRQDOªHDQ WLN UD  HUUHJH]DOHHN
egindako altxamendua hurrena; eta, azkenik, gure herriaren historia hain sakon
PDUNDWX GXHQ .DUOLVWDGD /HKHQ .DUOLVWDGD   +DPDVHL XUWH OX]H EL]L
L]DQ]HQ$JXVWLQHUDEDWHUDHGREHVWHUDHNLQW]DDUPDWXHQHUGLDQ¬  
¬   *DLD EHKDU EH]DOD D]WHUWX JDEH GDJRHOD HVDQJR QXNH GDNLGDQ DSXUUHWLN$SDL] LOXVtratuak lehenik, eta liberalak gero, literatura-liburuetan ageri zaizkigunak baino gehixeago izanak
dira gure artean. Are gehiago: iritzi-aniztasun eta aurrerazaletasun hori aski nabarmena izan zen
'RQRVWLDOGHDQHWD*LSX]NRDNR ]HQEDLWHVNXDOGHWDQ;,; PHQGHDUHQKDVLHUDNRDSDL]HQDUWHDQ
¬   %DGX-$)LVKPDQHNODQEDWIdeology, Society and Language izenekoa, soziobiografiaren aukera paregabeak eskaintzen dituena. Maisu handiaren bidea kontuan izaten saiatu naiz,
lantxo hau prestatzerakoan.
¬   %L]LGHQERUD RVRDUHQ ]DWL KDQGLD GD KRUL *XW[LWDQ JHUWDWX L]DQ GD (XURSDQ D]NHQ
mendeotan, herritik atera gabe hamasei urte gerra-giroan bizi behar izatea. Are gutxiagotan, gerra-
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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
L]DQ]XHQHWD'RQRVWLD¬  HUUHHWDNLVNDOLHJLQ]HQHUDEDW$OGDNHWDKDQGLDN
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-orrazkeretan, dantza-musiketan, ezkontza-ohituretan eta gizabidezko arau nagusieWDQ %DLWD HUOLMLRVLQHVPHQDUL HWD HOL] NRQWXHL ]HJR]NLHQHWDQ HUH )UDLGHHQ HVklaustrazioak eta desamortizazioak, baita apaiz liberalen ibilera berezia ere,
zurrunbilo horren osagai nagusi izan ziren. Horiek guztiak, eta ondotxoz gehiago, 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. Ekintzagizona zen hernaniarra, bete-betean. Aldaketa-giro bortitz hark eta Agustinen
ekintzarako joerak esplikatzen dute, hainbatean, Iturriagaren biografia: horren guztiaren argitan ulertu behar dira hizkuntza alorreko bere esan-egiQDN¬  

1.1. Gizonaren zenbait ezaugarri
DQ MDLR ]HQ $JXVWLQ +HUQDQLQ HWD KHUUL EHUHDQ KLO ]HQ KDQGLN 
XUWHUD Q (W[H RQHNRD ]HQ $JXVWLQ ©]H]DNHHQ MHQGHDª ]LUHQ 3DVFXDO
,WXUULDJDWDUUDN¬   =H]DNHWHQDN HWD KHUULDQ ]HLQ 3URELQW]LDQ ]H]DNHHQ MHQgiro hori barne-konfliktuzkoa izatea hein handi batean. Etsai-giro horren marka-seinaleak bekokian ondo iltzaturik daramatza Iturriagak. Ez da harritzekoa: nor ez luke gatazka-zurrunbilo latz
horrek sakon markatuko?
¬   %DLHWDJHUR QHXUUL PXJDWXDJRDQ+HUQDQL EHUD HUH
¬   8VWHEDLQRODQGXDULQDJRGDX]NDJX,WXUULDJDULEXUX]NRD]WHUODQDNHWDEHUD]RVRSRVLEOHGDHJXQHQEDWHDQRUDLQDUWHHVDQGDNRDNHUURWLNDOGDWXEHKDUL]DWHDKRQHWDQHGRKDUWDQ'DWX
ILGDJDUULHQ HVNDVLD RKDUJDUULD GD (] QRVNL DLWD /DVDN DQ DLSDW]HQ ]LWXHQ ©PXFKDV ODJXQDV
ELRJUiILFDVªKDLHQSDUHNRD /DVD EDLQDEDLRUDLQGLNHUHRKDUJDUULD/DVDUHQIXQWVH]NR
HNLWDOGLD]JHUR-XDQ0DGDULDJD2UEHDUHQHNDUSHQDL]DQGDRNHUH]EDQDJRDXUUHUDSHQKDQGLHQD
HNDUULGXHQD 0DGDULDJD *DX]DDVNRGLUDRUGHDRUDLQGLNDUJLLOXQHDQGDXGHQDN%DOHJRNH
tesi on baterako gaia, Iturriagaren eta bere bizi-giroaren inguruan.
¬   $JXVWLQHQHWDEHUHDQDLD-RDNLQHQHVDQHDQ©YHFLQRVFRQFHMDQWHVGHHVWD9LOODªL]DWHD]
JDLQHUD ©H[HUFLHURQ HQ UHSHWLGDV YHFHV RILFLRV KRQRUtILFRV \ ORV PDV GLVWLQJXLGRV GH OD PLVPD
Villa» aita Juan Josek eta amaren aldeko aitona Migel Antoniok.
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GHDUHNLQKDUUHPDQHVWXD]XWHQDN¬  ,WXUULDJDWDUUHQODQELGHQDJXVLHNKRUUHQ
EHUULHPDWHQGXWHKDODNRQHXUULEDWHDQ¬  
*L]RQ DSDOD ]HQ EXUXDQ H] ]HXNDQ KDUURNHULD KDQGLULN¬   (] ]HQ GLUX]DOHDPRUUDWXDHUH+LW]H]HWDHJLWH]SREUHHQPDLWDOH]HODHVDQL]DQGD¬  
Bere eskutitzetan ere, erraz da Iturriagaren hurkoarenganako esku-zabaltasuna
HWD]LQH]NRJL]DOHJHDDQW]HPDWHQ¬  
Hiztun ederra, alaia eta jakituria handikoa zen Agustin. Jakintsua izateaz
JDLQHUD ]HNLHQD RVR RQGR HUDNXVWHQ ]XHQD¬   +HUQDQLNR HWD 'RQRVWLDNR
ODJXQDUWH MDVRDQ HUH JL]RQ DWVHJLQ HWD DODLD ]HQ ,WXUULDJD¬   +L]NHWDUDNR
DWVHJLQDHWDJRJRHWDODULD¬  
Izaeraz ez zen odol-beroa. Bere hitzetan esanik, «berotasunak eta errabiak
H] GXWH EHLxHUH JDX]D LUDXQNRUULN HJLWHQª %XUXKRW]D HWD NDONXODW]DLOHD ]HQ
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 neuUULDQHUHEDLLQRL]¬  +RUUHNLQEDWHUDJL]DUWHKREHDHUDLNLW]HNRHVSHUDQW]D
ilustratuaren seme genuen Agustin. Aurrera begirako itxaropen horrek indar
¬   $JXVWLQHQ KDUUHPDQVDUHDUL GDJRNLRQH] H]LQ DOERUDWX]NRD GD RUDLQ HUH /DVDOD &ROODGRUHQNRDUWLNXOXDUna Asociación Bascongada de 1820 a 1850. Beste hainbat loturatarako,
aldiz, iturri espezializatuagoetara jo beharra dago: Zuaznabartarrekiko harremanez ikus aita Jose
,QD]LR/DVD  ,]WXHWDUHNLNRDNDUJLW]HNRLNXV*DUPHQGLD$UUXHEDUUHQD0XxDJRUULUHNLNRDGLVNLGDQW]DNRQWXHWDUDNRD]NHQLNLNXV/DED\HQ  HWD0DGDULDJD  
¬   $LWRQD HWD DLWD HVNULEDX L]DQ ]LWXHQ HWD DQDLD EDW HUH EDL %HVWH DQDLD EHUUL] EHUD
bezala, apaiz eta irakasle izan zen. Anaietako bat herriko alkate.
¬   %HUHDOGH]HX]NDQJLSX]NRDUH]DJXQHQDNHWDDKDOWVXHQDN+DODQDKLL]DQEDOXHUUD]
igoko zen hortaz, haien laguntzaz, goiko mailetara. Ez zuen halakorik nahi izan, ordea. Hernaniko apaiz izatea zen bere nahia eta, dakigun neurrian, ez zuen bere gogoz herriko eliza inoiz
utzi izan.
¬   $VNRN GLR KRUL LNXV EHVWHDN EHVWH /DVD   HWD 6HWLHQ   DQ EHUH
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
SREUHEDWLHUHEHUHGLUXDXW]LDL]DQEHKDU ]LRQ /DVD  
¬   ,NXVL HVDWH EDWHUDNR NR HVNXWLW]D ,]WXHWDUL HJLQD HWD GRQRVWLDUUDN RUR KDU H]
EHUWDNR MHQGH [HKHD VRLOLN GLUX] DVNL HVWX ]HELOW]DQ JDUDLNRD ©%DURMD TXH HVWi GHVRFXSDGR \
9G KDEUiQ GH WUDEDMDU \ \R PH DOHJUDUtD PXFKtVLPR GH TXH9G VDFDVH DOJXQD XWLOLGDG FRPR OR
PHUHFH Nosotros que no necesitamos de estos recursos para mantenernos debemos trabajar
para los que no los tienenª %HOW[H]NRDQLUHD 
¬   ©KRPEUHGHIiFLOSDODEUD\GHYDVWtVLPDHUXGLFLyQKDEtDQDFLGRSDUDHOPDJLVWHULR  
\ HQVHxDED PiV DXQ GH OR TXH VDEtDª 0DQWHURODN GLRHQH]    ,NXV RUREDW 0XMLND
 
¬   /DVDOD&ROODGR 0DGDULDJD
¬   0DQWHURODUHQKLW]HWDQ©PX\IUXJDOGHFDUDFWHUVXDYH\DIDEOH « PX\GDGRDOHVWXGLR\HPLQHQWHPHQWHSHQVDGRUª 0DQWHUROD   
¬   2VRGHLJDUULDJHUWDWX]DLWQLULHVDWHEDWHUDNRJRJDLGHH]GLWXHQDNPHQGHDQKDUW]HNR
ELGHH]GLRHQD *DUPHQGLD$UUXHEDUUHQD ,QJXUXDQSL]WHQ]XHQHWVDLWDVXQDUHQ]DWLEDW
ez ote zetorkion ezaugarri horretatik?
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berezia zuen bere baitan. Konbentzitua zegoen hernaniarra, esperantzari eskerrak 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
XVWH]¬  $VNL EHUH]LD EHVWH ]HQEDLWHQ LULW]LDQ %DLQD HXVNDOW]DOHD JX]WLHQ
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 zaEDONXQGHD HJLD]WDW]HD $]NXHUHQ WLN UD DUWHNR Euskalzale aldizkaria
izan genuen, noski, hedapen zabala eman ziona. Aurrez aurreko definiziorik
ematen ez bazaigu ere lehen agerpen haietan, ezaugarri zehatzez hornitua agertzen 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
GLUDEHVWHWLNHXVNDOW]DOHJHKLHQDN¬  
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
¬   +DOD GLR DGLELGH]- 6DQ 0DUWLQHN
¬   Euskaltzale hitza gurea izanik ere, kontzeptua bera aski ezaguna da mundu zabalean:
hizkuntza ahul askoren baitan, bereziki, uztarkide zuzena du euskaltzaletasun hitzak. Hori bakaUULN H] KL]NXQW]DVR]LRORJLDQ HUH WHUPLQR WHNQLNR MDNLQD GX NRQW]HSWX KRUUHN 2NHU H] EDQDJR
8ULHO:HLQUHLFKHNVRUWXDGDHWDQD]LRDUWHNRELEOLRJUDILDVR]LROLQJXLVWLNRDQRQJLHUURWXDHXVNDO
hitz horren baliokide hurbila: language loyalism7HUPLQRDVRUW]HD]JDLQHUDGHILQL]LRPRGXDHUH
HPDQ ]LRQ :HLQUHLFKHN EHUH VRUNDULDUL Language loyalism horren ezaugarri bereziak honako
KDXHN GLUD D  KL]NXQW]D EL]LULN JRUGHW]HQ HGRWD LQGDUEHUULW]HQ DKDOHJLQW]HD E  KL]NXQW]D KRUL
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 gertatzen zaigu egungo gizakioi, lautatik hirutan, eta halatsu izango zen Iturriagaren
garaian ere. Saia gaitezen, beraz, Agustinen berezko ezaugarriez gainera bere
KDUUHPDQVDUHDNRQWXDQL]DWHQ¬  =HUODJXQDUWH]XHQ,WXUULDJDN"
Bazuen Agustinek, batetik, lagunarte jasoa, goi-mailakoa, nahi izanik ere
gipuzkoar gutxik izan zezakeen modukoa. Gipuzkoako jende ikasiarekin, HerQDQLNR HWD 'RQRVWLDOGHNR MHQGH LOXVWUDWX HWD RUR KDU OLEHUDO IDPDNRDUHNLQ
ELOGX RKL ]HQ VDUUL $JXVWLQ¬   *LSX]NRDNR JL]DUWHKLHUDUNLDQ JRLPDLODQ
]HJRHQ MHQGHD ELOW]HQ ]HQ +HUQDQLNR HWD 'RQRVWLDNR ELOHUD KRULHWDUD -HQGH
ikasia, ilustratua; gizartearen esparru instituzionalean, ekonomikoan edo kulturalean goi samarrean zegoena edo gorabidean zihoana: horrelakoak ziren
bere solaskide jantziak, guztiak edo gehienak.
Iturriagaren lagunartea ez zen, ordea, jende ikasi eta goi-mailakoen alorrera mugatzen. Hizkuntzarekiko kezka bizia zuen Iturriagak: Hernaniko eta
'RQRVWLDNRELOHUDKRULHWDNRNLGHJHKLHQHNEDLQREL]LDJRD(XVNDOW]DOHHUDJLOHD
zen Agustin, eta bere moduko kezka-gogoak ageri zituzten gipuzkoar eta euskaldun 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
NRQWXDQL]DQEHKDUGLWXJX'HLJDUULDNGLUDDOGHKRUUHWDWLN-XDQ,QD]LR,]WXHWDUHNLQ¬   L]DQGDNR KDUUHPDQDN EDL JXWXQH] HWD EDL DXUUH] DXUUH $LHWHNR
SDUHDQ ©2UL\DPHQGLNR JDxHDQª HJLQ RKL ]LWX]WHQ HONDUUL]NHWDN ]HQEDLWHWDQ
EHKLQW]DW¬  (XVNDUDDXUUHUDQRODDWHUDKRULL]DWHQ]HQLW[XUD]©JRLªELOHUD
KRULHWDNRVRODVJDLQDJXVLD¬  
¬   $JXVWLQHQ KDUUHPDQVDUHDUL GDJRNLRQH] H]LQ DOERUDWX]NRD GD RUDLQ HUH /DVDOD &ROODGRUHQ NR DUWLNXOXD Una Asociación Bascongada de 1820 a 1850. Beste hainbat loturatarako, aldiz, iturri espezializatuagoetara jo beharra dago: Zuaznabartarrekiko harremanez ikus
DLWD -RVH ,QD]LR /DVD    ,]WXHWDUHNLNRDN DUJLW]HNR LNXV *DUPHQGLD $UUXHEDUUHQD
 0XxDJRUULUHNLNRDGLVNLGDQW]DNRQWXHWDUDNRD]NHQLNLNXV/DED\HQ  HWD0DGDULDJD   
¬   +HUQDQLNR ELOHUDN =XD]QDEDUWDUUHQ HW[HDQ HJLWHQ ]LUHQ EDW]XHWDQ ,WXUULDJDUHQHDQ HUH
EDLDOGLDQEHKLQ'RQRVWLDNRELOHUDNEHUUL])HUPLQ/DVDOD&ROODGR©0DQGDVNRGXNHªDUHQJXUDVRHQHW[HDQHJLWHQ]LUHQDVNRWDQ/DVDODDLWD)HUPLQ/DVDOD8UELHWDDOHJLD 'RQRVWLD 
ED]HQ QRU 'RQRVWLDNR DONDWH )RUX DOGXQ DQ DOGXQ QDJXVL  'LSXWDGR D &RUWHV  
©FRQVLOLDULRGHO%DQFR (VSDxRO GH 6DQ )HUQDQGRª DQ
¬   DQ MDLR ]HQ ,]WXHWD =DOGLELDQ HWD DQ KLO ,WXUULDJD EDLQR KDPDLND XUWH ]DKDrragoa, eta Astigarragaren zein Humboldt-en edade berekoa. Euskal Erromantizismoaren adierazlerik 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.
¬   +DODDGLW]HUDHPDWHQGDEHKLQEDLQRJHKLDJRWDQ,WXUULDJDN,]WXHWDULHJLQGDNRHVNXWL
W]HWDQ(VNXWLW]H]HJXQDHWDRUGXDMDUULHWD2ULDPHQGLQELOW]HQ]LUHQEDWD'RQRVWLDWLNHWRUUL]HWD
EHVWHD +HUQDQLWLN *LUR KRUUHWDUD ELOW]HQ ]LUHQ EHWL HGR VDUUL ,WXUULDJDUHQ DQDLD &D\HWDQR HWD
Manuel Larrarte Hernaniko organo-jolea, biak ere Hernaniko eskolan irakasle-kide izandakoak.
Ikus Idazlan honetako VI. eranskina.
¬   )RUPD]LR]HWDVWDWXVVR]LDOD]DVNLGLIHUHQWHDNL]DQLNHUHELDNHXVNDOW]DOHWDVXQHDQEDW
zetozen. Iztueta ez zen, ezaguna denez, Iturriaga baino atzerago gelditzen hizkuntza eta euskal
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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. Badirudi, horrela, euskara kontuan aski aurrera zebiltzan Zarauzko frantziskotarrekin
ez zuela Agustinek traturik izan: ez tratu handirik, behintzat. Konbentzioko
JHUUD )UDQWVHVWHD HWD 7ULHQLRNR JHUWDHUDN ]LUHOD PHGLR NRQWUDNR SXQWDPXWXrretan 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 izaWHD¬  %DGLUXGLRUREDW7RORVDNR-XDQ,QD]LR0HQGL]DEDOLQSULPDW]DLOHDUHNLQ
HWD$EDQGRNR -RVH 3DXOR 8OLEDUUL HXVNDOW]DOH EH]DLQ WUDGL]LR]DOH VXWVXDUHNLQ
H] ]XHOD ]X]HQHNR KDUUHPDQLN L]DQ¬   ,GHRORJLD]NR ]DWLEDQDW]HHN HUDJLQdakoa izan liteke, kasu horietan ere, Iturriagaren eta bere garaiko zenbait
euskaltzaleren artean antzematen den distantzia hori.
Horietan guztietan badago, nolanahi ere, esplikaziorako oinarria. Harrigarriena, esplikazio argirik gabea, beste hau da: Luis Astigarragarekin ere ez
zuela Iturriagak, itxuraz, harremanik izan. Hori bai dela harritzekoa. Biak
JLSX]NRDUH]DJXQHWDJDLOHQDNL]DNLDGLQH]H]KDLQGLIHUHQWHDN¬  SHGDJRgo 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
MDEH¬  ELDNHNLQW]DJL]RQHWDELDNOLEHUDODXUUHUD]DOH¬  +RULJX]WLDSDUH
SDUHNRL]DQLN¬  ]HUJDWLNH]GDELHQDUWHNRKDUUHPDQL]SLULNLQRQDJHUL"
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 eskutitzetan. Ikus VI. eranskina.
¬   %HVWHOD H] GD HUUD] XOHUW]HQ -XDQ 0DWHR =DEDOD EDWHNLQ D]NHQ KDX EL]L L]DQ ]HQ DUWHDQ UD DUWHDQ DOHJLD  QRODWDQ LQRODNR KDUUHPDQLN H] ]XHQ L]DQ HGRWD KRUUHQ DUUDVWRULN
gelditu ez zaigun. Baliteke halere, jakina, gure edo nire ezjakintasuna izatea ustezko harreman
falta horren iturburu nagusia.
¬   %DGD KDOD HUH HVNXWLW] EDW HVNXWLW]H] EHGHUHQ 8OLEDUUL H]DJXWX ]XHOD SHQWVDUD]WHQ
GXHQD +RQHOD GLR EHUWDQ %L]FDLWDUUD UHQ"  L]FXQW]D IUDQFHV HXVFDOGXQHQD GD (VFULEDWX EH]DOD
PLQW]DEDGD H] GD LW]XFLD (]DXJXQ GD RGRO EHURD GXHOD HWD EXUX DUURD$EHUDW]D EDOLW] VHUYLW]X
DQGL EDW HJXLQJR OLRTXH JXUH LW]FXQW]DUL DLPEHVWH PDLWHGXHQ H]TXHUR ,NXV 9, HUDQVNLQD 
dokumentua.
¬   DQ MDLR]HQ$VWLJDUUDJD,]WXHWDEH]DODHWD HDQ KLO
¬   $VWLJDUUDJDNLGDW]LDGDKDX©FXOWLYpODVOHQJXDVFRPROD%DVFRQJDGD/DWLQD&DVWHOODQD)UDQFHVDH ,QJOHVDª -DNLQ EDGDNLJXEHUH WHVWXOLEXUXDOHNXNR HXVNDUD HGHUUD]XHOD
¬   $VWLJDUUDJD]LQIRUPD]LRHJXQHUDWXHQD-RVHED,QW[DXVWLNGDXND,NXV,QW[DXVWL
eta 2007.
¬   ,QRQ DOGHULN DQW]HPDWHNRWDQ ELHQ DUWHDQ /DUUDPHQGLUHQJDQDNR DW[LNLPHQGXPDLODQ
antzeman liteke, agian. Erabateko miresmena zion Seguran jaiotako eta munduan asko ibilitako
Astigarragak Larramendiri: negar egitera iristen zen, andoaindarrak idatzitakoak irakurriz. IturriaJDUHQ NDVXDQ H] ]HQ KRUUHOD (] KRUUHQEHVWHUDLQR EHKLQW]DW /DUUDPHQGLN FRUSXVSODQJLQW]DQ
[DKXWX ]XHQ EHUH HXVNDOJLQW]DUHQ SDUWH QDJXVLD 3DXVR KRUL EHKDUUH]NRD ]HQ ,WXUULDJDUHQ XVWH]
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Gatozen, azkenik, Iturriagaren etsaietara. Horrelakorik askotxo izan zuen
,WXUULDJDN EHUH EL]LDQ (]DJXQHQDN DJLDQ  JDUDLNRDN (WD GHQHWDQ
agiriena, jasotako datuak zuzenak baldin badira, Hernaniko «beste» irakaslea:
0DULDQR$UL]PHQGL¬   (WVDL RNHUUHQDN EDGLUXGL KDOHUH SDSHUHWDQ DJHUL H]
direnak, edota hala seinalaturik ez daudenak, izan zituela. Herrian bertan zituen, 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
HUDJR]SHQODUULDNNRQIRUPLGDGH]KDUW]HQRKLWXD]HJRHQEHVWDOGH¬  =XKXU
tziak hala agindurik, hori bai, isilik lan egitearen zale zen Agustin, zenbait
HJLWHNRWDQ¬   2QGR HVNDUPHQWDWXD ]HJRHQ LQRQGLN HUH MHQGHDUHQ DKRWDQ
ibiltzearen kalteez.

1.3. Bizi-ibilera: aldiak eta gertaerak
%RVWDOGLQDEDUPHQEHUHL]OLWH]NH,WXUULDJDUHQEL]LDQD LNDVOHJDUDLDE 
DSDL]HWDSHGDJRJRJDUDLDF LNDVWHW[HDLW[LHWDNDUOLVWDGDDUWHNRDG NDUOLVWDGDJDUDLD HWD H  D]NHQ KDPDU XUWHDN ,NXV GLW]DJXQ ERVW DOGLRN KXUUHQH]
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.
¬   )XQWVH]NRSHUWVRQDLDGD$UL]PHQGLHUHHWLNUDELWDUWHDQ*LSX]NRDNKH]NXQ
tza kontuan, eta are plano instituzioanal osoan, izan zuen bilakaera ongi ulertzeko. Lasaren
garaitik aurrera berekin dakarren fama, inori desio ez izatekoa, ez dakit noraino den egia.
(JR]WHQ]DL]NLRQDNHJLD HWDHJLDRVRDH]HJLDUHQHUGLD L]DWHUDELVWDQGDH]JHQXHOD0DULDQR
inori laguntzat opa izateko horietarikoa. Horrela al ziren kontuak, ordea? Ez ote gabiltza, honetan ere, onen eta gaiztoen azalpen erraxegian kateatuak, azalpen konkretu horretan halere
Agustin delarik ona, eta oihartzuarra gaiztoa? Merezi luke azterraldi on bat Mariano Arizmendik ere.
¬   ,NXVHVDWHEDWHUDNR,]WXHWDULHVDWHQGLRQKDX 9,HUDQVNLQD"9NRGRNXPHQWXD ©%DVWDUiOXHJRTXHOD'LSXWDFLyQROD3URYLQFLDUHFRPLHQGHDORVSXHEORVVXXVRSDUDTXH
VHLQWURGX]FDHQODVHVFXHODV\ORJUDUHPRVQXHVWURREMHWRVLQQHFHVLGDGGHUHFXUULUDOD-XQWDGH
,QVSHFFLyQ GH 0DGULG GRQGH SXHGH KDEHU HQHPLJRV GH QXHVWUD OHQJXD \ DTXt HQHPLJRV GH RWUD
HVSHFLH HQ OD -XQWD GH ,QVSHFFLyQ GHO 3DLV 9HD 9G FXiQWR FXHVWD KDFHU HO ELHQ$ PL QDGD GH
HVWRPHDGPLUDSRUTXHVLQVDOLUGHHVWHULQFyQFRQR]FRDORVKRPEUHV\FRQR]FRDOPXQGR'LMR
XQD JUDQ YHUGDG HO TXH GLMR TXH ORV KRPEUHV VRPRV QLxRV JUDQGHV SHUR \R HQFXHQWUR XQD JUDQ
GLIHUHQFLD HQWUH QRVRWURV QLxRV JUDQGHV \ ORV QLxRV SHTXHxRV \ HV TXH WHQLHQGR FRPR pVWRV
PXFKR HJRtVPR \ PXFKD HQYLGLD QR ROYLGDPRV FRPR HOORV VH ROYLGDQ DO PRPHQWR QXHVWUDV
RIHQVDV\QXHVWUDVDSUHKHQVLRQHVª
¬   HDQHXVNDUDLQGDUEHUULW]HNRSODQDHJLWHDHVNDWX]LW]DLRQHDQ*LSX]NRDNR%DW]DU
Nagusietatik, Iztuetari erakutsi zion bere plan-zirriborroa, ohar eske. Ikus hori dela-eta IztueWDUL HJLQGDNR HVNXWLW]HDQ ]HU GLRHQ ©(PHQ DUTXLWXFR GX &RQGH 9LOODIXHUWHDUL ELJDOGX GHUDQ
SDSHUDUHQ FRSLD &KLW JXVWDWX]DLR HWD QDLFR GHW EHURUUHQ JRJRFRD HUH L]DQ GHGLQ ,UDFXUUL HWD
ELXUWX FR  GLW LxRUL HFHU HVDQ JDEH FHUHQ EHURUUHF EDGDTXL H] GH WH OD PDLWH ODQGDUH RULF H]
LxRUHQDXWDQLELOWFHDUHH]  LWRUFLFR " H W DH]RQHUDFRª ,NXV9,HUDQVNLQHNRGRNXPHQWXD 
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a) 1778-1805: ikasle-garaia
Hernanin izan zuen Agustinek, seguruenik, bere lehen eskola. Latin-ikasNHWD HUH EDL LW[XUD GHQH] /DVD    *HUR¬   DSDL]ELGHD DXNHUDWX
zuenean, Andoaingo seminario txikian egin zituen hartarako lehen ikasketak.
$]NHQLN 2xDWLNR 8QLEHUWVLWDWHDQ PDWULNXODWX ]HQ DQ JRLPDLODNR HVWXGLRDN HJLWHNR¬   +DQ DPDLWX ]LWXHQ DSDL]LNDVNHWDN /DVD   
DQHGRHDQ¬  $SDL]HJLQHWDEHUHKDODHDQKHUULUDLW]XOL]HQ
HWD 3DUURNLDNR EHQHIL]LDGX L]HQGDWX ]XWHQ¬   %HQHIL]LDGXODQ KRUUHWDQ MDUGXQ]XHQJHURHVDQJRGLUHQJRUDEHKHUHNLQQKLODUWH

¬   (GRWD+HUQDQLNR LNDVELGHDODEXUUDJRDL]DQED]HQRQGRW[R] OHKHQDJRWLN
¬   $SDL]WX DXUUHWLN 2xDWLNR LNDVNHWDDOGL OX]H VDPDU KDUWDQ EDGDNLJX EHVWHULN HUH HJLQ
zuela Agustinek. Hernaniar gazteei latin-gramatika irakasten jardun zuen, gogotik. Bere hitzetan
HVDQLN©GHVGHPXFKRDQWHVTXHIXHVH3UHVELWHURLPLWDQGRHOH[HPSORGHYDULRVVDFHUGRWHV]HORVRV\EHQHILFRVGHVX3XHEORVHKDELDGHGLFDGRDHQVHxDUODJUDPDWLFDODWLQDiDOJXQRVMRYHQHV
FX\RVSDGUHVRFDUHFLDQGHPHGLRVSDUDHPELDUORVIXHUDGHO3XHEORRSUHIHULDQTXHVHKDELOLWDVHQ
i YLVWD VX\D HQ ORV SULQFLSLRV GH OD ODWLQLGDGª /DVD    3DW[L $OWXQDUHQ XVWH] ]HUEDLW
JHUWDWX ]LW]DLRQ$JXVWLQL KRUUHQ EHUDQGX )LORVRILD LNDVWHQ KDVWHNR %HUH HVDQHDQ ©H] QLQW]DWHNH
EDWHUH KDUULWXNR JXUH$JXVWLQL ODWLQHNR HGR HUUHWRULNDNR LNDVNXQW]D DPDLWX HWD )LORVRILD LNDVWHUD
2xDWLUD EDLQR OHKHQ ]RULW[DU HGR H]EHKDUUHQ EDW HW[HDQ JHUWDWXD HWD ELHQ ELWDUWHDQ EL]SDKLUX XUWH
(UQDQLQHPDQEHKDUL]DQD%HKDUEDGD)LORVRILDLNDVWHQKDVLDXUUHNREL]SDKLUXXUWHKRULHWDQLUDND
WVLNR]LHQ(UQDQLNR JD]WHHLODWLQDª $OWXQD   
¬   -RVH ,QD]LR /DVDUHQ HVDQHDQ NR D]DURDUHQ  HWD HNR X]WDLODUHQ  DUWHDQ
DSDL]WX]HQ,WXUULDJD,NXV EHVWDOGH0DGDULDJD   
¬   +DOD DJHUW]HQGD GDJRHQHNRHDQ /DVD     
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b) 1805-1823: apaiz eta pedagogo
HWDELWDUWHDQ zenbait urtez eta gotzainaren aginduei men egiQH] DSDL] HWD LUDNDVOHODQHDQ MDUGXQ ]XHQ ,WXUULDJDN DOGL EHUHDQ $OEHUGL
 8UWHKRULHWDQLUDED]LD HGRLUDED]WHQKDVLD L]DQEHKDU]XHQ$JXVWLnek pedagogo onaren fama.
DQJL]DUWHJLURDQDOGDUWHSROLWLNRHJRNLDL]DQLNKDUWDUDNREHUHDQDLD
&D\HWDQRUHNLQ HWD KHUULNR PDLVX HWD RUJDQRMROH 0DQXHO /DUUDUWHUHNLQ ©FDVD
GHHGXFDFLyQªHGRLNDVWHW[HD]DEDOW]HDSHQWVDWX]XHQ$JXVWLQHN¬  ,NDVWHW[H
SULEDWXD ]HQ EHUHD KHUULNDVNRDQ OHKHQGLN ]DEDOGXULN ]HXGHQ EHVWH ELDN¬  
RVDW]HUD ]HWRUUHQD¬  7UDPLWH JX]WLDN DPDLWX HWD DQ ]DEDOGX ]XHQ ,WXUULDJDN RIL]LDONL EHUH LNDVWHW[HD¬   %HUULW]DLOHD ]HQ LNDVWHW[H KRUL DOGH
EDWHWLNEDLQRJHKLDJRWDWLN¬  =LJRUUDGHEHNDWXD]HJRHQHVNRODQHWDLNDVJDL
osagarriak eskaintzen ziren: kultura-giro osoan txertatuz erakusten ziren
KL]NXQW]DNEHUHKXWVHDQLUDNDWVLRUGH])DPDWXDHJLQ]HQLNDVWHW[HDHWDLNDVlez gora egin zuen berehala. Hernanitik ez ezik Gipuzkoa osotik, eta are NaIDUURDWLNHWRUW]HQRPHQ]LW]DL]NLHQLNDVOHDN¬  
Lan horretan hasi eta handik gutxira, Gipuzkoako eskoletan hizkuntza
kontuan gaizki jokatzen zela konturatu zen Agustin: gaztelaniaz erakusten zitzaien irakurtzen, erdaraz ezer gutxi zekiten edo tutik ere ez zekiten umeei.
(W[HWLN HXVNDOGXQ L]DQLN LNDVOH JHKLHQDN HWD KRULHWDULNR DVNR HOHEDNDU 
irakasle-lanak probetxu onik aterako bazuen alfabetatzea lehen-lehenik euskaraz egin behar zela ikusi zuen Iturriagak. Euskararenganako maitasun beroa
baino motibo pragmatikoagoak izan ziren, beraz, Iturriaga sinesmen horretara
HUDPDQ ]XWHQDN¬   +DXUUHN H] ]XWHQ EHUH HVDQHDQ HUGDUD]NR LNDVELGHD]
¬   ,GD]ODQDUHQ, (UDQVNLQHDQHPDWHQGD HVNROD VRUW]HNR SDXVRHQ EHUUL
¬   +HUULNRHVNROD HWD 0DULDQR$UL]PHQGLUHQSULEDWXD
¬   ,WXUULDJDDQDLHNHWD/DUUDUWHNH]]XWHQVRLOVRLOLNXPHHLLUDNXUW]HQHVNULELW]HQNRQWD
tzen eta dotrina erakusten jardun nahi: hortik gora ere jo nahi zuten, mutilak unibertsitaterako
ELGHDQ MDUUL] 0DQXHO /DUUDUWHN PXVLND HWD LUDNXUNHWD HPDQJR ]XHQ &D\HWDQRN JHRJUDILD HWD
matematika, eta Agustinek gaztelaniazko eta latinezko gramatika batetik, eta dotrina bestetik.
Goizeko zazpietatik hasi eta arratsaldeko zazpiak arte, tartean bi ordu hartuz gosaltzeko, bazkaritarako eta atsedenerako, gauza askotxo erakusten zen nonbait ikastetxe berrian. Gauza bat eskas,
zenbaiten esanean: dotrinarik ez omen zen aste barruan erakusten; larunbat arratsalderako uzten
RPHQ]XHQKRUL$JXVWLQHN 0DGDULDJD  
¬   ,NXV0DQWHUROD   
¬   ,NDVWHW[HDUHQ L]DHUD SULEDWXD HUH RQJL H]NRQW]HQ ]HQ )UDQW]LDQ ,UDXOW]DUHQ RQGRUHQ
eskola-mundurako emandako orientabideekin.
¬   %DUQHWHJLPRGXDQ IXQW]LRQDW]HQ]XHQ EHVWHDN EHVWH LNDVWHW[HDN/HNX] DOGDWX EHKDU
L]DQ]XWHQHW[HDKDQGLN JXW[LUD KD]NXQGHDJDWLNLW[XUD] 0DGDULDJD 
¬   ,]WXHWDULHJLQGDNRHVNXWLW]HDQKRQHODGLR,WXUULDJDN©2UDLQGDODVDVSLXUWHKXPHFKRDTXLQGHPSRUDLUDJRWFHQQXEHQHDQHVDJXWXQXEHQFHUHUDTXHULDDQGLDHJXLWHQ]DQHPHQJRHVFROHWDQ HUGHUDV JD]WLDL LUDFXUWFHQ HUDFXVWHDUHTXLQ L]DQLF PLOOD ELGHU HUUDVDJR HXVTXHUD] LFDVWHD HWD
HUDFXVWHD 1HUH SDSHUDUHQ DUWHDQ EHDUGHW L]DQ abece EDW HXVTXHUDV HWD HUGHUDV LUDFXUWFHQ HUDFXVWHFRHJXLQQXHQDª,NXV LGD]ODQKRQHQ , (UDQVNLQD
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ezer asko ikasten. Hori ikusten zuen berak bere eskolan, behin eta berriro.
Egoera hori hobetu nahirik ikasbide berria eratu nahi izan zuen, eskola-umeek
LNDVL EHKDUUHNRD JD]WHODQLD HWD EHVWH KDLQEDW LNDVJDL  HUUD]DJR LNDV ]H]DWHQ
Ikasbide berritu horretarako ikasmaterial xumeren bat ere prestatzen hasia izan
EHKDU]XHQEHUHHVNRODQ¬  
DQ 0DGULOHQ JREHUQXPROGHD DOGDWX HWD OLEHUDOHN DJLQWHD HVNXUDWX
]XWHQ (VNRODVLVWHPD EHUULWX QDKLDQ KDVL ]LUHQ 3URELQW]LDNR DJLQWDUL EHUULDN
(VNROD NRQWXDQ HUHGXJDUUL ]HODNRDQ ,WXUULDJDUHNLQ DNRUGDWX ]LUHQ HDQ HWD
beregana jo zuten. Eskola kontuetarako aholkulari hartu zuten berehala. Gehiago
HUHEDL*LSX]NRDRVRUDNRLNDVPDWHULDOHJRNLDNSUHVWD]LW]DQHVNDWX]LRWHQ¬  
$JXVWLQHNRQW]DWHPDQ]XHQHVNHDHNRXUWHDPDLHUDQ¬  +DQGLNEHUHKDla, bere apaiz- eta irakasle-lanak alde batera utzi gabe, Aldundi liberalaren enkarguz ikasmaterial elebidun egokiak sortzen hasi zen buru-belarri.
(]]XHQOX]HLUDXQRUGHDNRQWXDNDQHURULHJLQ]HQDJLQWHOLEHUDO
konstituzionala, burrundara bizian, eta gauzak asko itsustu ziren Iturriagarentzat. Bai beretzat eta bai bere eskolarentzat. Hasteko, ikastetxea itxi edo
itxiarazi egin zen kolpean. Bestetik, susmagarrien zerrendara pasa zen AgusWLQ¬  /LEHUDODHGROLEHUDONXWVXNRD]HODHWD+HUQDQLNREHUHDSDL]SRVWXWLN
DSDUWDWXD L]DQ ]HQ =HVWRDNR KHUULUD ELGDOL ]XHQ HOL] DJLQWHDN¬   HWD KDQ
HJRQ]HQKDLQEDWKLODEHWH]¬  +XUUHQJRXUWHDQ+HUQDQLUDLW]XOW]HNREDLPHQDORUWX]XHQHWDKHUULUDHWRUUL]HQEHUHKDOD¬  ,VWLOXDNH]]LW]DL]NLRQRUGHD
¬   ©1HUHSDSHUDUHQDUWHDQEHDUGHWL]DQabeceEDWHXVTXHUDVHWDHUGHUDVLUDFXUWFHQHUDFXVWHFRHJXLQQXHQD(JXQHQEDWHDQELUDOGXFRGLRWXVWHGHWHUUDVOLWHTXHDQJXVWLDHUUDVWXDGDGXFDGDOD KXPHWD]XQHFR ODQELGH DQGL VDPLQWDVXQH] EHWH QHJDUHUDJXLQ JDUUL DX$OD EDGD LGXULWFHQ ]DW
HXVTXHUDVFROLEXUXHWDQEHDUOLW]DTXHDODJXUHHVFROHWDQHUDFXW]LLUDFXUWFHQHUGHUDVFRHWDQDVLEDxR
OHHQ(UUDVOLW]DTXHOLEXUXFKREDWHJXLWHQRQHWDUDFRJDXVDFFKLWRQHVEHWHD,FDVLFROLWXVWHTXHJDVWHDF FHUJDWLF LVTXLGDWXFR OLWXVWHTXHDQ HWD DUJDWLF EHUDJDQ LUDFXUULFR OLWHTXH JRJRVª ,NXV 9,
eranskineko 2. dokumentua.
¬   .RQWX KDXHLEXUX] LNXV LGD]ODQKRQHQ ,, (UDQVNLQD
¬   +RULEDNDUULNH]DQGLSXWDWXRUGH]NRDXNHUDWXDL]DQ]HQ©'LSXWDGRD&RUWHV
VXSOHQWHª/DVDODUHQHVDQHDQ   
¬   (] ]HQ ,WXUULDJD EDNDUUD L]DQ JDXHWLN JRL]HUD JDLQEHKHUD HWRUULWDNRD OLEHUDODOGLDQ
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.
$]WHUNHWDKRUUHQIDOWDQLNXV'H%HQLWR3DVFXDO  LUDNDVOHHQNDVXUDNRHWD7HOOHFKHD,GLJRUDV
 ]HLQ0DGDULDJD  DSDL]HQNDVXUDNR=DOGLELNRDGLELGHNRQNUHWXUDNRLNXV=DOELGHHWD
0XxRD  2UDLQDUWHD]WHUWXGHQHWLNEDGLUXGLJXW[LHQJRDL]DQLNHUHNRSXUXRKDUJDUULDRVD
W]HQ]XWHOD*LSX]NRDQ H]%L]NDLDQ DSDL]OLEHUDOHN RQGRW[R]NRSXUXW[LNLDJRDIUDLGHHN $SDL]
OLEHUDOHQPXOW]RQDJXVLDN'RQRVWLDOGHDQ]HXGHQEDWHWLN 'RQRVWLDQ+HUQDQLQ3DVDLDQHWDKRUWLN
+RQGDUULELUDLQR %HUJDUDQEHVWHWLNHWD*RLHUULQD]NHQLN 6HJXUD=HUDLQ0XWLORDLQJXUXDQ2UGL]LDQ=DOGLELDQ 
¬   9+HUQDQLWLNHUDX]LD,UXxHNRProvisoreak Zestoara desterratu zuen Iturriaga.
*RxL 
¬   ,NXVLGD]ODQKRQHQ ,,, HUDQVNLQD
¬   ,NXVLGD]ODQKRQHQ ,,, HUDQVNLQD
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hori eta horrenbestez amaitu. Herrira itzuli eta handik gutxira bere kontrako
HSDLNHWDKDVL]HQ¬  
Saiatu zen Iturriaga bere burua zuritzen. Kontu bat baino gehiago bere
RQHUDHNDUW]HDHUHORUWX]XHQ(]HUDEDWRUGHDNRVHQWHQW]LDNL]DQHUH
zera erabaki zuen: errege-indultuaren barruan gelditzen zela Iturriaga eta,
beraz, 206 errealeko kostak ordainduta libre gelditzen zela eta bere apaiz-lanean jarrai zezakeela Hernanin. Baina debekatua zuela, handik aurrera, irakasle-lanean jardutea. Hori izan zuen Agustinek bere biziko kolperik larriena:
WLN DXUUHUD H] ]XHQ ,WXUULDJDN LUDNDVOHW]DQ MDUUDLWX DKDO L]DQ¬   %HUH
DQDLD&D\HWDQRVDLDWX]HQEHUHQLNDVWHW[HDL]DQGDNRDEHUULURPDUW[DQMDUW]HQ
Agustin gabe, baina alferrik. Ez zen horrela ere baimenik lortu, Hernanin eta
Hernanitik kanpora hain entzute handia izandako ikastetxeari jarraipenik emaWHNR¬  

c) 1823-1833: ikastetxea itxi eta Karlistada arteko garaia
7ULEXQDOHNR NRQWXDN SDVD RQGRUHQ ELGH EHUULDUL KHOGX EHKDU L]DQ ]LRQ
$JXVWLQHN(VNRODHPDWHDULXW]LHJLQEHKDUL]DQ]LRQHVDQEH]DOD¬  +H]NXQ
W]DJDLHNLQNH]NDWXULNMDUUDLWX]XHQRUGHD¬  +RULHNLQEDNDUULNH]HXVNDUDren 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 ordurako. Ez zen adinik egokiena, euskaraz alfabetatzen hasteko. Horretan hasi zen
¬   *RUULDN HQW]XQ EHKDU L]DQ ]LWXHQ EHUWDQ DXUUHNR DJLQWDUL QDJXVLHQ ODJXQ PLQ HWD
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 markaW]HQ RPHQ ]LRQ ELGHD EHUD RPHQ ]HQ JLGDUL HWD DJLQWDULD EHUDN KDOD QDKLWD KDOHUH $JXVWLQHQ
egitasmoen betearazle; Hernaniko gazteak bide okerrera eraman zituela, Voltaire-ren aldeko zela,
lehen ere zerbaitegatik bidali zuela obispoak herritik kanpora, eta abar.
¬   ,NXVLGD]ODQKRQHQ ,,, HUDQVNLQD
¬   ,NXVLGD]ODQKRQHQ ,,, HUDQVNLQD
¬   (VNRODDUGXUDULNJDEHJHOGLWX]HODULNHWDGHQERUDOLEUHJHKLDJR]XHQH]EDUDW]HDODQ
tzeari ekin zion gogotik. Baratze bat errentan hartu zuen, eta han sartzen bide zituen ordu libreak
/DVD +RUUHWDQHUHRUGHDHVNRODJDLDNJRJRDQ]LWXHQQRQEDLW%HUHDialogo-jolasetan eta Fabula-ipuinetan nekazaritzaz, arbolazaintzaz eta abelzaintzaz ageri dituen zehaztasun
DVNRUHNLQORWXULNGDJR EDUDW]H]DLQW]DKRUL - , /DVDUHQ XVWHDQ   
¬   *DUELLNXVWHQGDNH]NDKRUL,]WXHWDULHJLQGDNRHVNXWLW]HWDQ8VWHL]DWHNRDGDHDQ
jaso zuen enkargua, Gipuzkoako eskoletarako testu-liburu ofiziala prestatzekoa, ez zuela erabat
ED]WHUWXULN L]DQJR (] GDJR GDWXULN RUGHD WLN HUD ELWDUWHDQ JDL KRUL HVSUHVXNL ODQW]HQ
MDUUDLWX]XHODHVDWHNR3UHVDULNHUHH]]XHQNRQWXDNMDNLQD$JLQWDULEHUULDNDSHQDVKRUUHQHVNHDQ
zebilzkion.
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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. IzWXHWDUL]HUDHVDWHQ]LRQHVNXWLW]EDWHDQ©-DLQFRDFQDLFRGXVDUW]H ]DKDUW]H" 
OXFH QHTXH HWD TXH]FD JDEHFR EDW EHURUUL HPDQ HWD QHUL ELWDUWHFR RVDVXQD
EHURUUHTXLQ EDWHDQ GHPERUD LJDUR GH]DGDQ ]XUGDSLOODW]HQ FLHQ "  JX]WL] DX
W]H] KDXWVH] HWDVLVDV VLWVD] EHWHULFDUTXLW]HQGHJXQJXUHMDLRW]DFRL]FXQW]D
Asi naiz pisca bat au ezagutzen eta uste det dembora guchiren barrenen escribatuco diodala neque aundi gabeª 'HQERUD JXW[LDQ QHNH KDQGLULN JDEH
euskaraz eskribatzen jakitea espero zuen Iturriagak. Baikorregi jokatu zuen
XVWH KRUUHWDQ¬   ,]WXHWDUHQ HVNXD EHKDU L]DQ ]XHQ JHUR HUH HXVNDUD] LGD
W]LWDNRDEHKDUEH]DODRUUD]WXHWDGRWRUHW]HNR¬  
Meza eman eta baratzea zaintzea ez zuen aski, itxuraz. Jauntxo-jende
buru-jantziekin eta diruz edo aginpidez zezakeen jendearekin bilerak egiten
VHJLWX ]XHQ KRUUH]D] JDLQHUD +HUQDQLQ HWD 'RQRVWLDQ (] GLUXGL RUGHD
epaiketaren ondorengo lehen urte horietan bederen, goi-mailako gizarte-bizitzan bereziki nabarmendu zenik. Iztuetarekin, berriz, gero eta harreman estuagoa izan zuen. Badirudi Karlistada aurreko urtealdi horretan euskaltzaletu zela,
JRJRU HXVNDOW]DOHWX HUH ,WXUULDJD¬   (XVNDUDUHQ HWRUNL]XQD] NH]NDWXULN ]Hgoen: burua astintzen saiatzen zen, hizkuntza ahula indarberritzeko biderik
egokiena zein izan zitekeen antzemateko.
8QH EDWH] HDQ GHLD MDVR ]XHQ *LSX]NRDNR %DW]DU 1DJXVLHWDWLN
Zehatzago esanik, Batzar Nagusiek azken uztailean eratu berria zuten Sustapen-batzordetik. Euskara gainbehera zetorrela, zerbait egin beharra zegoela
ikusten zutela Batzar Nagusietan, eta euskara indarberritzeko plan bat egitea
¬   +DOD HUH LGD]PHQPDLOD RQ EDWHQ MDEH HJLQ ]HQ EHUH LQJXUXNRHQ EHJLHWDQ JL]DUWH
ikuspegitik hori da balio duena, inola ere ahaztu ezin dena. Iztuetaren aholku-gidaritza behar izan
DUUHQEDGDNLJXEHUHJDUDLNRJLSX]NRDUDOIDEHWDWXHQ JD]WHODQLD]DOIDEHWDWXHQ EDWH]EHVWHNRPDLlatik gora, aski gora iritsi zela Iturriaga euskarazko idazmen kontuan. Hori dela-eta, leku askotatik etortzen zitzaizkion laguntza eske. Herrietako apaizak, besteak beste, maiz etortzen zitzaizkion
EHUHQVHUPRLODQDKREHW]HNRHGRDUJLWDVXQ ELOD /DVDOD  
¬   +RUL EDNDUULN H] -DNLQ EDGDNLJX EHUH LNDVOLEXUXHWDNR ]HQEDLW ]DWL HUGDUD] SUHVWDW]HQ
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
RLQDUUL SRVLEOHDJR GD MDWRUUL]NRDN ,WXUULDJDUHQDN EHUDUHQDN L]DWHD 2UGXDQ HUH EDGDNLJX RUGHD
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
ELHWDQ H] GDJR GXGD KDQGLULN ,NXV EDWH] HUH NR HVNXWLW]DN LGD]ODQ KRQHQ9, HUDQVNLQHDQ
emanak.
¬   0RWLERULN H] GD IDOWD ,]WXHWDN DNXLOXODQD EHKLQW]DW HJLQ ]XHOD XVWH L]DWHNR ,NXV
HVDWH EDWHUDNR ,WXUULDJDUHQ DLWRUSHQD ,]WXHWDUL NR XUWDUULODUHQ HDQ HJLQLNDNR HVNXWLW]HWLN
MDVRD ]HKD]WDVXQ JHKLDJRUDNR LNXV LGD]ODQ KRQHQ 9, HUDQVNLQD  ©1HUH DGL]TXLGH PDPLD RQD
QL EHURUUHQ GHVHRUL FRQIRUPH RFXSDWXD JXUH HXVTXHUD HVFXHWDWLF MRDQ H] GDJXLJXQ QHUH EXUXDQ
ELGHDFELOODWFHQª
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HUDEDNL ]HOD 3ODQ KRUL LGDW]L HWD DXUNH]WHD HVNDW]HQ ]LW]DLROD EHUDUL$JXVWLQ
,WXUULDJDUL¬   (] ]DLR HGRQRUL KRUUHODNR HVNDLQW]D HWRUW]HQ QRL]QDKL $UH
gutxiago konstituziozaleen lagun eta lankide izateagatik herritik desterratua eta
irakasle-lanean jarduteko betiko indargabetua izandako bati. Aurreragoko puntu 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
KRUUHWDQ +RUUHWDQW[H DUL ]HQ DQ /HKHQ .DUOLVWDGD OHKHUWX ]HQHDQ +DQ
bukatu ziren, aldi baterako, Herri-aginteen enkarguak eta enkargu-ondoak.

d) 1833-39: Karlistada
*HUUD OX]HD HWD JRJRUUD L]DQ ]HQ /HKHQHQJR .DUOLVWDGD DQ KDVL HWD
JXUH DUWHDQ  DQ %HUJDUDNR %HVDUNDGD] DPDLWX ]HQD¬   ,VWLOX KDLHQ
artean ez zuten Agustinek, bere anaiek eta beste zenbaitek beren burua batere
seguru ikusten. Hori dela-eta herritik alde egin zuten Agustin Iturriagak, anaia
&D\HWDQRNHWD]HQEDLWODQNLGH]DKDUUHNDQ'RQRVWLDUDMRDQ]LUHQOHKHQLN
HWD$JXVWLQHN,SDUUDOGHUDMR]XHQKXUUHQJRXUWHDQ¬  +DQHJRQ]HQERVWEDW
XUWH]KDULNHWDDQ+HUQDQLUDLW]XOL]HQDUWH
Iparraldean izan zen artean, saio bat baino gehiago egin zen gerra lazgaUULKDULDPDLHUD©DGRVWXªEDWELODW]HNR0XxDJRUULHVNULEDXDUHQJLGDULW]D]HWD
0DGULOJR ]HLQ /RQGUHVNR JREHUQXHQ EDEHVH] ©3D] \ )XHURVª PXJLPHQGXD
VRUWX ]HQ ,ULW]L GHLJDUULDN DJHUWX ]LWXHQ 0XxDJRUULN EHUH HVDQHDQ GLQDVWLD
kontuak alde batera utzi eta geure burua zaindu behar genuen euskaldunok;
beste interesen gainetik zeuden euskaldunon interesak; horretarako, berriz,
¬   (VNDLQW]D KRUUHQ EHUUL HPDWHQ GXHQ GRNXPHQWXULN HGR ]HKDULGD]NLULN H] GD JRUGH
nik, behintzat, ez dut halakorik eskuartean izan. Gainerako dokumentu ofizialak eta eskutitz pertsonalak eskueran ditugu, ordea. Aski esplizituak dira horiek eta, beraz, pentsatzekoa da gutxi
gorabehera Iturriagari zer esango zitzaion: Sustapen-batzordeak Agustinen plan hori ontzat emanez
JHUR GDWRUUHQ XUWHDQ Q %DW]DU 1DJXVLHWDQ DXUNH]WXNR ]HOD HWD JDQRUD] D]WHUWXNR +DOD
HJLQJR]HODHWDKHUULDJLQWDULHQRQHVSHQDMDVR]JHURSODQKRULHUDPDQJR]HODDXUUHUD3URELQW]LDNR
eskoletan.
¬   %HUH]LNLJRJRUUDL]DQ]HQJHUUDJDUDLKRUL+HUQDQLDOGHDQ%DQGRELHQPXJDH]]HJRHQ
herritik batere urruti, eta bando bien arteko aginte-aldaketa ere izan zen tartean. Hasieran liberalen esku zegoen Hernani; karlistek hartu zuten gero.
¬   $VNLGRNXPHQWDWXDGDJR KRUL HUH +RUUHOD
D  ,,,©/LVWDQRPLQDOGHODVSHUVRQDVTXHKDQDEDQGRQDGRVXGRPLFLOLRFRQPRWLYRGHODSUHVHQWHJXHUUDª+HUQDQLQSHVHWHURDNNHQGXWDVHLRPHQGLUD7DUWHDQ$JXVWLQ
HWDEHUHDQDLD&D\HWDQRKLODEHWHOHKHQDJR'RQRVWLDUDLKHVHJLQDN $***$2&$
 
E  HNRDEX]WXD*HUUD'LSXWD]LR.DUOLVWDUHQ]LXUWDJLULHVSHGLHQWHD$JXVWLQ,WXUULDJDN
OHKHQLN'RQRVWLDUDHWDJHUR)UDQW]LDUDDOGHHJLQ]XHODDGLHUD]L],PSRVLFLyQ\HMHFXFLyQ
GHPXOWDVDORVHQHPLJRVGHO5H\FRPSUHQGLGDVHQODVOLVWDVQRPLQDOHVFRQIHFFLRQDGDV
SRUORV$\XQWDPLHQWRV *$2$** &$  
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bake on bat lortzea komeni zitzaigun lehenbailehen, karlista buruzagien inteUHVDN HWD JXUHDN H] RPHQ ]HWR]HODNR EDW +DOD ]LRHQ 0XxDJRUULN EHVWHDN
EHVWH¬   ,GHLD KRULHN ]DEDOW]HQ VDLDWX ]HQ %HUDVWHJLNR HVNULEDXD ,WXUULDJDtarren aspaldiko laguna. Bere ideia horien zabalkundean, publizitate-lanean,
proklamez gainera pisu handia izan zuten euskal kantuek eta bertso-papeUHN¬  0XxDJRUULUHQDOGHNREHUWVREDW]XHQHJLOHD$JXVWLQ,WXUULDJDL]DQ]HOD
XVWHGD¬  
1RQEL]LL]DQ]HQ,SDUUDOGHNRXUWHKRULHWDQ"%DGLUXGLKDVLHUDQHWLN
aurrera, Hendaian bizi izan zela lehenik, Zuaznabartarrek bertan zuten etxean,
$QD%DWLVWDUHQ NDSLODXPRGXDQ¬  *HUR$QD%DWLVWDKLORQGRDQHWD+HUQDQLUDLW]XOLDXUUHWLN¬  0LODIUDQJDQEL]LL]DQ]HQ$UUDQJRLW]HNRPDUNHVDUHQ
/DUUDOGHNRMDXUHJLDQ /DVD$OEHUGL $QD%DWLVWDUHQLORED]HQ
Arrangoitzeko Bernat, Iturriagaren hitzetan esanik «Iruburuko alkate, BaioQDNR %DW]DUUH DQGLDQ HVHUW]HQ GDQ %HUQDUGR MDXQDª¬   /DUUDOGHNR MDXUHJL
horretan ondu zituen Agustinek, azken ukitua behintzat hor eman zien Bernaten beraren laguntzaz, bere Fabula-ipuin famatuak.

e) 1840-51: azken urteak
3R]LN KDUWX ]XHQ ,WXUULDJDN GDNLJXQ QHXUULDQ JHUUDDPDLHUDUHQ EHUULD
Begi onez ikusten zuen Agustinek, Bergarako Besarkadak ustez berekin zekaUUHQ LUWHQELGHD (VWDWXDUHQ JRLDJLQWHD HWD HXVNDO 3URELQW]LHQ EXUXMDEHW]D
X]WDUW]HNRD¬   (] GDNLJX *LSX]NRDUD JHUUD DPDLWX RQGRUHQ MX[WXMX[WX
¬   ,NXVNRQNUHWXNLEHUHSURNODPDUHQ]DWLKDX©¢3RUTXpFRPEDWtV"¢3RUTXLHQ"¢3D]\
)XHURV7DOGHEHVHUQXHVWURREMHWR¢6LDPELFLRVRVGHVHDQHOWURQRDOOiVHODVKD\DQ/D1DYDUUDODVSURYLQFLDVYDVFRQJDGDVXQLGDVSRUWDQWRVYtQFXORVGHDPLVWDGGHVDQJUHGHFRVWXPEUHV
GH OLEHUWDGHV VRQ GHVGH DKRUD LQGHSHQGLHQWHV 'HVGH KR\ QR VRPRV \D ORV HVFODYRV GH HVRV PLVHUDEOHVDFRVWXPEUDGRVDPDQGDUFRPRVHxRUHV\DHQULTXHFHUVHDH[SHQVDVGHORVSREUHV£$ODV
DUPDV£9LYDODLQGHSHQGHQFLD£3D] \ OLEHUWDG£2EHGLHQFLDD ODV QXHYDV DXWRULGDGHVª
¬   *DUDL KRUUHWDQ VRUWXD L]DQ OLWHNH .DUPHOR (W[HJDUDLUHQ HVDQHDQ EHUWVRSDSHUHQ RKLtura soziala: euskara ahozko planotik idatzizkora jende xehearen artean zabaldu zuen gertaera
berria.
¬   ,NXV /DED\HQ   HWD /DVD    +RUUHN HVDQ QDKL OXNH NDUOLVWHQ RLQDUUL
VR]LDOHDQ HUH DSDUWHNR HUDNDUPHQD HWD LW]DOD ]XHOD ,WXUULDJDN %HVWHOD H] ]XWHQ 0XxDJRUULNHWD
bere izena jarriko. Batzuen eta besteen arteko zubigile moduan ageri da hor, itxura guztien arabera, Hernaniko benefiziadua.
¬   ,NXVDLWD-RVH ,QD]LR/DVD  
¬   0XMLNDN]HKDW]DJRGLRWLNUDDUWH0LODIUDQJDQL]DQ]HOD,WXUULDJDKLULKDUWDQ
Arrangoitzeko markesek zuten Chateau Larralde HW[HDQ 0XMLND   
¬   -,/DVDUHQHVDQHDQH]]LUHQKDLQVDOEXHVSHQKXWVLSDUUDOGHNRHWDKHJRDOGHNRHXVNDOGXQHQDUHHXVNDOGXQ KDQGLNLHQDUWHNRH]NRQW]DN /DVD   
¬   6DLDWX HUH VDLDWX ]HQ %HVDUNDGDUHQ XUWHURNR RURLW]DHNLWDOGLDUL DSDUWHNR RLKDUW]XQ
LQVWLWX]LRQDOHWDMHQGDUWHNRDHPDWHQ,NXV,]WXHWDULNRD]DURDQHJLQLNRHVNXWLW]HDQ]HUGLRHQ
©&HOHEUR «  TXH KD\D WHQLGR OD VDWLVIDFFLyQ GH GLVIUXWDU HQ HO FDPSR GHO DEUD]R ORV GtDV JORULRVRV GH TXH HUD 9G WDQ GLJQR +H DSXQWDGR OD HVSHFLH GH TXH GHEHQ ODV 3URYLQFLDV SUHSDUDU
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QRL] LW]XOL ]HQ -DNLQ EDGDNLJX DQ +HUQDQLQ ]HOD EHUULUR¬   (W[HUDWX
RUGXNR ODQHDQ KDVL ]HQ 2UGXDQ HUH H] RUGHD KHUULWDU JX]WLHQ JRJR RQH]
Baten batek honela idatzia izan behar zion apezpikuari: «se ha presentado aqui
HVHKHUHMHFRQVXPDGRFRQHOGHVFDURTXHDFRVWXPEUDQORVKHUHMHVª $UR]HQD
 LQ$OWXQD    8UWHHWDNR RGLVHD ]XUUXQELORWVXD ]HUDPDQ JDLQHDQ
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,
SUHVWDWX ]LWXHQ LNDVOLEXUXDN DUJLWDUDW]HDUL HNLQ ]LRQ EXUXEHODUUL¬   (] ]HQ
lan erosoa. Batetik, baimen ofiziala behar zen horretarako, eta hori ez zen
EDWHUH ODQ HUUD]D¬   %HVWHWLN EDLPHQD L]DQLN HUH OLEXUXDN QRUN DUJLWDUDWXD
behar zen. Hartarako astirik zukeen eta abentura horretan sartzeko prest zeJRNHHQ LQSULPDWHJLD EHKDU ]HQ -DNLQ EDGDNLJX OLEXUXDN 'RQRVWLDNR %DURMD
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 DialogoMRODVDNEHUHNRQWXUDDUJLWDUDWXEHKDUL]DQ]LWXHQ¬   Ideia ez
zitzaion hain gaizki atera. Eskoletarako bi liburutxo, behintzat, lortu zuen HerQDQLQ EHUH NRQWXUD DUJLWDUDW]HD HDQ OHKHQD Artea; hurrengo urtean bigarrena, Dialogo-jolasak. Horrezaz gainera, bere Fabula-ipuinak argitaratu zizNLRQ 'RQRVWLDNR %DURMD HW[HDN DQ 8UWHHWDNR ODQD KRUUD HW[HUD LW]XOL HWD
berehalako batean, argitara emana azkenik. Bazuen, beraz, zertaz poztu.
Baina-rik ere ez zitzaion falta izan, ordea. Hasteko, berak buruan zuen
PDWHULDOPXOW]R RVRDUHQ ]DWL EDW H] PXOW]R RVRD DUJLWDUDWX ]HQ HDQ HWD
DQ$OGL]NREHUHSODQHDQEDGDNLJXELOLEXUX[NDKRULH]D]JDLQHUDEHVWHULN]XHODEXUXDQ©6HJXLUiDORVGRVOLEULWRVVXVRGLFKRVXQFRPSHQGLR
SUHPLRVSDUDORVPHMRUHVEDLODULQHVMXJDGRUHVGHSHORWDWLUDGRUHVDOEODQFRFRSODULVHLPSURYLVDGRUHVHWFHWFSDUDORVDxRVVXFHVLYRVDPDQHUDGHORVDQWLJXRVTXHHVWDEOHFLHURQORVMXHJRV
ROtPSLFRV\RWURV1RKDGLVJXVWDGRODLGHD\VHULDHOPHMRUPHGLRSDUDOODPDUODJHQWH\SHUSHWXDUODPHPRULDGHO &RQYHQLRª ,NXV9, HUDQVNLQD GRNXPHQWXD
¬   HUD DUWH ,SDUUDOGHDQ 0LODIUDQJDNR /DUUDOGHQ  MDUUDLWX ]XHOD HVDQ L]DQ GD LQRL]
EDLQD H] GD HJLD LNXV ,]WXHWDUL NR DEX]WXDUHQ DQ +HUQDQLWLN HJLQGDNR HVNXWLW]D LQ 9,
HUDQVNLQD  GRNXPHQWXD$UH JHKLDJR GLR /DVDN    ©KDFH VX DSDULFLyQ HQ +HUQDQL
HOGLDGHMXQLRGH ª$XUUHWLN 'RQRVWLDQ HJRQD ]HQ H] GDNLJX
¬   %DWHWLN JHUUD DXUUHWLN EXNDWXULNHGR XW]L ]LWXHQ Kartilla-artea eta Dialogo-jolasen
liburuxka. Horrezaz gainera, azken orduan hasitako edo geroko utzitako beste lanak: gramatika,
KL]WHJLD HWD DEDU +RQHOD GLR NR D]DURDUHQ HDQ ©<R WHQJR HO PtR KL]WHJLD] DUL GD  HQ
OLPSLRHQODOHWUD( GHGLFiQGROHORV UDWRV TXH PLV RFXSDFLRQHVPH SHUPLWHQª
¬   .RQWXKRUUHWD]LNXV EHVWHDNEHVWH =DOELGHHWD0XxRD 
¬   +RUUD QROD ©1R KDELHQGR SRGLGR FRQVHJXLU TXH %DURMD RFXSDGR HQ OD REUD GH OD
5HYROXFLyQIUDQFHVDVHGHGLFDVHSRUPXFKRWLHPSRDODLPSUHVLyQGHPLVOLEULWRVSDUDODVHVFXHODVGHSULPHUDVOHWUDVPHKHUHVXHOWRDKDFHUDTXtPLVPRXQDSHTXHxDSUHQVD\DGLYHUWLUPH\R
PLVPR HQ VX SXEOLFDFLyQ GHVHQJDxDGR GH WRGR OR TXH GHSHQGH GH YROXQWDG DMHQD 1R Vp FyPR
VDOGUiPLLGHDª,NXV ,]WXHWDULDQ HJLQLNDNRHVNXWLW]DLQ9, HUDQVNLQD  GRNXPHQWXD
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GH JUDPiWLFD EDVFRFDVWHOODQD «  \ DO ILQ GHO DUWH VH SRQGUiQ OD WDEOD SLWDJyULFD \ ODV FXDWUR UHJODV GH DULWPpWLFD HQ DPEDV OHQJXDV¬   +L]WHJLD HUH
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
GHQH]¬  
Ez zen hori izan, ordea, ustekabekorik larriena. Liburuen kopurua murrizteaz 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 oinarrizkoaz euskaraz hornituz. Bestetik, umeak gaztelania errazago eta probetxu
KREH]HVNXUDW]HNRELGHDQMDUW]HD¬  +RUL]HQ,WXUULDJDUHQNRDVPR
ELNRLW]D DQ EHUUL] OHKHQ DVPR KRUL JDEH DUJLWDUD ]LUHQ +HUQDQLNR
LNDVOLEXUXELDN(XVNDUDLQGDUEHUULW]HNRDVPR]VRUWXDN]LUHQKRULHNHWLN
UD DUWHDQ HWD RUDLQ ODQDN DUJLWDUD HPDWHUDNRDQ LVLOSHDQ XW]L ]HQ HUDEDW
euskara indarberritzeko asmo hori.
Badirudi, azkenik, hirugarren ustekabea ere izan zuela Agustinek: leheQHQJRELOLEXUXKRULHQVDOPHQWDXVWHEDLQRRNHUUDJRDWHUD]LW]DLRQLW[XUD]¬  
DQ $]SHLWLDQ HJLQGDNR %DW]DU 1DJXVLHWDQ EHUH EL OLEXUXHQ ODXQD DOH
aurkeztu zituen Iturriagak, Herri-aginteen babes eske. Liburu horiek gaztelania
HUUD]DJRLNDVWHNRKHOEXUXDUHNLQLGDW]L]LWXHOD]LRHQ'LSXWD]LRDNODQDND]WHUtu ondoren, Gipuzkoako herriei liburu horiek gomendatzea erabaki zuen
$***$2 -' $-,   )RUX $OGXQGLD HJLQ ]HQ OLEXUXHQ JX]WLHQ HGR
PRUGRRQEDWHQ NDUJX%HUDDUGXUDWX]HQ3URELQW]LDNRKHUULJX]WLHWDUDOLEXUX
bakoitzetik ale bana bidaltzeaz, udal bakoitzak herriko maisu-maistren esku
MDU]LW]DQPDWHULDORNHVNRODQHUDELOW]HNR¬  
¬   ,NXV- , /DVD  
¬   (]]LWXHQEHKLQW]DWEHUDULD]HWDDSDUWHDUJLWDUDHPDQ%DGDNLJXMDNLQFabula-ipuinen
bukaeran hiztegitxo bat erantsi zuela. Hori ote zen begiz jotako eskola-hiztegia? Ez dirudi.
¬   ©/HKHQLNª GLRJXQHDQ H]LQ GD LQROD HUH OHKHQWDVXQ DUJLD] KLW] HJLQ %DWD HWD EHVWHD
azpimarratzen zituen berak, antzeko enfasiaz.
¬   .RQWXDNKRUUHODL]DWHUDGLUXDOGHWLNHVWXLELOLDL]DQJR]HQ$JXVWLQEHUDQRQHWDGLUXD
lagunen batek aurreratu ez zion: Zuaznabartarrek?
¬   ,NXV'LSXWD]LRDUHQ,,NR]LUNXODUUD*LSX]NRDNRDONDWHHL]X]HQGXD,WXUULDJDren bi ikasliburuak bidaltzen dizkietela eta herriko lehen hezkuntzako maisuari entregatzeko
HVDQD] ©OD 'LSXWDFLRQ KD FRQVLGHUDGR ~WLOHV SDUD OD HQVHxDQ]D S~EOLFD ORV GRV OLEULWRV TXH HO
3UHVELWHUR '$JXVWLQ 3DVFXDO GH ,WXUULDJD KD GDGR i OX] FRQ ORV WtWXORV GH 'LDORJRV %DVFR&DVWHOODQRV\$UWHGHDSUHQGHUiKDEODUODOHQJXD&DVWHOODQD3RUFX\DUD]RQOHUHPLWHDGMXQWRVGRV
HJHPSODUHVSDUDTXHVHVLUYDHQWUHJDUDOPDHVWURGHSULPHUDVOHWUDVGHHVDYLOODFRQUHFRPHQGDFLRQª(]]HQOHKHQHQJRDOGLD*LSX]NRDNR+HUULDJLQWHHNHUDEDNLKRULKDUW]HQ]XWHQDHWDH]]HQ
azkena gertatu ere. Larramendiren Imposible Vencidoaz geroztik, bere Hiztegi handia barne delarik, behin baino gehiagotan jardun zuten herri-agintariek lan horretan. Laguntza-bide hori bereziNL ]DEDOD L]DQ ]HQ WLN UD DUWHDQ KRJHLWD KDPDU EDW XUWH] DOHJLD ,]WXHWD $VWLJDUUDJD
Iturriaga, Juan Mateo Zabala, Lardizabal eta Agirre Asteasukoa sartu beharko lirateke gutxienez,
kasuan kasuko laguntza-molde diferenteaz halere, Herri-aginteen laguntza jasotakoen zerrenda
horretan.
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Arazoak arazo, aspaldiko bere ametsik goxoena, euskaldun neska-mutilentzat euskaraz eta erdaraz irakurtzen ikasteko bidea, hezurmamiturik ikusi zuen
,WXUULDJDN3DUWH]EDNDUULNRUGHDHWDLUDJDLW]D]EH]DOD/HNXWDQJHOGLW]HQ]HQ
hasierako asmo nagusi eta esplizitua, euskarari bizirik eutsi eta, ahal zelarik,
indarberritzekoa. Gaztelania hobeto ikasteko metodoa: kalera begira, hori izan
zen bere langintza osoaren azken emaitza publikoa. Administrazioaren akta
ofizialetan, behintzat, hala gelditu zen gorderik. Zuri-gorrizko ametsetik eguneroko errealitate nabarrera zenbateko aldea dagoen frogatzeko aukera ederra
L]DQ]XHQKRUUHWDQHUH+HUQDQLNREHQHIL]LDGXDN¬  
Suerte hobea izan zuen, nolanahi ere, bere hirugarren liburuarekin, Fabula-ipuinei buruzkoarekin. Ez dago dudarik hirugarren hori gertatu zela, luzarora, Agustinen produkzio osoan erakargarriena. Bere sarrerako bertsoa,
euscal errico gasteriari eskainitakoa, gertatu zen orobat bere filosofia soziokulturalaren azalpenik adierazgarriena. Euskarari bizirik eusteko, preserbaziobide hutsa ez zen aski bere ustean. Espezialistek language spread¬   GHLWX
ohi duten prozeduraz, hizkuntza apala funtzio berri eta jasoetara hedatuz inGDUWXEHKDU]HQHXVNDUD2UGXUDDUWHHUGDUDMDXQHWDMDEHL]DQGDNRJRLPDLODNR
esparru batzuetara sarbidea eskaini behar zitzaion baserritarren euskara jator
baina mugatuari. Kultura europarra euskaraz eskuratzeko apustua egiten zuen
Agustinek, bere Fabula-ipuinen eskaintzazko bertsoan:
1HUHHXVFDOHUULFR*D]WHULHGHUUD
(]GHWXVWHGHUDOD(JXLQODQDOIHUUD
,SXLDFLILQW]HDQ*XUH]RUFLFRDQ
&DQWDWFHFRQDLEDGD$UWXULFJRJRDQ
%DGLUDGHODWLxH]%DGLUDHUGHUD]
(]DOGLWXJXEHDU*XFHUHHXVFDUD]"
(] ]HQ KRUUHWDUD PXJDWX EHVWDOGH ,WXUULDJDUHQ WLN UD DUWHNR
MDUGXQD'RQRVWLDNRODJXQDUWHMDVRDQSDUWHKDUW]HQVHJLW]HD]JDLQHUDHXVNDODri-lanetan ere aurrera egin zuen, zezakeena emanez. Juan Mateo Zabalaren
aditz-liburuaren onespen-azterketan jardun zuen batetik, Iztuetarekin batean,
JDUDLNR GRNXPHQWD]LRDN DUJL DGLW]HUD HPDWHQ GXHQH]¬   (WD KRUL EH]DLQ
¬   +HUULDJLQWHDUHQ EDEHVD] HUH H] GLUXGL ,WXUULDJDUHQ OLEXUXHN *LSX]NRDNR HVNROHWDQ
harrera handi-handirik izan zutenik. Eskoletarako berrargitalpenik ez dugu, behintzat, ezagutzen.
Astigarragaren Diccionario ManualD DOGL] EDUUDEDUUD EHUUDUJLWDUDW]HQ HWD VDOW]HQ LQRL] +HUUL
DJLQWHWLNGRDQEDQDWX ]HQ*XW[LHQH]EHUUDUJLWDOSHQL]DQ]LWXHQ$VWLJDUUDJDUHQOLEXUXDNHKXQ
XUWHNR WDUWH OX]HDQ ,QW[DXVWL   =HUJDWLN L]DQ ]XHQ EDWDN KDLQ DUUDNDVWD NRPHUW]LDO KDQGLD
eta bestea zergatik gelditu zen aurrera atera ezinik? Gaurkoz ez dago erantzun argirik, galdera
horrentzat.
¬   %L HUDWDUD HJLQ RKL GD language spread edo hizkuntza-hedapena D  KL]WXQ JHKLDJR
EHUHJDQDWX] KL]NXQW]D KRUUHN E  RKLNR KL]WXQHN VDUUULHQLN KL]WXQ EDW]XHN  RUGXUD DUWH HUDELOL
JDEHNR IXQW]LRHVSDUUXHWDQ HUDELOL] EHUHQ KL]NXQW]D KRUL 'HILQL]LR [XPH EDLQD DUJL KDX 5REHUW
$&RRSHUL]RU]DLR &RRSHU DUJ 
¬   /DEXUELOGX]HVDQGH]DJXQDLWD/XLV9LOODVDQWHUHNLQEDWHDQ*LSX]NRDNR3URELQW]LDUHQ
NRQWXUD DUJLWDUDWX ]HOD -XDQ 0DWHR =DEDODUHQ   El Verbo Regular Vascongado del
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garrantzitsu dena, euskarari jendaurreko ekimenetan ordura arte izan gabeko
lekua eskaintzen saiatu zen eskolatik kanpora ere. Horrela etorri zen San
Inazioren martxa, ordura arte gaztelaniaz kantatu ohi zena, euskaraz jartzea
eta errotulazio publikoan euskarari presentzia argia ematen hastea. Hernaniko
hilerriaren sarreran dagoen goiburua ez zen, oker ez banago, bere saio horren
lekuko bakar gertatu.
NRPDUW[RDUHQHDQKLO]HQ$JXVWLQ,WXUULDJD+HUQDQLQXUWHUHkin. Hil baino sei urte lehenago egina zuen testamentua, burua argi zuelarik
DUWHDQ(UDEDWHNRNULVWDXNDWROLNRDLWRUWX]XHQEHUHEXUXD¬  

2. ITURRIAGA ETA GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIAK (1830-33)
Iturriagaren 1830eko planaz hitz egin ohi da normalean, urte horretako
%DW]DU 1DJXVLHWDQ$UUDVDWHQ HPDQ ]LW]DLRODNR LGHLDUL KDVLHUD 3UR]HVX OX]HD
izan zen ordea, ez egun bakarreko edo urtealdi bakarreko lana, egun hartan
martxan jarritakoa. Hiru urte iraun zuen kontuak, dokumentazio ofizialaren
DUJLWDQ HWLN UD KRWV JHUUD KDVL DUWH  2VR JLUR QDKDVLD JHUWDWX ]HQ
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
DQ KXWV HJLQGDNR¬   HWD DQ EHUULUR SODQWHDWXULNR DVPRD EHUSL]WHDORUWX]HQHDQ$UUDVDWHQHJLQGDNR%DW]DU1DJXVLHWDQ;9,,,PHQdeko 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
QDKL ]HQ (ONDUWH KRUL ©IRPHQWDU OD DJULFXOWXUD DUWHV \ FRPHUFLR GHO GLVWULWR
GHOD3URYLQFLDHVWHQGLpQGRODViFXDQWRFUH\HVHVXVFHSWLEOHGHFRQFXUULUiOD
PD\RUSURVSHULGDGGHOSDLVª
Hori zela-eta, beste elkarte bat ere sortzea komeniko zela esan zuen,
$UUDVDWHNR EDW]DUUDOGL KRUUHWDQ =XPDLDNR -RDNLQ )UDQW]LVNR %DUURHWD $OGDmarrek. Euskara indarberritzeko Elkarte ofizial bat. Asmoa ez omen zen berea:
dialecto vizcaíno,DQ 9LOODVDQWH 'DWX[HKHDJRDNQDKLGLWXHQDNMREH]D,WXUULDJDN,]WXHWDULNRD]DURDUHQHDQHWDHNRRWVDLODUHQDQHJLQGDNRHVNXWLW]HWDUD LGD]ODQ
KRQHQ9,HUDQVNLQHDQGDWR] ELDN 
¬   -RVH ,QD]LR /DVDUHQ HWD JDLQHUDNR ELRJUDIR JHKLHQHQ XVWHDQ RVR QHNH] L]DQ ]LWHNHHQ
KDODNRJL]RQD9ROWDLUHUHQMDUUDLW]DLOHVXWVX /DVD   
¬   +REHWR HVDQLN %DW]DU 1DJXVLHN RQDUWX EDL EDLQD NR JHUWDNDULHQJDWLN DXUUHUD
eraman ezineko ekimena izan zen hura.
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Juan Bautista Erro euskalari eta politikari erregezaleak, une horretan Erregeren
«Consejo de Estado»koa zenak ¬   EXOW]DWX RPHQ ]XHQ KRUUHWDUD $VPR
MDNLQD ]XHQ HONDUWH KRQHN %DUURHWD$OGDPDUUHQ HVDQHDQ ©XQD 6RFLHGDG TXH
SURFXUH OD FRQVHUYDFLyQ p LOXVWUDFLyQ GH OD OHQJXD EDVFRQJDGDª *LSX]NRDNR
Batzar Nagusiek, Erroren euskaltzaletasuna kontuan izanik eta gaiaren garrantziaz jabeturik, ontzat eman zuten proposamen hori ere. Gauza bat esan zuten,
halere: elkarte bi sortu ordez hobe zela dena batean egitea. Hobe zela Sustapen-elkarte bakarrak, Sociedad de fomento de artes de Guipúzcoa delakoak,
HQNDUJX ELDN MDVR HWD ODQ ELDN EHUDN HJLWHD¬   ©(XVNDUD EL]LULN JRUGH HWD
ilustratzeko neurriak» proposatzea eskatu zitzaion beraz, industria eta merkatariW]D NRQWXH] JDLQHUD HNR %DW]DU 1DJXVLHWDQ VRUWXWDNR 6XVWDSHQHONDUWH
HGR6XVWDSHQEDW]RUGHDUL¬  

Erabakiaren garrantzia
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, parW]LDODN HWD LQSOL]LWXDN JHKLHQHWDQ¬   2UDLQJRDQ RUGHD HXVNDUDUHQ aldeko
politika egin nahi zen, batetik, eta politika orokorra bestetik: euskara bizirik
ateratzeko eta ilustratzeko neurriak planteatzea eskatzen zitzaion Sustapen-batzordeari. Euskararen bizia arriskuan zegoela onartu zen, beraz, Gipuzkoako
¬   -DNLQ EDGDNLJX EHVWDOGH DQW]HNR DVPRDN ]HUDELOW]DOD EXUXDQ %L]NDLNR %DW]DU QDJXsietan aurkeztu eta aurrera ateratzeko intentzioz, Abandoko Ulibarrik. Erroren miresle handia zela
8OLEDUULKRULHUHJDX]DMDNLQDGD3URELQW]LDELHWDNRHJLWDVPRHNORWXUD]X]HQLNEDRWH]XWHQHWD
baiezkotan zer-nolakoa, ezin liteke, gaurko informazioaren argitan, zehaztu. Ulibarriren Gutunliburuaren irakurketa nekoso eta zehatzak sorpresa bat baino gehiago emango liguke ordea, seguruenik, guztioi.
¬   1RODWDQ KDUWX ]HQ KDLQ HUDEDNL VHQGRD DXUUHNDUL H]DJXQLN JDEHD %DW]DU 1DJXVLHQ
bilaldi bakarrean? Garaia oso zen berezia, eta horrek ekarriko zuen, seguruenik, beste erabaki
KDQGL HWD H]WDEDLGDJDUUL EDW]XHQ DUWHDQ KRUL HUH VDUWX DKDO L]DQD 'HLJDUULD GD EHVWHDN EHVWH
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.
¬   %DW]RUGHKRULKDVLHUDQQRUNRVDWX]XHQKRULHUHH]DJXQDGD-RDNLQ)UDQW]LVNR%DUURHWD$OGDPDU 0DQXHO -RDNLQ GH ,JHUDELGH -RVH 0DULD =DEDOD HWD )UDQFLVFR GH 3DODFLRV L]DQ ]LUHQ
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,
KRUWD] ,WXUULDJDUHQ DVSDOGLNR ODJXQ HWD IRUXDOGXQD -RVH 0DULD =DEDOD ©FRQGH GH 9LOODIXHUWHVª
KDQGLNL WRORVDUUD9LOODIXHUWHVNR NRQGH KRUL *LSX]NRDNR MHIH SROLWLNR L]DQ ]HQ DQ %HUDN
esana izan behar zuen garai hartan, Iturriagaren burutik pentsatzen zuela. Liberal moderatuen multzora bideratua zegoen Zabala hori, eta badakigu Iturriaga biziki estimatzen zuela.
¬   (UDEDNL SDUW]LDODN HWD LQSOL]LWXDN EDL EDLQD H] KRUUHJDWLN HUDJLQLN JDEHDN %HUWDNR
herri-ordezkarien erabakiz edo onespenez hartu izan ziren neurri horietariko zenbait, eta gogoz
kontra edo goitik beherako ezarpen argiz beste hainbat.
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Batzar Nagusietan. Euskararen gizarte-dimentsioa garrantzizko gai bihurturik
DJHUWX ]HQ OHKHQHQJR DOGL] 3URELQW]LDNR KHUULDJLQWHDUHQ RUJDQR JRUHQHDQ
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 hartzeko, 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 Nagusira ekartzeko baizik. Ez dago konstantziarik, halako plangintza-saiorik egin
L]DQD] D EDLQR OHKHQ (] GLUXGL HUD EHUHDQ KDLQ HUDEDNL ]DEDOLN KDUWX
zenik berriro XIX. mende osoan. Euskararen aldeko plangintza instituzionalean garrantzizkoa izandako une batez ari gara, beraz, hizketan.
Horrekin batera, beste zerbait ere eskatu zitzaion Sustapen-batzordeari: euskara ilustratzeko neurriak plantea zitzala. Behar bezala argitu gabe dago gure
artean, orduko Gipuzkoan euskara ilustratzea]HUL]DQ]LWHNHHQ¬  1RODQDKLGHOD
ere, erronka handia zen plangintza hori, bai proposamen konkretua egin behar zuen
batzordearentzat eta bai, bereziki, proposamena onartuz gero neurri konkretuak
DSOLNDWXEHKDUNR]LWX]WHQ%DW]DU1DJXVLHQW]DWHWD)RUX$OGXQGLDUHQW]DW

Sustapen-batzordea martxan jartzea
/DX DORU QDJXVL EHUH]L ]LWXHQ 6XVWDSHQEDW]RUGHDN HDQ EHUWDQ EHUH
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, literaWXUDNR EDW]RUGHDWDODUHQ HJLWHNRD KRQDNR KDX ]HQ ©'LVSRVLFLRQHV GLULJLGDV D
FRQVHUYDUQXHVWUDOHQJXDEDVFRQJDGDQDWLYDGHHVWDV3URYLQFLDVªSODQWHDW]HD

Enkargua nork nori noiz
3ODQD LGDW]L HWD %DW]DU 1DJXVLHWDQ DXUNH]WHNR HUDEDNLD KDUWXD ]HJRHQ
EHUD] 2UDLQ XUWHEHWHNR HSHDQ EHWH HJLQ EHKDU ]HQ HUDEDNL KRUL$GLWXUHQ
¬   +L]NXQW]DNNDQSRNRHWDEHUWDNRKDLQEDWHQXVWHDQEHUHNLQ]XHQEDMH]DHVWLJPDX[DW]HD
L]DQ ]LWHNHHQ EDWHWLN LOXVWUD]LRODQ KRUL (XVNDUD FRUSXVSODQJLQW]D HJRNL EDWH] KDQGLNLVRLQHNR] MDQ]WHNR SUHVWDW]HD WHUPLQRORJLD WHNQLNRDQ cultivation eta elaboration stage direlakoen
KXUELOHNR HJLQNL]XQD  L]DQ ]LWHNHHQ EHVWH DVPR EDW (XVNDOW]DLQGLDUHQ PRGXNR DGLWXHONDUWH EDW
sortzea bestea: jakin badakigu, Erroren eta Ulibarriren buruan bueltaka zebilela ideia hori. Euskarari eskolan sarbide zabala, ordura artekoa baino zabalagoa eta eragingarriagoa, ematea izan
]LWHNHHQ EHVWH QHXUULD«%DOLWHNH D]NHQLN HXVNDUD ilustratzeko asmoaren azpian helburu horiek
guztiak eta beste zenbait gehiago egon izana.
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bat behar zuen Sustapen-batzordeak, literatura-ataleko lana garaiz eta zuzen
HJLWHNR $GLWX JLVD $JXVWLQ ,WXUULDJD DXNHUDWX ]HQ¬   %DOLWHNH HQNDUJXD
lehendabizi Iztuetari eman izana, Villafuertes-ko kondeak edo dena delakoak, Iztuetak enkargua onartu ez eta, honek hala aholkaturik, enkargua
D]NHQLN ,WXUULDJDUL SDVD L]DQD¬   %DOLWHNH RUREDW HVNDLQW]D ]X]HQHDQ
Iturriagari egin izana. Kontua da berari enkargatu zitzaiola eta, eskutitz perWVRQDOHWDWLNGDNLJXQH]NRXUWDUULODUHQHUDNRSUHVWDWXD]XHODEHUHRURL
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
LNDVPDWHULDODN SUHVWDW]HQ DUL ]HQ EXUXEHODUUL ,]WXHWDUHQ ODJXQW]D]¬  
(VNXWLW]DNRXUWDUULODUHQHNRDEDOGLQEDGDHWDKRULLDVHJXUXW]DWHPDQ
OLWHNH 3URELQW]LDUHQ DUW[LER RIL]LDOHWDNR EHVWH GRNXPHQWXHQ GDWHQ DUJLWDQ
HQNDUJXD HNR XGDQ X]WDLODUHQ ELJDUUHQ KDPDERVWDOGLWLN DXUUHUD  HGR
XGD]NHQHDQ HJLQ ]LW]DLRQ ,WXUULDJDUL HWD KRQHN HDQ EHUWDQ SUHVWDWX
zuen planaren lehen idazkuntza, eta Zabala batzordekideari bidali. Bere
SODQDUHQNRSLDEDW,]WXHWDULELGDOL]LRQNRXUWDUULODUHQHDQHVNXWLW]H]
hari ere.

Tramitazio-lana eta liburu-prestakuntza
%DGDNLJX NR HNDLQHDQ HJLQGDNR GHVNDUJXWLN HWD DUW[LERHWDQ RQGR
gorderik agertu diren lau oroitza-idazkietatik, lanean gogor jardun zutela Batzorde-atal guztiek. Lanean eta ilusio handiz. Ekonomia aldetik oso egoera
WULVWHDQ]HJRHQ3URELQW]LDEXUGLQJLQW]DJDLQEHKHUDEL]LDQ]HWRUUHQHWD'RQRVWLDNR HWD 3DVDLDNR PHUNDWDULW]D EXUXD MDVR H]LQLN ]HELOHQ +RUUH]D] JDLQHUD
DSDUWHNRODUULDOGLDVRUWX]HQHNRXUULD]DURHWDQW[RVWHQDHJLWHNRHQNDUJXD
HPDQ ]HQ LD XQH EHUHDQ )UDQW]LDWLN EHUWDUDW]HQ KDVLDN ]LUHQ HVSDLQRO HUUH ¬   (]GDGRNXPHQWXULNH]DJXW]HQDUJLGH]DNHHQLNQRODWDQHUDEDNL]HQHQNDUJXDEHUDUL
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,
RUGHD 7RORVDNR =DEDOD KDQGLNLD 9LOODIXHUWHVNR NRQGHD L]DQJR ]HQ HQNDUJXHPDLOH *DX]D EDtegatik diot «seguruago»: txostena, egindakoan, hari pasa zion Iturriagak. Enkargua eman duenari erantzun ohi zaio, normalean, enkargua egindakoan.
¬   (]GDKRULDVPDNDULKXWVD%DGDXUWDUULODUHQHNRHVNXWLW]D PRWLERULNEDGDHVNXWLW]
KRULLDVHJXUXNRXUWDUULODUHQHNRDGHODXVWHL]DWHNR ,WXUULDJDN,]WXHWDULKRQDNRKDXHVDWHQ
diona: «Nere adizquide mamia: ona ni berorren deseori conforme ocupatua, gure eusquera escuetatic joan ez daguigun, nere buruan bideac billatcen.(PHQDUTXLWXFRGX&RQGH9LOODIXHUWHDULELJDOGXGHUDQSDSHUDUHQFRSLD&KLWJXVWDWX]DLRHWDQDLFRGHWEHURUUHQJRJRFRDHUHL]DQGHGLQª
%HOW[H]NRDQLUHD 
¬   ,WXUULDJDNRVRNRQWXDQKDUW]HQ]LWXHQ,]WXHWDUHQHVDQDNJHURLNXVLNRGHQH]HWDEHUH
EXUXD H] ]XHQ QDEDUPHQGX QDKL +RUUD NR XUWDUULODUHQ HNR HVNXWLW]HDQ ,]WXHWDUL ]HU HVDWHQ
GLRQ ©,UDFXUUL HWD ELXUWX FR  GLW LxRUL HFHU HVDQ JDEH FHUHQ EHURUUHF EDGDTXL H] GH WH OD PDLWH
ODQGDUHRULFH]LxRUHQ DXWDQ LELOWFHDUHH]  LWRUFLFR " H W DH] RQHUDFRª
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IX[LDWXDN HWD HUUHIX[LDWX KDLHL¬   DXUUH HJLWHNR WHUW]LRDN HUDWX EHKDU L]DQ
]LWXHQ 3URELQW]LDN 7URSDHUDW]H KRUUHN RKL] NDQSRNR JDVWX KDQGLDN HNDUUL
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
©OD TXHVWLyQ EDVFRQJDGDª JRUSX]WHQ /DVDODUHQ HVDQHDQ ©XQD TXHVWLyQ PiV
GRORURVD \ VDQJULHQWD SRU Vt PLVPD FRPR VL QR IXHUDQ VXILFLHQWHV ODV TXH
H[LVWtDQª(VWXWDVXQHNRHJRHUDKRUUHWDQHXVNDUDLQGDUEHUULW]HNRW[RVWHQDULHUH
garrantzi handia ematen zitzaion: oinarri egokiak gerta zitezkeen bata eta
bestea, Gipuzkoako egoera sozioekonomikoa eta soziokulturala hobetzen hasWHNR7[RVWHQDNH]]LUHQJRJRHWDWHRULNRKXWVPRGXDQHQNDUJDWX*LSX]NRDNR
arazo sozial, ekonomiko, politiko eta kulturalentzako konponbide gisa baizik.
Ez zebiltzan Batzar Nagusiak teoria sakonen bila, bertatik bertara aplikatzen
KDVL DKDO L]DWHNR QHXUULHQ JDOGH]ND EDL]LN 3URSRVDPHQ NRQNUHWXDN HVNDW]HQ
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
EDL]LN¬   2UGXUD DUWHNR HVNRODHUHGX HOHELGXQD$VWLJDUUDJDUHQD EHUH]LNL
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 txosteQHDQ¬   $XUUHUDSHQ KDQGLD ]HQ KRUL HVNRODUHQ MDUGXQD JL]DUWHJLURDQ
txertatu beharra baitzegoen aurrera eraman nahi zen hizkuntza-politika orokorra eztabaida didaktiko antzuetan galduko ez bazen.
)RUPXOD]LR WHRULNR HWD SODQWHDPHQGX SURJUDPDWLNR KRUL H] ]HQ RUGHD
aski. Helburu-finkapena eta inplementaziorako zehaztapena ez ziren aski,
hizkuntza-plangintzazko proposamen hura benetako ekimen bihurtu ahal izaWHNR %DOLDELGHDN HUH EHKDU ]LUHQ KRUUHWDUDNR 3ODQD DXUUHUD DWHUDNR ED]HQ
besteak beste, elebitasun beterako material sorta zabala prestatu beharra zegoen. Norbaitek prestatu behar zuen material sorta hori ere, bere oroitzatxostena proposamen hutsean geldituko ez bazen. Agustinek berak hala deliberaturik, 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 presaka jardun zutela hurrengo hilabeteetan Iturriagak eta Iztuetak, material¬   DQ )UDQW]LDUD LKHV HJLQ EHKDUUHDQ JHUWDWXWDNR HUUHIX[LDWX IUDQWVHVWX HWD OLEHUDO
askotxok, une batez, Espainiara itzultzea erabaki zuen.
¬   7HUPLQRKRUUHNLQHVDQQDKLGHQD]LNXVEDWHWLNDXUUHUDJR]HKD]WXNRGHQDHWDEHVWHWLNMDWRUUL]NRGHILQL]LRD]DOSHQDLQ )LVKPDQ HWD/RYDV  
¬   $XUUHUDJR D]DOGXNRGD ]HUWDQ
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VRUNXQW]D KRUUHWDQ¬   ,WXUULDJDUHQ L]HQHDQ MRDQ ED]LUHQ HUH PDWHULDODN
jakin badakigu Iztuetaren parte-hartzea ez zela hutsaren hurrengoa izan: Agustinek euskaraz prestaturiko liburu-atalen hizkuntza-orrazketa egiten zuen Iztuetak, batetik. Beste zenbaitetan, berriz, Agustinek erdaraz prestaturiko zati
EDW]XHQHXVNDOLW]XOSHQDEHUDNHJLWHQ]XHQ]X]HQHDQ¬  /LEXUXDNNDUWLOOD
HWD EL GLDORJR HGR MRODVOLEXUXW[R SUHVW L]DQ QDKL ]LWXHQ ,WXUULDJDN NR
X]WDLOHUDNR%DW]DU1DJXVLDN'RQRVWLDQELOW]HQ]LUHQHUDNR¬  

1831ko Batzar Nagusiak
'RQRVWLDQL]DWHNRDN]LUHQ%DW]DU1DJXVLDNX]WDLOHDQ$XUUHWLNHNDLQDUHQ
6an, Sustapen-batzordea bildu eta Iturriagak egindako lana aztertu zuen. HerQDQLDUUDN ,]WXHWDUHQ ODJXQW]D]  HJLQGDNR ODQD LNXVL HWD RQW]DW HPDQ ]HQ
(VNDELGHNRQNUHWXDUHNLQMRDQ]HQ6XVWDSHQEDW]RUGHD'RQRVWLDUD%DW]DU1DJXVLHWDUD©3HGLPRVD96VHVLUYDGLFWDUHQODPDWHULDODVGLVSRVLFLRQHVTXH
MX]JXHFRQYHQLHQWHVSDUDOOHQDUORVLQWHUHVDQWHVILQHVSURSXHVWRVª+RWVSODna onartu eta berehala aplikatzen hasteko neurriak hartzeko.
'RQRVWLDNR %DW]DU 1DJXVLHWDQ H] ]HQ JLUR L]DQ NR X]WDLOHDQ (]
Iturriagaren txostenagatik, Merkataritza eta Industria alorreko idazkiak astindu
]LWXHQKDXWVHQJDWLNEDL]LN'LUXDIDOWD]LW]DLHQ+HUULDJLQWHHLEHVWDOGHH]HUWDQ
KDVL DKDO L]DWHNR$XUUHNR XUWHDQ XUULD]DURHWDQ )UDQW]LDWLN EXHOWDQ ]HWR]HQ
HUUHIX[LDWXHQDX]LDVRUWX]HQHDQWURSDNGHLWXHWDHUDWXEHKDUL]DQ]LWXHQ3URELQ
W]LDNEHUHNRQWXUDQRVNLHWDJDVWXKDQGLDNHNDUUL]LWXHQKRUUHN¬  'LUXHQ
jestioaz ere baziren zalantzak.
Giro horretan aztertu zen, beraz, Iturriagak idatzi eta Sustapen-batzordeak
EHUHHJLQGDNRSURSRVDPHQD9,,NRGDWDGDUDPDQDNWDQ]HUDHVDWHQGD
¬   %DGDNLJXHVNXWLW]EDWHWLNEHUHODWLQLNDVOHL]DQGDNRDXQHKRUUHWDQ+HUQDQLNROHKHQ
letretako maisu zena, berarekin ari zela lanean, kartilla prestatzen eta material berriak ikasleekin
SUREDW]HQ 3DSHUHWDQ KDODNRULN DJHUL H] EDGD HUH HVSUHVXNL EDOLWHNH$JXVWLQHQ DQDLD &D\HWDQRN
eta Manuel Larrarte organo-jole eta maisu-ohiak ere langintza horretan lagundu izana.
¬   +RQHWD]GXGDULNGXHQDNLUDNXUELW]DLGD]ODQKRQHQ9,HUDQVNLQHNRHVNXWLW]DNEDWH]
HUHGRNXPHQWXWLNKDVL HWD HQHUDLQRNRDN
¬   (] ]HQ SRVLEOH L]DQ NDUWLOOD DXUUH] EXNDWX ]XHQ HWD DOH EDW %DW]DU 1DJXVLUD HUDPDQ
ahal izan zen, baina dialogo-jolasen liburutxoa ez. Lagin bat eman zen hortik, ez liburuxka osoa.
$]DURDQ ODQHDQ DUL ]HQ ,WXUUULDJD RUDLQGLN ,]WXHWDUHNLQ %DGDJR PRWLERULN DQ HUH KRUUHWDQ
jarraituko zuela uste izateko. Une batetik aurrera, gainera, bestelako lana sartu zitzaion tartean,
hori ere Sustapen-batzordearen enkarguz, itxuraz: euskara-erdara hiztegia.
¬   +HUQDQLQ HUDWX ]LUHQ 3URELQW]LDNR7HUW]LRDN HWD %DW]DU1DJXVLHN EHUWDNR DONDWHDUL$JXVWLQ ,WXUULDJDUHQ DQDLDUL SDVD ]LRWHQ JDVWXRUGDLQD LNXV GLUXDOW[RUWHJLDUHQ DUJLELGHDN
 RU 8UUHW[XNR DUW[LERD  2KDUW]HNRD GD ELGH EDWH] -XDQ ,JQD]LR ,]WXHWDUHQ VROGDWD HUH
KDQ D]DOGXD DJHUL GHOD ©0LO RFKRFLHQWRV UHDOHV GH YHOORQ SDJDGRV D 'RQ -XDQ ,JQDFLR GH ,]WXHWDFHODGRUGHODSXHUWDGHWLHUUDGHODFLXGDGGH6DQ6HEDVWLDQSRUVXVDODULRGHPHGLRDxRª
 RU 
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D  H XVNDUDLQGDUEHUULW]HNRSODQD-RDNLQ)UDQW]LVNR%DUURHWD$OGDPDUUHN
HWD EHVWH KLUX EDW]RUGHNLGHN DXUNH]WX ]XWHOD¬   %DW]DU 1DJXVLHtako kideentzat deskargua eman zutela, eta azken hauek eskerrak
eman zizkietela lau batzordekideei.
E  (] ]HQ GXGDULN HJLWHQ EDW]RUGHNLGHDN RVR SHUWVRQD HJRNLDN ]LUHOD
jakitez eta eskuartez, eta, beraz, haiek esandakoa kontuan hartzekoa
]HOD ©/RV VHxRUHV TXH FRPSRQHQ OD -XQWD GH IRPHQWR VRQ GH ODV
SULQFLSDOHVLOXVWUDFLRQHVGHO3DLV\VXVSULPHURVFDSLWDOLVWDVª
F(
 VNHUUDN HPDWHQ ]LW]DL]NLHQ XUWHEHWHDQ HJLQGDNR ODQDJDWLN ©2SLQDPRVTXH96GHEHPDQLIHVWDUVXJUDWLWXGiORV&DEDOOHURVTXHFRPponen la Junta de fomento.»
G$
 XUUHUDELGHULN RUGHD H] ]HQ HPDWHQ 3URELQW]LD H] ]HJRHQ XQH KRrretan, erabaki sendorik hartzeko egoeran. Horra esplikazioa, Batzar
1DJXVLHQHJXQKRUUHWDNRDNWDQMDVRD©'RORURVRHVTXHODSHQXULDGH
IRQGRVQRSHUPLWDi96GHVWLQDUDOJXQRVSDUDFRRSHUDUiORVPLVPRV
ILQHV 3HUR HO GpILFLW JUDQGH TXH VH REVHUYD HQ ORV SUHVXSXHVWRV DXQ
SDUD FXEULU ODV DWHQFLRQHV FRUULHQWHV \ SHUHQWRULDV \ ORV JUDYiPHQHV
KDUWRFUHFLGRVGHTXHVHTXHMDQORVSXHEORVGH96VHRSRQHQiVXV
ELHQGHFLGLGRVGHVHRVHQHVWDSDUWHª¬  HWDD]NHQLN
H(
 VNHU RQH]NR DLWRUPHQD HJLQ ]LW]DLHQ W[RVWHQJLOHHL 6XVWDSHQED
tzordeak berak ez hainbat, baina aditu konkretuek bai buru-belarri, lan
handia egina zuten hainbat txostenetan. Aditu horiei ere zerbait aitortu nahi izan zitzaien, eta Sustapen-batzordearen kide izendatu zituzten.
+RUUD JDUDLNR GRNXPHQWXD ©GHFODUDQGR VX DSUHFLR SDUWLFXODU i ORV
VHxRUHV ' 'RPLQJR ,ULEH ' $JXVWLQ GH ,WXUULDJD 3UHVEtWHURV '
$QWRQLR5DPRQ\'0LJXHOGH$]FDUDWHTXHSRUVXV HVIXHU]RVKDQ
PHUHFLGR HO KRQURVR WtWXOR GH 6yFLRV GH PpULWR /D 'LSXWDFLRQ H[DPLQDQGRGHWHQLGDPHQWHORVWUDEDMRVTXHKDQSUHVHQWDGRSRGUiKDFHU
OR QHFHVDULR i ILQ GH TXH HO SDLV UHFLED HQ FXDQWR VH SXHGD HO UHVXOWDGR GH OR TXH WHQJDQ GH ~WLO \ SUDFWLFDEOH VXV SUR\HFWRV  RU 
Ezezko biribilik ez zuten jaso, ez Iturriagaren planak eta ez gainerakoek. Egoera hobetu arte ez zegoen, ordea, zer eginik.
.RQWX KRULHQ EHUUL HPDQ ]LRQ KDQGLN JXW[LUD 7RORVDNR =DEDOD ED
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¬   %HVWH KLUXUDN JRUDJR DGLHUD]LWDNRDN GLUD 0DQXHO -RDTXLQ ,JHUDELGH -RVH 0DULD
=DEDODHWD)UDQFLVFR 3DODFLRV
¬   'LUXNRQWXHQ HNR HVWXWDVXQDN DXUUHUDQW]HDQ KREHWXNR ]LUHQ HVSHUDQW]D DJHUWX
]XWHQKRUUHWDQDGLWX]LUHQHN$OHMDQGUR%XUJHN HWD-RDTXLQ$QWRQLR 2OD]LUHJLN
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rriagak Iztuetari, oraingoan erdaraz, abuztuaren bian: «el Conde no estaba
FRQWHQWRGHOGHVFDUJRGHODFRPLVLyQ\GHFUHWRGHODV-XQWDVHQTXHSDUHFHVH
GLFHTXHODSURYLQFLDQRVHKDOODFRQPHGLRVSDUDSURSRUFLRQiUVHORVDOD-XQWD GH )RPHQWR GH OD ,QGXVWULD GHO 3DtV 0H DxDGtD TXH SDUD QXHVWURV OLEULWRV
QRVHQHFHVLWDUiQPXFKRV\TXHSRGUiSURSRUFLRQiUVHORVUHJXODUPHQWHOD-XQWDª LNXV9,HUDQVNLQDGRNXPHQWXD
2UGXUDNRHUGLKLW]HJLQD]HJRHQ,WXUULDJD'RQRVWLDNR%DURMDHW[HDUHNLQ
liburuak inprimatzeko. Liburuen zuzenketa-lana Iztuetaren esku jartzeko asmoa-edo zuen Agustinek. Baita zertxobait ordaintzeko ere. Iturriagak berak
sosik kobratu gabe egin zuen lan guztia, eta halaxe jarraitzeko asmoa
]XHQ¬  

1832ko Batzar Nagusiak
Lanean jarraitu zuten Iturriagak eta Iztuetak, beren eskola-liburuekin.
=DLQ]HXGHQGLUXDQRL]HWRUULNR6XVWDSHQEDW]RUGHDHUHEDL'HQERUDDXUUHUD
zihoan, ordea, eta diru-itxaropena ez zen hezurmamitzen.
%HUDULD]NRELOHUDHJLQ]XHQ6XVWDSHQEDW]RUGHDNNRHNDLQDUHQDQ
Kexu gogorra egin zien Batzar Nagusiei: dirurik gabe alferrikakoa zela hain
6XVWDSHQEDW]RUGH GRWRUHD ©QHJiQGRVH ORV SUHFLVRV PHGLRV SDUD OOHQDU ORV
REMHWRV LQGLFDGRV OD LQIOXHQFLD GH HVWD &RPLVLRQ HQ HO SDLV HV GH QLQJXQD
FRQVLGHUDFLRQª-DUUDLWXEHKDUED]XWHQHPDWHNREDOLDELGHDN+RUGDJRDMR]XHQ
6XVWDSHQEDW]RUGHDNEHVWHODHVDQLN¬  
Etorri zen Batzar Nagusiak egiteko eguna. Egundoko eskandaloa sortu
]HQ EHUWDQ 'RQRVWLDUUHN DWHUD ]XWHQ W[RVWHQDUHNLQ Memoria justificativa de
¬   +RQHOD ]LRHQ ,WXUULDJDN ,]WXHWDUL DEX]WXDUHQ ELNR HVNXWLW]HDQ ©%DURMD TXH HVWi
GHVRFXSDGR \ 9G KDEUiQ GH WUDEDMDU \ \R PH DOHJUDUtD PXFKtVLPR GH TXH 9G VDFDVH DOJXQD
XWLOLGDG FRPR OR PHUHFH 1RVRWURV DSDL]MHQGHDN DOHJLD  TXH QR QHFHVLWDPRV GH HVWRV UHFXUVRV
para mantenernos debemos trabajar para los que no los tienen.»
¬   .H[XLGD]NLDN KRQHOD GLR 9, (VSRVLFLRQ GH OD -XQWD GH )RPHQWR «Nos
DSUHVXUDPRV i LQVWDODU HVWD &RPLVLRQ FHOHEUy DOJXQDV VHVLRQHV IRUPy HO UHJODPHQWR SDUD HO UHJLPHQ GH HOOD \ SUHVHQWy VXV SULPHUDV WDUHV D i ODV MXQWDV JHQHUDOHV FHOHEUDGDV SRU 9 6 HQ OD
FLXGDG GH 6DQ 6HEDVWLDQ HO DxR ~OWLPR SDVDQGR DO SRSLR WLHPSR i VX FRQVLGHUDFLRQ GLIHUHQWHV
REVHUYDFLRQHV GLULJLGDV DO ORJUR GH VXV GHVHRV /D JUDYHGDG GH OD PDWHULD \ HO LQWHUHV TXH WLHQH
WRGR HO SDLV HQ ORV UDPRV TXH DEUD]D DTXHOOD H[SRVLFLRQ QRV LQVSLUy XQD MXVWD HVSHUDQ]D GH TXH
VH LQVHUWDULD HQ ODV DFWDV GHO UHIHULGR FRQJUHVR PiV ELHQ SDUD TXH HO S~EOLFR WXELHVH QRWLFLD GH
HVWDV LGHDV TXH SRU HO FRUWR PpULWR GH QXHVWUR WUDEDMR (Q WDO HVWDGR VH QRV FRPXQLFy SRU OD
'LSXWDFLRQORUHVXHOWRSRUODVFLWDGDV~OWLPDVMXQWDVJHQHUDOHVFRQRFLPRVDSULPHUDYLVWDTXHVXV
HIHFWRV GHMDQ SDUDOL]DGR HO FXUVR GHO LQWHUHVDQWH SODQ SUHVFULWR SRU ODV FHOHEUDGDV HQ 0RQGUDJRQ
HO DxR DQWHULRU (IHFWLYDPHQWH QHJiQGRVH ORV SUHFLVRV PHGLRV SDUD OOHQDU ORV REMHWRV LQGLFDGRV
OD LQIOXHQFLD GH HVWD &RPLVLRQ HQ HO SDLV HV GH QLQJXQD FRQVLGHUDFLRQª -DUUDLWXNR EDGXWH HPDteko baliabideak. Izenpetzaile: Marques de Narros, Conde de Monterron, Jose Ramon Mendia, El
&RQGHGH3HxDIORULGD(O&RQGHGH9LOODIXHUWHV*DVSDUGH$UDQJXUHQ,JQDFLRGH=DYDOD $**
*$2-'$-, 
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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
W[RVWHQDN D  SDVDW]HNR DGXDQDN (EURWLN NRVWDUD HWD %LGDVRDUD 'RQRVWLD HWD
LQJXUXDEL]LULNDWHUDNRED]LUHQHWDE EHUDLHNH]]HXGHODIRUXHQDXUNDEL]LELdea ukatzen zien zenbait foru-xedapen birmoldatzearen alde baizik. Gipuzkoako herri gehien-gehienetako ordezkariak oso kontra agertu ziren. BaW]DUUDUHQXVWH]W[RVWHQKRUUHN©RIHQGHiORV)XHURVSULYLOHJLRVEXHQRVXVRV
\ FRVWXPEUHV GH *XLSX]FRDª HWD DNWDQ MDUULDUD]L ]HQ ©OD FRPSOHWD \ S~EOLFD
GHVDSUREDFLRQGHHVWDMXQWDJHQHUDODOH[SUHVDGRIROOHWRª'RQRVWLDUUHQHUDQ
W]XQD ©TXH KD VDELGR \ VDEH GDU SUXHYDV GH VX DGKHVLRQ i ODV LQVWLWXFLRQHV
IRUDOHVTXHDPD\UHVSHWD « SHURSURWHVWDHOGHFUHWRTXHDFDEDGHKDFHUOD
Junta». Aurreko urtean bere ordezkariek Azpeitian esandakoari eusten zion
'RQRVWLDN3DVDLDEHUHDOGHDJHUWX]HQRUDLQJRDQ
Ez zegoen girorik, Iturriagaren bi liburuekin zer egin behar zen ganoraz
eztabaidatu eta erabaki argi bat hartzeko. Edozein hasten zen, foruen automutilazioa eztabaida-gai bihurturiko bilera batean, umeentzako kartillak eta diaORJRMRODVDN [HKHNLUR D]WHUW]HQ« =HUEDLW HUDEDNL ]HQ KDOHUH JHURNR SDSHUHtatik 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. ErabaNLPHQKDQGLDEDL EDLQDGLUXULN H]KRUL ]HQ LW[XUD]3URELQW]LDNR DJLQWHDUHQ
une hartako egoera. Beste urtebete itxaron behar izan zen, ganorazko pauso
bat aurrera eman gabe.
6XVWDSHQEDW]RUGHD NR PDLDW]HDQ ELOGX ]HQ D]NHQLN ]HU HJLQ
deliberatzeko. Maiatzeko bilera horretan, Iturriagaren txostenaren azalpen
laburtua eman zen. Alde batetik laburpena, eta bestetik berrikuntza ohargaUULDNRW[RVWHQHDQHXVNDUDUHQJDLW]DHVNRODQ]HJRHODHVDWHQ]HQ(VNRODQ EDNDUULN 2UDLQ EHUUL] JDLW]DUHQ ELJDUUHQ IRNRD LGHQWLILNDW]HQ ]HQ SXOSLWXD 6XVWDSHQEDW]RUGHDUHQ KLW]HWDQ HVDQLN ©%XVFDQGR ODV FDXVDV GH OD
FRUUXSFLRQ\GHVDSDUHFLPLHQWRSURJUHVLYRGHO%DVFXHQFHKDSDUHFLGRTXHVH
HQFXHQWUDHQODV(VFXHODVGHSULPHUDVOHWUDV\HQHO3~OSLWR(QDTXHOODVSRU
ODIDOWDGHPHGLRVDX[LOLDUHVSDUDHQVHxDUDORVMRYHQHVODOHQJXDFDVWHOODQD
VLQ SHUMXLFLR y PDV ELHQ FRQ YHQWDMD GH OD QDWLYD \ HQ pVWH SRU IDOWD GH XQ
'LFFLRQDULRPDQXDOGHO%DVFXHQFHDO&DVWHOODQR\GHO&DVWHOODQRDO%DVFXHQFH6HKDWUDWDGRHQFRQVHFXHQFLDGHDWDMDUHVWRVGRVLQFRQYHQLHQWHVyVXSOLU
estas dos faltas».
NR%DW]DU1DJXVLHWDQHUHEHUHNH[XDDJHUWX]XHQ6XVWDSHQEDW]RUGHDN
©XQDxRVLQTXHVHKD\DSODQWLILFDGRQLQJXQDGHODVLGHDVUHFODPDGDVSRUWRGDV
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las personas ilustradas del pais, e interesadas en su prosperidad.» Beharrezkoenak edo egingarrienak ziren zazpi egitasmo hautatu zituen Sustapen-batzordeak,
denak gehiegi izango zirelakoan, eta zazpi horiek azaldu zizkien Batzar NaguVLHL¬  /HKHQWDVXQH]NR]D]SLKRULHQWDUWHDQHXVNDUDLQGDUEHUULW]HNRDUJLWDOpenak. Lengua BascongadaUHQ EDW]RUGHDWDODN KRQHOD ]LRHQ EXNDHUDQ ©3RU
HVWRVGRVPHGLRVHVGHHVSHUDUTXHVHORJUHHOHIHFWRGHVHDGR\VHSHUIHFFLRQH
ODHQVHxDQ]DGHSULPHUDVOHWUDVGHOSDLVSRQLHQGRiORVMyYHQHVHQGLVSRVLFLRQ
GHOHHUFRQIUXWRORVOLEURVGHDVLJQDWXUDGHODV(VFXHODVGHHVWDFODVHª
Ez da begi-luzeegia izan behar, konturatzeko diru-eskasiaz gainera bestelako arazorik ere bazegoela tartean. Batzordeko lanak, eta Iturriagaren enkarJXDN KHOEXUX ]HKDW] HWD MDNLQD L]DQD ]XHQ$UUDVDWHQ HDQ HXVNDUD EL]LULN
DWHUDW]HNR HWD LOXVWUDW]HNR QHXUULDN SODQWHDW]HD 2UDLQ EHUUL] ]HUD HVDWHQ ]HQ
SODQDUHQDVPRD©SHUIHFFLRQDUODHQVHxDQ]DGHSULPHUDVOHWUDVGHOSDLVSRQLHQGRiORVMyYHQHVHQGLVSRVLFLRQGHOHHUFRQIUXWRORVOLEURVGHDVLJQDWXUDGHODV
(VFXHODV GH HVWD FODVHª ]HOD -DX]L KDQGLD ]HJRHQ HNR HUDEDNLWLN NR
aplikaziora. Jauzia are handiagoa zen, Iturriagaren elebitasun beteko xedea eta
materialgintza osoa kontuan hartzen bada. Norbaitek murriztu egin zuen jatorrizko xedea, aplikatu beharreko neurriak minimora ekarriz eta helburua bera naEDUPHQNL GHVLW[XUDWX] 3URLHNWXHWDWLN DSOLND]LR SUDNWLNRUD PDL] HJRQ RKL GLUHQ
murriztapen ohargarrien eredu argia da, dudarik gabe, Iturriagaren planarekin
HSHDQJHUWDWXD+RUL[HGDKL]NXQW]DSODQJLQW]DUHQWHRULDD]DOSHQDVNR
W[RNEDWH]HUH]HQEDLWD]DOSHQVLQSOLILNDWXNHUUD]HJLDKD]WXRKLGXHQD¬  
Ez zen aukerarik izan, nolanahi ere, hasierako planaren murriztapen eta
desitxuratze horren zenbatekoaz jabetzeko. Batzar Nagusiak egin eta handik guW[LUDKLOHJLQ]HQHUUHJHDHWDJHUUDSL]WX]HQ/HKHQ.DUOLVWDGDUDDUWHH]
zen girorik izan, hezkuntza elebidunaren gaiari berriro aurrez aurre heltzeko. Eta
gerra amaitu zenean, beste Euskal herri bat zegoen begien bistan: beste aginteahalmen, beste Zeitgeist eta beste lehentasun batzuk. Iturriagak laster ikusi zuen,
gerra aurrean bukaturik utzitako bere liburuak argitaratuko baziren bere kabuz
MRNDWX EHKDUNR ]XHOD (XVNDUD DJLQWHEDEHVH] LQGDUEHUULW]HNR VDLRD HNR
¬   +RQDNR ]D]SLRN D  DUERODGR E  H[WUDFFLRQ GH OD ODQD GHO SDLV \ GH ODV SHOOHWDV F 
(VFXHODVGH'LEXMR\*HRPHWULD ,QGXVWULDJDUDW]HQODJXQW]HNR G $UWHIDFWRVGHODQD IDEULFDFLyQ
GHREMHWRVGHODQD H /HQJXD%DVFRQJDGDI &DUWD7RSRJUiILFDGH*XLSX]FRDJ 6RFLHGDG%DVFRQJDGD SURPRYHUHQXQLRQGH9L]FD\D\$ODYDODUHFRQVWLWXFLyQGHDTXHOODLQVLJQHVRFLHGDG 
¬   -DNLQ EDGDNLJX Q EHUWDQ %DW]DU 1DJXVLHWDQ HGRWD KDQGLN EHUHKDOD KDVL ]LUHOD
,WXUULDJDUHQ SODQDUHQ NRQWUDNR LULW]L NULWLNRDN DJHUW]HQ 3ODQ KRUL H] ]HQ HJLQJDUULD ]HQEDLWHQ
ustean: kritikagile horiek ez zuten uste, euskaraz ikastea erdaraz ikastea bezain erraz gerta zekieNHHQLN EHUWDNR HVNRODXPHHL EDWH] HUH RQJL XOHUW]HQ EDGD HXVNDUD] EDLQR HUGDUD] KREHWR ]HNLWHQHLHWDEHUD]HXVNDUD]NRDOIDEHWDW]HDH]EDLQDHXVNDOGXQW]HEHWHDEHKDU]XWHQXPHHL .ULWLND
hori Iturriagaren belarrira iritsia zegoen abuztuan, eta honako komentario hau egiten zion berak
,]WXHWDUL©H]QDL]DUULWFHQ&LQHUHQ " L]FXQW]DLFHUHQRUREDWGDHUGHUDQRQIUDQFHVDQRQODWLQD
LFDVWHFR%HVWHODEHJXLUDFHLQODVWHUHWDHGHUTXLLWFHTXLWHQGXWHQHXVTXHUDFKRUURVTXLOOHSDDUJXLOOH
HWD FKLTXLUDW]DOOHDF (UDTXHULD GD XVWH L]DWHD LVFXQW]D EDW EHVWHD EDxR JDLW]DJRDGDOD (XVTXHUDF
H]GXEHVWHFHUHVDQLFDXWVH]EHWHDEHWLYLFLL]DWHDEHVWHULFª

3('$*2*2$%$7=$5 1$*86,(7$1  0LNHO =DOELGH



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
+DLQJDL]NLDO]HJRHQHXVNDUDHDQJRLWLNEHKHUDNRSODQEDWDSOLNDWXEHKDUL]DWHNR"+DLQQDEDUPHQDDO]HQHXVNDUDUHQJDLQEHKHUD3URELQW]LDNR
jauntxoek gaia beren agenda politikoan txertatzeko? Hainbatekoa al zen beharra? Badakigu, jakin, bertako protoeliteek euskararen atzera-martxaz kezkatuULN ]HUDPDWHOD HKXQ XUWH LQJXUX¬   +L]NXQW]DUHQ KREH HXVNDUDHUGDUHQ 
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 lehengai. Lehengai horietaz baliaturik eskaintzen da hortaz, lehen hurbilpen moGXDQ,WXUULDJDUHQJDUDLNRHJRHUDUHQD]DOSHQVDLRD¬  
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 hitzetorria eta erraztasuna zenbatekoa zen hizkuntza batean, eta zenbatekoa bestean? Elebidunen euskara hura nola ageri zen, erdaratiko interferentziez eta
euskara-erdaren konmutazioz?

a) Zenbat gipuzkoar euskaldun, eta zenbat erdaldun?
+DU GH]DJXQ KDVWHNR ,]WXHWDN *LSX]NRDNR 3URELQW]LD] HUDNR SUHVWDWXULNRD]DOSHQD¬   ,]WXHWD9 ©3URYLQFLDODEXURQHWDFRPXJDSHDQ
FRQWDWFHQ GLUD HXQ WD RJXHL PLOOD DULPD EH]DODWVX RHWDWLF HXQ PLOOD EHGHULF
¬   *LSX]NRDUL GDJRNLRQH] HWLN /DUUDPHQGLN EHUH KL]WHJLDUHQ VDUUHUDQ GLRHQD DLQ
W]DNRW]DW KDUWX] HWD 1DIDUURDQ DUH OHKHQDJRWLN LNXV ' )HUPLQ GH 8O]XUUXQ   %DGDNLJX
halere, azalpen gehienak euskararen egituraz eta bere atributu linguistikoez egin ohi zituztela,
edota hizkuntzaren behinolako unibertsaltasunaz eta lehentasun kronologikoaz, penintsulako kontestuan.
¬   +L]NXQW]HQDUWHNRXNLSHQHGRNRQWDNWXOHNXDL]DQDGXJX(XVNDOKHUULDPHQGHOX]H]
+DOD]LUHQNRQWXDN,WXUULDJDUHQJDUDLNR*LSX]NRDQHUH%DGDNLJXMDNLQ)LVKPDQHNDQEHUH
Language Loyalism in the United States handia argitara zuenetik, hizkuntza biren arteko kontaktu jarraiak hiru eratako ondorioak izan ohi dituela berekin, urteen harian: hizkuntza bien erabilera-maiztasuna aldatu egin ohi da sarri; hiztun elebakar batzuk elebidun bihurtzen dira, eta elebidun
KRULHQSURGXN]LRDNKL]NXQW]DEDWHDQHGREHVWHDQ EDWH]HUHEDWHDQNRQWHVWXDONLDKXODGHQKL]NXQ
W]DQ DUDX]NDQSRNR H]DXJDUULDNDJHUW]HQGLUD LQWHUIHUHQW]LDN 
¬   -DNLQEDGDNLJXOLEXUXDRQGRW[R]OHKHQDJRWLNLGDW]LD]HJRHOD2VROLWHNHHQDGDEHUD]
KRUD]DOW]HQGHQ HJRHUD LQJXUXNRD L]DWHDRUSR] RUSR



(86.(5$  /,,  

L]DQJRGLUD(XVFDUDEHVWHLW]FXQW]DULFH]GDTXLWHQDFJDxHURQW]HFRRJXHLPLOOD
HWDQ EHJXLUD L]DQ H]OLWH]TXHDQ HUGLDF EDxR JXHLDJR (XVFDUDUHQ XJD]XPH
HWRUTXLDUURW]QRQJRDNHWDQRUHQRGROHFRDFGLUDQEHUDFHUHH]GDTXLWHQDFHWD
D]TXHQHQJRDPDUPLOODHWDQHUHL]DQJRGLUDJXLFKLHQD]VHLPLOODUDxR(XVFDUD]
FKDUTXLHWDJD]WHODQLD]JDL]TXLLW]HJXLWHQGXWHQDFEHUHQEXUXDUURDFJXL]RQ
DQGLWDMDTXLQWVXHJXLWHDJDWLFª
$QW]HNRELGHWLNGDELO0DGR]KRQDNRKDXGLRHQHDQ©6HKDEODHOYDVFXHQFHHQWRGDODSURY(VHOOHQJXDMHTXHHQVXQLxH]DSUHQGHQWRGRVVXVQDWXUDOHV\HO~QLFRTXHVDEHQORVTXHSRUVXHGXFDFLyQyFRQHOWUDWRGHJHQWHVQR
KDQDSUHQGLGRHOFDVWHOODQRª 0DGR],;OLEXUXNLDRU 
Azalpen horiek bat datoz, funtsean, handik hogei bat urtera Eguren eskola-ikuskariak egindako baieztapenarekin: «en los pueblos rurales, que son los
TXHIRUPDQODPD\RUSDUWHGHOD+HUPDQGDGJXLSX]FRDQDVRODPHQWHVHKDEOD
HO YDVFXHQFH FRQ PX\ FRUWDV HVFHSFLRQHV \ DXQ HQ ODV SREODFLRQHV GH PiV
LPSRUWDQFLDQRHVWRGDYtDKDELWXDOODOHQJXDFDVWHOODQDVLQRHQWUHODVSHUVRQDV
FXOWDV\GHPiVLQVWUXFFLyQ$VtHVTXHODPDVDJHQHUDOGHOSXHEORJXLSX]FRDQRKDEODXVXDOPHQWHHOYDVFXHQFHª (JXUHQ %HUHL]NHWDJDUUDQW]LWVXEL
H]DUULDNGL]NLJXWH,]WXHWDN0DGR]HNHWD(JXUHQHND NDOHDJDX]DEDWGDHWD
EDVHUULDEHVWHDE EDVHUULDQHXVNDUDGDMDXQHWDMDEHDOGL]NDOHDQKDQGLNLHQ
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 euskarak 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. Hizkuntzasoziologia 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
VDPDU GDXGH ,WXUULDJDUHQ JDUDLD] DUL JDUHODULN RUR KDU HWD  LQJXUXNR
egoeraz dihardugunean bereziki.

Ahozko jardunean, euskara nagusi
(XVNDUD]HQDQ,WXUULDJDMDLR]HQHDQJLSX]NRDUJHKLHQHQHJXQHURNR
KL]NHUD¬  (XVNDUD]¬  HJLWHQ]HQIDPLOLDJHKLHQHWDQ(XVNDUD]HQQHVNDPXWLOKRULHQDPDKL]NXQW]D¬  (XVNDUD]LNDVWHQ]XWHQKDXUUHNJXUDVRH¬   %DLHWD[HKHWDVXQJHKLDJRUHNLQKDOHUHQ KLO ]HQHDQHUH
¬   (XVNDUD]EDNDUULNHGRQDJXVLNLHXVNDUD]HJLWHQ]HQIDPLOLHWDQ+RUULEXUX]NRD]DOSHQ
]HKDW]DJRHWDUDNRLNXV HVDWH EDWHUDNR=DOELGHHWD 0XxRD 
¬   (JXUHQ HVNRODLNXVNDULDUHQ D]DOSHQD JRLDQ DGLHUD]LWDNRD EDLQR ]DEDODJRD GD EHUH]
eta ikasleen hizkuntza-egoeraren berri ere ematen du.
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kin eta senideekin, aiton-amonekin eta neskame-morroiekin. Hizkuntza horretan 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
KXUELOHDQ HWD RKLNR ODQELGH JHKLHQHWDQ 2UREDW KHUULNR SOD]DQ PHUNDWXDQ
azoka-ferietan, festa-egunetako erromerietan, hileta-elizkizunetako sarrera-irteeretan 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 ondoren, 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
EHUHQKL]NXQW]D]XWHQKRUWD]KDLQEDWHDQ¬  
Horrezaz gainera, jende jantzi eta ikasiak erdaraz egin ohi zuen, maiz,
EHUH DUWHDQ 'LVWLQW]LRVHLQDOH HWD VWDWXV VR]LDO EDWHQ DGLHUD]JDUUL ]HQ HUGDUD]
ongi jakitea eta parez pareko status soziala, zer esanik ez goragokoa, zuten
KDQGLNLHNLQ KDOD HJLWHD¬   'RQRVWLDQ HWD %HUJDUDQ 7RORVDQ HWD $]SHLWL
Azkoitietan, Hernanin eta Hondarribian, ez zen halako harreman-sarerik falta.
Aparteko lekua eta lehentasuna zuen, zirkulu horietan, erdarak. Gaztelaniak
HWD DUH ]HQEDLWHWDQ IUDQWVHVDN¬   (OHELGXQ IXQW]LRQDO ]LUHQ KRUUHODNR
harreman-sareetara irispide arteza zuten gipuzkoar gehienak. Goi-mailako
MDUGXQELGH IRUPDOHWDQ JD]WHODQLD] LQRL] IUDQWVHVH]  HJLWHQ ]XWHQ HWD JDLQHrako harreman gehienetan euskaraz: hots, kaleko hizkuntza arruntean, kaletar
¬   ©/DOHQJXDFDVWHOODQDHVOHQJXDYLYDSHURQRORHVUHVSHFWRDODPD\RUSDUWHGHORV
EDVFRQJDGRV \ HVSHFLDOPHQWH GH ORV QLxRVª %DLQD ©KDEODQGR PXFKRV HO HVSDxRO HQWUH QRVRWURV
WDPSRFRVHSXHGH OODPDUD HVWD OHQJXDHQWHUDPHQWHPXHUWDª /DVD   
¬   $VSDOGLWLN ]HWRUUHQ NRQWXD /DUUDPHQGLN DUJL GHVNULEDWXD ]XHQ IHQRPHQRD /DUUDPHQGL  /LY  ©/RV %DVFRQJDGRV   VDOHQ GH VX 3DtV \ KDFHQ HVWXGLR GH ROYLGDUOD QL HVFULEHQQLTXLHUHQVLTXLHUDHVFULELUHQVX/HQJXDXQD&DUWDªHWD /YL ©'LFHQORV\VRQ
%DVFRQJDGRV ORV DUJX\HQWHV TXH HO %DVFXHQFH HV GH JUDQGH HPEDUD]R SDUD DSUHQGHU \ KDEODU
ELHQHO&DVWHOODQR\TXHDVVLVHUtDPHMRUROYLGDUyGHVWHUUDUGHOPXQGRHO%DVFXHQFHSDUDORJUDU
OD YHQWDMD GH SRVHHU ELHQ OD OHQJXD UH\QDQWH &RQ HVWH SHQVDPLHQWR HV FRVD JUDFLRVD YHU DXQ HQ
HVWRV SDtVHV i PXFKRV WDQ SHOXTXLWDV GH KDEOD FRPR GH FDEH]D WDQ HPEDOOHQDGRV GH /HQJXDJH
\ WDQ DOPLGRQDGRV GH &DVWHOODQR TXH WLHQHQ SRU DUUXJDV \ PDQFKDV TXDOHVTXLHUD WHUPLQRV GH
%DVFXHQFH3RQHQXQKRFLTXLWRPX\IUXQFLGR\SUHFLRVRR\HQORVFRQGHVGHQ\GHVSUHFLRDIHFWDQ TXH QR ORV HQWLHQGHQ \ TXH VH OHV KDEOH 5RPDQFH \ KDFHQ YDQDJORULD GH DYHU ROYLGDGR VX
Lengua materna».
¬   *DVNRLKL]NHUD DOGL] DW]HUDND EL]LDQ DUL ]HQ 3DVDLD ELHWDQ 6DQ -XDQHQ HWD 6DQ
3HGURQ  HWD +RQGDUULELDQ JHOGLW]HQ ]LUHQ LW[XUD] HJXQHURNR MDUGXQHDQ EHUHQ DUWHDQ JDVNRLH]
HJLWHQMDUUDLW]HQ]XWHQD]NHQKL]WXQWDOGHDN'RQRVWLDQH]GD,WXUULDJDUHQJDUDLDQJDVNRLKL]NHraren arrastorik ageri.
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zenbaitek eta herri txikietako edo baserrietako gehienek zekiten hizkuntza
EDNDUUHDQ +RUUHOD ]LUHQ JDX]DN DKR]NRDQ¬  $VNL EHVWHOD ]LUHQ NRQWXDN
aldiz, idatzizko zereginetan.

Idatzizko jardunean, erdara nagusi
Hizkuntzaren erabilera formala eta jasoa eskatu ohi duten esparru askotatik baztertua zegoen euskara, esan berri denez. Eta esparru horietan behar
izaten zen, bereziki, idatzizko jarduna. Latina eginkizun sakroklasikoetaUDNR¬   JD]WHODQLD JRLPDLODNR EL]LELGH ODLNRDUHQ ]HUHJLQ JHKLHQHWDUDNR
DGPLQLVWUD]LRHVSDUUXUDNR HUDEDW PHUNDWDULHQ HJXQHURNR NRPXQLND]LRODQHUDNR HWD ODJXQ DUWHNR NRUUHVSRQGHQW]LDUDNR LD HUDEDW  HWD IUDQWVHVD JXW[LWDQ
ingelesa, jakin-iturri formalizatuetara zuzenean iristeko edota urrunagoko merkatari-lanetarako.
(VNRODPXQGXDQ RVR OHNX PXJDWXD ]XHQ HXVNDUDN 'RWULQD HXVNDUD] HWD
HUGDUD] HUDNXWVL RKL ]HQ QRUPDOHDQ  XUWH LQJXUXNR VLQRGDOHWDQ KDUWXWDNR
arau-erabakien ildotik. Arau horiek zirela medio bazuten neska-mutil gehienek
euskara idatziarekiko kontaktu minimoa: euskaraz eta erdaraz irakurtzen zuten
LNDVOHHNGRWULQDHVNRODQHJXQHURHWDHOL]DQDVWHEXNDHUDQ'RWULQDLUDNXUW]HKRUL
ez zen, ordea, egungo irakurketaren pareko. Buruz ikasten zen liburuan idatzirik
zegoena, eta kantuz «irakurtzen». Bide horrek ez zuen, gehienetan, egungo irizpideen 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
HVNRODRUGXHWDQ KLW] EDW HXVNDUD] HJLWHD¬   /HNX JX]WLHWDQ H] ]HQ KRUUHOD¬  EDLQDKRUL]HQDUDXQDJXVLDHVNXHUDQGLWXJXQGDWXHQDUJLWDQ
¬   ,WXUUL DVNR GDJR HXVNDUDUHQ QDJXVLWDVXQD *LSX]NRDNR KHUULHWDQ HWD EDVHUULJLURDQ
EHUH]LNL ]HQEDWHUDLQRNRD ]HQ DGLW]HUD HPDWHQ GLJXQD +DU GH]DJXQ ,UXxHNR 6HYHUR$QGULDQL DU
W]DSH]SLNXDUHQHVNXWLW]DHUUHVXPDNR*UD]LDHWD-XVWL]LDPLQLVWURDULHJLQD ;,,,,
 ©(QODSDUWHGHHVWHRELVSDGRTXHFRUUHVSRQGHDODSURYLQFLDGH*XLS~]FRDVHKDOODVLWXDGD
OD JUDQ FDVD GH /R\ROD HQWUH$]SHLWLD \$]FRLWLD DPEDV SREODFLRQHV PX\ UHVSHWDEOHV \D SRU OD
JHQWH TXH VH FRQWLHQH HQ HOODV FRPR SRU ORV PXFKtVLPRV FDVHUtRV TXH DEUD]DQ \ YDULDV DQWH
LJOHVLDV TXH GH ODV PDWULFHV GHSHQGHQ$GHPiV KD\ HQ OD PLVPD 3URYLQFLD ODV FLXGDGHV GH 6DQ
6HEDVWLiQ )XHQWHUUDEtD \ ODV YLOODV GH 7RORVD 9LOODUHDO HWF KDVWD HO Q~PHUR GH FLQFXHQWD \
WDQWRVFDELOGRVHFOHVLiVWLFRV(QWRGDVHVWDVSDUURTXLDV\HQWRGDV  TXHSDVDQGHFLHQWRes 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 EHOW[H]NRDJXUHD 
¬   (OL] OLWXUJLDUDNR HWD XQLEHUWVLWDWHHVSDUUXNR KDLQEDW LNDVELGHWDUDNR H]LQEHVWHNRD ]HQ
latinaren ezagutza, halako maila batean. Beharrizan hori atzera hasia zen nabarmen, halere, unibertsitate-esparruan.
¬   (UD]WXQD SDVDW]HQ ]LW]DLRQ HVNRODQ KLW] EDW HXVNDUD] HJLWHQ ]XHQ KDXUUDUL HWD DVWH
bukaeran eraztuna berekin zuena zigortu egin ohi zen.
¬   6DOEXHVSHQHWDUDNRLNXV DGLELGH]/DVD   HWD=DOELGH  
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Euskararekiko jarrera eta jokabidea
Hiru eratako gertakariak antzematen dira aldi berean, euskararekiko jaUUHUHL HWD MRNDELGHHL GDJRNLHQHDQ¬   MHQGH [HKHDUHQ HXVNDO JLUR EL]L HWD
lasaia batetik, status sozial batetik gorakoek euskararen bajeza-estigmatik ihes
egin nahia bestetik, eta protoelite euskaltzaleen gorabidea azkenik. Hirurak
ikusiko ditugu, labur-labur.
D%
 HUHQHWQL]LWDWHDEHUHQKHUULWDUWDVXQDDSDUWHNRHODERUD]LRWHRULNRULN
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. Bazekiten L hizkuntza zela txikitan ikasitako euskara, eta H hizkuntza
HUGDUD¬   $GLHUD]SLGH DUUXQW ]DOX HWD HUUD] ]XWHQ EHUHQ DPD
hizkuntza, ez bestelako gizarte-xedeen ikur edo adierazgai. Aktibatu
JDEHNR HWQL]LWDWHJLURDQ EL]L ]LUHQ HXVNDOGXQ JHKLHQDN DQW]HNR NRQWHVWXHWDUDNRLNXV)LVKPDQ ¬  
E  - HQGH LNDVL DVNRW[RN EDWH] HUH NDOHJLURDQ EL]L HWD HUGL HGR JRLPDLlako lanbideetan ziharduen hainbat kaletarrek, epeltasunezko edo arbuiozko jarrera ageri zuen euskarari buruzkoetan. Baziren hor ere
euskara beren nortasun pertsonal eta kolektiboaren osagai preziatu sentitzen 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
EHUHNLQ]HNDUUHQEDMH]DHVWLJPDKXUDEHJLHQELVWDWLN KRWVEHUHQVWDWXV
VR]LDODGHILQLW]HQ]XWHQDWULEXWXHQVDLOHWLN X[DW]HDUUHQ¬  
¬   (UGDUDUHNLNR MDUUHUDMRNDELGHDN D]WHUWX JDEH GDXGHODULN RUR KDU HXVNDUDUHNLNRH]
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.
¬   1RUPDOHDQJD]WHODQLDJXW[LDJRWDQODWLQDHGR IUDQWVHVD
¬   ,NXVHVDWHEDWHUDNR9LOODVDQWHUHQDLSDPHQD© $L]NLEHO QRGHMDGHUHIHULUVHPiVGH
XQD YH] D OD LQGROHQFLD \ DSDWtD FDUDFWHUtVWLFD TXH WLHQHQ ORV YDVFRV SDUD FRQ VX OHQJXD \ SDUD
FRQORVOLEURVHVFULWRV HQ OD PLVPDª 9LOODVDQWH  
¬   $GLELGHJLVDHWD/DUUDPHQGLUHQJRLNRSDVDUWHD]JDLQHUD,]WXHWDUHQNRD]DOSHQKDX
HPDQ OLWHNH ©-DNLQGXULDUHQELOOD HUEHVWHHWDQ XUWHDF LJDURULF MRDQ ]LUDGHQ DLPEDWHNLQ HGR JXFKLDJRUHNLQ MDLRWHUULUD ELULELOODWX RLGLUDGHQ DXQGLWX RHQ JDODQWHRULF DXQGLHQD GD HFKHUD VDUWX EH]DLQ
ODLVWHU EHUHQ JXUDVR HWD VHQLGDL HVDWHD H]LFEh, 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.(WDRUDLQGLFDUHLFXVJDUULDJRDFHWDDGLJDUULDJRDFGLUDGHRHQ
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F%
 D]LUHQ D]NHQLN EHUHQ DPDKL]NXQW]D ©JLSX]NRDU MDWRUUDUHQª HGR
euskaltasun betearen ezinbesteko osagai eta ikur nagusi kontsideratzen
zutenak. Beren artean, herritar xeheen ohiko erabilera-arau nagusien
DUDEHUDHXVNDUD]HJLWHQ]XWHQDKR]HWD]HQEDLWHWDQ RVRJXW[LWDQ LGD
tziz. Bazen horien artean, halako neurri batean, euskaltasunaz eta
euskararen ubikazio sozialaz gogoeta egiten zuenik. Gutxi ziren halakoak, eta oro har indar handirik gabeak. Are gutxiago gai horien
araberako gizarte-helburu esplizituak ezartzen zituztenak. LarramenGLUHQ VHJL]LRNRDN ]LUHQ QRUPDOHDQ KRUUHODNR EDNDQDN¬   *LUR
horretan hasten dira protoeliteok euskaltzaletasun-gurpilari jakinaren
gainean eragiten. Hizkuntzarekiko jarrera orokorra aldatzen hasi da
/DUUDPHQGL] JHUR]WLN HWD ,WXUULDJDUHQ EL]LDOGLDQ EDWH] HUH  LQJXUXDQLQDUURVDOGLEL]LDL]DQJRGXJLURDOGDNHWDKRUUHN¬  

Hizkera pobretzen ari da
0HQGHKDVLHUDQLQJXUXDQKRUUHODLNXVWHQGX0RJHOHNHXVNDUDUHQ
SREUHW]HD ©OD OHQJXD EDVFRQJDGD HVWi WDQ DOWHUDGD \ GHVILJXUDGD TXH QR OD
JXUDVR HWD VHQLGH FKRURDF QROD HJRQ RLGLUDQ EHUHQ DX]RHWDFRDL HVDQD] *XUH VHPH FDPSRHWDQ
JXHQGXHQDEDUWHWRUUL]DLFXHFKHUDFKLWJDODQWXULFRVDVXQDUHNLQHWDJX]WL]MDNLQGXULDDXQGLDNLFRD
$]WX]DLREDGDHXVNHUDJX]LJX]LDH]GXLW]FKREDWEDFDUUDHUHH]HVDWHQHWDH]HQGHOHJDW]HQHGR
FRPSUHQGLW]HQLW]FXQ]DRHWDQHWDDUHJXFKLDJRQDLGXEHVWHFLW]HJXLWHDHUHEHUDJDWLFEDOGLQDUHNLQ
QDLEDGH]XWHLW]HJXLQHUGHUD]EHDUFRGLR]FDW]XWHDGLHUD]L]XHQHVDFDULDFQRODEDLWEHGHULFEHVWHOD
DVHUUDWXFR]DLRSRUWL]NLURDODHUH2HFHWDEHVWHRQHODFRPLOODDVWRNHULDHVDQDUHNLQXVWHGXWHHJXLQ
FKLWMDNLQWVXQEHUHQVHPHHWDDQDLDFKRULEXUXSX]WXD-DNLQGXULDUHQJRUGHOHFXJX]LDFFKLWEHWHULF
JDxH]HJXLQWDDOGHJX]LHWDWLFFKLUULDQEDGDULRWHODXVWHGXWHQRHFHGR]HLQELOWRNLWDQEHUHQHUULWDUUDNLQEDWXW]HDQLUDLxW]DWGDXNDWHLW]FKREDWHUHHXVFDUD]HVDWHD(WDLxRL]HGREHUUL]DJXHUW]HQEDGX
QRUEDLWHFHXVFDUD]FRLW]FULEXULFJDODQWHRULFDXQGLHQDGXWHHVDWHDH]LFH]LQLUDFXUULGXWHODHWDDUH
JXFKLDJR HQGHOHJDWX HGR FRPSUHQGLWX ]HU HVDQQDLGHEDQª *XLVDRQHWDQ PLQW]DW]HDUHNLQ QDLGXWH
HPDQ DGLW]HUD H]LF EDGDNLWHOD GDQD HWD GDWHNHDQ JX]LD (JLD]NL L]DQ RLGLUDGH HQ]XOHHQ DUWHDQ H]
DODHUH JXFKL XVWHL]DWHQGXWHQDF H]HQ HUDXVOH FKDU EHUHWDQ DUNLW]HQ GDQD MDNLQGXULDFR SXW]X RQGRULF JDEHFRD GDOD EDxD H] GHUL]NLRW QLF HXVFDUD H]LQLUDFXUUL GXHQD HWD DUHJXFKLDJR HQGHJODWX
HVDWHQGXHQHXVFDOGXQDL]DQDOGLWHNHDODFKLW]HQ]XDQGLFRJXL]RQDª LQ %HVWHDVNR
ere eman litezke, Mogelena barne. Leku faltaz, horretan utziko dugu oraingoan.
¬   +RUVDUW]HNRDNGLWXJX,WXUULDJDUHQDXUUHNREHODXQDOGLDQLQJXUXDQMDLRWDNR
-XDQ$QWRQLR0RJHO  3HGUR$QWRQLR$xLEDUUR  HWD3DEOR3HGUR$VWDUORD
  (WD KRU VDUW]HNRDN GLWXJX EHUH]LNL  LQJXUXDQ MDLRWDNR -XDQ ,QD]LR ,]WXHWD
  /XLV$VWLJDUUDJD   -XDQ %DXWLVWD (UUR   -XDQ 0DWHR =DEDOD
  HWD $JXVWLQ 3DVNXDO ,WXUULDJD   ,ERQ 6DUDVRODN DOGHUGL OLQJXLVWLNRDUL
EHJLUDKRQDNRKDXHVDQDGX/DUUDPHQGL]HWDEHUHVHJL]LRNRH] 6DUDVROD ©+L]NXQ
tzarekiko jarrera orokorra da hemen aldatu eta irauli dena. Hots, Larramendiren eraginez, erdararen mendeko eta morroi huts izateari utzi eta hizkuntzaren berezko baliabideei begira jartzen
VDLDW]HQKDVLGDHXVNDOLGD]OHDª%DLWDEHVWHKDXHUH 6DUDVROD ©%D]HJRHQGHVHJRNLtasunik Larramendiren ahaleginean. Baina ez zen hizkuntzarekiko desegokitasuna, euskaldungoaren kultur egoerari buruzkoa baizik.»
¬   +L]NXQW]DUHNLNRMDUUHUDHWDNXOWXUDJLURDDULGLUDDOGDW]HQ,WXUULDJDUHQEL]LGHQERUDQ
*LURDOGDNHWDUHQDOGHUGLVR]LRSROLWLNRD]LNXV DGLELGH]/DVDOD
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FRQRFHUtDOD0DGUHTXHODSDULy6LUHVXFLWDUDQORVDQWLJXRVEDVFRQJDGRVQR
OD HQWHQGHUtDQª 0RJHOHN KRUL GLRHQHDQ EXUXDQ EHVWH ]HUEDLW GXHOD SHQWVD
liteke berez: ez dela ezinbestean bere garaiko euskararen mailegu berriez eta
orduko euskaldun elebidunen interferentzia ugariez ari, hizkuntza orok mendeen 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 erdararen makuluez: erdarazko hitzak hartzen ditugu, bere doinu-era eta hotsebakera ezpainetaratzen zaigu, joskeraz eta hitzen adieraz ere gero eta erGDUDUHQ PHQGHDJR JDXGH«2UDLQJR NRQWXDN GLUHOD LUXGLW]HQ ]DLJX KRUL (]
GLUD RUDLQRUDLQJRDN RUGHD DVSDOGLGDQLN GDWR]HQDN EDL]LN +RUUD DQ
Iturriaga hil eta handik hiru urtera, zer zioen Alejo Azpeitiak, Zestoako
ELNDULRDN ©(O WUDQVFXUVR GH ORV VLJORV ODV FRQWLQXDV JXHUUDV \ WUDVWRUQRV
HQ HVSHFLDO GH PHGLR VLJOR DFD KDQ GDGR HO WULVWH UHVXOWDGR GH DGXOWHUDU
QXHVWUD SULPLWLYD OHQJXD9DVFRQJDGD FRQ OD DGRSFLRQ GH PXOWLWXG GH YRFDEORV WRPDGRV GH RWURV LGLRPDV HQ WHUPLQRV TXH VH KDFH \D QRWDEOH HO
GHVDOLxR p LQFRUUHFFLRQ FRQ TXH DXQ ORV PLVPRV QDWXUDOHV GHO SDLV KDEODQ
su propia lengua».
%DWH]HUH©GHPHGLRVLJORDFDªJHUWDW]HQDULRPHQGLUHQIHQRPHQRH]DUL
da Alejo Azpeitia. Ez nolanahiko interferentziaz ordea. Interferentzia lexikalez ari da bera, huts-hutsik. Euskalari, euskaltzale eta euskal detraktore askok
aho batez dio galtzen ari dela euskara garbia, euskara jatorra, «betiko» eusNDUD *DOW]HQ DUL GHOD HWD EHUH RUGH] HXVNDOGXQHN KLW]HWLN KRUW]HUD DUH
EHUWVRSDSHUD ODJXQ KLW]HWLN OXPDUD  HJLWHQ GXWHQ ©RUDLQJRª HXVNDUD KRUL
euskalgaiztoa dela. Beterik dago Iturriagaren garaiko dokumentazioa, XIX.
mendearen lehen erdian, ikuspegi ezkor horrekin. Iturriaga bera da, bere
EXUXD] DUL GHOD DUD]R KRUUHQ OHNXNR ©1ROD JXF H] GHJXQ LFDVL HXVTXHUD
JXHUHQJDVWHGHPERUDQLFDVLL]DQJXHU Q" H]DTXHDQ  ODODQDQGLDULQDUUDL]TXLR HVDJXWFHQGHW FHUHQ LW] EDFRLWFLDQ GLFFLRQDULRD HVFXDQ DUWXEHDUª¬  
Horra arazoa: hain interferentziaz beterikako euskara erabiliko ez badu Diccionarioa eskuan hartu behar, umeentzako ikasliburutxoak prestatzeko eta
Iztuetari eskutitz bat txukun antzean idazteko. Hori Iturriagak. Hortik atera
kontuak.
¬   LNXV LGD]ODQKRQHQ9, HUDQVNLQD  GRNXPHQWXD,HNRD LD VHJXUX
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4. HIZKUNTZEN AZTERBIDEAK, ITURRIAGAREN ARGITAN
Bat ote dator aurreko atalotan emandako deskribapen xume hori, IturriaJDN Q GLRHQDUHNLQ" 1RUDLQR GLUD KDQKHPHQ EDUUHLDWXULN GDJRHQ LQformazio 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 azWHUELGHEHUHL]OLWH]NHKL]NXQW]DVR]LRORJLDUHQDORUUHDQ¬  
Gauzak nola dauden begiratzen du, batez ere, lehenengo azterbideak:
KL]NXQW]HQHUDELOHUDDOGHWLN EDLHWDMDUUHUDDOGHWLNHUH JDX]DNQRODGDXGHQ
gizarte osoan edo hiztun-talde jakinetan; hizkuntza-gaitasunaren aldetik
gauzak nola dauden, banakako hiztunen artean; eta hiztun elebidunen
KL]NXQW]DN XNLSHQ KRUUHQ VHLQDOHULN ED RWH GXHQ LQWHUIHUHQW]LD HGR NRPPXWD]LR PRGXDQ  HWD ]HUQRODNRD $]WHUELGH GHVNULSWLERD HVDQ RKL ]DLR
horri guztiari.
Gauzak nola aldatzen ari diren EHJLUDW]HQ GX¬   EHUH]LNL ELJDUUHQ
azterbideak. Gauzak aldatzen ari diren ala ez eta, baiezkotan, aldaketa hori
zer-nolakoa eta zenbatekoa den. Aldaketaren ubikazioak, bere kokapen fisikoak eta soziofuntzionalak, aparteko garrantzia du azterbide honetan. AzterELGH]LQHWLNRDHVDQGDNLRNHKRQLVR]LRORJLD]DKDUUDUHQLOGRWLN¬  
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.
¬   6HL D]WHUELGH QDJXVL D]WHUELGH EDNRLW]HDQ KLUX]SDODX GLPHQWVLR JRJRDQ L]DQ OLWH]NHHODULN (] GD OHKHQHQJR DOGLD VDLONDSHQ KRQHWD] EDOLDW]HQ QDL]HQD =DOELGH  
Berri-berria ez izan arren, elaborazio handiagoaren beharrean dago: litekeena da, elaborazio
horren argitan, aldaketa ohargarririk behar izatea oraindik. Nolanahi ere, azterketa soziolinJXLVWLNRHQ DORUUHDQ KL]NXQW]DUHQ KLVWRULD VR]LDOD EDUQH  DUJLWDVXQ PHWRGRORJLNRULN HUGLHWVL
nahi bada funtsezkoa dugu nazio arteko formulazioekin ongi txerta litekeen sailkapen bat
eskueran izatea.
¬   1ROD DOGDW]HQ GLUHQ XQH KRQHWDQ HGR HVDQ EHKDUULN H] GDJR QROD DOGDWX L]DQ GLUHQ
beste une jakinen batean.
¬   $PHULNHWDNR WUDGL]LRDQ EHVWHODNR L]HQGDSHQD GX HUDELOHUDUL GDJRNLRQH] DWDO KRQHN
HWDSDUWH]KXUUHQJRDN  WLN DXUUHUD Language Maintenance and Language Shift.
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Goazen bidetik goazela, non bukatu behar dugun kalkulatu nahi izaten
GXEDWH]HUHODXJDUUHQD]WHUELGHDN+HPHQGLNHSHEDWHUD KXUUHQJREHODXQDOGLDQ KHPHQGLN EHUURJHLWD KDPDU HGR HKXQ XUWHUD  KL]NXQW]DUHQ HUDELOHUDN¬  DXUUHUDHGRDW]HUDHJLWHDHVSHURL]DWHNRDGHQ]HLQOHNXWDQ]HUIXQ
tziotan eta zer neurritan: hori da azterbide prospektiboaren muina.
Hiztun batzuek edo besteek hizkuntza kontuak nola izatea nahi luketen,
eta beraz egungo egoera HWD DXUUHUD EHJLUDNR SURLHN]LRD  gogoko duten ala
ez analizatu ohi du bosgarren azterbideak. Herritarrek ba al dute beren hizkuntzari eta hiztun-herriari buruz kontzientzia argia eta hura aurrera atera naKLD¬  "%DDOGXWHKHUULJRJRULN"1RODORWXULNMRDQRKLGLUDKHUULJRJRDHWD
hizkuntza-leialtasuna? Galdera horiei eta antzekoei erantzuten saiatzen da
ERVJDUUHQD]WHUELGHD¬  
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,
)LVKPDQHN 5/6UHQ LOGRWLN D]WHUELGH preskriptiboa GHLWX L]DQ GXHQDN¬  
Hizkuntza-plangintza esaten zaio gaur egun, maizenik, atal honi. HizkuntzaVR]LRORJLDDSOLNDWXDHUHHVDQL]DQ]DLRLQRL]¬  
*DWR]HQ EHUD] ,WXUULDJDN Q SUHVWDWX HWD %DW]DU 1DJXVLHN 
DQPDKDLJDLQHDQL]DQGDNRSODQHUDHXVNDUDLQGDUEHUULW]HNRSURLHNWXUD=HU
leku zegokien, egitasmo hartan, goiko sei azterbide horiei? Zer neurritan izan
genuen Iturriaga, azterbide horietan, bide-urratzaile? Ikus ditzagun seiak, banan-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, hitzez eta idatziz? Zer moduko erdara? Zer jarrera modu eta zer jokabide gailentzen dira garai hartan, bere esanean, hizkuntza eta hiztun multzo biei buruz?
Aukeran gutxi landua dago deskribapen kontu hori, Iturriagaren txosteQHDQ¬  
¬   %HUGLQ MDUUHUDNRQWXHN HWD KL]WXQHQKL]NXQW]DJDLWDVXQDN
¬   $]DOSHQ DEHUDWV EDWHUDNR LNXV DGLELGH] Bilingual attitudes and behaviors, in Bilingualism in the Barrio, )LVKPDQ 5 / &RRSHU 5R[DQD0D HW DO 
¬   (]GDHUUD]DD]WHUELGHKRQHQL]HQGDSHQRQDUWXULNELODW]HD+REHULNH]HDQD]WHUELGH
ebaluatiboa esan dakioke.
¬   ,NXV DGLELGH])LVKPDQHQ Reversing Language Shift.
¬   ,NXV HVDWHEDWHUDNR-$ )LVKPDQHQ Sociology of Language.
¬   $]WHUELGH GHVNULSWLER KRUL HWD KXUUHQJRD ]LQHWLNRD  GLUD QLUH XVWH] ,WXUULDJDUHQ
planean gutxien landurik dauden puntuak.
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Hernaniar gehienen eguneroko hizkuntza arrunta euskara dela erraz antzeman liteke Iturriagaren idazkietatik. Zehar-aipamenetatik ordea, ez aurrez
aurreko aitorpen argitik. Euskara-erdarek gizarte-bizitzan duten lekuaz jarduterakoan, eskola-mundura mugatzen du Iturriagak bere analisia: eskola munduan, eta bereziki ikasleen artean, euskara-erdarak nola erabiltzen diren, edo
ez diren, adierazten du berak. Bere esanean, dotrina kontura mugatzen da
HXVNDUDUHQ SUHVHQW]LD HVNRODPXQGXDQ¬   (XVNDUDHUGDUHQ EDWH] HUH JD]WHODQLDUHQOHNXD]KRQDNRKDXGLR$JXVWLQHN©/DOHQJXDFDVWHOODQDHVOHQJXD
YLYD SHUR QR OR HV UHVSHFWR D OD PD\RU SDUWH GH ORV EDVFRQJDGRV \ HVSHFLDOPHQWHUHVSHFWRDORVQLxRVª%DLQD©KDEODQGRPXFKRVHOHVSDxROHQWUHQRVRWURVWDPSRFRVHSXHGHOODPDUDHVWDOHQJXDHQWHUDPHQWHPXHUWDª
Mintzatzeko eta idazteko gaitasunei dagokienez ere aipamen gutxitxo
HVNDLQW]HQGX2UDLQJRDQHUHLNDVOHHWDQ]HQWUDWXULNGDJR,WXUULDJDUHQD]DOSHQD
Gaizki egiten dute ikasleek gaztelaniaz, bai eskolan dabiltzan urteetan eta bai
JHUR¬   (XVNDUDPDLODUL GDJRNLRQHDQ HUH DVNL DLWRUPHQ HWVLD HJLWHQ GX
©$SHQDV KDQ DSUHQGLGR DOJXQDV SDODEUDV VXHOWDV HQ FDVWHOODQR VH OHV REOLJD i
KDEODUHQHVWDOHQJXD\SRUFRQVLJXLHQWHDTXHYD\DQROYLGDQGRVXFRUWRGLFFLRQDULR EDVFRQJDGRª +LW]DOW[RUUD DEHUDVWHNR HWD KL]NHUD PROGH MDVRDQ HJLteko 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 autogorroto linguistikoa aipatzen du une batean. Horra nola: «En otra edad, en que sienten
PiV OD QHFHVLGDG GH SRVHHU HO FDVWHOODQR VH DSHUFLEHQ GH ODV GLILFXOWDGHV TXH
SDUDDSUHQGHUOROHVSRQHHOYDVFXHQFH\HVWHFRQRFLPLHQWRMXQWRFRQHOUHFXHUGR
GHORVIDWDOHVDQLOORV\ORVFDVWLJRVTXHDHOORVVHVLJXLHURQKDFHTXHDERUUH]FDQ
VXOHQJXDQDWLYDª+RUUHODEXNDW]HQGDRNHUH]EDJDXGHD]WHUELGHGHVNULSWLERDUL
GDJRNLRQH],WXUULDJDNEHUHW[RVWHQHDQGLRHQD¬  
¬   -DNLQEDGDNLJXEHVWHKDLQEDWLWXUULWDWLN.DUGDEHUD]HQEHUDUHQDLWRUPHQHWLNKDVLWDKXUD
HUH HOH ELHWDQ LNDVWHQ GHOD PDL]HQLN ,WXUULDJDUHQ HVDQHDQ ©WDQ SURQWR FRPR HQWUDQ HQ OD HVFXHOD
GH SULPHUDV OHWUDV  VH SULQFLSLD SRU SRQHUOHV HQ ODV PDQRV OD FDUWLOOD FDVWHOODQD /XHJR TXH KDQ
DSUHQGLGRiOHHUHQHOODVHOHVGDVXFHVLYDPHQWHHODVWHWHHOFDWRQ\RWURVOLEURVWRGRVFDVWHOODQRV
\VLVHOHVKDFHOHHU\DSUHQGHUODGRFWULQDFULVWLDQDHQEDVFXHQFHHVSRUTXHORVPDVGHORVSiUURFRV
DFRVWXPEUDQSUHJXQWDUVHODSXEOLFDPHQWHHQODSDUURTXLDSDUDODLQVWUXFFLRQGHORVILHOHVª
¬   ©SDUD VDOLU GH OD WRUWXUD HQ TXH VH HQFXHQWUDQ VLQ LQFXUULU HQ OD SHQD TXH VH VLJXH
DO IDWDO DQLOOR IRUMDQ HQWUH Vt D IDYRU GH DOJXQDV SDODEUDV VXHOWDV XQD HVSHFLH GH JHUPDQtD R
JXLULJD\WDQWRPiVULGtFXOR\H[WUDYDJDQWHFXDQGRVRQGLDPHWUDOPHQWHRSXHVWDVODVFRQVWUXFFLRQHVGHODVGRVOHQJXDV\HVWDMHULJRQ]DGHMDWDOHVUHVDELRVTXHDSHQDVGHVDSDUHFHQGHOWRGRDXQ
GHVSXpVTXHVHKD\D VHJXLGR OD FDUUHUDGH ODV OHWUDVª
¬   =HUJDWLN HJLQ RWH ]XHQ KDLQ GHVNULEDSHQ ODEXUUD LD NULSWLNRD" (JXQHURNR JDX]D KRriek jakinak zirela eta, beraz, horretan denbora galtzerik ez zuela merezi pentsatuko zuen segu-
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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, eskualde osoak euskaratik erdarara pasa berriak zirelarik Bizkaian, Araban eta
1DIDUURDQ¬  *HURHWDHXVNDOGXQJHKLDJRHOHELGXQ]LUHQ(XVNDOGXQHOHELGXQ
haiek egiten zuten hizkera, berriz, gero eta mugatuagoa zen hitz-altxorrez, esapideez eta joskeraz. Gero eta erdal interferentziaz beteago zegoen beren hitz-altxorra, hots-ebakera eta joskera. Konmutaziorako joera ere sentitzen hasia zen
KDQKHPHQ2QGREHJLHQELVWDQ]XHQKRULJX]WLD$JXVWLQ,WXUULDJDN,]WXHWDUHNLNR
HONDULGD]NHWDQKDODNRDLSDPHQLNIDOWDH]EDGDHUHNRW[RVWHQHDQH]]XHQ
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 mintzaldaketaren beldur. Argi zuen hori Agustinek, eta denborak arrazoi eman zion:
Hernanin eta Gipuzkoako herri-herrixka gehienetan euskara ez zegoen berehala
galtzeko arrisku bizian2QGR]HNLHQRUGHDHWRUULED]HWRUUHODDUULVNXKRULOX]Hra 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
H] ]HJRHQ  LQJXUXDQ +HUQDQLQ HWD *LSX]NRD JHKLHQHDQ HW[HDQ LNDVLWDNR
euskara alde batera utzi eta bere ohiko eskulanean, kaleko tratuan eta, bereziki,
etxean euskaldun-jendea erdara hutsean jarduten hasteko arriskurik. Ez erdara hutsean 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
PLQW]DMDUGXQEL]LD]RUDWXRKLGHQHJXQHURNREL]LPRGXDUUXQWD¬  
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. Beharrezkoa da izan ere, Iturriagaren proposamenak ondo ulertu nahi badira, zein gizarte-girotan
planteatu ziren jakitea.
¬   (XVNDUDUHQ DW]HUDNDGDUHQ MDNLWXQ ]HQ ,WXUULDJD -DNLWXQ HWD PLQEHUD ,NXV EHUH W[RVWHQHDQ ]HU GLRHQ ©3HUR YHDPRV DQWHV VXV SHUQLFLRVRV HIHFWRV HQ DTXHOORV SXHEORV GH 9L]FD\D
$ODYD \ 1DYDUUD FRQILQDQWHV FRQ RWURV GRQGH WLHQH \D VHQWDGRV VXV UHDOHV OD OHQJXD FDVWHOODQD
\ HVWi HQ SOHQD \ SDFtILFD SRVHVLyQ GH VX GRPLQLR (Q HOORV KR\ ORV KLMRV GH SDGUHV GH IDPLOLD
TXHDSUHQGLHURQDKDEODUHOEDVFXHQFH\ORSXGLHUDQKDEODUWRGDYtDQRHQWLHQGHQHVWDOHQJXD\
ORVDFWXDOHVSiUURFRVVRQORVTXHSRUSULPHUDYH]KDQKHFKRUHVRQDUHQDTXHOORVWHPSORVDFHQWRV
FDVWHOODQRVª (UGDUD HXVNDUDUHQ HWVDL JHUWDW]HQ DUL ]HOD DUJL LNXVWHQ ]XHQ LNXVL H] H]LN HVDQ HUH
egiten zuen. Language shift edo luze-zabaleko mintzaldaketa gertatzen ari zen, bere jakinaren
gainean, Euskal herriko eskualde eta jardun-esparru jakinetan.
¬   ,WXUUL DVNR GDJR HXVNDUDUHQ QDJXVLWDVXQD *LSX]NRDNR KHUULHWDQ HWD EDVHUULJLURDQ EHreziki, zenbaterainokoa zen aditzera ematen diguna. Har dezagun, adibidez, baikorregia zertan izanik
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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
D]NHQKDPDUNDGHWDNRELODNDHUDD]DOW]HNR2UDLQJRJDOGHUDVRUWDDOGL]PDLWHago du Agustinek. Zergatik doaz hizkuntza batzuk aurrera eta beste batzuk
atzera? Zergatik egiten da euskaraz gero eta gutxiago? Zergatik dira euskaldunak 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 hoUUHJDWLN GRD] DW]HUD¬   %HUH] KDOD VRUWXDN GLUD WDW[DGXQDN HGRWD DOGL
berriek eskatzen duten garapenik ez dute izan eta, horrexegatik, atzeraturik
JHOGLWX GLUD NDVX EDWHDQ ]HLQ EHVWHDQ H] GXWH JL]DUWH EHUULUDNR EDOLR %HxDW
2LKDU]DEDOHNDUJLD]DOGXDGLJXQH]LNXVSHJLQDWXUDOLVWDHGROLQJXRGDUZLQLVWD
XIX. mendearen bigarren erdian garatua da gehienik. Horien aurrekoa izanik
ere Iturriagak badu «berezko orban»aren arrazoi-bide klasikoaren berri, eta
KXUD KDUW]HQ GX DKRWDQ $JXVWLQHN H] GX EHUH]NR HGR JDUDSHQH]DN EHWLNR
HUDQWVLWDNR  RUEDQHDQ VLQHVWHQ +L]NXQW]D EDW]XN EDUUXWLN DKXODN GLUHODNR
orbandunak direlako, galtzen ari balira, orbangabeak lirateke indar betean ari
direnak. Eta jakina, orbangabeak balira ezingo lirateke galdu, ez gaur eta ez
gero. Galdu egin dira, ordea, behinolako hizkuntzarik indartsuenak ere.
H]GXHQLWXUULEDW,UXxHNR6HYHUR$QGULDQLDUW]DSH]SLNXDUHQHVNXWLW]DHUUHVXPDNR*UD]LDHWD-XVWL]LDPLQLVWURDULHJLQD ;,,,, ©(QODSDUWHGHHVWHRELVSDGRTXHFRUHVSRQGHD
ODSURYLQFLDGH*XLS~]FRDVHKDOODVLWXDGDODJUDQFDVDGH/R\RODHQWUH$]SHLWLD\$]FRLWLDDPEDV
SREODFLRQHV PX\ UHVSHWDEOHV \D SRU OD JHQWH TXH VH FRQWLHQH HQ HOODV FRPR SRU ORV PXFKtVLPRV
FDVHUtRVTXHDEUD]DQ\YDULDVDQWHLJOHVLDVTXHGHODVPDWULFHVGHSHQGHQ$GHPiVKD\HQODPLVPD
3URYLQFLDODVFLXGDGHVGH6DQ6HEDVWLiQ)XHQWHUUDEtD\ODVYLOODVGH7RORVD9LOODUHDOHWFKDVWDHO
Q~PHUR GH FLQFXHQWD \ WDQWRV FDELOGRV HFOHVLiVWLFRV (Q WRGDV HVWDV SDUURTXLDV \ HQ WRGDV   TXH
SDVDQGHFLHQWRes 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 EHOW[H]NRDJXUHD 
¬   %HxDW2LKDU]DEDOHN DHWDE DUJLD]WHUWXDGXJXUHDUWHDQ)UDQW]LDNR,UDXO
tzaz geroztik Europako zenbait ingurumen intelektualetan indartuz joandako ikuspegia, guregana
LQGDUEHWHDQ8QDPXQRUHQHVNXWLN EDLQDDXUUHNDULDUJL]+RYHODTXHHWD9LQVRQNDVX LULWVL]HQD
Badakigu, ongi, arrazoibide horren leloa zein izana den: euskara eta bere moduko hainbat hizkuntza 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 hizkuntza 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.
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Iturriagaren aburuz, hizkuntza bat ez da belaunez belaun eta menderik
mende bizirik gordetzen bere barruan aparteko birtuteak dituelako, gizartemoldaerarekin zerikusia duten motiboengatik baizik. Bere hitzetan esanik, «Si
HOPpULWRLQWUtQVHFRGHXQDOHQJXDSXGLHUDEDVWDUSDUDVXFRQVHUYDFLRQYLYLHUDQ DXQ FRQ WRGRV ORV DWDYLRV TXH ODV HQJDODQDEDQ ODV KHUPRVDV OHQJXDV HQ
TXH KDEODURQ 'HPyVWHQHV \ &LFHURQª *L]DUWHNR QDJXVLWDVXQPROGDHUD GD
Iturriagaren ustez, ez berezko balio intrintsekoa, hizkuntzen bizi-iraupena edo
galera determinatzen duena.
Beste zerbaitek erabakitzen du, Iturriagaren ustean, hizkuntzen atzeraDXUUHUD KRUL ©OD GRPLQDFLRQ HV OD iUELWUD GH WRGDV HOODV \ PDV WDUGH y PDV
WHPSUDQRWLHQHQTXHFHGHUiVXLUUHVLVWLEOHLPSHULRDVLHVTXHODOHQJXDEDVFRQJDGD YD HVSHULPHQWDQGR OD VXHUWH FRPXQ GH WRGDV ODV GHPDV «  6L ORV
SDLVHV R SURYLQFLDV HQ TXH ODV OHQJXDV VRQ GLIHUHQWHV SDVDQ i VHU SDUWHV LQWHJUDQWHVGHXQHVWDGRyXQDQDFLRQODOHQJXDTXHDGRSWDSRUVX\DHOJRELHUQR VHUi OD GRPLQDQWH SRUTXH WRGRV ORV LQWHUHVHV \ YHQWDMDV VH UHXQLUiQ SDUD
FXOWLYDUOD\JHQHUDOL]DUOD3UHYDOHFHUiSXHVVREUHWRGDVODVGHPiVHQULTXHFLpQGRVH FDGD GLD \ TXL]D HQ PXFKD SDUWH i FRVWD GH ODV RWUDV \ DFDEDUi SRU
HFOLSVDUODV KDVWD KDFHUODV GHVDSDUHFHU WRWDOPHQWH7DO HV GHVGH DOJXQRV VLJORV
iHVWDSDUWHODSRVLFLRQGHODOHQJXDEDVFRQJDGDFRQUHVSHFWRiODFDVWHOODQD
\WDOODVXHUWHILQDOTXHLUUHPHGLDEOHPHQWHOHYDiFDEHUª
%HUHDGDD]NHQLNKRQDNRD]DOSHQKDXHUH©/DFRQWLQXDptQWLPDFRPXQLFDFLRQHQTXHHVWDPRVFRQHOOD KRWVHUGDUD \ODQHFHVLGDGTXHWHQHPRV
GHSRVHHUODVLKHPRVGHFRQVHUYDUQXHVWUDVUHODFLRQHVSROLWLFDVFRQHOJRYLHUQRGHGLFDUQRViGLIHUHQWHVSURIHVLRQHV\KDOODUFRORFDFLRQHQODSHQLQVXOD\
XOWUD PDU KDQ KHFKR TXH QXHVWUD OHQJXD QDWLYD HVSHULPHQWH ORV HIHFWRV GH OD
DFFLRQ TXH OD FDVWHOODQD HJHUFH VREUH HOOD WUDEDMiQGROD GH FRQWLQXR \ DUUDVWUDQGRODKDFLDVXWRWDOGHVDSDUHFLPLHQWR<FRPRQRKDGHVHUDVLVLFRQVXOWDQGRQXHVWUDVYHQWDMDVSURFXUDPRVQRVRWURVPLVPRVFRQWRGRHOHPSHxRTXH
HOODVQRVDFRQVHMDQH[WHUPLQDUODGHVXVXHORQDWDO"ª
Nondik edan ote zuen Iturriagak, formulazio teoriko horietara iristeko?
%HUDNH]GXKDODNRULNHVDWHQHWDNRQWX]LELOLEHKDUNRGDEHUD]2NHUHJLWHNR
beldur handirik gabe, iturri bitatik behintzat ugari edan zuela pentsa liteke
KDOHUH 1HEULMDUHQ NR Arte edo Gramatica-UHQ KLW]DXUUHWLN¬   EDWHWLN
HWD *UHJRULR 0D\DQVHQ NR Orígenes de la Lengua Española-tik besteWLN¬   +RUWLN HGDQGDNRD L]DQLN HUH ELVWDQ GD RQGRW[R] XUUXQDJR MRDQD
¬   *RJRUDWX ©VLHPSUH IXH OD OHQJXD FRPSDxHUD GHO LPSHULRª HWD DEDUUHNRDN .XULRVRD
da zinez, euskaldunoz egiten den aipamen espresua gogoan izanik eta atzerriko soziolinguista
aditu batek baino gehiagok hitzaurre horri aspaldi aitortua dion garrantzia kontuan hartuz, NebriMDUHQ KLW]DXUUHDN JXUH DUWHDQ LD LQRUHQ DLSDPHQLN H] MDVRW]HD )XQWVH]NR GLRNXPHQWXD GHOD XVWH
GXW QLN HWLN HUD DUWHNR JXUH KL]NXQW]DNRQWXDN KREHWR HQWHQGLW]HNR ,WXUULDJD 2xDWLQ
ikasle izan zen garaian ere testu-liburu gisa erabiliko zuen, seguruenik, Nebrijaren Artea.
¬   0D\DQVHQ KLW]DN GLUD HVDWH EDWHUDNR KRQDNR KDXHN ©DVt &DQWDEULD FRPR ORV
SXHEORV YHFLQRV SURFXUDURQ VLHPSUH FRQVHUYDU VX OHQJXD «  /R TXH PiV FRQWULEX\y D OD
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dugula Iturriaga, bere formulazio jeneralean. Hizkuntza nagusian jarduteko
EHKDUUD H] JRJRD  L]DQ RKL GXWH KL]NXQW]D DKXOHNR KL]WXQHN EL]LDQ DXUUHUD
egingo badute; behar horrek sortzen du hizkuntza batzuen gorabidea eta besteen gainbehera. Lotura nabarmenak ditu Iturriagaren ikuspegi horrek, hizkuntza-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
KRUUL)LVPDQHN¬  HWDKDUUHPDQELGHKRUUHQKDULWLNGRD]HJXQJRHVSOLND]LR
landuenak.
2VR D]DOSHQ ]HKDW]D GD QRODQDKL HUH KHUQDQLDUUDN D]WHUELGH GLQDmikoaren alorrean eskainitakoa: bere aurretik inork egin gabea zuen horren
SDUHNRULN JXUH DUWHDQ¬   ,WXUULDJDUHQ RQGRDQ EHVWH XUWH DVNRDQ LQRUN
berriro egingo ez zuen modukoa. Aurrerapen argia zekarren Iturriagak, azterbide horrekin. Bazituen mugak ere, ordea: plano makro hutsean ari zen Iturriaga, honetan eta beste zenbait puntutan, bere oroitza-idazkian. Generaliza]LRPDLOD KDQGLNR QRUPDOHDQ KDPDUNDGD DVNRUHQ ]HQEDLWHWDQ PHQGHHQ 
EXUXDQ DQW]HPDWHQ GLUHQ JHUWDNDULH] DUL ]HQ EHUD¬   +RUL EDLQR SODQR
hurbilagora jaitsiz ere bazegoen, ordea, zer esanik. Zerk eragiten du, konkretuki, euskararen gainbehera?

b) Konkretuki zergatik egiten da euskaraz gero eta gutxiago?
Konkrezio horretara iristean, bete-betean sartzen da Iturriaga bere mamian. Bere ustez erdal eskolagatik ari da euskara galtzen. Hori du bere txosWHQHNR DUJXGLRELGH QDJXVLD +RUUD EHUH KLW]DN ©+HFKHVH XQD RMHDGD VREUH
QXHVWUDV HVFXHODV GH SULPHUDV OHWUDV \ HQ HOODV VH WRFDUi GH OOHQR HVWD WULVWH
YHUGDG$OOtVHYHUiWUDPDGDXQDFRQMXUDFLRQVLVWHPiWLFD\SHUPDQHQWHFRQWUD
OD OHQJXD EDVFRQJDGD DOOt IRUPDGDV ODV RILFLQDV HQ TXH VH IRUMDQ FRQVWDQWHPHQWH DUPDV SDUD GHVWUXLUOD OD OHQJXD EDVFRQJDGD  KDFLHQGR GH ORV QLxRV
otros tantos titanes destinados á destronar á su madre. Estas no son figuras
UHWyULFDVQRVRQH[DJHUDFLRQHVQLHVSDQWDMRVVRQODSXUD\H[DFWDYHUGDG\
ODSDOSDUHPRVVLSDVDPRViH[DPLQDUODSUiFWLFDLQWURGXFLGDHQGLFKDVHVFXHODVGHWLHPSRLQPHPRULDOSDUDHQVHxDUiORVQLxRVHOFDVWHOODQR¬  ª
FRQVHUYDFLyQGHOOHQJXDMHIXHHOKDEHUYXHOWRDODDQWLJXDUXGH]D\SRFRWUDWRFRQODVQDFLRQHV
FXOWDV VLHQGR FLHUWR TXH GRQGH QR KD\ FRPXQLFDFLyQ FRQ ORV H[WUDxRV VH FRQVHUYD PiV OD
lengua antigua».
¬   ,NXVDGLELGH])LVKPDQ HW DO  
¬   $XUUHNDULDVNRGDJRKDOHUHD]WHUELGHGLQDPLNRDUHQ©HW[HNRªD]DOSHQHWDQ$]WHUNHta monografikoa eskatzen du horrek.
¬   $UJXGLRELGHKRUL H] ]XHQ ,WXUULDJDNEHVWHODNRDQDOLVLHNLQEHKDU EH]DLQHVWX ORWX
¬   (JLDGDDVSDOGLNRRKLWXUDGHOD,WXUULDJDNKRUD]DOW]HQGXHQD/DUUDPHQGLNHWD.DUGDEHrazek ere izan zuten egoera horren berri, eta zorrotz kritikatu zuten. Kardaberazek, esate baterako, zera
]LRHQ Eusqueraren Berri Onac ©6HPHWDDODEDNFKLTXLWDWLF(VFRODQ(UGDUD]WD(XV-
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$UJXGLRELGH KRUL HUDPDQ ]XHQ ,WXUULDJDN HVDQ EH]DOD NR %DW]DU
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.
NR EHUHQ W[RVWHQDN KDX ]LRHQ ©%XVFDQGR ODV FDXVDV GH OD FRUUXSFLRQ \
GHVDSDUHFLPLHQWR SURJUHVLYR GHO %DVFXHQFH KD SDUHFLGR TXH VH HQFXHQWUD HQ
ODV (VFXHODV GH SULPHUDV OHWUDV \ HQ HO 3~OSLWR (Q DTXHOODV SRU OD IDOWD GH
PHGLRVDX[LOLDUHVSDUDHQVHxDUDORVMRYHQHVODOHQJXDFDVWHOODQDVLQSHUMXLFLR
y PDV ELHQ FRQ YHQWDMD GH OD QDWLYD \ HQ pVWH SRU IDOWD GH XQ 'LFFLRQDULR
PDQXDO GHO %DVFXHQFH DO &DVWHOODQR \ GHO &DVWHOODQR DO %DVFXHQFHª ,NXVWHQ
denez, euskararen atzerakadaren analisi dinamikoan bigarren aldagaia sartu
zen, erdal eskolarenaz gainera: euskal gaiztoko edo erdara hutsezko eliz jarduera publikoa. Euskara jasoaren eta herri giroko talde-bizitzaren erreferenW]LDJXQHWLN DVNL HXVNDUD RNHUUD HGR HUGDUD KXWVD  LULVWHQ ]HQ -DUGXHUD KRUL
berriz, herritarren mintzajardunaren norma kolektiboetan eragiten ari zen:
HXVNDOHUDELOHUDUHQNRQWUDHWDHUGDOHUDELOHUDUHQDOGH¬  

c) Zergatik dago gero eta euskaldun garbi gutxiago?
Eskolengatik: hori da Iturriagaren erantzuna. Hemengo eskolen hizkuntza-trataera okerra da oso, eta umeak horregatik ateratzen dira gero eta euskara aldetik pobreago.

d) Zergatik dago euskara gero eta erdararekin nahastuago?
Erantzun egituratua, ordura arte gure artean inork eman gabeko koherentzia kontzeptualez eta oinarri objektiboz hornitua, ematen dio Iturriagak galFDUD] HGR JX]WLHWDUD RLWX EHDUGLUD WD DUUD]RL JDEHFR ORWVD EHOW] JDLVWRD SLVDWX WD TXHQWFHUDª  
©$OGDWHTXHDQ GLVSDUDWHULF ELGHJDEHHQD GD (XVTXHUD JD]WHDL GHEHFDWX WD PDGDULFDWXD EDOHJR EH]DOD
FDVWLJDWX WD HUDJR]WHD (VFRODQ EHUWDQ HUDFXWVL RUGX RQHDQ WD (UGDUD] MDUGXQ GH]DWHOD EDxD JXHUR
libre, naiz Eusqueraz, naiz Gaztelaniaz: orrequin bietara eguingodira. Bestela Gaztelara gazteak badiMXD]DQEXUODWDORWVDDQGLHQFRVWXDQEDGHUH(UGDUD]LFDVWHQGXWHWDQROD(XVTXHUDTXHQGXFLHWHQ
WDMDUGXWHQH]GXWHQEHUHQ(UULHGR(FKHHWDUDELXUWFHDQDOGHJXFLHWDUDEDUUHJDUULDFRLGLUDWDHJXLD]
HVDQRLGD*D]WHODQLDH]LFDVLWD(XVTXHUDEDLD]WX*XHURHPHQORWVDDQGLD]GDFXVFXQDH]LW]HJXLWHFR
WDH]DOFDUDGLW]HFR(UGDUD]FRWD(XVFDUD]FRQDVSLOODPROGDFDL]HWDQD]FDJDUULEDWHQ]XQRLGD%HGHLFDQLFGDTXLFLDQ0DHVWUDHVWLPDJDUULHUUHVSHWRDQGLFREDWEHUHJUDFLDRQDUHTXLQWDFDVWLJXJDEHXPH
LQRFHQWHVHLXUWHFRDLHUHEusqueraz, Erdaraz, ta Latinez berdinFKLWWUHEHWDVXQDQGLD]WDHGHUTXL
ORWVDULFJDEHLUDFXUWHQHUDFDVWHQGLHQDOjala ori bera Maisu guciac eguiten balute.
¬   %DW GDWRU KRUL EHVWH DOGHUGLWLN EHJLUDWXWD EDGD HUH %DUEDJHURUHQ HNR GLDJQRsiarekin.
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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 7DO
HV GHVGH DOJXQRV VLJORV i HVWD SDUWH OD SRVLFLRQ GH OD OHQJXD EDVFRQJDGD FRQ
UHVSHFWR i OD FDVWHOODQD \ WDO OD VXHUWH ILQDO TXH LUUHPHGLDEOHPHQWH OH YD i
FDEHU /D FRQWLQXD p tQWLPD FRPXQLFDFLRQ HQ TXH HVWDPRV FRQ HOOD «  KDQ
KHFKR TXH QXHVWUD OHQJXD QDWLYD HVSHULPHQWH ORV HIHFWRV GH OD DFFLRQ TXH OD
FDVWHOODQDHJHUFHVREUHHOODWUDEDMiQGRODGHFRQWLQXR\DUUDVWUDQGRODKDFLDVX
WRWDOGHVDSDUHFLPLHQWRª

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
VDLDW]HD%HUHKLW]HWDQHVDQLN©ORTXHYHRHVTXHPLHQWUDVQXHVWURVILOyORJRV
HVWiQKDFLHQGRODDQDWRPtDGHHVWDOHQJXDVHQRVYDHVFDSDQGRGHODVPDQRV
GLJDPRVORDVt\ « VLQRVGHVFXLGDPRVQRVYDPRViTXHGDUFRPRHOFXHUYR
GHODIDEXODKLQFKDGRVGHYDQLGDG\VLQTXHVR4XHLPSRUWD « WRGRHVWRVL
FDGDGLDFDPLQDFRQPDVFHOHULGDGiFLDVXSHUGLFLRQ\VHQRVYDiGHVDSDUHFHUWRWDOPHQWH"ª
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
]HJRHQ GXGDULN HXVNDUDN EL]LULN LUDXQJR ]XHOD PHQGHULN PHQGH .DUGDEHUD]
 ¬  .DUGDEHUD]HQW]DWEDNDUULNH]RVRGLIHUHQWHDNGLUDRURKDU©QRUD
goaz?» galderari diglosiaren iraunkortasunean oinarritzen diren autore zaharrek
.DUGDEHUD]HN HWD EHUH NLGHNRHN  HPDWHQ GLWX]WHQ HUDQW]XQDN EDWHWLN HWD
Wilhelm Von Humboldt-en eskutik ari diren pentsalari eta idazle gazteagoen
LNXVSHJLDEHVWHWLN$]NHQKDXHWDNRD]HQ$JXVWLQ,WXUULDJD¬  (]RUGHDEHUD
¬   .DUGDEHUD]HQ XVWHD IXQWVHDQ KRQDNR KDX GD %DVHUULWDUULN EL]L GHQ DUWHDQ HXVNDUD
EL]LULN L]DQJR GD ,ULW]L KRUUHWDNRDN ]LUHQ EHVWH KDLQEDW XUWHJDUDL EHUHWVXDQ $UH JHKLDJR 2UGyxH]HNH]]XHQLNXVWHQ HXVNDUD 'RQRVWLDNR NDOHDQHUH JDOW]HUD]LKRDQLN 2UGyxH]  
¬   (XVNDUDUHQ JDOHUD H] ]HQ *LSX]NRDQ SODQWHDWX HUH HJLWHQ 0HQGLEXUXUHQ .DUGDEHrazen eta gainerakoen idazkietan. Iturriagaren belaunaldiak, berriz, aski gauza probabletzat hartzen
du galera-arrisku hori: ez berehalakoan, baina bai belaunez belauneko perspektiban. Eten handia
GDJR  LQJXUXDQ MDLRWDNR HXVNDO LGD]OHHQ HWD  LQJXUXDQ MDLRWDNRHQ DUWHDQ$]NHQ
hauek, Iturriaga tartean dela, argi ikusten dute euskara galtzeko arrisku bizian dagoela. Araba1DIDUURHWDQ HWDSDUWHUHQEDWHDQ%L]NDLDQ EHUHQEHJLHQELVWDQGXWHKL]NXQW]DUHQJDOHUD%L]NDL
Gipuzkoetan ere, hain berehalako kontua ez izan arren, arriskua badagoela ikusten dute.
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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
]HJRHODMHQGHDUHQ JLSX]NRDUMDNLWXQHQHWD]H]DNHHQMHQGHDUHQ DUWHDQ
/X]H]DEDOHNRPLQW]DOGDNHWD¬  ]HUJDWLNJHUWDW]HQ]HQD]DOW]HQVDLDWX
izana: hori da Iturriagaren ekarpen nagusia. Iturriagaren pasarterik etsigarriena
eta kopetilunena dugu hori, dudarik gabe. Generalizazio-maila handienetako
EDW HUH EDL 3DVDUWH EDWHDQ EDGLUXGL ,WXUULDJDN H] GXHOD LNXVWHQ H]HU HJLQD]
ere euskarak salbaziorik duenik: «tal la suerte final, que irremediablemente le
YD i FDEHUª (XVNDUDUHQDN H] GX HUUHPHGLRULN LW[XUD] ,WXUULDJDUHQ XVWHDQ¬  %LJDUUHQSXQWXKRUUHWDQ,OXVWUD]LRDUHQHWDKDUUH]JHURNRSURJUHVX
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 hasieran 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
HJLWHQEDGLUDJDX]DN¬  

4.5. Asmoak, interesak eta ikuspegiak
Euskara-erdarak direla-eta, galdezka ari da jendea: nora joan nahi dugu,
KL]NXQW]DNRQWXDQ"=HUOHNXGDJRNLRHXVNDUDULJL]DUWHEHUULDQ"3RVLEOHDOGD
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:
¬   0LQW]DOGDNHWD] ED]HQ OHKHQGLN HUH EHUDULD] MDUGXQGDNR DGLWXULN EDL 1DIDUURDQ
8O]XUUXQ  HWD EDL $UDEDQ /DQGD]XUL  (] RUGHD LNXVSHJL ]LQHWLNRDUL RVDJDL GLQDPLNRD KDLQ
plano generalean erantsitakorik.
¬   +RUL HVDQ QDKL DO GX" %DOLWHNH KDOD L]DWHD 2UGXDQ HUH LNXVL HJLQ EHKDUNR JHQXNH
zer epe-moduez ari den: Bizpahiru belaunaldiz? Bizpahiru mendez? Epe luzeagoaz? Idatzita dagoen moduan, epe luzeaz ari dela dirudi. Ilun jarraitzen du, halere, puntu honek.
¬   ,WXUULDJDUHQ NR WHVWXD H] GD EDUQHWHQWVLRULN JDEHD +RQDNR KDX GD NRQNUHtuki, tentsio-punturik handienetako bat.
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D Zer egin nahi dugu euskara-erdarekin, gizarte-bizitzako erabilerari
dagokionez? Zer egin nahi dugu, konkretuki, euskararekin? Bizirik
gorde nahi al dugu? Indarberritu egin nahi al dugu? Lehenengo
galdera multzo honetan, erantzuna partez emana aurkitu zuen Iturriagak: euskara bizirik gorde nahi zen. Hori baino gehiago ere bai:
ilustratu egin nahi zen euskara, bizirik gordetzeaz gainera. Labur
esanik, bere atzera-martxari frenoa jarri nahi zitzaion, eta lanketa bidez indarberritu. Hori zen Gipuzkoako Batzar Nagusien posizio ofi]LDOD  XUWHNR DNWD RIL]LDOHWDQ MDVRD +RUUHWDQ H] ]XHQ EHUD]
Iturriagak, burua nekatu beharrik izan. Airean gelditzen zen, ordea,
puntu horretako lehen galdera: «Zer egin nahi dugu euskara-erdarekin,
gizarte-bizitzako erabilerari dagokionez?»
Galdera hori erantzun gabe zegoenez, aurrez aurre heldu zion IturriaJDN,NXVGH]DJXQQROD©'HVWUX\DPRVSXHVGHVGHOXHJRHVWDSUiFWLFD
WDQ SHUQLFLRVD D OD OHQJXD EDVFRQJDGD \ VXVWLWX\iPRVOH RWUD TXH OD
KHUPDQHFRQODOHQJXDFDVWHOODQDKDFLHQGRTXHVHDX[LOLHQUHFtSURFDPHQWH \ TXH GH HQHPLJDV TXH HUDQ KDVWD DTXt VH KDJDQ \ VHDQ HQ
DGHODQWH tQWLPDV DPLJDV \ FRPSDxHUDV ¢TXp SUHWHQGHPRV R TXp QHFHVLWDPRV QRVRWURV HQ QXHVWUD SRVLFLyQ DFWXDO FRQ OD OHQJXD FDVWHOODQD"$SUHQGHUOD \ OOHJDU D SRVHHUOD FRQ OD PD\RU SHUIHFFLyQ SRVLEOH
« <¢TXpKDQKHFKRFRQQRVRWURVSDUDHQVHxiUQRVOD\TXpKDFHPRV
QRVRWURV SDUD HQVHxDU D QXHVWURV MyYHQHV" (UL]DUOD GH GLILFXOWDGHV
KDFLpQGROD FKRFDU GH IUHQWH FRQ QXHVWUD OHQJXD QDWLYD \ SRQLpQGROD
HQSXJQDFRQHOODSHURHQXQDSXJQDWDQHQFDUQL]DGDFRPRSHUMXGLFLDODQXHVWUDOHQJXDQDWLYD<DTXHSRUODQDWXUDOH]DGHODVFRVDVHVWD
OXFKDHVGHVLJXDO\HOWULXQIRKDGHTXHGDUSDUDODOHQJXDFDVWHOODQD
VDOJiPRVOH DO HQFXHQWUR UHFLEiPRVOD GH SD] LQWURGX]FiPRVOD FRPR
DPLJDHQQXHVWUDFDVD«ª
Lehen begiratuan argia dirudi, bere asmo nagusiaren berri ematen
duen testuak: ele biko marko instituzionala sortzea planteatzen du
,WXUULDJDN%LKL]NXQW]DL]DQJRGLWXHQJL]DUWHD¬  .RQWXDH]GDJR
¬   7[RVWHQD EHKLQ HWD EHUULUR LUDNXUUL] KDOHUH GXGD EDW JHOGLW]HQ GD DLUHDQ HOH ELNR
JL]DUWHD]DULGD$JXVWLQHGRWDVRLOLNHOHELNRHVNRODVLVWHPD]"'LJORVLDPDUNRWUDGL]LRQDODDSXU
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 lehenik, eta kontestualki ahula den hizkuntzaren galera osora gero, eramaten duela ezinbestean. Zer
NRQSDUWLPHQWD]LRPRGX]XHQ,WXUULDJDNEXUXDQKDODNRULNEDOGLQED]XHQ")XQWVH]NRJDOGHUDNGLUD
KRULHNRUDLQJR]DLUHDQXW]LEHKDUNRGLUHQDN'HQERUDUHNLQ,WXUULDJDUHQGRNXPHQWXLGDW]LJHKLDgo 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 gizarteinpakturik handienekoa eta, zoritxarrez, egileak berak ahulenik zehaztutakoa.
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ordea, nahi bezain argi. Lastima handia da, horixe baita txosten
osoaren eztabaida-gune nagusietako bat.
EZ
 er egin nahi dugu ikasleekin? elebakarrak sortu nahi al ditugu?
euskal elebakarrak?; erdal elebakarrak?; elebidunak?; nolako elebidunak? Galdera-sorta honek erantzun argia zuen, Iturriagaren asmoan:
HXVNDUD] HWD JD]WHODQLD] RQGR LUDNXUW]HQ HWD VHJXUXHQLN EDLQD H]
HUDEDW VHJXUX RQGR LGD]WHQ  MDNLQJR ]XWHQ JD]WHDN VRUWX QDKL ]LWXHQ
Iturriagak. Hori baino gehiago ere bai: gramatika, eragiketa aritmetikoak eta, jolas bidez, natura-zientzien oinarrizko informazio teknikoprofesionala euskaraz eta erdaraz eskaini nahi zitzaien ikasleei. Horrekin guztiarekin, euskaraz eta erdaraz ondo moldatuko ziren gazteak
prestatu nahi zituen berak.
F Zer-nolako euskara zabaldu nahi da? Euskara ona nahi zuen Iturriagak: 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, beUH]LNL ©VH KD WHQLGR PXFKR FXLGDGR HQ OD LQWURGXFFLyQ GH YRFHV
YDVFRQJDGDVSRFRRQDGDXVDGDVSDUDTXHQRKDJDQLQLQWHOLJLEOHVODV
IUDVHV\VHYD\DQDGRSWDQGR\JHQHUDOL]DQGRSDXODWLQDPHQWHª
Euskararen atzera-martxari alto ematea espero zuen bere planarekin, lehenik 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 HWD JX]WL )LVKPDQHQ
HWD /RYDVHQ HNR VDLONDSHQ IDPDWXDUHQ DUDEHUD 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
]HQEDVHUULHWDNRXPHHWDJD]WHHQW]DNRHVNRODPROGHHOHELGXQDVRUW]HD¬  
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
ORUWXQDKL]XHQEHUDNHXVNDUDUHQFRUSXVSODQJLQW]DDXUUHUDHUDPDWHUD
¬   +RQHWDQ H] GDJR GXGD KDQGLULN QLUH XVWH] ,]WXHWDUL HJLQLNR HVNXWLW]HWDQ EHKLQ HWD
EHUULURGLRKRUL,NXVHVDWHEDWHUDNRELDLSDPHQKDXHN©1LFVLQLVWHQHWDHVSHUDWFHQGHGDQHUDQ
SURYLQFLDFR -DXQDF EHJXLUDWFHQ EDGLH JXUH ODQDUL HFXVLFR GX FHU JDXVDF DWHUDFR GLWXJXQ HWD FHU
SURFKXVFRDFQHFD]DULJHQGHDUHQW]DWHWDFHUKRQUDDQGLDHPDQJRGLRJXQHXVNDOHUULDULªHWD©/DVWHU DFL EHDUUD GHJX LUUXJDUUHQDUHTXLQ JXUH QHFD]DUL SUHVWXDL LWFHJXLWHQ© ,NXV 9, HUDQVNLQD 
HWDGRNXPHQWXDN 
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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?
D  Iturriagaren ikuspegia eta ekarpena. Entusiasmo handiz egindako
VDLRDL]DQ]HQ,WXUULDJDUHQDHWLNUDDUWHDQ(QWXVLDVPRKRUUHN
bere ikuspegia ere markatu zuen, hainbatean. Bai lehenengo galderari
eta bai bigarrenari baiezko erantzun espresua eman zien Iturriagak,
oroitza-idazkian bertan.
E 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
DVPR KXUD¬  
F Gainerako instantzia kolektiboen eta norbanako jakinen interesak.
Hain berrikuntza zabalak interes eta ikuspegi kontrajarri asko jar zitzakeen airean, eta interesdun horiek garbi jokatuko zuten: kontrako
LQWHUHVD]XWHQHNSODQDDKXOW]HUDMRNR]XWHQH]LQGDUW]HUD¬  
¬   +DVLHUDNR HQWXVLDVPR KXUD DKXOGX] LQGDUJDOGX] HWD GHVLW[XUDWX] MRDQ ]HQ KLUX
urteko tartean. Azken unera arte, halere, eskola-materialak ateratzeko asmoari zutik eutsi
]LW]DLRQ$OGDNHWDKDQGLHQHWDILORVRILDRVREDWKLSRWHNDW]HDUHQWUXNRUGHD3RVLELOLVPRDUHQ
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, alfabetatze-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.
¬   (OL]JL]RQJX]WLHQSRVL]LRDH]]HQXQLIRUPHDSXQWXKRQHWDQHWDELVWDQGDHOL]DNEHUDN
interes argiak zituela eskola kontuan. Jakin ez dakigu, esate baterako, hiru urte horietan Gipuzkoako artziprestazgo nagusiak Iturriagaren planaz ezer esan zuen. Bestelako interesdunik ere
bazen tartean: irakasleen multzo zabala, oro har, eta gidaritza morala berekin zuten irakasle gailenak. Luis Astigarraga, esate baterako. Ez dakigu Astigarragak begi onez edo makurrez hartu
]XHQ,WXUULDJDUHQSODQD$XUUHUDDWHUD]JHURHNRHWDNREHUHOLEXUXD]LUNXOD]LRWLNNDQSRra 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.
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4.6. Azterbide preskriptiboa: zer egin behar da, helburua lortzeko?
Hizkuntza-soziologia aplikatuaren esparrua da, bete-betean, orain ikustera goazena. Azken mende-erdiko terminologia teknikoan izen bat baino gehiago 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 daukagu aurreko atalean. Arazo horiek konponbidean jartzeko zer neurri hartu nahi
zituen ikusiko dugu orain, Iturriagaren eskutik azterbide preskriptiboaren alorra
KXUELO[HDJRWLNDUDNDWX]3ODQDUHQRLQDUULWHRULNRDND]WHUWXEHKDUGLUDKRUUHWDUDNR
batetik, eta bere aplikazio praktikoa ikusi bestetik. Ezagunena bigarren zatia bada
ere Iturriagaren kasuan, soziolinguistikaren aldetik bere oinarri teorikoen ikustaldia da, dudarik gabe, erakargarriena. Has gaitezen hortik, beraz.
Zer egin behar da gero eta jende gehiagok, gero eta jardun-gune eta harreman-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. Erantzuna 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
EHUHKLW]DN©ORTXHYHRHVTXHPLHQWUDVQXHVWURVILOyORJRVHVWiQKDFLHQGROD
DQDWRPtD GH HVWD OHQJXD VH QRV YD HVFDSDQGR GH ODV PDQRV GLJDPRVOR DVt \
TXH VL QRV GHVFXLGDPRV QRV YDPRV i TXHGDU FRPR HO FXHUYR GH OD IDEXOD
KLQFKDGRV GH YDQLGDG \ VLQ TXHVR 4Xp LPSRUWD TXH HO EDVFXHQFH VHD SURSUt-
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VLPRHQODVLJQLILFDFLRQGHVXVYRFHVPX\FRUWpVHQVXVIyUPXODV\H[SUHVLRQHV RUGHQDGtVLPR HQ VXV UHJODV FRQH[R \ FRQVHFXHQWH HQ VX FRQVWUXFFLyQ
DUPRQLRVR VLQ SDU ULFR \ FRSLRVR HQ YRFDEORV OD PDV DQWLJXD OHQJXD GH (VSDxDXQLYHUVDOSRUXQWLHPSRHQOD3HQtQVXODSULPLWLYDVLVHTXLHUH\FRPR
WDO LQVSLUDGD SRU HO PLVPR 'LRV i QXHVWURV SULPHURV SDGUHV" 4Xp LPSRUWD
GLJRWRGRHVWRVLFDGDGLDFDPLQDFRQPDVFHOHULGDGKiFLDVXSHUGLFLRQ\VH
QRVYDiGHVDSDUHFHUWRWDOPHQWH"$VWDUORD(UURHWDNRQSDLQLDHJLWHQDULGLUHQ
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 besWH EDW]XHN HXVNDUDN DGLELGH] EHUHQ EDLWDQ EHUH EDUQHHJLWXUD GHVHJRNLDQ 
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. IturriaJD H] ]HQ EDWHUH HVHQW]LDOLVWD ,NXV EHUH KLW]DN ©6L HO PpULWR LQWUtQVHFR GH XQD
OHQJXD SXGLHUD EDVWDU SDUD VX FRQVHUYDFLRQ YLYLHUDQ DXQ FRQ WRGRV ORV DWDYLRV
TXHODVHQJDODQDEDQODVKHUPRVDVOHQJXDVHQTXHKDEODURQ'HPyVWHQHV\&LFHron.» 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
JX]WLHQJDQGLNHUH¬  $]NHQPXWXUUHUDLQRHUDPDQL]DQGXMDUUHUDKRUL,WXUULDgak. Hizkuntzen geroa ez ezik hizkuntza bat L2 moduan ikasteko erraztasuna ere
nagusiki ez dela bere egituraren mendeko: hori ere idatzia dauka argi asko: «EraTXHULDGDXVWHL]DWHDLVFXQW]DEDWEHVWHDEDxRJDLW]DJRDGDODEHJXLUDFHLQODVWHU
HWD HGHUTXL LWFHJXLWHQ GXWHQ HXVTXHUD FKRUURVTXLOOH SDDUJXLOOH HWD FKLTXLUD
W]DOOHDF(XVTXHUDFH]GXEHVWHFHUHVDQLFDXWVH]EHWHDEHWLYLFLL]DWHDEHVWHULFª
,WXUULDJDN,]WXHWDULLGDW]LWDNRHVNXWLW]DLQ9,HUDQVNLQD 

c) Corpus-plangintza hutsak ez du balio, euskara indarberritzeko
Iztuetari egindako eskutitz batean aurrez aurre heltzen dio gaiari, bere
LNXVSHJLSHUWVRQDOHWLNDELDWXWD+RUUD]HUGLRHQ,WXUULDJDN©1LFHFXVWHQGHUD¬   *RUDJR KL]NXQW]HQ D]WHUELGH GLQDPLNRD] MDUGXWHUDNRDQ MRUUDWX GXJX SXQWX KRUL
2UDLQH]JRD]KRUWD] KDQ HVDQGDNR NRQWXDN EHUULW]HQKDVWHUD
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na da eun urtes onontz arimbat eusquera ezdala moldizquiratu, eta alaere ez
GDODJXUHLW]FXQW]DHXVFDOGXQHQEHUHQDUWHDQHUHREHWRDJRLFDVWHQHWDPLQW]D
tzen. Ez det ere uste hitzteguinaquin zaitiraunducodalaª ,NXV9,HUDQVNLQD
 GRNXPHQWXD  (VDQ QDKL GXHQD RQGR XOHUW]HQ ED]DLR NDVX KRQHWDQ DGLHUD
H] GDJR EDWHUH DUJL  KL]WHJLJLQW]DN H] GX ORUWXNR HXVNDUDUL EHODXQH] EHODXQ
bizirik eustea. Bere baitarik eta bere hutsean ez du hartarako eragimenik.
Ikuspegi modernoa da hori ere, inon halakorik bada. Hizkuntza-soziologiak
HWDKL]NXQW]DSODQJLQW]DNDVNLEHUULNLWDQDVXPLWXGXWHQLNXVSHJLD¬  
Zer egin behar ez den, edota ordura arteko moduan zertan denbora pasatzea 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 erreparatuko 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 eragin 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
MHQGHDUHQ EHUWDNRHQ HWD DUURW]HQ  MRDQHWRUULD DUHDJRWXNR ]XWHQ HWD HXVNDOdunen erdaldunekiko kontaktua indartuko. Horrek guztiak, ezinbestean, ondorio jakinak izango zituen euskara-erdaren erabilera-molde nagusian: euskarazko jardunguneak murriztuko zituen bideberritze horrek, hainbat euskaldun
¬   +L]NXQW]DVR]LRORJLDUHQ HWD KL]NXQW]DSODQJLQW]DUHQ HNDUSHQ VHQGRHQDN SXQWX KRQL
dagokionez, zera dio: oinarri sendoa duen status-plangintza baten altzoan, eta horrekin koherentea
GHQ PRGXDQ HUDW]HQ GHQ KHLQHDQ HPDQ RKL GX KL]WHJLJLQW]DN HWD FRUSXVSODQJLQW]D RVRDN EHJL]
jotako fruitua: bestela ez.



(86.(5$  /,,  

elebakar elebidunduko zuen bestetik eta, azkenik, elebidun horien euskara
erdal interferentziez beteko.
,WXUULDJD NR EHUH W[RVWHQHDQ ELGHJLQW]D GHODHWD /DUUDPHQGLUHQ
kontra agertzen zen une batez. Kalte horrek ba omen zuen bere alderdi ona.
+DOD ]LRHQ ,WXUULDJDN ©PLUDED FRQ FHxR \ GHVDSUREDED /DUUDPHQGL] DUL GD 
OD DEHUWXUD GHO FDPLQR UHDO SDUD &DVWLOOD \ )UDQFLD /R TXH QR YLy \ KXELHUD
YLVWR DFDVR i KDEHU YLYLGR PDV y KDEHU WHQLGR PDV WLHPSR HV HO PHGLR GH
FRQYHUWLU HQ YHQWDMD GH OD OHQJXD EDVFRQJDGDª +RUUUHQ DUDEHUD NDOWH KRUL
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
JDUUDQW]LWVXD (JRNLD HUH H] DJLDQ 2UGXUD DUWHNR HWD JHUR]WLNDNR D]DOSHQ
gehienen kontra zetorren Iturriagaren baieztapen hori.
%DGDNLJX,]WXHWDNNRQWUDHJLQ]LROD,WXUULDJDULLULW]LKRUL]HODPHGLR"
9,NR HVNXWLW]HDQ RUGHD ,]WXHWDUHQ NULWLND KRUL ]HODHWD KRQDNR KDX ]LRHQ
Iturriagak: «$GLVTXLGHD EHURUUHF GLRQH] HWD 2Q 0DQXHOHF HVDQ GLUDQH] H] QDX
RQJXLLUDFXUUL(]GHWQLFHVDQDLWD/DUUDPHQGLFDUUD]RLULFH]GDXFDODELGHEHUULHQ
JDxHDQ /HPELFLFR DOFDU HFXVWHDQ EHURUUHF XVWHEDxR XUELOODJR DUTXLWXFR JXHUD
DOFDUUHQJDLRQHWDQEHVWHDVFRWDQEH]HODª ,NXV9,HUDQVNLQDGRNXPHQWXD 
$UH JHKLDJR NR W[RVWHQHDQ EHUWDQ EHVWH SDVDUWH EDWHDQ KRQDNR
KDXHVDWHQGX$JXVWLQHN©8QDOHQJXDPDQWLHQHVXSULPLWLYDSXUH]D\VHFRQVHUYD LOHVD PLHQWUDV HVWi DLVODGD 'HVGH HO LQVWDQWH HQ TXH VDOLHQGR GH VX DLVODPLHQWRVHSRQHHQFRPXQLFDFLRQFRQRWUDVHPSLH]DiFRUURPSHUVH\SHUGHUse». Isolamendua lehen mailako eragiletzat hartzen du, hortaz, Iturriagak.
Azkenik, eta hori guztia aski ez bailitzan, kolera-izurritearen arriskua
]HODHWD EHUDN ,]WXHWDUL HVDQGDNRD RVR NRQWXDQ L]DQ EHKDU GD ©/RV PDOHV ItVLFRV FRPR ORV PRUDOHV WLHQHQ VX RULJHQ HQ OD DFXPXODFLyQ GH OD JHQWH 1RV
SRGULPRV XQRV D RWURV FRPR VH SXGUHQ ORV KXHYRV R ODV PDQ]DQDV \ HVWH
QXHVWUR GLFKRVR VXHOR OOHYD HQ HO HVSDUFLPLHQWR GH VX SREODFLyQ HO SULQFLSLR
GH WRGR JpQHUR GH IHOLFLGDGHV Nos faltan para nuestra dicha poblaciones
grandes y ojalá no lo fomentaran esa 'RQRVWLD] DUL GD  y alguna otra del
paísª,NXV9,HUDQVNLQDGRNXPHQWXD
2QGRULRD RVR DUJLD GD ,WXUULDJDN H] GX NRQSDUWLPHQWD]LR ILVLNRDUHQ
garrantzia ukatzen. Lau kasutatik hirutan, konpartimentazio horren garrantziaren alde mintzo da. Hiru horietariko batean, gainera, zera dio: isolamenduaren kontra hitz egin duela uste dugun kasu bakarrean gaizki ulertu diogula. Gauza ona da beraz konpartimentazio hori, Iturriagaren ustean, gurea
EH]DODNRKL]NXQW]DW[LNLHQW]DW2QDGDHWDDKDOL]DQH]JHUR]DLQGXHJLQEHKDU
GD ©RMDOi QR OR IRPHQWDUDQ GHVNRQSDUWLPHQWD]LRD ª 'RQRVWLDN HWD EHVWHN
Nahi izatea ez da, ordea, aski. Behinolako isolamendu-maila galtzen hasia da
Gipuzkoa, Mendebal Europa gehiena bezala, eta euskara-erdaren konpartimentazio soziofuntzionala ere pitzatzen hasia da joan den hots, XVIII. mendetik.
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b) Isolamendu hori osorik atxiki ezin denez, «beste zerbait» egin behar da
3RVLELOLVWD GD ,WXUULDJD LQRQ KDODNRULN EDGD HWD RQGR DVNR GDNL HVDHUD
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 deskonpartimentazio 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 nabarmenago den isolamendu-galera ezinbestekoa denez, eta horrekin datorren deskonpartimentazioak etxeraino sartuko digunez gaztelania, onar dezagun eskuzabalik eta presta dezagun gure gizarte-bizitza hizkuntza biko eszenario
KRUUHWDUDNR 2UDLQ DUWH HWVDL L]DQGDNRDN DGLVNLGH GLW]DJXQ¬   DXUUHUD EHgira». Hori da Iturriagaren ikuspegia, isolamendu-galerari eta deskonpartimentazioari dagokienean. Hizkuntza biko eszenario horretan euskara-erdarei egokituko 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-biziW]DUHQ  EDLQR JHKLDJR H] GX H]HU HVDWHQ .RQIRUPH ©EHVWH ]HUEDLW HJLQ
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
%HUHKLW]HWDQHVDWHNR©/DVOHQJXDVGRPLQDQWHVSUHYDOHFHQVREUHODVTXH
QR OR VRQ SRUTXH VH FXOWLYDQ FRQ SUHIHQFLD D HOODV &XOWLYHPRV HO YDVFXHQFH
y veremos que la misma causa produce el mismo efecto 3HUR ¢FyPR KHPRV
GH FXOWLYDUOD VL KHPRV YLVWR TXH WRGRV QXHVWURV LQWHUHVHV \ YHQWDMDV HVWiQ HQ
FRQWUD GH HOOD" /D FXOWLYDUHPRV FRQYLUWLHQGR HVWRV LQWHUpVHV \ YHQWDMDV HQ
IDYRUVX\R$KtHVWiODLPSRVLELOLGDGVHPHGLUi3HUR\RUHVSRQGHUpTXHHVWD
LPSRVLELOLGDGQRHVDEVROXWDRWRWDOVLQRTXHHVSRVLEOHHQSDUWH\TXHesta
parte posible es suficiente para la conservación de nuestra lengua nativa,
¬   2QGR H]DJXQDGD ,WXUULDJDUHQD]DOSHQDSXQWX KRQL EXUX]NRDQ
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SDUDKDFHUODPiVJHQHUDOPHQWHLQWHOLJLEOHHQWRGRHOSDtVEDVFRQJDGR\SDUD
GHWHQHU VX PDUFKD UHWUyJUDGD TXH HV HO REMHWR GHO GHFUHWR VREUH TXH YHUVD
HVWH HVFULWR +RUL GD IXQWVDUHQ IXQWVHDQ $JXVWLQ ,WXUULDJDUHQ JLOW]DUULLGHLD
Lantzen diren hizkuntzak aurrera ateratzen dira, lantzen ez direnak ez. Landu
dezagun euskara, behar adinako neurrian bederen, eta bizirik aterako da. Are
JHKLDJR KRUUHOD ORUWXNR GD ©KDFHUOD PiV JHQHUDOPHQWH LQWHOLJLEOH HQ WRGR HO
SDtVEDVFRQJDGRª
Nola «landu» behar da, ordea, euskara? Aurrerago dioena ongi ulertzen
bazaio, horra nola: hiztunen euskarazko aldaera-sorta zabalduz, hitzezko jardunari idatzizkoa erantsiz, belaunaldi berriei ahalik eta hizkera-molde bateraWXHQD ELGHUDWX] HWD EHUDLHNLNR MDUGXQHDQ HVWLORODQNHWD MDVRD HJXQHURNR KL]
NHUDQVRUWXRKLGHQDEDLQRMDVRDJRDEHGHUHQ LQGDUWX]3DXVR]SDXVRHWDLQRU
EHKDUWXJDEHEDLQDKL]NHUDEDWHUDWXDJRD HXVNDONLHLGDJRNLHQH]L]HQHWDDGLW]
MRNRDEDNDUULNDW[LNLNRGLWXHQD LQGDUWX](KXQHWDEHUURJHLXUWHDXUUHUDWXULN
dabil Iturriaga, partez, bere terminologia horrekin. Hizkuntza-plangintzaren
WHRULDN +DXJHQHQ 'DV *XSWDUHQ -HUQXGGHQ HWD JDLQHUDNR ELGHJLOHHQ JDraitik, language cultivation deitzen dio hizkuntza-plangintzaren atal bati.
Hizkuntza bat Kultursprache .ORVV   ELKXUW]HDUHNLQ ORWXULN GDJR KRUL
eta Lizardiren ametsarekin, larreko hizkuntza noranahiko bihurtzearekin alegia, bete-betean uztartzen da. Horretan ere aurrelari izana dugu Iturriaga,
ahazturik bagaude ere. Zer egin behar da, ordea, hizkuntza lantzeko? Iturriagaren 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 zabalean. Ez hainbat gure artean, eta are gutxiago bertako hizkuntza ahula salbatzeko xedeaz. Hizkuntza indarberritzeko tresna bihurtu nahi izan zuen Iturriagak 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,
KDUWDUDNR SODQ NRQNUHWXD LGDW]L]¬   LNDVPDWHULDO NRQNUHWXDN VRUWX] HWD
3URELQW]LDNR DJLQWHPDLOD JRUHQHDQ D]WHUJDL HWD HUDEDNLJDL ELKXUWX] ,WXUULDgak bakarrik egin zuen hori, bere bizi-denbora osoan. Horrelakorik egina zuen
zenbaitek, partez. Egiten ere ari zen halako zerbait, pedagogo bat baino geKLDJR$VWLJDUUDJD+LULDUW$UFKXHWDJHUR[HDJR(JXUHQ
Bere plana ez da, bestalde, euskara hutsezko eskolak sortzekoa. Nahi izan
balu ere, ez zeukan hori egiterik. Goi-agintetik argi esana zegoen, erdara
¬   3ODQDLGDW]L]HWDELGHEDWH]SODQKRULDXUUHUDHUDPDWHNREHKDUNR]LUHQLNDVPDWHULDO
guztiak prestatuz.
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HUDNXVWHD]HODEHUWDNRHVNROHQ]HUHJLQQDJXVLHWDNREDW'HEHNXULNL]DQH]EDOX
ere ez dago garbi, hartara joko zuenik. Kontua ez zen juridiko-penala, soziologikoa 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.
©$HVWHILQHPSH]HPRVDGHUUDPDUDOHQHPLJRGHVEDUDWDQGRODVRILFLQDV
GRQGH IRUMD VXV DUPDV (O OHFWRU HQWLHQGH \D TXH KDEOR GH ODV HVFXHODV GH
SULPHUDVOHWUDV « 'HVWUX\DPRVSXHVGHVGHOXHJRHVWDSUiFWLFDWDQSHUQLFLRVDDODOHQJXDEDVFRQJDGD\VXVWLWX\pPRVOHRWUDTXHODKHUPDQHFRQODOHQJXD
FDVWHOODQD KDFLHQGR TXH VH DX[LOLHQ UHFtSURFDPHQWH \ TXH GH HQHPLJDV TXH
HUDQ KDVWD DTXt VH KDJDQ \ VHDQ HQ DGHODQWH tQWLPDV DPLJDV \ FRPSDxHUDV
« +DFLHQGRHQQXHVWUDVHVFXHODVGHSULPHUDVOHWUDVWRGRORFRQWUDULRGHOR
TXH KDVWD DKRUD VH KD KHFKR KDEUHPRV FRQVHJXLGR HO GREOH REMHWR TXH QRV
SURSRQHPRVHVGHFLUODGHVWUXFFLyQGHODSUiFWLFDSHUQLFLRVDDQXHVWUDOHQJXD
\ODLQWURGXFFLyQGHRWUDTXHOHVHDIDYRUDEOH(QVpxHVHOHVDOHHUHQEDVFXHQFH¢6HOHVKDREOLJDGRDKDEODUHOFDVWHOODQRVLQSUHSDUDFLyQDOJXQDDQWHULRU"
1R VH OHV REOLJXH D KDEODUOR KDVWD TXH WHQJDQ FRSLD VXILFLHQWH GH YRFHV \
IUDVHV FDVWHOODQDV «  £4XLpQ VDEH VL GH HVWD KHUPDQGDG EXHQD FRUUHVSRQGHQFLD \ DUPRQtD HQ TXH SXVLpUDPRV D ODV GRV OHQJXDV TXH KDVWD DKRUD KDQ
VLGR HQHPLJDV LUUHFRQFLOLDEOHV UHVXOWDUi TXH HQWUDQGR OD FDVWHOODQD SRU WRGR
HVWH SDtV D SDVR IUDQFR VLQ LQFRQYHQLHQWH GH QLQJ~Q JpQHUR \ Vt FRQ PXFKDV
YHQWDMDV GH OD EDVFRQJDGD KDUi WDPELpQ pVWD SRU VX SDUWH OD UHFRQTXLVWD GH
DTXHOORVSXHEORVGRQGHKR\VHKDOODDJRQL]DQGR\HQPRPHQWRVGHH[SLUDU"
$HVWHILQVHUtDSUHFLVRLQYLWDUDODV'LSXWDFLRQHVDTXHFRUUHVSRQGHQDTXHOORV
SXHEORVDDGRSWDUHOPpWRGRGHTXHVHWUDWDDFRPRGDQGRHOEDVFXHQFHGHORV
OLEULWRV UHIHULGRV D VXV UHVSHFWLYRV GLDOHFWRV \ WHQLHQGR FXLGDGR GH FRQVHUYDU
OD PLVPD WHUPLQRORJtD SDUD TXH IXHVH JHQHUDOL]iQGRVH HQ ODV GLIHUHQWHV SURYLQFLDV \ KDFLpQGRVH GH HVWH PRGR PiV LQWHOLJLEOH QXHVWUD OHQJXD HQ WRGDV
HOODV6LODH[SHULHQFLDFRPRHVGHHVSHUDUFRUUHVSRQGLHVHDQXHVWURVGHVHRV
VH SRGUtD LU FRPR VH KD GLFKR PXOWLSOLFDQGR VXFHVLYDPHQWH ORV GLiORJRV \
KDFLpQGROHVJLUDUVREUHSXQWRVGHDJULFXOWXUDHFRQRPtDGRPpVWLFDHWF\SRU
HVWHPHGLRVHORJUDUtDTXHVHHQULTXHFLHVHODOHQJXDVHH[WHQGLHVHODLQVWUXFFLyQ GH ORV MyYHQHV \ VH SHUIHFFLRQDVH OD HQVHxDQ]D SULPDULD GH QXHVWUDV HVFXHODVª
Amets handiak, neurri gabeak ia, jartzen zituen Iturriagak ele biko eskoODNHWDQ 2NHU ]HELOHQ QRVNL HVNROD JL]DUWHJDLW] JX]WLHQ RVDW]DLOH GHQHNR
ikuspegi hura, Iturriagari Ilustraziotik zetorkiona, aspertzeraino ikusi da oso
dela ahul, hanka-mehe eta badaezpadako. Jakin badakigu, orain, gizarte-zigorren 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 eskolatik kanpora dagoela nagusiki.
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2NHU ]HELOHQ RUREDW HXVNDUDHUGDUHQ EL]LNLGHW]D HVNRODIRUPXOD HJRNL
batek eskuratu ahal izango zukeela uste izanik. Hala nahi genuke askok, gehienok ere bai agian. Baina biziaren erdia hartan eman dugularik badakigu
ongi, eta gezurrik ez esatea da gizakiaren lege nagusietako bat, gauzak bestela direla. Behar-beharrezkoa da eskolak euskara-erdarei lekua eskaintzea, haur
elebidunak eratzeko. Horrek ez dakar ordea berekin, urrundik ere, euskal-galgarri izango ez den hizkuntza bien arteko funtzio-banaketa egonkor eta
itxaropentsurik gizartean. Bestelako neurriak eta bestelako formulazio teorikoak 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 Gipuzkoako 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
KDODNRULN$UJLWX RUGH] LOXQGX HJLWHQ GXJX KRUUHNLQ JXUH ODQD 7[RVWHQ KRnetan esandakoak, eta amaierako hitzak, argitze-lan horretarako ekarpen gisa
eratu dira. Aurrez adierazitakoak hamar bat ondoriotara bilduz eman nahi
nioke gaurkoari akabera. Goazen beraz, puntuz puntu. Zer esan dezakegu,
labur bilduz, Iturriagaren egitasmoaz, jokabideaz eta ekarpenez?
D6
 R]LROLQJXLVWLNDUHQ JDXUNR PDUNRDQ W[HUWDWX EHKDU EDJHQX ,WXUULDJDUHQ HNR ODQD QRQ W[HUWDWXNR JHQXNH" +L]NXQW]DVR]LRORJLD
aplikatuaren esparruan sartzen da, bete-betean, Agustinen lana. Gaurko hitzetan esateko, hizkuntza-plangintza diseinatu zuen Hernaniko
benefiziaduak. Top Down planning edo Goitik Beherako plangintza
zen berea: Herri Aginteek eztabaidatu, adostu eta erabaki bezain azkar
Gipuzkoa osoko eskoletara zabaldu beharrekoa.
E$
 EVROXWLVPRLOXVWUDWXDUHQLWXUULHWDQHGDQGDNRDL]DNLH]]XHQ$JXVWLnek 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.
F=
 HU SODQJLQW]D PRGX RUGHD" (VNRODPXQGXUD PXJDWXD ]HJRHQ OHKHQLN HWD EHKLQ ,WXUULDJDUHQ SODQD 3URLHNWX KXUD H] ]HQ EHVWDOGH acquisition planning delakoaren egungo lan-esparru nagusian zentratzen:
ez bete-betean, behintzat. Iturriagak ez zituen Gipuzkoako ume erdal-
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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-hizkuntzan ganoraz alfabetatzea bestetik. Inondik hurbil ibiltzekotan, ele
biko alfabetatze-programatik zebilen Agustin hurbil.
G  , QRL] HGR EHKLQ EHVWHULN HVDQ L]DQ EDGXJX HUH $JXVWLQHQ DVPRD H]
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 presentzia, Gipuzkoako gizarte-bizitzan. Bateraezina da hizkuntza biren
konpartimentazio soziofuntzionala egonkortzeko asmo hori, pasabideko elebitasunarekin.
H  , WXUULDJDUHQ KL]NXQW]DMRNDELGHD D]DOW]HQ H] GD ODQ HUUD]D $UULVNX
handiegia dago, berari buruz txuri edo beltzeko ondorioak ateratzea. Horrek badu esplikazioa. Hirurogeita hamar urteko odisea pertsonal luzean,
SRVL]LREDWEDLQRJHKLDJRL]DQ]XHQ$JXVWLQHN2UDLQJR]HVNXDUWHDQGLWXJXQ DUJLELGHHQ DUDEHUD HXVNDOW]DOH VHQGR DJHUWX ]HQ  HWD DUtean. Hori baino lehenagoko gertaerez ez dago informazio zehatzik: baliWHNHEHUHHXVNDOW]DOHWDVXQDQRODQDKLHUHOLEXUXHNEDLQRJHKLDJRWLN
UDDUWHDQHVNRODXPHHNLQL]DQGDNRHVNDUPHQWXDNVRUWXDL]DWHD
I  , WXUULDJD H] ]HQ JL]RQ LVRODWXD EDNDUGDGH] MRVLD /DQJLQW]D KRUUHWDQ
ez zen inorekin kontatu gabe sartu. Harreman-sare trinkoa, askotarikoa, zuen Agustinek berekin. Horri eskerrak ongi samar ezagutzen
zituen bere gizartearen goien-barrenak. Goiko harremanei dagokienez
HVNXHUDQ ]LWXHQ RVR 'RQRVWLDOGHNR ]LUNXOX LOXVWUDWXOLEHUDODN /DVDOD   HWD KDUUHPDQ KRULHQ LW]DOD] KHUULDJLQWHHNLNR KDUUHPDQDN
HUH DVNL HVNXHUDQ ]LWXHQ *LSX]NRDNR MHQGH LNDVLD HWD 3URELQW]LDNR
agintariak hain hurbileko izanik ere, bere bidetik jo nahi izaten zuen
Agustinek, euskarari eta euskal kulturari zegozkienetan bestelako lagunarteetan bilatuz sormen-iturria eta edertasun-sena. Lagun handia
izan zuen, euskalgintza horretan, Juan Inazio Iztueta.
J(
 XURSDNRKDLQEDWOHNXWDQ;,;PHQGHDUHQOHKHQHUGLDQSOD]DUDWXULNR
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 lekuko protoelite horrek lehentasunezko xede, are gutxiago bere preserbazio mimetikoa. Gizartea aurrera zihoan. Ezinbestean aurrera jarraitu beharko zuen, gainera, gizalegezko bizimodu hobea eskainiko
bazitzaien herritarrei. Bizimodu hobea eskaini nahi zieten buru-langile horiek, izan ere, hiritar jantziei ez ezik baserritarrei ere. Jatortasunaren eta modernidadearen arteko ezkontza modua bilatzen zuen protoHOLWH KRUUHN 3ODQWHDPHQGX KRUUHWDWLN DELDWX ]LUHQ $VWLJDUUDJD
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Iturriaga eta beste zenbait gipuzkoar, euskarari egoera buru-jasoagoa
ekar ziezaiokeen eskola-moldea berrantolatzen. Euskara bizirik gordeW]HD HWD JL]DUWHEL]LW]DQ JRLPDLODNR IXQW]LRHWDUD IXQW]LR EDW]XHWDUD
EHGHUHQ ]DEDOW]HQODJXQW]HDKRUL]XWHQ[HGH
K   HWLN UD DUWH LOXVWUDWXHQ HWD QDKLDJR EDGD KDLHQ RLQRUGHNR
]LUHQ IUDQWVHVWXHQ HWD OLEHUDOHQ  HVNX MRDQ ]HQ HXVNDUDGHEHNXDUHQ
paradigma zaharra apurtzen hasi eta ele biko irakaskuntzari ateak
zabaltzea: haiek izan ziren aitzindari. Batez ere Astigarraga eta ItuUULDJD *LSX]NRDUL GDJRNLRQH] ,QW[DXVWLN   $VWLJDUUDJDUHQW]DW
esan berri duena orpoz orpo egokitzen zaio Agustini, hainbat puntutan.
Hori ere kontuan hartu behar genuke, Iturriagaz eta XIX. mende hasierako bere kideez hitz egiterakoan. Guztion ondare intelektualaren
iturburu dira bata zein bestea: iturburuetako bat.
L =
 HUWDQKXWVHJLQ]XHQ,WXUULDJDUHQSODQDNHJXQJRLNXVSHJLWLN"/RWVD
ere eman behar du, ura joan eta gero errotari eragin nahi izatea. Maisukeria 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 kritikoak isilpean gordetzea, itxura txarra ez emateko aitzakian. Hel
diezaiogun gaiari, hortaz. Honako muga hauek ageri ditu, egungo
EHJLHNLQLNXVL]NRSODQDN
– Baikortasun handia. Nahi izate hutsarekin euskara-erdaren konpartimentazio berri bat, euskara bizirik gordetzeko adina ahalmen berekin 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 jabetzen. Asmoaren ederrak liluratzen zuen, seguru asko.
– Eskolaren neurriz kanpoko balorazioa. Mundu berriaren iturburu
bailitzan ikusi nahi izaten dugu, sarri, eskola. Berez eman dezakeeQD DVNR GD HWD H] JHQXNH KRUL JXW[LHWVL EHKDU 'H]DNHHQD HPDQ
GH]DNHRUGHDH]JHKLDJR'DJRNLRQEDLQROHNX]DEDODJRDDLWRUW]HQ
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 pikatxoiaz ekin aurretik komeni izaten da, noski, etxe berria egiteko
planoak, baimena eta baliabiderik eskueran izatea. Motx gelditu zitzaigun, horretan ere, bere plan famatua. Euskarazko bizia erdararen
presentziaz «aberasteko» prest zegoen. Baina erdararen hedapenari
language spread GHODNRDUL  PXJDN QROD MDUUL KHGDSHQ KRUL OX]H
zabaleko mintzaldaketa edo language shiftH]ELKXUW]HNR")XQWVH]NR
puntu hori landu gabe utzi zigun.
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 UDLQ HUUD]D GD MDNLQD KRUL HWD JHKLDJR HVDWHD 2UGXDQ LNXVL EHKDU
2
nork hartuko ziokeen Iturriagari argudio-bide landuan, trinkoan eta
DUJLDQ DXUUHD 2UGXDQ LNXVL EHKDU *LSX]NRDNR %DW]DU 1DJXVLHWDUD
nork plan zehatzagorik, landuagorik eta erakargarriagorik prestatu eta
agintarien aurrean defendatu ahal izango zukeen.

M  3ODQDUHQDXUUHUDELGHDND]DOGLW]DJXQD]NHQLN*RLNRPXJDHUDJR]SHQ
horiezaz gainera aurrerabide argiak zekartzan berekin, izan ere, Agustin 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 kentzeko pausoa izan zen, dudarik gabe, Agustinena. Ahaztu egiten
dugu hori, orain. Errazegi noski. Aldaketa ohargarria zekarren berekin, 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, euskarari 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
EHUD]QRUPDOHDQHXVNDUD] LNDVLNR]XWHQLUDNXUW]HQOHKHQLN%HVWH
KL]NXQW]DQ QRUPDOHDQ JD]WHODQLD]  JHUR /DWLQHUDNR MDX]LD HUH
erraztu egingo zen horrela, Iturriagaren ustez.
– Berariazko ikasmaterialak sortuko ziren, asmo horiek aurrera eramateko. 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
PXWLOHN DSHQDV DQW]D QHVNHN  ,QIRUPD]LR SURIHVLRQDO KRUL dialogo-jolasen bidez eskuratuko zen, hizkuntza bietan.
3ODQ RVR EDWHQ HJLOH GXJX$JXVWLQ ,WXUULDJD HXVNDUDUL EHUH JDUDLNR *Lpuzkoan leku hobea eskaintzeko asmoz egindako planaren asmatzaile. Elebitasun beteko formula sozioedukatiboa aukeratu zuen horretarako, aukeran
zeuden beste bideak alboratuz. Ez zen hori, egia da, Agustinen asmo bakarra:
erdal itsasora ere eraman nahi zituen berak Gipuzkoako haurrak. Haur guztiak:
EDLWDEDVHUULHWDNRXPHDNHUH$KDOLNHWDHUDULNODVDLHQHDQ H]DKDOLNHWDD]ND-
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UUHQ  EDLQD HUGDO LWVDVRUD QRODQDKL HUH (XVNDUD KXWVH]NR *LSX]NRD MRDWHQ
galtzen ari zen bere begien bistan, eta hizkuntza biak, ez bakarra, beharrezkoak
izango ziren ingurumen berrirako prestatu nahi zuen Agustinek bertako gaztejendea. Hori zen bere bigarren asmoa.

Azken hitz moduan
7[XULHWDEHOW]DUWHNRJL]DUWHJLURDQDVNRUHQDWVHJLQH]HWDEHVWHKDLQEDten ezin eramanez, elkar hartuzko konponbideak bilatzen saiatu zen Agustin
Iturriaga, Hernaniko apaiz euskaltzale eta argitasun-zalea. Lapitza ez zen beretzat 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
GLDOHNWLND MDNLQHDQ ELOW]HQ ]LWXHQD DUJL DJHUWX ]HQ HDQ *LSX]NRDNR %D
tzar Nagusietarako idatzi zuen txostenaren zenbait pasartetan. Ez gutxienik,
HQH LUXGLNR KRQDNR KRQHWDQ ©/R TXH /DUUDPHQGL  QR YLy \ KXELHVH YLVWR
DFDVRDKDEHUYLYLGRPiVRKDEHUWHQLGRPiVWLHPSRHVHOPHGLRGHFRQYHUWLU HQ YHQWDMD SDUD OD OHQJXD EDVFRQJDGD OD IXHU]D GH OD DFFLyQ TXH OD FDVWHOODQDHVWDEDHMHUFLHQGRVREUHHOODQRGHRWUDPDQHUDTXHFRQYLHUWHHOKRPEUH
HQ ELHQ VX\R ODV IXHU]DV ItVLFDV GDQGR D ODV OH\HV QDWXUDOHV OD GLUHFFLyQ FRrrespondiente al objeto que se propone».
3DVDUWHKRULOHKHQHQJR]LUDNXUULQXHQHDQHWDEDGLUDXUWHDNGHLJDUULDHJLQ
zitzaidan oso: horra herri koskor bateko apaiz benefiziadua, Gipuzkoako herriDJLQWDULHL HVSOLNDWX QDKLDQ QRODWDQ ©FRQYLHUWH HO KRPEUH HQ ELHQ VX\R ODV
IXHU]DV ItVLFDV GDQGR D ODV OH\HV QDWXUDOHV OD GLUHFFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO
objeto que se propone». Aparta iruditzen zitzaidan esaldia, apaiz baten lumatik 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 bakarreko 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
GL]XHW JXVWX EDGX]XH ©GDU D ODV OH\HV QDWXUDOHV OD GLUHFFLyQ TXH VH SURSRQH
HO KRPEUH ª KRUUHQ OHNXNR (] QDL] DLSDPHQ KRUUHWDUDNR ILORVRILDUHQ HGR
gizarte-zientzien osin mamitsuetan murgilduko, olerkien mundura hegaldatuko
baizik. Xabier Lete handiak, nire ustez azken mende erdiak eman digun poetarik sakonenak, ez dakit Iturriaga irakurri ondoren idatzi zuen, eta kantuz
eman, izarren hauts zirraragarria:
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«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.
©*L]RQDN EDGX LQJXUX ODW] EDW PHQSHUDW]HNR SUHPLD «  *L]RQHQ ODQD
jakintza dugu, ezagutuz aldatzea». Horra hor Agustinen «la manera en que
FRQYLHUWH HO KRPEUH HQ ELHQ VX\R ODV IXHU]DV ItVLFDV GDQGR D ODV OH\HV QDWXUDOHVODGLUHFFLyQFRUUHVSRQGLHQWHª+RUUDKRUROHUNDULNDQWDULDUHQH]SDLQHWDQ
SHQWVDODUL DUJLWXDUHQ PHQGH W·HUGL] OHKHQDJRNR JRJRHWD VDNRQD $JXVWLQHQ
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
]LJXQ RUREDW ,WXUULDJDUHQ NR HVNRODSODQD KL]NXQW]DVR]LRORJLDUHQ PDUkoan kokatzen. Hori nuen behintzat jomuga. Horretara iritsi banaiz, edota gutxienez hurbildu, banengoke pozik.
Eskerrik asko, jaun-andreok.
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ERANSKINAK
I. Eranskina: 1817ko eta 1818ko tramitazioa, Hernaniko ikastetxea sortu eta martxan jartzeko
Honako pauso hauek ongi dokumentaturik daude:
D   9,,,WXUULDJDNEHUHKHUULDQHVNRODVRUWXQDKL]XHQLNDVWHW[HDUHQSODQ
LGD]NLDHJXQ KRUUHWDQVLQDWXDDJHUL GD $***$2 -',0 
E  ;,WXUULDJDN*LSX]NRDNR3URELQW]LDULHJLQGDNRHVNXWLW]DLNDVWHW[HD
]DEDOW]HNR EDLPHQD HVNDWX] ©(O H[SRQHQWH GHVGH PXFKR DQWHV TXH IXHVH
3UHVELWHUR LPLWDQGR HO H[HPSOR GH YDULRV VDFHUGRWHV ]HORVRV \ EHQHILFRV GH
VX3XHEORVHKDELDGHGLFDGRDHQVHxDUODJUDPDWLFDODWLQDiDOJXQRVMRYHQHV
FX\RVSDGUHVRFDUHFLDQGHPHGLRVSDUDHPELDUORVIXHUDGHO3XHEORRSUHIHULDQ
TXH VH KDELOLWDVHQ i YLVWD VX\D HQ ORV SULQFLSLRV GH OD ODWLQLGDG +D VHJXLGR
HQ HVWH H[HUFLFLR SURSLR GH VX FDUDFWHU \ HVWDGR KDVWD DKRUD TXH KD VLGR VROLFLWDGR SRU YDULRV DPLJRV SDUD TXH GDQGR PDV H[WHQVLRQ i VX HQVHxDQ]D VH
HQFDUJXH GH OD SULPHUD HGXFDFLRQ GH VXV KLMRV H LQWHUHVDGRV &HGLHQGR i VXV
UXHJRV \ FUH\HQGR TXH VHUi SDUD PD\RU XWLOLGDG GHO SXEOLFR KD IRUPDGR XQ
SODQ GH HVWDEOHFLPLHQWR GH XQD FDVD GH HFXFDFLRQ GRQGH DVL i ORV DOXPQRV
LQWHUQRV TXH IXHVHQ FRQILDGRV i VX FXLGDGR FRPR i ORV TXH TXLVLHVHQ DVLVWLU
GH IXHUD VH OHV HQVHxH i OHHU HVFULELU \ FRQWDU ODV JUDPDWLFDV FDVWHOODQD
IUDQFHVD\ODWLQDORVHOHPHQWRVGHJHRJUDILD\PDWKHPDWLFDV\ODPXVLFD&RQ
HVWH REMHWR VH KD DVRFLDGR FRQ VX KHUPDQR 'Q &D\HWDQR 3DVFXDO ,WXUULDJD \
FRQ'Q0DQXHOGH/DUUDUWH0DHVWURGHSULPHUDVOHWUDVFRQWLWXOR\2UJDQLVWD DVDODULDGR GH HVWD 9LOOD 0DV SDUD FRPSOHPHQWR GH VX SODQ IDOWD DO H[SRQHQWHHOEHQHSODFLWR\PDWHUQDOSURWHFFLRQGH96\OH6XSOLFDUHQGLGDPHQWH TXLHUD GLVSHQVDUVHOR VL KDOOD TXH HO SODQ VXVRGLFKR SXHGH VHU XWLO i ORV
KLMRV GH 9 6 SXHV HQ HOOR UHFLYLUi HO VXSOLFDQWH XQD PHUFHG D TXH TXHGDUD
por siempor agradexido.»


 ©([SHGLHQWH UHODWLYR DO HVWDEOHFLPLHQWR GH XQ FROHJLR SULYDGR SRU HO SUHVEtWHUR '$JXVWtQ 3DVFXDO GH ,WXUULDJDª 

F   ; 8GDODUHQ RQHVSHQD $JXVWLQ ,WXUULDJDUHQ SODQDUL $OGXQGLDN KDOD
HVNDWXULN ©(O SODQ   KD PHUHFLGR PL DSURYDFLRQ \ HO DSODXVR GH WRGR PL
EH]LQGDULR SRU ODV YHQWDMDV TXH SRUSRUFLRQD SDUD TXH PLV KLMRV SXHGDQ LQVWUXLUVHHQWRGRVORVSULQFLSLRVGH5HOLJLRQ\EXHQDVFRVWXPEUHVDOODGRGHXQ
VDFHUGRWH TXH por sus luces YLUWXGHV \ FHOR FDULWDWLYR VH PHUHFH HO DSUHFLR
JHQHUDOª 8GDOHNR HVNULEDX" -XDQ 0DULD 3DVFXDO ,WXUULDJD $***$2 -'
,0  
G  ; $]SHLWLDQ L]DQGDNR 'LSXWD]LR IRUPDOHDQ ©HQ YLVWD GH WRGR VH
DFRUGyTXHODSURYLQFLDOHSUHVWHVXEHQHSODFLWR\PDWHUQDOSURWHFFLyQFRPR
OR SLGH HO SUHVELWHUR ,WXUULDJD JRUD[HDJR GRNXPHQWX EHUHDQ 'RQ $JXVWLQ
3DVFXDO,WXUULDJD \TXHVHOHFRQWHVWHGDQGROHSDUWHGHHVWDUHVROXFLyQLJXDOPHQWHDODH[SUHVDGDYLOODGH+HUQDQLHQFRQWHVWDFLyQDVXRILFLR $***$2
-'$0   HWD
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H   ;'LSXWD]LRDNLNDVWHW[HSODQDUHQNRSLDGDXNDIHW[DKRUUHNLQ(JXQ
KRUUHWDQWUDWDWXGDHVNDELGHDUHQRQHVSHQNRQWXD $***$2-',0 
(JXQKRUUHWDQEHUWDQHJLWHQ]DLR$JXVWLQ3DVFXDO,WXUULDJDULHUDQW]XQD©SUHVWR i HO PL HQWHUD FRQIRUPLGDG \ EHQHSODFLWR TXHGDQGR WDPELHQ HQ IDFLOLWDUOH
PL PDWHUQDOSURWHFFLRQHQ ORV FDVRV TXHQHFHVLWHª $***$2 -'&2 

II. Eranskina: Iturriagak probintziako Agintearekin izandako harremana, trienio
liberalean
WLNUDDUWHNRJHUWDNDULKRULHNHUHDVNLRQJLGRNXPHQWDWXDNGDXGH+RUUHOD
D   , *LSX]NRDNR 'LSXWD]LR 3URELQW]LDODUHQ RIL]LRD $JXVWLQ ,WXUULDJDUL
/HKHQ +H]NXQW]DUDNR LNDVOLEXUXHQ KDXWDODQHDQ HGR SUHVWDODQHDQ  SDUWH KDU
GH]DQ HVNDWX] $***$2 -' ,0   ©$SUHFLDQGR ORV LQWHUHVDQWHV FRQRFLPLHQWRVTXHWLHQH9DGTXLULGRVHQODHQVHxDQ]DSXEOLFDGHSULPHUDVOHWUDV
\ KDFLHQGR OD GHYLGD HVWLPDFLRQ GH OD LOXVWUDGD ODERULRVLGDG FRQ TXH VH FRQVDJUD 9 FRQ UHFRPHQGDEOH FHOR i HVWH XWLO REMHWR OH H[FLWR D TXH VH VLUYD
FRPXQLFDU D ' -RDTXLQ GH *DUPHQGLD \ ' -RVp )UDQFLVFR GH 6DUDOHJXL YRFDOHV GH HVWD 'LSXWDFLRQ \ VXV FRPLVLRQDGRV SDUD REWHQHU ORV PHMRUHV OLEURV
HOHOPHQWDOHV SDUD ODV HVFXHODV GH SULPHUDV OHWUDV WRGDV XWLOHV QRWLFLDV TXH
WXELHUH 9G (Q HODVXQWR \ GHPDV TXH VH OH RIUH]FDQ < HQ SXQWR GH WDQ DOWD
LPSRUWDQFLDFRPR HV GH OD ,QVWUXFFLRQS~EOLFDª
E  , ,WXUULDJDUHQ HUDQW]XQD 'LSXWD]LRDUL JRJR] SDUWH KDUWXNR GXHOD HVDQH] $***$2 -' ,0  
F   ;, *LSX]NRDNR 'LSXWD]LR 3URELQW]LDODUHQ RIL]LRD$JXVWLQ ,WXUULDJDUL
/HKHQ+H]NXQW]DUDNRLNDVOLEXUXHQKDXWDODQHDQ H]LW[XUD]SUHVWDODQHDQ SDUWH
KDUGH]DQHVNDWX] $***$2-',0 ©GHVHDQGRSURPRYHUODHGXFDFLRQ GH OD MXYHQWXG FXLR HQFDUJR PH FRQILHUH OD &RQVWLWXFLRQ SROLWLFD GH OD
PRQDUTXLD \ WHQLHQGR SUHVHQWH TXH HQ HVWH LQWHUHVDQWH UDPR Ki DGTXLULGR 9
FRQRFLPLHQWRVPX\XWLOHVKpYHQLGRHQFRQIHULUOHODFRPSHWHQWHFRPLVLRQSDUD
TXH VH VLUYD IRUPDU OLEUR R OLEURV TXH UHXQDQ QRFLRQHV SDUD ODV HVFXHODV GH
SULPHUDVOHWUDVGHHVWDSURYLQFLD\FRPSUHQGDQODVUHOLJLRVDV\SROLWLFDVDODOFDQFHGHODLQWHOLJHQFLDGHORVDOXPQRVDTXLHQHVGHVGHVXVSULPHURVDxRVOHV
HQVHxHHOFDPLQRGHOOHJDUFRQWLHPSRiVHUFLXGDGDQRVDSUHFLDEOHVDVLSRUVXV
YLUWXGHV FRPR SRU HO FLYLVPR WiQ QHFHVDULRV HQ OD VRFLHGDG \ VHDQ HQ ILQ XQ
ILUPH DSR\R GH ORV MXVWRV GHUHFKRV GH OD QDFLRQ /RV VHQWLPLHQWRV SDWULRWLFRV
TXHDQLPDQD9PHSURPHWHQTXHVHVHUYLUiDGPLWLUHVWDFRPLVLRQ\TXHSURFXUDUiGHVHPSHxDUODFRQHODFLHUWRSURSLRGHVXLOXVWUDFLRQª


,WXUULDJDUHQ NRPHQWDULRD ©6H WUDWD GH IRUPDU SDUD ODV HVFXHODV GH SULPHUDV
OHWUDV GHO SDLV OLEURV HOHPHQWDOHV TXH FRQWHQJDQ SULQFLSLRV GH UHOLJLRQ \ GH
GHUHFKR  SROLWLFR SURSLRV SDUD TXH QXHVWURV MRYHQHV OOHJXHQ XQ GLD D VHU
KRPEUHVYLUWXRVRV\FLXGDGDQRVFHORVRVGHVXVGHUHFKRV\GHORVGHODKHURLFD QDFLRQD TXH SHUWHQHFHQª+LW]RN EHUHDNGLUDH]'LSXWD]LRDUHQDN

G  ;,, "  $***$2-',0 ,WXUULDJDN'LSXWD]LRDULHUDQW]XQD
ikasliburuak prestatzeko enkargua onartuz.
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III. Eranskina: Liberalen lagun eta lankide izateagatik kargu hartu zitzaioneko
dokumentazioa
DQ DJLQWH OLEHUDO NRQVWLWX]LRQDOD HURUL ]HQHDQ RUGXUD DUWHNR DJLQWDULHQ DOGH
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 bestetik agintari erori-berriekin aski harreman ona zuen, hainbaten ustean. Halaxe gertatu ere
]LUHQNRQWXDN2QGRNRGRNXPHQWXHNHPDWHQGXWHKRUUHQJX]WLDUHQ]HQEDLWDUJLWDVXQ
a) DesterruaNRPDLDW]DUHQHDQ,UXxHNRSURELVRUHDN+HUQDQLWLNGHVWHUUDtu eta Zestoara bidali zuen. Han egon behar izan zuen hamar bat hilabetez.
E  92ELVSRDN©SDVWRUDOGHUHFRQFLOLDFLyQªGHODNRDQHVDQGDNRDUHQLOGRWLN
barkamena eskatu zion Agustin Iturriagak +HUQDQLNRKHUULDULFDELOGRDULHWD
(XJHQLR*DODUGLUL%HUHHW[HUD+HUQDQLNRFDELOGRUDHWDODJXQDUWHUDLW]XOLDKDO
L]DWHNR2ELVSRDULHVNHDHJLQ]LH]DLRWHQHVNDW]HQ]LHQEHUDN]HURNHUHJR]WHQ
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 obispo jaunari. Bere buruiritzia hainbateraino apaldu zuen eta damua hain apalik
DLWRUW]HQ]XHQ JL]RQDN H] RWH ]XHQ DEVROX]LRDPHUH]L" *RxL 
F   9,, +HUQDQLNR SDUURNRDN Iruñeko obispoaren pastorala irakurri
zuen. Erregeak liberalei emandako indultua komentatzen zen bertan. HernaniaUUHN DWVHJLQH]MDVR RPHQ ]XWHQ EHUULD *RxL
G  NR RWVDLODUHQ HUGLDOGHDQ itzuli zen Iturriaga, Zestoako desterrutik bueltan. Ez zion inori esan, zergatik kanpoan izana zen. Kanpotik jakin zuten bere
DSDL]ODJXQHN=HVWRDQL]DQD]HOD *RxL  
H  , NDVWHW[HDELWDUWHDQLW[LHJLQ]HQHWDEHUULURH]]HQLUHNL/DVDN  
KRUUHOD GLR ©D SDUWLU GH  QR KDOODPRV YHVWLJLRV GHO IXQFLRQDPLHQWR GH
HVWHFROHJLRªDQ+HUQDQLNRJRUPXWXEDWLLUDNXUW]HQLGD]WHQHWDGRWULQD
esaten erakutsi ziola Agustinek badakigu, eta horrelako gehiago ere egingo
zuen agian handik aurrera. Irakaskuntza arautuan ez zuen, ordea, Agustinek
JHKLDJRMDUGXQ (] EHUDN HWDH] LW[XUD]DQDLD&D\HWDQRN


&D\HWDQR VDLDWX ]HQ HDQ HVNROD ]DEDOW]HNR EDLPHQD ORUW]HQ $OIHUULN
ordea. Honako pauso hauek eman zituen horretarako.

I   ,9 &D\HWDQR 3DVFXDO ,WXUULDJDN EHUH LNDVWHW[HDUHQ DUDXGLLGD]NLD
idatzi eta izenpetu zuen, irakasten jarraitu ahal izateko baimena eskatzeko
DVPR] $***$2 -' ,0  
J  9 HWD  *LSX]NRDNR .RUUHMLGRUHDN NDUWD ELGDOL ]LRQ 'LSXWD]LRDUL
&D\HWDQR 3DVFXDO ,WXUULDJDN EHUH HVNRODQ MDUUDLWX DKDO L]DWHNR HVNDW]HQ ]XHQ
OL]HQW]LDUHQ EHUUL HPDQH] HWD &D\HWDQRUHQ ©DSWLWXG \ FRQGXFWD SROLWLFD \
moral»ei buruz azalpenak eskatuz;
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K  9$]NRLWLDQELOGXWDNR'LSXWD]LRIRUPDODNKDUWXWDNRHUDEDNLD©7RPy
FRQRFLPLHQWROD'LSXWDFLyQGHXQRILFLRGHO6HxRU'RQ5DIDHOGH$LQDW\6DOD
&RUUHJLGRU GH HVWD 3URYLQFLD GH IHFKD GH GLH] \ QXHYH GHO FRUULHQWH «  \
DFRUGyTXHSUHYLRVLQIRUPHVUHVHUYDGRV\VHJ~QORUHVXOWDQWHGHHOORVHHYDFXH
,Q5HJLVWURGHODV-XQWDV*HQHUDOHVGH$]FRLWLDGH\'LSXWDFLRQHVGHVGH
GHMXOLRGHKDVWDGHMXOLRGH $***$2-'$0 
L   9, 'LSXWD]LRDN .RUUHMLGRUHDUL HPDQGDNR HUDQW]XQD ©+DELHQGR REWHQLGR OD 'LSXWDFLRQ GRV LQIRUPHV UHVHUEDGRV SHGLGRV DFHUFD GH OD DSWLWXG FRQGXFWD SROLWLFD \ PRUDO GH 'RQ &D\HWDQR 3DVFXDO ,WXUULDJD «  DFRUGy VH GLJD
D6X6HxRUtDTXHHOH[SUHVDGR'RQ&D\HWDQR3DVFXDOFRPRPDHVWURTXHHVGH
0DWHPDWLFDV\FRQUHVSHFWRDORVFRQRFLPHLQWRVLQVWUXFFLyQ\GHPDVFXDOLGDGHV QHFHVDULDV FRPR LJXDOPHQWH SRU VX EXHQD FRQGXFWD PRUDO \ SROLWLFD HV
DFUHHGRU D TXH FRQWLQXH FRQ VX FDVD GH HGXFDFLRQ \ DFDUUHDUD YHQWDMDV DO SXEOLFRVLQHPEDUJRGHTXHHQHOWLHPSRGHODDEROLGDFRQVWLWXFLRQIXHPLOLFLDQR
5HJODPHQWDULRRGHOD/H\FRPRWRGRVORVGHPDVPDVQR9ROXQWDULR1DFLRQDO
QLHPSOHDGRQLSHUWHQHFLGRDVRFLHGDGHVVHFUHWDV $***$2-'$0 
Ez zuen eskola berriz zabaltzerik izan, ordea. Zergatikoa ez dago argi.

IV. Eranskina: 1830-33 arteko dokumentazio ofiziala, Batzar Nagusietako Sustapen-batzordearen eta Iturriagaren hizkuntza-planaren ingurukoa
1830-VII-3$UUDVDWHQHJLQGDNR%DW]DU1DJXVLHWDQ©6HGLyFXHQWDiOD-XQWDGH
XQD H[SRVLFLRQ GH OD GH FRPHUFLR GH OD FLXGDG GH 6DQ 6HEDVWLDQ GH WUHV GH HVWH PHV
UHIHUHQWH DO HVWDGR DEDWLGR HQ TXH VH KDOOD HO FRPHUFLR p LQGXVWULD GH HVWD 3URYLQFLD
SDUWLFXODUPHQWH HQ GLFKD &LXGDG VXSOLFDQGR VH VLUYD WRPDU WRGDV VXV LQGLFDFLRQHV HQ
OD JUDYH \ PX\ XUJHQWH FRQVLGHUDFLyQ TXH UHFRPLHQGD VX LPSRUWDQFLD LPSXHVWD OD
-XQWD UHVROYLy SDVH i OD FRPLVLRQ GH OD 5HDO RUGHQ WUDQVPLWLGD SRU HO 0LQLVWHULR GH
+DFLHQGD;9,EDW]DUUDOGLDQ©(O6HxRU$OFDOGHGHHVWD1\/YLOODGH0RQGUDJRQ
&RQGH GH 0RQWHUURQ H[SXVR i OD -XQWD HQ UHSUHVHQWDFLRQ GH OD PLVPD TXH YDULRV
&DEDOOHURV DPDQWHV \ FHORVRV SRU OD SRVSHULGDG GHO SDLV GHVHRVRV GH SURPRYHUOD LQWHQWDURQ SODQHDU HO DxR GH  XQD 6RFLHGDG i LPLWDFLRQ GH OD DQWHULRU %DVFRQJDGD
\HQWDEODGDVXVROLFLWXGHQOD6XSHULRULGDGSDUDREWHUHUODFRPSHWHQWHDXWRUL]DFLRQOHV
IXpFRQFHGLGDHO[GH[GHPDVTXHGyVLQOOHYDUVHiHIHFWRSRUODVFLUFXQVWDQFLDV
TXHFRQFXUULHURQ4XHDOSUHVHQWHH[LVWHQFXDWURLQGLYLGXRVGHODVRFLHGDG%DVFRQJDGDiVDEHUHO([FPR6HxRU'XTXHGH*UDQDGDGH(JDORV6HxRUHV&RQGHVGH9LOODIXHUWHV\9LOODIUDQFDGH*DLWDQ\HOPLVPR6HxRU0RQWHUURQ\SURSXVRiOD-XQWDTXH
VLHPSUHTXHPHUH]FDVXDSUREDFLRQODLGHDVHSXGLHUDFUHDUOD6RFLHGDGTXHVHLQGLFy
HQODV-XQWDVJHQHUDOHVGHODxR~OWLPR\GHTXHVHKDFHHVSUHVLRQODFRPLVLRQGH+DFLHQGD HQ VX GHVFDUJR SDUD HO IRPHQWR GH OD DJULFXOWXUD DUWHV \ FRPHUFLR GHO GLVWULWR
GH OD 3URYLQFLD HVWHQGLpQGRODV i FXDQWR FUH\HVH VXVFHSWLEOH GH FRQFXUULU i OD PD\RU
SRVSHULGDG GHO SDLV /D -XQWD R\y FRQ VX PD\RU DJUDGR OD SURSRVLFLRQ GHO 6HxRU$OFDOGH0RQWHUURQ\GHFUHWyTXHUHXQLGRVHQVRFLHGDGORVFXDWUR6HxRUHVFLWDGRVDQWHV
QRPEUDVHQDRWURVRFKRLQGLYLGXRVGHVXVDWLVIDFFLRQTXHIRUPHQ\GHQSULQFLSLRiOD
6RFLHGDGGHIRPHQWRGHDUWHVGH*XLSX]FRDHVWDEOHFLHQGRDOHIHFWRHOUHJODPHQWRTXH
KD GH UHJLU \ WRGR OR GHPDV TXH FUHDQFRQGXFHQWH
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/D UHSUHVHQWDFLRQ GH =XPD\D ' -RDTXLQ )UDQFLVFR GH %DUURHWD $OGDPDU KL]R
SUHVHQWHTXHHO([FPR6HxRU'-XDQ%DXWLVWDGH(UURGLVWLQJXLGRKLMRGHOD3URYLQFLD
\&RQVHMHURGH(VWDGRGH60OHPDQLIHVWyHOGHVHRGHTXHVHIRUPHXQD6RFLHGDGTXH
SURFXUH OD FRQVHUYDFLRQ p LOXVWUDFLRQ GH OD OHQJXD EDVFRQJDGD \ OD -XQWD DSUHFLDQGR HO
FHORGHGLFKR6HxRUSRUVXOHQJXDQDWLYDDFRUGyTXHOD6RFLHGDGGHTXHVHKDEODHQHO
GHFUHWRTXHSUHFHGHTXHGHPX\HQFDUJDGDGHHOORª $***$2-'$-, 
1831-VI-6: «Descargo de la Junta de Fomento» KDPDEL NLGH %DVFRQJDGDNR
OHKHQJRODXHWDEHUDXHNL]HQGDWXULNREHVWH]RUW]L /DXWLNKLUXELOGXQ]LUHQ ©HO&RQGHGH9LOODIUDQFDQRKDSRGLGRDGPLWLUHVWHHQFDUJRSDUDUHHPSOD]DUORTXHGDQRPEUDGR ' -RVH 0DQXHO GH (PSDUDQª
©/RV LQGLYLGXRV FRPSUHQGLGRV HQ  QyPLQD KDQ VLGR QRPEUDGRV SRU VXSHUQXPHUDULRV\GHPpULWRFRQUHVHUYDGHDXPHQWDUVXQ~PHURVHJXQKDJDQYHUODFRQYHQLHQFLD\QHFHVLGDGGHRWURVVXJHWRVHQTXLHQHVFRQFXUUHQLQWHOLJHQFLD\FRQRFLPLHQWRV HQ ORV GLIHUHQWHVUDPRV TXH DEUD]DHVWH HVWDEOHFLPLHQWRª
Barne-araudia:
©3UHVHQWDPRV FRQ HO Q  HO UHJODPHQWR TXH KHPRV IRUPDGR SDUD HO UpJLPHQ GH
HOOD6L QHFHVLWDDSUREDFLyQ5HDO VH VHUYLUi9 6 REWHQHUODª
©+DQRPEUDGROD-XQWDSRUVX'LUHFWRUSDUDORVXEFHVLYRDO&RQGHGH3HxDIORULGD OD 9LFHGLUHFWRULD KD UHFDLGR HQ ' -RVp 0DQXHO GH (PSDUDQ \ HO GH 6HFUHWDULR
HQ ' 0DQXHO -RDTXLQ GH 8]FDQJD
'HVNDUJXDN ODQGX GLWXHQJDLDN
 +
 D]LHQGD
 +LUXSURELQW]LHNHONDUKDUWX]MDUGXQGH]DWHODHNRHNDLQDUHQ(UUHJH$JLQduari nola erantzun ikusteko.
2.




Nekazaritza:
D  DOHDUHQSUH]LRD
E  DUERODNRQWXD
F  VDJDVWLDN








0HUNDWDULW]DHWD,QGXVWULD
D  EXUGLQJLQW]DUHQJDLQEHKHUD
E  HUHGX]NREXUGLQROD HUDLNLW]HD
F  DUWLOHD
G  DUWLOH]NRHKXQJLQW]D
H  GLUXODJXQW]DHVNDW]HQ]DLRSURELQW]LDULDXUUHNRVDLRKRULHNPDUW[DQMDUW]HNR

 /LWHUDWXUD
 D  ©'LVSRVLFLRQHVGLULJLGDVDFRQVHUYDUQXHVWUDOHQJXDEDVFRQJDGDQDWLYDGH
HVWDV 3URYLQFLDV 0HPRULD GH '$JXVWLQ GH ,WXUULDJD 3HGLPRV D9 6 VH
VLUYD GLFWDU HQ OD PDWHULD ODV GLVSRVLFLRQHV TXH MX]JXH FRQYHQLHQWHV SDUD
llenar los interesantes fines propuestos».
 E  &DUWD WRSRJUiILFD GH *XLSX]FRD $***$2 -'$-, 
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1831-VII-12: Batzarkide hauek azaltzen dute Sustapen-elkarteko kideen txostena
VHJXUXHQLN HNDLQDUHQ VHLNRD  -RDTXLQ )UDQFLVFR GH %DUURHWD $OGDPDUUHN 0DQXHO
-RDTXLQ GH ,JXHUDYLGHN -RVH 0DULD GH =DYDODN HWD )UDQFLVFR GH 3DODFLRVHN %DW]DU
Nagusietakoentzat eman zuten deskargua, eta azken hauek eskerrak eman zizkieten
azalpenak emandako batzarkideei. Horra batzarkideen azalpenaren puntu batzuk:
²©/RVVHxRUHVTXHFRPSRQHQOD-XQWDGHIRPHQWRVRQGHODVSULQFLSDOHVLOXVWUDFLRQHV GHO 3DLV \ VXV SULPHURV FDSLWDOLVWDVª
²©2SLQDPRVTXH96GHEHPDQLIHVWDUVXJUDWLWXGiORV&DEDOOHURVTXHFRPSRnen la Junta de fomento.»
²©'RORURVRHVTXHODSHQXULDGHIRQGRVQRSHUPLWDi96GHVWLQDUDOJXQRVSDUD
FRRSHUDUiORVPLVPRVILQHV3HURHOGpILFLWJUDQGHTXHVHREVHUYDHQORVSUHVXSXHVWRV DXQ SDUD FXEULU ORV DWHQFLRQHV FRUULHQWHV \ SHUHQWRULDV \ ORV JUDYiPHQHV KDUWR FUHFLGRV GH TXH VH TXHMDQ ORV SXHEORV GH 9 6 VH RSRQHQ i VXV
ELHQ GHFLGLGRVGHVHRV HQ HVWD SDUWHª
²©'HFODUDQGR VX DSUHFLR SDUWLFXODU i ORV VHxRUHV ' 'RPLQJR ,ULEH '$JXVWLQ
GH ,WXUULDJD 3UHVEtWHURV '$QWRQLR 5DPRQ \ ' 0LJXHO GH$]FDUDWH TXH SRU
VXV HVIXHU]RV KDQ PHUHFLGR HO KRQURVR WtWXOR GH 6yFLRV GH PpULWR /D 'LSXWDFLRQ H[DPLQDQGR GHWHQLGDPHQWH ORV WUDEDMRV TXH KDQ SUHVHQWDGR SRGUi KDFHU
OR QHFHVDULR i ILQ GH TXH HO SDLV UHFLED HQ FXDQWR VH SXHGD HO UHVXOWDGR GH OR
TXH WHQJDQGH ~WLO\ SUDFWLFDEOHVXV SUR\HFWRVª
1831ko Batzar Nagusiak. Diru-altxortegiaren argibideak. 8UUHW[XNR XGDOH
W[HDQGDJRHQ GRNXPHQWD]LRWLNMDVRD
D  - RDTXLQ 0DULD 3DVFXDO GH ,WXUULDJD +HUQDQLNR DONDWH 'LUXD RUGDLQW]HQ GLR
'LSXWD]LRDN HNR XUULD]DURHWDQ )UDQW]LDWLN KRQD VDUW]HQ DUL ]LUHQ HVSDLQLDUHUUHIX[LDWXHLDXUUHHJLWHNRWHUW]LRDN SDUWH]%L]NDL$UDEHWDNRJDVWXJHKLJDUULH] HUDW]HDNHNDUULGLWXHQJDVWXDN GLUHODHWD RU 
E  -XDQ,JQD]LR,]WXHWDUHQVROGDWD©0LORFKRFLHQWRVUHDOHVGHYHOORQSDUJDGRVD
'RQ-XDQ,JQDFLRGH,]WXHWDFHODGRUGHODSXHUWDGHWLHUUDGHODFLXGDGGH6DQ
6HEDVWLDQSRU VX VDODULRGH PHGLRDxRª RU
1832-VI-28: «Esposicion de la Junta de Fomento»: «Nos apresuramos á instaODU HVWD &RPLVLRQ FHOHEUy DOJXQDV VHVLRQHV IRUPy HO UHJODPHQWR SDUD HO UHJLPHQ GH
HOOD \ SUHVHQWy VXV SULPHUDV WDUHDV i ODV MXQWDV JHQHUDOHV FHOHEUDGDV SRU 9 6 HQ OD
FLXGDG GH 6DQ 6HEDVWLDQ HO DxR ~OWLPR SDVDQGR DO SRSLR WLHPSR i VX FRQVLGHUDFLRQ
GLIHUHQWHVREVHUYDFLRQHVGLULJLGDVDOORJURGHVXVGHVHRV/DJUDYHGDGGHODPDWHULD\
HO LQWHUHV TXH WLHQH WRGR HO SDLV HQ ORV UDPRV TXH DEUD]D DTXHOOD H[SRVLFLRQ QRV LQVSLUy XQD MXVWD HVSHUDQ]D GH TXH VH LQVHUWDULD HQ ODV DFWDV GHO UHIHULGR FRQJUHVR PDV
ELHQ SDUD TXH HO S~EOLFR WXELHVH QRWLFLD GH HVWDV LGHDV TXH SRU HO FRUWR PpULWR GH
QXHVWUR WUDEDMR (Q WDO HVWDGR VH QRV FRPXQLFy SRU OD 'LSXWDFLRQ OR UHVXHOWR SRU ODV
FLWDGDV ~OWLPDV MXQWDV JHQHUDOHV FRQRFLPRV D SULPHUD YLVWD TXH VXV HIHFWRV GHMDQ SDUDOL]DGRHOFXUVRGHOLQWHUHVDQWHSODQSUHVFULWRSRUODVFHOHEUDGDVHQ0RQGUDJRQHODxR
DQWHULRU (IHFWLYDPHQWH QHJiQGRVH ORV SUHFLVRV PHGLRV SDUD OOHQDU ORV REMHWRV LQGLFDGRVODLQIOXHQFLDGHHVWD&RPLVLRQHQHOSDLVHVGHQLQJXQDFRQVLGHUDFLRQ-DUUDLWXNR
badute, emateko baliabideak. Izenpetzaile: Marques de Narros, Conde de Monterron,
-RVH 5DPRQ 0HQGLD (O &RQGH GH 3HxDIORULGD (O &RQGH GH 9LOODIXHUWHV *DVSDU GH
$UDQJXUHQ ,JQDFLRGH =DYDOD $***$2 -'$-, 
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1832-VII?-xx: %DW]DU1DJXVLHWDQHJXQGRNRHVNDQGDORD'RQRVWLDUUHNDWHUDGXWHQ
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
XVWH] W[RVWHQ KRUUHN ©RIHQGH i ORV )XHURV SULYLOHJLRV EXHQRV XVRV \ FRVWXPEUHV GH
*XLSX]FRDª HWD DNWDQ MDUULDUD]L ]HQ ©OD FRPSOHWD \ S~EOLFD GHVDSUREDFLRQ GH HVWD
MXQWD JHQHUDO DO H[SUHVDGR IROOHWRª 'RQRVWLDUHQ HUDQW]XQD TXH KD VDELGR \ VDEH GDU
SUXHYDVGHVXDGKHVLRQiODVLQVWLWXFLRQHVIRUDOHVTXHDPD\UHVSHWD « SHURSURWHVWDHOGHFUHWRTXHDFDEDGHKDFHUOD-XQWDª$XUUHNRXUWHDQEHUHRUGH]NDULHN$]SHLWLDQ
HVDQGDNRDULHXVWHQ GLR 'RQRVWLDN 3DVDLD EHUH DOGH DJHULGD
1833-xx (ekainean?)-xx: «Esposicion de la Junta de Fomento en las Juntas
Generales celebradas en Elgoibar». 7[RVWHQDNR PDLDWD]UHQ HDQ L]HQSHWXD
GDJR ,]HQSHW]DLOH FRQGH GH 3HxDIORULGD &RQGH GH 9LOODIXHUWHV (VWHEDQ +XUWDGR GH
0HQGR]D ,JQDFLRGH =DYDOD-XDQ$QWRQLR GH /DUGL]DEDO-RVH-RDTXLQGH2OD]DEDO
©,PSRVLELOLGDGHQTXHVHKDOODGHSULQFLSLDUiUHDOL]DUORVEHQpILFRVILQHVTXH9
6 VH SURSXVR DO FUHDUOD /RV JUDQGHV GLVSHQGLRV TXH KDQ DJRELDGR D OD 3URYLQFLD GXUDQWHHODxRIRUDOTXHDFDEDKDQVLGRFDXVDQRORGXGDPRVGHTXHQRVHKD\DOOHYDGR D HIHFWR OR UHVXHOWR SRU ODV ~OWLPDV -XQWDV JHQHUDOHV UHVSHFWR i OD FDQWLGDG TXH
DVLJQDURQSDUDODVDWHQFLRQHVGHHVWD-XQWD1RVHH[WUDxHSXHVTXHKD\DWUDQVFXUULGR
DXQXQDxRVLQTXHVHKD\DSODQWLILFDGRQLQJXQDGHODVLGHDVUHFODPDGDVSRUWRGDVODV
personas ilustradas del pais, e interesadas en su prosperidad.» Beharrezkoenak edo
egingarrienak diren batzuk azaltzen dituzte. Horrela,
D  DUERODGR
E  H[WUDFFLRQGH OD ODQDGHO SDLV \ GH ODV SHOOHWDV
F  (VFXHODVGH 'LEXMR \ *HRPHWULD ,QGXVWULDJDUDW]HQODJXQW]HNR
G  $UWHIDFWRVGH ODQD IDEULFDFLyQGH REMHWRV GHODQD
H Lengua Bascongada.
I  &DUWD7RSRJUiILFDGH *XLSX]FRD
J  6RFLHGDG %DVFRQJDGD SURPRYHU HQ XQLRQ GH 9L]FD\D \$ODYD OD UHFRQVWLWXFLyQ GH DTXHOODLQVLJQH VRFLHGDG
<Lengua Bascongada>.
©/DFRQVHUYDFLRQGHQXHVWUDSUHFLRVDOHQJXDQDWLYDREJHWRTXHPHUHFHODSUHGLOHFFLRQ GH9 6 SRUTXH HQ PXFKD SDUWH GHVFDQVDQ HQ HO VXV JORULDV \ VXV PDV FDURV
LQWHUHVHVKDRFXSDGR\RFXSDUiPX\SDUWLFXODUPHQWHODDWHQFLRQGHOD-XQWD%XVFDQGRODVFDXVDVGHODFRUUXSFLRQ\GHVDSDUHFLPLHQWRSURJUHVLYRGHO%DVFXHQFHKDSDUHFLGR TXH VH HQFXHQWUD HQ ODV (VFXHODV GH SULPHUDV OHWUDV \ HQ HO 3~OSLWR (Q DTXHOODV
SRU OD IDOWD GH PHGLRV DX[LOLDUHV SDUD HQVHxDU D ORV MRYHQHV OD OHQJXD FDVWHOODQD VLQ
SHUMXLFLR y PDV ELHQ FRQ YHQWDMD GH OD QDWLYD \ HQ pVWH SRU IDOWD GH XQ 'LFFLRQDULR
PDQXDO GHO %DVFXHQFH DO &DVWHOODQR \ GHO &DVWHOODQR DO %DVFXHQFH 6H KD WUDWDGR HQ
FRQVHFXHQFLDGH DWDMDUHVWRV GRV LQFRQYHQLHQWHVy VXSOLUHVWDVGRVIDOWDV
(O3UHVYtWHUR'RQ$JXVWLQGH,WXUULDJDTXHVHRFXSDGHpVWHSDUWLFXODUFRQHOFHOR
\ FRQVWDQFLD TXH OH GLVWLQJXHQ KD WUDEDMDGR \ WLHQH HQ GLVSRVLFLRQ GH LPSULPLUVH HO
DUWH GH DSUHQGHU OD OHQJXD &DVWHOODQD SDUD HO XVR GH ORV %DVFRQJDGRV &RQVWD GH GRV
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SDUWHVODSULPHUDHVXQDIUDVLORJLD%DVFR&DVWHOODQDSRUWRGDVODVUHJODVGHGHFOLQDFLyQ
FRQMXJDFLRQ \ VLQWD[LV GH XQD D RWUD OHQJXD OD VHJXQGD HV XQD FRQWLQXDFLRQ GH OD
SULPHUDHQGLiORJRVTXHVHYHUVDQVREUHDVXQWRVWDQGLYHUWLGRVFRPRLQVWUXFWLYRV(O
FRVWH GH OD LPSUHVLRQ GH GRV PLO HMHPSODUHV VHUi DSUR[LPDGDPHQWH GH VHLV PLO UHDOHV
GHYHOORQFDQWLGDGTXHVRORVHWUDWDGHDQWLFLSDUPRPHQWDQHDPHQWHGHELHQGRVHUHSDUWLU ORV HJHPSODUHV TXH VH TXLHUDQ LPSULPLU HQWUH ORV 0DHVWURV GH SULPHUDV OHWUDV y
HQWUHODV UHS~EOLFDV
(VWi WUDEDMDQGR WDPELHQ SDUD HO XVR GH ORV 3iUURFRV \ GHPDV SUHGLFDGRUHV XQ
'LFFLRQDULR PDQXDO GHO %DVFXHQFH DO &DVWHOODQR \ GHO &DVWHOODQR DO %DVFXHQFH HQULTXHFLGR FRQ FRQVLGHUDEOH Q~PHUR GH YRFHV TXH QR VH HQFXHQWUDQ HQ HO WULOLQJH GHO
3DGUH /DUUDPHQGL 6H SURFXUDUi TXH FDGD HJHPSODU QR FXHVWH DUULED GH YHLQWH UHDOHV
YHOORQSDUDTXHVXXVRVHJHQHUDOLFHHQHOSDLV\DSRUODHTXLGDGGHVXYDORU\DSRU
ODIDFLOLGDGFRQTXHVHSRGUiPDQHMDU3RUHVWRVGRVPHGLRVHVGHHVSHUDUTXHVHORJUH
HO HIHFWR GHVHDGR \ VH SHUIHFFLRQH OD HQVHxDQ]D GH SULPHUDV OHWUDV GHO SDLV SRQLHQGR
iORVMyYHQHVHQGLVSRVLFLRQGHOHHUFRQIUXWRORVOLEURVGHDVLJQDWXUDGHODV(VFXHODV
GH HVWD FODVHª $***$2 -'$-,   

V. Eranskina: Iturriagaren hizkuntza-plana, 1831n Batzar Nagusiei aurkeztua
7[RVWHQRVRD$***$2-',0 (UDELOLWDNRLWXUULQDJXVLD-RVH,QD]LR
Lasaren Sobre la enseñanza primaria en el País Vasco /DVD
«Memoria sobre el decreto de las últimas Juntas Generales de
Mondragon relativo á la conservacion de la lengua bascongada»
6DOXWHPH[LQLPLFLVQRVWULV=DFDULDV
©(ODXWRUDQyQLPRGHODGLVHUWDFLRQFULWLFDyDSRORJpWLFDVREUHODOHQJXDEDVFRQJDGDVHTXHMDGHTXHVRQSRFRVORVTXHVHKDQRFXSDGRGHHVWHLGLRPD\TXHWRGDYLD
VRQ PHQRV ORV TXH OD KDQ HVWXGLDGR FRQ DOJXQ IUXWR<R SUHVFLQGR GH VL HV IXQGDGD y
QR VX TXHMD \ GH VL FRPR SUHWHQGH SXHGH TXHGDU DXQ y QR PXFKR TXH KDFHU SDUD
VRQGHDU HO PHFDQLVPR GH QXHVWUD OHQJXD QDWLYD \ GHVFXEULU VXV SHUIHFFLRQHV SHUR OR
TXHYHRHVTXHPLHQWUDVQXHVWURVILOyORJRVHVWiQKDFLHQGRODDQDWRPtDGHHVWDOHQJXD
VHQRVYDHVFDSDQGRGHODVPDQRVGLJDPRVORDVt\TXHVLQRVGHVFXLGDPRVQRVYDPRV
iTXHGDUFRPRHOFXHUYRGHODIDEXODKLQFKDGRVGHYDQLGDG\VLQTXHVR4XpLPSRUWD
TXH HO EDVFXHQFH VHD SURSUtVLPR HQ OD VLJQLILFDFLRQ Gp VXV YRFHV PX\ FRUWHV HQ VXV
IyUPXODV\H[SUHVLRQHVRUGHQDGtVLPRHQVXVUHJODVFRQH[R\FRQVHFXHQWHHQVXFRQVWUXFFLyQ DUPRQLRVR VLQ SDU ULFR \ FRSLRVR HQ YRFDEORV OD PDV DQWLJXD OHQJXD GH
(VSDxD XQLYHUVDO SRU XQ WLHPSR HQ OD 3HQtQVXOD SULPLWLYD VL VH TXLHUH \ FRPR WDO
LQVSLUDGDSRUHOPLVPR'LRViQXHVWURVSULPHURVSDGUHV"4XpLPSRUWDGLJRWRGRHVWR
VL FDGD GLD FDPLQD FRQ PDV FHOHULGDG KiFLD VX SHUGLFLRQ \ VH QRV YD i GHVDSDUHFHU
WRWDOPHQWH"6LHOPpULWRLQWUtQVHFRGHXQDOHQJXDSXGLHUDEDVWDUSDUDVXFRQVHUYDFLRQ
YLYLHUDQDXQFRQWRGRVORVDWDYLRVTXHODVHQJDODQDEDQODVKHUPRVDVOHQJXDVHQTXH
KDEODURQ'HPyVWHQHV\&LFHURQSHURODGRPLQDFLRQHVODiUELWUDGHWRGDVHOODV\PDV
WDUGHyPDVWHPSUDQRWLHQHQTXHFHGHUiVXLUUHVLVWLEOHLPSHULRDVLHVTXHODOHQJXD
EDVFRQJDGDYDHVSHULPHQWDQGRODVXHUWHFRPXQGHWRGDVODVGHPDV8QDOHQJXDPDQWLHQHVXSULPLWLYDSXUH]D\VHFRQVHUYDLOHVDPLHQWUDVHVWiDLVODGD'HVGHHOLQVWDQWH
HQ TXH VDOLHQGR GH VX DLVODPLHQWR VH SRQH HQ FRPXQLFDFLRQ FRQ RWUDV HPSLH]D i
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FRUURPSHUVH \ SHUGHUVH 6L ORV SDLVHV R SURYLQFLDV HQ TXH ODV OHQJXDV VRQ GLIHUHQWHV
SDVDQiVHUSDUWHVLQWHJUDQWHVGHXQHVWDGRyXQDQDFLRQODOHQJXDTXHDGRSWDSRUVX\D
HO JRELHUQR VHUi OD GRPLQDQWH SRUTXH WRGRV ORV LQWHUHVHV \ YHQWDMDV VH UHXQLUiQ SDUD
FXOWLYDUOD\JHQHUDOL]DUOD3UHYDOHFHUiSXHVVREUHWRGDVODVGHPiVHQULTXHFLpQGRVHFDGD
GLD\TXL]DHQPXFKDSDUWHiFRVWDGHODVRWUDV\DFDEDUiSRUHFOLSVDUODVKDVWDKDFHUODV GHVDSDUHFHU WRWDOPHQWH 7DO HV GHVGH DOJXQRV VLJORV i HVWD SDUWH OD SRVLFLRQ GH OD
OHQJXDEDVFRQJDGDFRQUHVSHFWRiODFDVWHOODQD\WDOODVXHUWHILQDOTXHLUUHPHGLDEOHPHQWH OH YD i FDEHU /D FRQWLQXD p tQWLPD FRPXQLFDFLRQ HQ TXH HVWDPRV FRQ HOOD \
OD QHFHVLGDG TXH WHQHPRV GH SRVHHUOD VL KHPRV GH FRQVHUYDU QXHVWUDV UHODFLRQHV SROLWLFDV FRQ HO JRYLHUQR GHGLFDUQRV i GLIHUHQWHV SURIHVLRQHV \ KDOODU FRORFDFLRQ HQ OD
SHQLQVXOD\XOWUDPDUKDQKHFKRTXHQXHVWUDOHQJXDQDWLYDHVSHULPHQWHORVHIHFWRVGH
OD DFFLRQ TXH OD FDVWHOODQD HJHUFH VREUH HOOD WUDEDMiQGROD GH FRQWLQXR \ DUUDVWUDQGROD
KDFLD VX WRWDO GHVDSDUHFLPLHQWR < FRPR QR KD GH VHU DVL VL FRQVXOWDQGR QXHVWUDV
YHQWDMDV SURFXUDPRV QRVRWURV PLVPRV FRQ WRGR HO HPSHxR TXH HOODV QRV DFRQVHMDQ
H[WHUPLQDUOD GH VX VXHOR QDWDO" 6LQR KHFKHVH XQD RMHDGD VREUH QXHVWUDV HVFXHODV GH
SULPHUDVOHWUDV\HQHOODVVHWRFDUiGHOOHQRHVWDWULVWHYHUGDG$OOtVHYHUiWUDPDGDXQD
FRQMXUDFLRQ VLVWHPiWLFD \ SHUPDQHQWH FRQWUD OD OHQJXD EDVFRQJDGD DOOt IRUPDGDV ODV
RILFLQDVHQTXHVHIRUMDQFRQVWDQWHPHQWHDUPDVSDUDGHVWUXLUOD ODOHQJXDEDVFRQJDGD 
KDFLHQGRGHORVQLxRVRWURVWDQWRVWLWDQHVGHVWLQDGRViGHVWURQDUiVXPDGUH(VWDVQR
VRQILJXUDVUHWyULFDVQRVRQH[DJHUDFLRQHVQLHVSDQWDMRVVRQODSXUD\H[DFWDYHUGDG
\ OD SDOSDUHPRV VL SDVDPRV i H[DPLQDU OD SUiFWLFD LQWURGXFLGD HQ GLFKDV HVFXHODV GH
WLHPSRLQPHPRULDOSDUDHQVHxDUiORVQLxRVHOFDVWHOODQR<DVHVDEHFXDQSREUHHVHO
GLFFLRQDULR GH ORV QLxRV KDVWD OD HGDG GH OD SXEHUWDG TXH HV SHULRGR GH WLHPSR TXH
DVLVWHQiODHVFXHODGHVGHTXHOOHJDQiWHQHUFLQFRyVHLVDxRV3XHVWDQSURQWRFRPR
HQWUDQHQHOODVHSULQFLSLDSRUSRQHUOHVHQODVPDQRVODFDUWLOODFDVWHOODQD/XHJRTXH
KDQDSUHQGLGRiOHHUHQHOODVHOHVGDVXFHVLYDPHQWHHODVWHWHHOFDWRQ\RWURVOLEURV
WRGRVFDVWHOODQRV\VLVHOHVKDFHOHHU\DSUHQGHUODGRFWULQDFULVWLDQDHQEDVFXHQFHHV
SRUTXHORVPDVGHORVSiUURFRVDFRVWXPEUDQSUHJXQWDUVHODSXEOLFDPHQWHHQODSDUURTXLD
SDUD OD LQVWUXFFLRQGH ORV ILHOHV
$SHQDVKDQDSUHQGLGRDOJXQDVSDODEUDVVXHOWDVHQFDVWHOODQRVHOHVREOLJDiKDEODU
HQ HVWD OHQJXD \ SRU FRQVLJXLHQWH D TXH YD\DQ ROYLGDQGR VX FRUWR GLFFLRQDULR EDVFRQJDGR(QRWUDHGDGHQTXHVLHQWHQPiVODQHFHVLGDGGHSRVHHUHOFDVWHOODQRVHDSHUFLEHQGHODVGLILFXOWDGHVTXHSDUDDSUHQGHUOROHVSRQHHOYDVFXHQFH\HVWHFRQRFLPLHQWR
MXQWRFRQHOUHFXHUGRGHORVIDWDOHVDQLOORV\ORVFDVWLJRVTXHDHOORVVHVLJXLHURQKDFH
TXH DERUUH]FDQ VX OHQJXD QDWLYD$ YLVWD GH FDXVDV WDQ SRGHURVDV \ TXH GH WDQWDV PDQHUDV \ WDQ FRQVWDQWHPHQWH HVWiQ WUDEDMDQGR D QXHVWUD GHVYHQWXUDGD OHQJXD PH SDUHFH
TXHRLJRGHFLUDOOHFWRUTXHHVLPSRVLEOHVDOYDUODGHODVJDUUDVGHWDQPRUWDOHVHQHPLJRV\DxDGLUTXL]iTXHDXQFXDQGRIXHUDSRVLEOHQRYDOHODSHQDGHVDOYDU\FRQVHUYDU
XQDOHQJXDFHxLGDDXQSHTXHxRULQFyQGHOD3HQtQVXOD\TXHSRUORPLVPRSDUDQDGD
SXHGH VHUYLU 5HSDURV VHPHMDQWHV GHMy VDWLVIHFKRV PL SDLVDQR HO 3 /DUUDPHQGL >2LQ
RKDUEDWHNKDXGLR©(O3/DUUDPHQGLTXHQDFLyDFFLGHQWDOPHQWHHQ$QGRDLQHUDGH
+HUQDQLDVtFRPRHO3&DUGDYHUD]VXtQWLPRDPLJR\DJRQL]DQWHª@
$O SULPHUR FRQWHVWy FRQ VX JUDPiWLFD \ GLFFLRQDULR GH OD OHQJXD EDVFRQJDGD
FRPR\RWUDWRGHKDFHUORFRQORVOLEULWRVTXHHVWR\WUDEDMDQGRDOVHJXQGRFRQUD]RQHV
FRPRWDPELpQORKDUp\RSHURRLJDPRVSULPHURODVGHOVDELR3-HVXLWDHQVXGHPRVWUDFLyQ SUHYLD DO DUWH SDJ  ©3HUR ¢GH TXp KD GH VHUYLU YiOJDWH 'LRV DO DUWH HO
GLFFLRQDULR \ WRGR HVH DIiQ \ WUDEDMR VL QR KD\ OLEURV HQ HVD OHQJXD VL HVWi FHUUDGD
HQWUH DTXHOORV ULVFRV VL QR OD KD GH DSUHQGHU QDGLH" 0XFKRV VtHV VRQ HVRV \ HVWDED
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SHQVSRQGLGR FRQ RWURV WDQWRV QRHV R QRQHV$O SULPHUR GLJR TXH KD\ DOJXQRV SRFRV
OLEURV HQ EDVFXHQFH \ VL TXLHUHV PiV \R WH ORV HVFULELUpGHEXHQDJDQDVL \YDXQR 
TXLHUHV DSUHQGHU OD OHQJXD SDUD OHHUORV VL \ YDQ GRV  GLHUHV XQDV IULHJDV D OD EROVD
SDUDLPSULPLUORVDOVHJXQGRGLJRTXHQROHKDLGRWDQPDODOEDVFXHQFHHQWUHDTXHOORV
ULVFRV TXH OH KDQ VDELGR FRQVHUYDU WDQWRV FHQWHQDUHV GH DxRV OR TXH QR VXSLHURQ ORV
OODQRV0iVFHxLGRHVWXYRHQVXVSULQFLSLRVHOODWtQ\GHVSXpVVHH[WHQGLy\ORPLVPR
SXHGHVXFHGHUDOEDVFXHQFH\PiVVLQRVDFRPSDxDPRVDKDEODUORHQWRGDVSDUWHVFRQ
ODPLVPDOLFHQFLDGHORVTXHKDEODQIUDQFpV$OWHUFHURGLJRTXHDORPHQRVODDSUHQGHUiQ ORV PLVPRV EDVFRQJDGRV TXH QR OD VDEHQ VLJQDWH \ UHIOH[H SDVHQ ORV WpUPLQRV
GHODHVFXHODHQTXHVLJQLILFRTXHQRORVDEHQFLHQWtILFDPHQWH\FRQUHIOH[LyQGLVWLQJXLHQGRGHGHFOLQDFLRQHVGHQRPEUH\SURQRPEUHGHFRQMXJDFLRQHVDEVROXWDV\UHODWLYDVGHODDUPRQtDGHODVLQWDVLV\RWUDVFRVDVTXHLJQRUDQGHTXHQDFHTXHDXQHQ
HOPRGRUHJXODUSRFRVORKDEODQELHQ$GHPiVTXHSXHGHKDEHUDOJXQRVFXULRVRVTXH
ODTXLHUHQDSUHQGHUSRUVXDILFLyQSDUWLFXODUDODQDFLyQ\RWURVKDEUiTXHDORPHQRV
OR HVWXGLDUiQOR TXH EDVWD SDUD FHQVXUDU \ KDOODUWDFKDV\GHIHFWRVHQHOODª
1R YLy HO 3DGUH /DUUDPHQGL ELHQ HQ HVWD SDUWH SRUTXH VXV H[WUDRUGLQDULDV \ SHQRVDV WDUHDV SDUD OD FRPSRVLFLyQ GH OD JUDPiWLFD \ GLFFLRQDULR VXVRGLFKRV GHELHURQ
UREDUOHWRGRHOWLHPSRTXHOHGHMDUDQVXVLQGLVSHQVDEOHVREOLJDFLRQHV\QRSXGRWHQHU
VHJXUDPHQWHORQHFHVDULRSDUDUHIOH[LRQDUGHELGDPHQWHVREUHODPDWHULD(QSUXHEDGH
HVWR GHMy LQFRPSOHWR VX GLFFLRQDULR HQ OD SDUWH FRPR pO PLVPR GLFH PiV IiFLO \
PDWHULDO $ QR VHU DVt ¢FyPR SRGUtD KDEHUVH HVFRQGLGR D VX SHQHWUDFLyQ OR TXH KD
SRGLGRYHUPLFRUWRDOFDQFH"1RHO3/DUUDPHQGLYHtDTXHWRGRHOIUXWRGHVXVWDUHDV
VRORSRGtDVHUYLUSDUDORTXHKDVHUYLGRDVDEHUSDUDHOHVWXGLRPHWDItVLFRGHODOHQJXDEDVFRQJDGDSHURQRTXHQLVXVREUDVQLODVGHFXDQWRVOHVLJXLHVHQHQHOVHQGHUR
TXHGHMyDELHUWREDVWDUtDQSDUDTXHODOHQJXDEDVFRQJDGDQRIXHVHH[SHULPHQWDQGRORV
HIHFWRV GHVWUXFWRUHV GH OD FRPXQLFDFLyQ FRQ RWUDV 7DO YH] HVWD ~OWLPD SUHYLVLyQ IXH
XQDGHODVUD]RQHVSRUTXHPLUDEDFRQFHxR\GHVDSUREDEDODDEHUWXUDGHOFDPLQRUHDO
SUD &DVWLOOD \ )UDQFLD /R TXH QR YLy \ KXELHVH YLVWR DFDVR D KDEHU YLYLGR PiV R
KDEHUWHQLGRPiVWLHPSRHVHOPHGLRGHFRQYHUWLUHQYHQWDMDGHODOHQJXDEDVFRQJDGD
ODIXHU]DGHODDFFLyQTXHODFDVWHOODQDHVWDEDHMHUFLHQGRVREUHHOODQRGHRWUDPDQHUDTXHFRQYLHUWHHOKRPEUHHQELHQVX\RODVIXHU]DVItVLFDVGDQGRDODVOH\HVQDWXUDOHV
OD GLUHFFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDO REMHWRTXH VH SURSRQH
<D KHPRV SUREDGR TXH ODV OHQJXDV GRPLQDQWHV SUHYDOHFHQ VREUH ODV TXH QR OR
VRQSRUTXHVHFXOWLYDQFRQSUHIHQFLDDHOODV&XOWLYHPRVHOYDVFXHQFH\YHUHPRVTXH
OD PLVPD FDXVD SURGXFH HO PLVPR HIHFWR 3HUR ¢FyPRKHPRVGHFXOWLYDUODVLKHPRV
YLVWRTXHWRGRVQXHVWURVLQWHUHVHV\YHQWDMDVHVWiQHQFRQWUDGHHOOD"/DFXOWLYDUHPRV
FRQYLUWLHQGR HVWRV LQWHUpVHV \ YHQWDMDV HQ IDYRU VX\R $Kt HVWi OD LPSRVLELOLGDG VH
PH GLUi 3HUR \R UHVSRQGHUp TXH HVWD LPSRVLELOLGDG QR HV DEVROXWD R WRWDO VLQR TXH
HV SRVLEOH HQ SDUWH \ TXH HVWD SDUWH SRVLEOH HV VXILFLHQWH SDU OD FRQVHUYDFLyQ GH
QXHVWUD OHQJXD QDWLYD SDUD KDFHUOD PiV JHQHUDOPHQWH LQWHOLJLEOH HQ WRGR HO SDtV EDVFRQJDGR\SDUDGHWHQHUVXPDUFKDUHWUyJUDGDTXHHVHOREMHWRGHOGHFUHWRVREUHTXH
YHUVD HVWH HVFULWR
$ HVWH ILQ HPSHFHPRV D GHUUDPDU DO HQHPLJR GHVEDUDWDQGR ODV RILFLQDV GRQGH
IRUMDVXVDUPDV(OOHFWRUHQWLHQGH\DTXHKDEORGHODVHVFXHODVGHSULPHUDVOHWUDV3HUR
YHDPRVDQWHVVXVSHUQLFLRVRVHIHFWRVHQDTXHOORVSXHEORVGH9L]D\D$ODYD\1DYDUUD
FRQILQDQWHV FRQ RWURV GRQGH WLHQH \D VHQWDGRV VXV UHDOHV OD OHQJXD FDVWHOODQD \ HVWi
HQSOHQD\SDFtILFDSRVHVLyQGHVXGRPLQLR(QHOORVKR\ORVKLMRVGHSDGUHVGHIDPL-
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OLDTXHDSUHQGLHURQDKDEODUHOEDVFXHQFH\ORSXGLHUDQKDEODUWRGDYtDQRHQWLHQGHQ
HVWDOHQJXD\ORVDFWXDOHVSiUURFRVVRQORVTXHSRUSULPHUDYH]KDQKHFKRUHVRQDUHQ
DTXHOORV WHPSORV DFHQWRV FDVWHOODQRV (QVHxiQGRVH D ORV QLxRV D OHHU \ KDEODU HQ HVWH
~OWLPR LGLRPD D GHWHVWDU HO EDVFXHQFH \ ROYLGDUOR \ HVWDQGR HQ FRQWLQXD H tQWLPD
FRPXQLFDFLyQ FRQ ORV SXHEORV YHFLQRV HQ GRQGH \D QR VH KDEOD RWUD OHQJXD VLQR OD
TXHDHOORVVHOHVTXLHUDHQVHxDUIXHU]DHVTXHDSUHQGDQpVWDDEDQGRQDQGRWRWDOPHQWHODTXHVHOHVKDFHGHWHVWDU\ROYLGDU<KHDTXtORVSiUURFRVSUHFLVDGRVDKDEODUOHV
H LQVWUXLUOHV HQ FDVWHOODQR OR TXH KDFHQ FRQ WDQWD PiV JDQD FXDQWR TXH SRU LJXDOHV
FDXVDV FRQRFHQPDOOD OHQJXDQDWLYD\ OHV HV PiV IiFLOH[SOLFDUVHHQODFDVWHOODQD
'HVWUX\DPRVSXHVGHVGHOXHJRHVWDSUiFWLFDWDQSHUQLFLRVDDODOHQJXDEDVFRQJDGD \ VXVWLWX\iPRVOH RWUD TXH OD KHUPDQD FRQ OD OHQJXD FDVWHOODQD KDFLHQGR TXH VH
DX[LOLHQ UHFtSURFDPHQWH \ TXH GH HQHPLJDV TXH HUDQ KDVWD DTXt VH KDJDQ \ VHDQ HQ
DGHODQWHtQWLPDVDPLJDV\FRPSDxHUDV¢TXpSUHWHQGHPRVRTXpQHFHVLWDPRVQRVRWURV
HQQXHVWUDSRVLFLyQDFWXDOFRQODOHQJXDFDVWHOODQD"$SUHQGHUOD\OOHJDUDSRVHHUODFRQ
OD PD\RU SHUIHFFLyQSRVLEOH
<¢TXpKDQKHFKRFRQQRVRWURVSDUDHQVHxiUQRVOD\TXpKDFHPRVQRVRWURVSDUD
HQVHxDU D QXHVWURV MyYHQHV" (UL]DUOD GH GLILFXOWDGHV KDFLpQGROD FKRFDU GH IUHQWH FRQ
QXHVWUDOHQJXDQDWLYD\SRQLpQGRODHQSXJQDFRQHOODSHURHQXQDSXJQDWDQHQFDUQL]DGD FRPR SHUMXGLFLDO D QXHVWUD OHQJXD QDWLYD<D TXH SRU OD QDWXUDOH]D GH ODV FRVDV
HVWDOXFKDHVGHVLJXDO\HOWULXQIRKDGHTXHGDUSDUDODOHQJXDFDVWHOODQDVDOJiPRVOH
DOHQFXHQWURUHFLEiPRVODGHSD]LQWURGX]FiPRVODFRPRDPLJDHQQXHVWUDFDVD\XQD
YH] TXH QRV MDFWDPRV GH FLYLOHV \ FRUWHVHV GpPRVOH XQ KRVSHGDMH FRUUHVSRQGLHQWH D
ODVSUHQGDVGHTXHKDFHPRVDODUGH&UHDPRVTXHVLQRVJORULDPRVGHDIDEOHV\FRUWHVHVHOFDVWHOODQRKDFHYDQLGDGGHVHUIUDQFpVEL]DUUR\JHQHURVR\TXHVDEUiFRUUHVSRQGHU D QXHVWUR REVHTXLRVR WUDWR QR PH]TXLQD H LQGLYLGXDOPHQWH VLQR FRQ QREOH]D
\ FRQ JHQHURVR DJUDGHFLPLHQWR
+DFLHQGR HQ QXHVWUDV HVFXHODV GH SULPHUDV OHWUDV WRGR OR FRQWUDULR GH OR TXH
KDVWD DKRUD VH KD KHFKR KDEUHPRV FRQVHJXLGR HO GREOH REMHWR TXH QRV SURSRQHPRV
HV GHFLU OD GHVWUXFFLyQ GH XQD SUiFWLFD SHUQLFLRVD D QXHVWUD OHQJXD \ OD LQWURGXFFLyQ
GH RWUD TXH OH VHD IDYRUDEOH (QVpxHVHOHV D OHHU HQ EDVFXHQFH ¢6H OH KD REOLJDGR D
KDEODUHOFDVWHOODQRVLQSUHSDUDFLyQDOJXQDDQWHULRU"1RVHOHVREOLJXHDKDEODUORKDVWD TXH WHQJDFRSLD VXILFLHQWHGH YRFHV \ IUDVHV FDVWHOODQDV
/DV OHQJXDV VH DSUHQGHQ GH WUHV PRGRV R SRU LPLWDFLyQ R SRU SULQFLSLRV R SRU
XQR\RWURPHGLRVMXQWDPHQWH'HOSULPHUPRGRVHDSUHQGHQJHQHUDOPHQWHODVOHQJXDV
YLYDV \ GHO VHJXQGR ODV TXH VH OODPDQ PXHUWDV /D OHQJXD FDVWHOODQD HV OHQJXD YLYD
SHUR QR OR HV UHVSHFWR D OD PD\RU SDUWH GH ORV EDVFRQJDGRV \ HVSHFLDOPHQWH UHVSHFWR
DORVQLxRV6LQHPEDUJRVHOHVKDHQVHxDGRDHVWRVHQODVHVFXHODVSRULPLWDFLyQFRPR
VLIXHVHYLYDUHVSHFWRDHOORV\KHDTXtHOHUURURULJHQGHOPDOTXHWUDWRGHDWDMDU(V
PHQHVWHU FRQIHVDU TXH KDVWD HO WLHPSR GHO 3 /DUUDPHQGL QR HV GH H[WUDxDU TXH QR VH
OHV KXELHVH HQVHxDGR GH RWUR PRGR SRUTXH IDOWDEDQ PHGLRV IiFLOHV DO LQWHQWR SHUR
GHVGH TXH HVWH 3 GLR D OX] VX DUWH \ 'LFFLRQDULR EDVFRQJDGRV DSHQDV VH SXHGH FRQFHELU FiPR VH KD VHJXLGR XQ PpWRGR WDQ DEVXUGR SRU WRGRV ODGRV +DEODQGR PXFKRV
HO HVSDxRO HQWUH QRVRWURV WDPSRFR VH SXHGH OODPDU D HVWD OHQJXD HQWHUDPHQWH PXHUWD
\GHDTXtODYHQWDMDGHSRGHUODHQVHxDUGHOWHUFHUPRGRHVGHFLUSRULPLWDFLyQ\SRU
SULQFLSLRV TXH HV HO PpWRGR PHMRU \ HO TXH QXHVWUD SRVLFLyQ FRQ OD OHQJXD FDVWHOODQD
QRVDFRQVHMDVHJXLUSRUGLFKDQXHVWUD$GRSWpPRVODGHVGHOXHJR\FRQWRGRHOHPSHxR
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SRVLEOH \ YHDPRV ORV UHVXOWDGRV TXH YD D SURGXFLU LQGHIHFWLEOHPHQWH VL OR KDFHPRV
REVHUYDU FRQ WHVyQ \ FRQVWDQFLDHQ WRGDV ODV HVFXHODVGHSULPHUDVOHWUDV
(QVHxDQGRDORVQLxRVDOHHUHQEDVFXHQFHSRUODFDUWLOODTXHDFRPSDxDDOSULPHU
IUXWRTXHVHUHFRMHUiLQGHIHFWLEOHPHQWHVHUiHOGHIDFLOLWDUOHVHVWDRSHUDFLyQWUDEDMRVD
6LSRGHPRVWUDHUDODPHPRULDORVPDORVUDWRVTXHHOODQRVKDFDXVDGR\ODVOiJULPDV
TXHQRVKDQKHFKRGHUUDPDUHQQXHVWURVWLHUQRVDxRVQRVSHUVXDGLUHPRVGHXQDYHUGDG
TXHSDUHFHSDUDGRMD\HVTXHODRSHUDFLyQPiVGLItFLOTXHSUHVHQWDODLQVWUXFFLyQGHO
KRPEUHHVLQGXGDEOHPHQWHODOHFWXUD/RV6HxRUHV0DHVWURVGHSULPHUDOHWUDVSXHGHQ
WHVWLILFDUHVWDYHUGDGTXHODHVWiQSDOSDQGRFDGDGtD+HGLFKRTXHHOSULPHUIUXWRTXH
VH YD D UHFRJHU GHO PpWRGR TXH SURSRQJR HV HO GHIDFLOLWDUORV QLxRV HVWDGLILFLOtVLPD
RSHUDFLyQGHODOHFWXUDSRUTXHVLHQGRFLHUWRTXHHVWDRSHUDFLyQODGHEHPRVPiVDOD
SUHYLVLyQRODDGLYLQDFLyQGHODVSDODEUDV\IUDVHVTXHYDPRVDOHHUTXHDODPDWHULDO
LQVSHFFLyQGHFDGDOHWUD\VtODED\DODDSOLFDFLyQGHQXHVWUDDWHQFLyQVREUHFDGDXQD
GHHOODVHVFODURTXHORVQLxRVKDQGHDSUHQGHUFRQPiVIDFLOLGDGDOHHUHQYDVFXHQFH
TXH OR HQWLHQGHQ TXH HQ HO FDVWHOODQR TXH QR OR FRPSUHQGHQ$Vt HV TXH OHHPRV FRQ
PiVGHVHPEDUD]RORVDVXQWRVIDPLOLDUHVTXHORVH[WUDxRV\TXHPDQXVFULWRVDQWLJXRV
\DXQPRGHUQRVLQGHVFLIUDEOHVSRUHOFDUiFWHUGHVXOHWUDORVGHVFLIUDPRVSRUVRORHO
VRFRUUR GH XQDV OHWUDV R VtODEDV D IDYRU GHO FRQRFLPLHQWR DQWLFLSDGR TXH WHQHPRV GH
ODV SDODEUDV \ IUDVHV GH OD OHQJXD HQ TXH HVWiQ HVFULWRV (Q FRQVHFXHQFLD GH HVWD REVHUYDFLyQ VH KD SURFXUDGR QR LQWURGXFLU HQ OD FDUWLOOD QL HQ ORV GLiORJRV QLQJXQD SDODEUD R IUDVH GH TXH QR WHQJDQ FRQRFLPLHQWR DQWHULRU ORV QLxRV R TXH QR OR SXHGDQ
WHQHUFRQODPHUDLQGLFDFLyQGHO0DHVWUR(VWHSXQWRHVFDSLWDOHQODHQVHxDQ]DHQOD
FXDOVHGHEHSURFHGHUVLHPSUHGHORFRQRFLGRDORGHVFRQRFLGR'HODEDQGRQRGHHVWH
SULQFLSLR IXQGDPHQWDO SURYLHQHQ OD SREUH]D R FDVL WRWDO IDOWD GH OLEURV HOHPHQWDOHV HQ
WRGDFODVHGHLQVWUXFFLyQ\\RQRORSHUGHUpGHYLVWDHQHOPpWRGRTXHSURSRQJR/RV
QLxRV HPSH]DUiQ GHVGH ODV SULPHUDV OHWUDV GHO DOIDEHWR D OHHU DO SDVR TXH ODV YD\DQ
FRQRFLHQGR $Vt VH OHV DKRUUDUi HO IDVWLGLR UHVXOWDQWH GHO PRQyWRQR VRQVRQHWH GH OD
OHFWXUD GH VtODEDV LQVLJQLILFDQWHV \ SDUD FXDQGR KD\DQ OOHJDGR D FRQRFHU ODV ~OWLPDV
OHWUDV GHO DOIDEHWR VDEUiQ \D OHHU &RPR LUiQ SDOSDQGR D FDGD SDVR OD XWLOLGDG GHO
FRQRFLPLHQWRGHODVOHWUDVSRUHOUHVXOWDGRGHODFRPELQDFLyQGHpVWDVVXDPRUSURSLR
VH OLVRQMHDUi FRQ ORV SURJUHVRV TXH LUiQ KDFLHQGR QR GH RWUD PDQHUD TXH VH HQJUtHQ
FXDQGR D IDYRU GH XQD FDxD R GH XQD RQGD DODUJDQ OD SDODQFD GH VX FRUWR EUD]R \
H[WLHQGHQKDVWDXQHOHYDGRWHMDGRODSLHGUH]XHODTXHVLQHVWHDGPLQtFXORQRKXELHUDQ
SRGLGR DUURMDU VLQR PX\ D FRUWD GLVWDQFLD GH Vt PLVPR $ PHGLGD SXHV TXH YD\DQ
FRQRFLHQGRHODXPHQWRGHVXVIXHU]DVLUiQHQWUDQGRHQJDQDVGHSURJUHVDUPiV\YHG
DTXt WRGR HO VHFUHWRGH OD HQVHxDQ]D
/XHJRTXHORVQLxRVHVWiQFRUULHQWHVHQODOHFWXUDGHODFDUWLOODSDVDUiQDOHHUHO
SULPHU OLEULWR GH GLiORJRV EDVFRFDVWHOODQRV FX\D PXHVWUD DFRPSDxD 6H UHGXFH D
FRQYHUVDFLRQHV WULYLDOHV SURSLDV GH VX HGDG \ DOJXQRV DSyORJRV TXH LQWHUHVHQ VX FXULRVLGDG 6H KD SURFXUDGR TXH ODV SUHJXQWDV \ UHVSXHVWDV VHDQ PX\ FRUWDV \ TXH OD
FRQVWUXFFLyQEDVFRQJDGDVHDFHUTXHHQWRGRORSRVLEOHDODHVSDxRODSDUDTXHHQWLHQGDQ PHMRU OD FRUUHVSRQGHQFLD FDVWHOODQD 6H KD WHQLGR WDPELpQ PXFKR FXLGDGR HQ OD
LQWURGXFFLyQGHYRFHVYDVFRQJDGDVSRFRRQDGDXVDGDVSDUDTXHQRKDJDQLQLQWHOLJLEOHV ODV IUDVHV\ VH YD\DQ DGRSWDQGR\ JHQHUDOL]DQGRSDXODWLQDPHQWH
(OVHJXQGROLEURTXHVHOHVKDUiOHHUFXDQGRHVWpQFRUULHQWHVHQHOSULPHUR\GH
TXH WDPELpQ DFRPSDxD XQD PXHVWUD FRQWLHQH UHWD]RV GH OD KLVWRULD QDWXUDO PiV DFRPRGDGRVDVXHGDG1RSXHGHPHQRVGHDJUDGDUOHVVXOHFWXUD3RUVXQRYHGDGLQWHUpV
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\FXULRVLGDGQRVyORORVGLYHUWLUiFRQDJUDGRVLQRTXHDOPLVPRWLHPSROHVVHUiLQVWUXFWLYD EDMR GLIHUHQWHV DVSHFWRV \ FRQWULEXLUi D IRUPDU FRQYHQLHQWHPHQWH VXV WLHUQRV
FRUD]RQHV TXH HV HQ OR TXH FRQVLVWH OR HVHQFLDOGH XQDEXHQDHGXFDFLyQ
6HJXLUiDORVGRVOLEULWRVVXVRGLFKRVXQFRPSHQGLRGHJUDPiWLFDEDVFRFDVWHOODQD
TXHHVWXGLDUiQORVMyYHQHVSDUDLQVWUXLUVH\DGLHVWUDUVHSUiFWLFDPHQWHHQODGHFOLQDFLyQ
\ FRQMXJDFLyQ \ FRQVWUXFFLyQ GH DPEDV OHQJXDV \ DO ILQ GHO DUWH VH SRQGUiQ OD WDEOD
SLWDJyULFD\ ODV FXDWURUHJODV GH DULWPpWLFDHQ DPEDVOHQJXDV
9HDPRVDKRUDODVYHQWDMDVTXHQRVSRGHPRVSURPHWHUGHODLQWURGXFFLyQGHHVWH
PpWRGR HQ QXHVWUDV HVFXHODV GH SULPHUDV OHWUDV \ SDUD KDFHUODV UHVDOWDU PiV SRQJiPRVOH HQ SDUDQJyQ FRQ HO TXH WUDWDPRVGH VXSULPLU
+HPRVHYLGHQFLDGRTXHHOPpWRGRDFWXDOGLILFXOWDODHQVHxDQ]DGHODOHFWXUD\OD
KDFHIDVWLGLRVD WDQWRFRPR HO QXHYR PpWRGROD IDFLOLWD\ODKDFHDJUDGDEOH
(O PpWRGR DFWXDO REOLJDQGR D ORV QLxRV D KDEODU HO FDVWHOODQR SRU LPLWDFLyQ VLQ
SUHSDUDFLyQ QLQJXQD DQWHULRU OHV SRQH HQ OD DOWHUQDWLYD GH FRQGHQDUVH D OD PXGH] HQ
OD HGDG PiV ORFXD] R GH KDEODU XQD OHQJXD TXH QR OD VDEHQ QL OD R\HQ KDEODU UHVXOWDQGRGHDTXtTXHSDUDVDOLUGHODWRUWXUDHQTXHVHHQFXHQWUDQVLQLQFXUULUHQODSHQD
TXH VH VLJXH DO IDWDO DQLOOR IRUMDQ HQWUH Vt D IDYRU GH DOJXQDV SDODEUDV VXHOWDV XQD
HVSHFLHGHJHUPDQtDRJXLULJD\WDQWRPiVULGtFXOR\H[WUDYDJDQWHFXDQGRVRQGLDPHWUDOPHQWH RSXHVWDV ODV FRQVWUXFFLRQHV GH ODV GRV OHQJXDV \ HVWD MHULJRQ]D GHMD WDOHV
UHVDELRVTXHDSHQDVGHVDSDUHFHQGHOWRGRDXQGHVSXpVTXHVHKD\DVHJXLGRODFDUUHUDGHODVOHWUDV(OQXHYRPpWRGRDWDMDQGRHVWHLQFRQYHQLHQWHGHWDQWREXOWRLUiHQVHxDQGR D ORV QLxRV FRQ OD OHFWXUD GH ORV GLiORJRV ODV GRV OHQJXDV LQVHQVLEOHPHQWH VLQ
QLQJ~QHVIXHU]RQLYLROHQFLD\VtFRQPXFKRDJUDGR1RTXLHURGHFLUTXHORVEDVFRQJDGRV QR HQFRQWUDUiQ HQ DGHODQWH QLQJXQD HVSHFLH GH GLILFXOWDG SDUD SURGXFLUVH HQ
FDVWHOODQR /D OHQJXD QDWLYD TXH KD RUGHQDGR QXHVWUDV LGHDV FRQIRUPH D VX tQGROH \
FRQVWUXFFLyQ VLHPSUH VHUi XQ REVWiFXOR SDUD SRGHUVH H[SOLFDU FRQ WRGD SURSLHGDG
FRUUHFFLyQ\IDFLOLGDGHQFXDOTXLHUDRWUD\HVSHFLDOPHQWHHQODVGHtQGROH\FRQVWUXFFLyQHQWHUDPHQWHRSXHVWDV/RTXHGLJRHVTXHSRUHOQXHYRPpWRGRKDEODUiQORVQLxRV
XQFDVWHOODQRPXFKRPiVUHJXODU\TXHORKDEODUiQFRQPXFKDPiVH[SHGLFLyQ3RUpO
VH FRQVHJXLUi DGHPiV RWUD YHQWDMD GH OD PD\RU LPSRUWDQFLD \ HV TXH VH FXOWLYDUi
QXHVWUD OHQJXD QDWLYD VH HQULTXHFHUi FRQ YRFHV \ IUDVHV LQXVLWDGDV \D \ FRQ ODV TXH
FUHDGDVDQDOyJLFDPHQWHSRUHO3/DUUDPHQGLQXQFDKDQVDOLGRGHVXGLFFLRQDULRVLQR
SDUD VHU WUDVODGDGDV D DOJXQDV REUDV TXH ODV KDQ KHFKR LQLQWHOLJLEOHV \ IDVWLGLRVDV \
TXHSRUWDQWRKDQTXHGDGRDUULQFRQDGDVSDUDVLHPSUH)LMDGDKDVWDFLHUWRSXQWRQXHVWUD OHQJXD SRU PHGLR GH ORV GLiORJRV UHIHULGRV VH JHQHUDOL]DUi HQ HO SDtV \ VH KDUi
LQWHOLJLEOH HQ WRGR pO SRUTXH QR TXHGDUi PiV GLIHUHQFLD TXH OD SUHFLVDPHQWH LUUHPHGLDEOHGHVXVYDULRVGLDOHFWRVODFXDOGHEHFRQVLVWLUWDQVRODPHQWHHQODGLIHUHQFLDGH
ODGHFOLQDFLyQ\FRQXJDFLyQ(VYHUGDGTXHSDUDFRQVHJXLUHVWHUHVXOWDGRVHUiPHQHVWHU LU PXOWLSOLFDQGR VXFHVLYDPHQWH HO Q~PHUR GH ORV OLEULWRV GH GLiORJRV EDVFRFDVWHOODQRVSHURVXUWLHQGRORVGRVGHTXHKHKDEODGRDOHIHFWRTXHHVGHGHVHDU\HVSHUDU
TXHGDUi DVHJXUDGR HO GHVSDFKR GH WRGRV HOORV FRQ EHQHILFLR LQDSUHFLDEOH SDUD OD LQVWUXFFLyQ GH ORV MyYHQHV GHO SDtV \ QR REVWDUi OD GLILFXOWDG TXH HPEDUD]DED DO 3 /DUUDPHQGLFXDQGRGHFtD©\RWHHVFULELUpPiVOLEURVHQEDVFXHQFHVLGLHUDVXQDVIULHJDV
a la bolsa para imprimirlos».
(O 3 /DUUDPHQGL ORV KXELHUD HVFULWR VHJXUDPHQWH VL OH KXELHUD RFXUULGR HVWD
LGHD SRUTXH KXELHUD DVHJXUDGR HO GHVSDFKR GH HOORV 6L KXELHVH VXFHGLGR DVt OD OHQ-
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JXD EDVFRQJDGD KXELHUD VLGR DXQ KR\ HQ HO GtD OD GH QR SRFRV SXHEORV TXH KDQ HQWUDGREDMRHOGRPLQLRGHODFDVWHOODQD\KXELHUDQVLGRKDUWRPiVIUXFWXRVDVODVODERULRVDV WDUHDV TXH FRVWDURQ D PL SDLVDQR VX DUWH \ VX GLFFLRQDULR 0DV \D TXH QR KD
VLGR DVt SDUD GHVJUDFLD GH QXHVWUD OHQJXD DSUHVXUpPRQRV VLQ SpUGLGD GH WLHPSR D
DGRSWDUODLGHDTXHODKDGHVDOYDU(OQXHYRPpWRGRLQVWUX\HQGRGHVGHVXVSULPHURV
DxRV D OD QXHYD JHQHUDFLyQ HQ OD OHQJXD GH VXV SDGUHV FRQWHQGUi HQ VXV OtPLWHV DFWXDOHV ORV HVWUDJRV TXH YD KDFLHQGR OD FDVWHOODQD SRUTXH pVWD QR FDPLQDUi FRPR
KDVWD DTXt FRQ OD HVSDGD HQ PDQR ODEUDQGR VX IRUWXQD VREUH ODV UXLQDV GH QXHVWUD
OHQJXDQDWLYDDOFRQWUDULRYHQGUiDQXHVWURVXHORDKHUPDQDUVHFRQHOOD\DYLYLUHQ
FRPSDxtDVX\DHQODPHMRUFRUUHVSRQGHQFLD\ODPiVtQWLPDDPLVWDG6LDOJXQRGLMHUHTXHODLGHDTXHSURSRQJRQDGDWLHQHGHSDUWLFXODU\VDOWDDORVRMRVGHFXDOTXLHUD
OHUHVSRQGHUpSULPHUDPHQWHHQHOOHQJXDMHIHVWLYRGHO3/DUUDPHQGL©LNXVLWDXUULVDª
OHGLUpHQVHJXQGROXJDUTXHQRKXELHUDYHQLGRDPLVPLHQWHVQLPX\SUREDEOHPHQWH D ODV GH QLQJ~Q RWUR D QR KDEHU VLGR SRU OD H[FLWDFLyQ GHO DXWRU GHO $OIDEHWR
EDVFRRQJDGR \ GHO PXQGR SULPLWLYR TXH KD PRWLYDGR HO GHFUHWR GH ODV -XQWDV GH
0RQGUDJyQ 6LQ VX DPRU DUGLHQWH DO SDtV GRQGH YLR OD SULPHUD OX] \ D OD OHQJXD HQ
TXHSURQXQFLyVXVSULPHUDVSDODEUDV\GHTXHHVHQWXVLDVWDKXELHUDTXL]iFRQWLQXDGR
VLHQGR FDGD YH] PD\RU OD LQGLIHUHQFLD FXDQGR QR OD DYHUVLyQ FRQ TXH OD PLUDPRV
SRU ODV UD]RQHV TXH VH KDQ H[SXHVWR 0DV \D TXH GHSHQGH GH QXHVWUR DUELWULR TXH
GHVDSDUH]FDQpVWDVFRQWRGRVVXVODPHQWDEOHVHIHFWRVQRODVGHMHPRVVXEVLVWLUXQVROR
LQVWDQWH \ SODQWHPRV GHVGH OXHJR XQ PpWRGR TXH FRPR KHPRV YLVWR KD GH VHU IHFXQGR HQ UHVXOWDGRV OLVRQMHURV
£4XLpQ VDEH VL GH HVWD KHUPDQGDG EXHQD FRUUHVSRQGHQFLD \ DUPRQtD HQ TXH
SXVLpUDPRV D ODV GRV OHQJXDV TXH KDVWD DKRUD KDQ VLGR HQHPLJDV LUUHFRQFLOLDEOHV UHVXOWDUi TXH HQWUDQGR OD FDVWHOODQD SRU WRGR HVWH SDtV D SDVR IUDQFR VLQ LQFRQYHQLHQWH
GH QLQJ~Q JpQHUR \ Vt FRQ PXFKDV YHQWDMDV GH OD EDVFRQJDGD KDUi WDPELpQ pVWD SRU
VXSDUWHODUHFRQTXLVWDGHDTXHOORVSXHEORVGRQGHKR\VHKDOODDJRQL]DQGR\HQPRPHQWRVGHH[SLUDU"$HVWHILQVHUtDSUHFLVRLQYLWDUDODV'LSXWDFLRQHVDTXHFRUUHVSRQGHQ DTXHOORV SXHEORV D DGRSWDU HO PpWRGR GH TXH VH WUDWD DFRPRGDQGR HO EDVFXHQFH
GHORVOLEULWRVUHIHULGRVDVXVUHVSHFWLYRVGLDOHFWRV\WHQLHQGRFXLGDGRGHFRQVHUYDUOD
PLVPD WHUPLQRORJtD SDUD TXH IXHVH JHQHUDOL]iQGRVH HQ ODV GLIHUHQWHV SURYLQFLDV \
KDFLpQGRVHGHHVWHPRGRPiVLQWHOLJLEOHQXHVWUDOHQJXDHQWRGDVHOODV6LODH[SHULHQFLD FRPR HV GH HVSHUDU FRUUHVSRQGLHVH D QXHVWURV GHVHRV VH SRGUtD LU FRPR VH KD
GLFKR PXOWLSOLFDQGR VXFHVLYDPHQWH ORV GLiORJRV \ KDFLpQGROHV JLUDU VREUH SXQWRV GH
DJULFXOWXUDHFRQRPtDGRPpVWLFDHWF\SRUHVWHPHGLRVHORJUDUtDTXHVHHQULTXHFLHVH
OD OHQJXD VH H[WHQGLHVH OD LQVWUXFFLyQ GH ORV MyYHQHV \ VH SHUIHFFLRQDVH OD HQVHxDQ]D
SULPDULDGHQXHVWUDVHVFXHODV(OODIDFLOLWDUtDWDPELpQHQJUDQPDQHUDHOHVWXGLRGHOD
JUDPiWLFD ODWLQD TXH WDQ GLILFXOWRVD VXHOH VHU SDUD ORV QDWXUDOHV GH HVWH SDtV SRU IDOWD
GHFRQRFLPLHQWRGHODOHQJXDFDVWHOODQD<¢FXiQWRVEDVFRQJDGRVTXHVDEHQOHHUHQVX
OHQJXDQDWLYD\QRHQWLHQGHQODFDVWHOODQDQRODSRGUtDQDSUHQGHUSRUORV'LiORJRV\
DSURYHFKDUVHGHODLQVWUXFFLyQTXHHQFHUUDVHQ"6XQ~PHURHVFRQVLGHUDEOHLQFOXVDVODV
QLxDVTXHDVLVWHQDFWXDOPHQWHDODVHVFXHODVGHODVPDHVWUDV\HOEHQHILFLRTXHVHOHV
KLFLHUD FRQ OD DGRSFLyQ GHO QXHYR PpWRGR TXH QHFHVDULDPHQWH UHGXQGDUtDQ HQ ELHQ
VX\R VHULD LPSHUGRQDEOH
&UHR KDEHU HYLGHQFLDGR TXH FRPR GLFH HO HStJUDIH GH HVWH HVFULWR VH SXHGHQ
FRQYHUWLU HQ iQFRUDV GH VDOYDFLyQ GH OD OHQJXD EDVFRQJDGD ORV HVFROORV HQ TXH YD D
QDXIUDJDUGHORFRQWUDULR4XHOOHYiQGRODDSXHUWRGHVDOYDFLyQVHSXHGHKDFHUGHHOOD
XQPHGLR H[FHOHQWHGH LQVWUXFFLyQ SDUD OD MXYHQWXGGHQXHVWURSDtV<TXHILQDOPHQWH
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FRQVHUYDQGR\IRUWLILFDQGRHVWHYtQFXORTXHWDQWRHVWUHFKDQXHVWURSDLVDQDMH\FRQIUDWHUQLGDG DGPLUDEOH SRGHPRV DGTXLULU XQ WtWXOR QXHYR GH PiV SDUD JORULDUQRV GH SHUWHQHFHUD HVWH SULYLOHJLDGR\ HQYLGLDEOHVRODU

VI. Eranskina: Iturriagak Iztuetari idatzitako eskutitzak
Eskutitzok Jose Garmendia Arruebarrenaren Obras Inéditas de Iztueta liburutik
MDVRDN GDXGH *DUPHQGLD    (] GLUD RVRRVRULN MDVR ODQ KRQHWDUDNR DUgigarrienak 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 lankidetzafasea bere osoan zehaztea. Saiatu naiz, halere, eskutitzean esaten direnetatik urte probablea edo, hori ezin denean, urte-inguru posiblea aztertzen eta, galdera-ikurrez, hasieran adierazten. Horren araberako birsailkapena egin da, ahal zelarik urterik urteko
RUGHQDUL HXWVL] HVNXWLW]HWDQ¬   8UWH VHJXUXNR HVNXWLW]HWDQ RVRULN HPDWHQ GD GDWD
HWD QLUH XVWH]  HJLDQW]KDQGLHQHNRIHW[DNJDOGHUDLNXUUH]DGLHUD]LGLUD
Dokumentu-zkia: 1
Noizkoa: 1824?-VII-25 (beranduenik)
Garillaren ogueita bostian
-DTXLQGHW/DUUDUWHJDQGLFPROGHUDWFHFRDFGLUDODVDUULDXUUHFRDFGDQW]DWFHQ]LWX]WHQVRxX]DUEHURUUHFELULELOODUWXGLWXHQDFEDLWDHUHEHUHQLW]QHXUWXDF$WFHJXLQDQGLEDW
L]DQJR GHW EHURUUHQ ODQ DOHJXLxDF JXLSX]WDUUHQ JRJRFRDF LUWHQ]LD EDxDQ ELDUOLUDTXH
HUDFXWVL MRWFHQ HWD GDQW]DW]HQ GDQEROLQ HWD GDQW]DUL JD]WHDL *DVFRL HUULDQ GLWX]WH HWD
GDQW]DW]HQ GLWX]WH DVFR OHFXWDQ VRxX PRWD EHUDF GHPERUD JXFKL] RQRQW] XW]L H]SDGLWX]WH%DGDTXLEHUURUHFHXVFDOGXQDNFLUDODDLHQDQW]LxDFXDF*XHOGLEHGLRQGRHWDYLFLbedi alai.
1HUH HVFXPLxDF EHURUUHF GDTXLHQ SHUVRQDL HWD DJXLQGX EHURUUHQ DGLVTXLGH ELR
W]HFR
Agustin.
Dokumentu-zkia: 2
Noizkoa: 1824 eta 1830 artean
$JRUULOODUHQEL\DQ
1HUH DGLVTXLGH PDLWHD QHUHTXLQ GHW EHURUUHQ HUHQHJXQJR FDUWD HWD RQHQ EDUUHQHQ FHWRUUHQ LUXGLD 0U /HFOXVHF HPDWHQ GXHQD EHUH KLW]WHJXLDUHQ MDTXLQW]D HPDWHFR
HWD ]DEDOWFHFR (] QDL] QL DUULWFHQ HFXVLD] EHURL DXUUHUDWX ]DLRWHOD ODQ RQHWDQ FHUHQ
PHQGLD] DQJR DOGHWLF HUUDVDF GLUDQ JDXVDF JXUHW]DW DQLV JDLW]DF GLUD $Q MDTXLQ QDL
DVFR HPHQ JXFKL DQ DEHUDW] PLOOD HPHQJR EDWHQ OHFXDQ RQL GHULW]D GH]DTXHQDF
badezaque.
¬   +DODNRULN XUUXQGLN HUH HJLQ H]LQ L]DQ GHQ EL NDVXWDQ HVNXWLW]D DSDUWH HPDQ GD ]Hrrendaren bukaeran.
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1LF HFXVWHQ GHUDQD GD HXQ XUWHV RQRQW] DULPEDW HXVTXHUD H]GDOD PROGL]TXLUDWX
HWD DODHUH H] GDOD JXUH LW]FXQW]D HXVFDOGXQHQ EHUHQ DUWHDQ HUH REHWRDJR LFDVWHQ HWD
PLQW]DW]HQ(] GHW HUH XVWH KLW]WHJXLQDTXLQ]DLWLUDXQGXFRGDOD
2UDLQGDODVDVSLXUWHKXPHFKRDTXLQGHPSRUDLUDJRWFHQQXEHQHDQHVDJXWXQXEHQ
FHUHUDTXHULDDQGLDHJXLWHQ]DQHPHQJRHVFROHWDQHUGHUDVJDL]WLDLLUDFXUWFHQHUDFXVWHDUHTXLQ L]DQLF PLOOD ELGHU HUUDVDJR HXVTXHUD] LFDVWHD HWD HUDFXVWHD 1HUH SDSHUDUHQ
DUWHDQEHDUGHWL]DQDEHFHEDWHXVTXHUDVHWDHUGHUDVLUDFXUWFHQHUDFXVWHFRHJXLQQXHQD
(JXQHQEDWHDQELUDOGXFRGLRWXVWHGHWHUUDVOLWHTXHDQJXVWLDHUUDVWXDGDGXFDGDODKXPHWD]XQHFRODQELGHDQGL VDPLQWDVXQH]EHWHQHJDUHUDJXLQJDUULDX
$OD EDGD LGXULWFHQ ]DW HXVTXHUDVFR OLEXUXHWDQ EHDU OLW]DTXHDOD JXUH HVFROHWDQ
HUDFXW]L LUDFXUWFHQ HUGHUDVFRHWDQ DVL EDxR OHHQ (UUDVOLW]DTXH OLEXUXFKR EDW HJXLWHQ
RQHWDUDFR JDXVDF FKLW RQHV EHWHD ,FDVLFROLWXVWHTXH JDVWHDF FHUJDWLF LVTXLGDWXFR OLWXVWHTXHDQHWDDUJDWLFEHUDJDQ LUDFXUULFROLWHTXHJRJRV
%HWL QDLJDEH DQGL EDWHTXLQ HFXVWHQGLWXW JXUH PXWLOFKRDF LUDFXUWFHQ HUGHUDVFR OLEXUXDF PRQMDF ODWLQHVFRDF EHFHOD FHU LUDFXUWFHQ GXWHQ H]GDTXLWHOD HWD DGLQLF RQHQD
HFHU LFDVL JDEH LUDJRWFHQ ]DLRWHOD $VWDTXHULD DQGLD DUDQW]DV EHWHULFDFR ELGHWLF VDVL
PHQGLUDHUDPDWLDORUHVFRELGH]DEDOHGHUUHWLFIUXWDJR]RVEHWHULFDFREDUDW]DUDHUDPDQ
bearrean.
$U UL WXFR OLW]DTXH FHLQ D Q" W]HUD GDXGHQ RUDLQGLF OHFX JXFLHWDQ HUDFDVGHDUHQ
JDxLDQ 1ROD HUUDVDJR EDLWDQ SDSHUDF L]FXQW]D HGHUUHV EHWHWFH D  HVFULEXV DXUUDTXLQ
MDUGXWHD EDxR QROD DXUUDTXLQ MDUGXWHFR LILxLDF GDXGHQDF JXHLHQDF EXUXDF XW]DF EDLWLWXVWHQ HPHQGLFGDWRV DLQ JXFKL DXUUHUDWFHDODQ YDOLRVRRQHWDQ
$VFR GD JDXUFRV 2QJXL HWD SRVTXLGR YLFLEHGL QHUH JRUDLQW]DF DGLVTXLGH RLUDL
DUWXYLW]DHPHQGLWXHQHQDFHWDLGXTXLQD]DEHGRUULJXHLHQDQDLGLRWHQHQDUWHDQEDGDEHURUUHQD GD JXHLDJRYDOLW]HUH
Agustin.
Dokumentu-zkia: 3
Noizkoa: 1824 eta 1830 artean
Sete. 27
1HUH DGL]TXLGH PDPLD H]GLR]DTXHW DJXHUWX EHDU HWD QDL EH]HOD ELXUW]HQ GLR]FDGDQ EHUH VHPH PDLWHDUHQ L]TXLGD ELDF LUDFXUW] H" DQ QLF DUWX GHGDQ SR]D HWD HUH ELR
W]HDQVHQWLWXGLWXGDQTXLOLPLFDH]WLDF-DLQFRDFQDLFRGXVDUW]H ]DKDUW]H" OXFHQHTXH
HWD TXH]FD JDEHFR EDW EHURUUL HPDQ HWD QHUL ELWDUWHFR RVDVXQD EHURUUHTXLQ EDWHDQ
GHPERUDLJDURGH]DGDQ]XUGDSLOODW]HQFLHQJX]WL]DXW]H]HWDVLVDV " EHWHULFDUTXLW]HQ
GHJXQ JXUH MDLRW]DFR L]FXQW]D $VL QDL] SLVFD EDW DX H]DJXW]HQ HWD XVWH GHW GHQERUD
JXFKLUHQEDUUHQHQHVFULEDWXFRGLRGDODQHTXHDXQGLJDEH(JXQRLHWDLFEDWHDQELUDOGXFRGLR]FDWOLEXUXFKRDFJDUELURMDUULDFLUDFXUULGLW]DQHWD%DURMDJDQGLFLFXVLRQGRUHDQ
FHQEDWFRVWDFRGDQ PROGH]TXLGDW]HD-DTXLQ GH]DQJXFKLJRUDEHUD
%DGDTXLWDRWDQQDUDELOWHODRU3URYLQFLDUHQDOGHFRHUDQW]XTXLEDWHQJDxHDQHVDQD]
HWDVHJXUDWXD]QLFHVFULELWXGHGDOD(]GDXFDWEHVWHHJXLWHFRULF1LFEH]HODHWDHJXQDUHQ RUGXHWDQ QLF EHFLQ EDWHWDQ HFHU DOTXLD HSXUGL] EHURWXFR EDOXWHTXH RUFR FHQEDLW
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FKRULEXUXFEHVWHPRGX]GHQERUDLJDURFROXWHTXHHUDQVLHWDQEDxR,]DQOLWHTXHRLHFDWLH,VODF9DOHQFLDWDUUDFDWLFHVDQ ]XHQD
Llevaban por cascabeles
cabezas de Donostiarres.
$UEH]DQHUHSR]HUD]TXLGDHWDQLQLWDQEHTXLREHWLELRW]DUHQHUGLHUGLWLFQDLFRGLRQ
Agustin.
Dokumentu-zkia: 4
Noizkoa: 1830?-VII-10
+HUQDQLQ*DULOODUHQDPDUUHQHJXLxD
1HUH DGL]TXLGH PDLWLD DUWX QXEHQ VHL EDW HJXQ GLUDOD EHURUUHQ HVTXHODFKRD HWD
JDXU HFDUUL GLUDWH EHUUL] EHVWH FDUWD EDW FHLxHWDQ LSLQWFHQ GLUDQ DUPDF HWD VRxHFRDF
7HUFLRHQW]DWDJXLQWFHQGLWX]WHQ*XLSX]WDUHJXLD]FRJXL]RQJDODQWHQOLVWD$WVHJXLQDQGL
EDW HPDWHQ GLW RQHODFR QRWLFLD JR]RDTXLQ HWD EHUDJR -XQWDF GLUDOD EHUHFKLHQHWDFRDF
JHQGH HGHU SUHVWX DVTXL HWDH]WLWDVXQDQGLDUHTXLQJDXVDFHUDEDTXLWFHQDULGLUDOD
$OD EHDU GD %HURWDVXQDF HWD HUUDELDF H] GXWH EHxHUH JDX]D LUDXQFRUULF HJXLWHQ
HWD JDUDLWX GXEHQDF EHUH OHFXD H] JDOWFHFR HWD EHWL JDLxHDQ HJRWHFR ELRW] VDEDO ODVDL]
JDUDLWXDLEHJXLUDWXEHDUGLHELGHULFHPDQJDEHDUUD]RLDLUDEDVWHFRHWDEHWLDUUD]RLDUHQ
ELGH] PHQGLDQ LUXTXLWFHQ GLUDOD DX GD EHxHUH EXUXULF DOFKDWFHQ H] XVWHFR PDQHUD HWD
FHU HUUDELD DQGLDJRD OXU MR GXWHQHQW]DW HFLQ DOFKDWXD EDxD VHFXODQ QRQ HWD JDxHDQ GDJRDQDFHVFXDH]GLRQHPDWHQ HNRXUULD]DURHWDQPXJLPHQGXDL]DQ]HQLQJXUXRWDQ
)UDQW]LDQHUUHIX[LDWXULNEL]L]LUHQIUDQWVHVWXHQD HWDOLEHUDOHQD" 0XJDSDVDHWD(VSDLQLDQNRNDW]HQVDLDWX]LUHQ2UGXNRNRQWXDNGLUDLW[XUD]KRUDLSDW]HQGLUHQDN 
(VSHUDQWFDFJLVRQDELVLGXTXHQEHTXLRHVSHUDQ]DHWDGDFULDWXUDULFFXSLJDUULHQD
(] OLW]DTXH ODVWLPD JXHLHJXL SHORWDF OXFDX EHDUUH] SDUWLGD JDOWFHFR ]RULDQ MDUW]HD (]
SRVWX DUUDQW]DF MRVWRUUDW]DN  EDxR DULDF OXFHDJR EHDU GX L]DQ %HELORUD ORWVD] EHWHDF
EDxD JDUURFKLF JDEH (UDFXW]L EHJXLH QROD SRUWDWX EHDU GDQ EHLQ HWVDLD DVSLDQ DUWX
H]TXHURH] JXHURDJR DOFKDW]HQXVWHFR
$UELW]D QHUH DQDLD HWD 0DQXHOHQ HVFXPLxDF HPDQEHWLDLVFD QHUHDF DQGUH 0DULD
$QD 0HQDUL FHU HVWLTXLQ IDUUD HJXLQJR GXHQ RUDLQ EDL QLF HUH *RUDQWFL EHUURUHQ
alaba alaiari, eta seme dantzariari.
Berorrena naiz, gueiago banintz ere.
$GLVTXLGH HJXLDVFR
Agustin
Dokumentu-zkia: 5
Noizkoa: 1831?-I-1
(QHUR
1HUHDGL]TXLGHPDPLDRQDQLEHURUUHQGHVHRULFRQIRUPHRFXSDWXDJXUHHXVTXHUDHVFXHWDWLFMRDQH]GDJXLJXQQHUHEXUXDQELGHDFELOODWFHQ(PHQDUTXLWXFRGX&RQGH9LOODIXHUWHDULELJDOGXGHUDQSDSHUDUHQFRSLD&KLWJXVWDWX]DLRHWDQDLFRGHWEHURUUHQ
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JRJRFRDHUHL]DQGHGLQ,UDFXUULHWDELXUWX FR GLWLxRULHFHUHVDQJDEHFHUHQEHURUUHF
EDGDTXLH]GH WH ODPDLWHODQGDUHRULFH]LxRUHQDXWDQLELOWFHDUHH]  LWRUFLFRH W DH]
RQHUDFR$GL QDL ]  FDUWLOOD JUDPDWLFD HWD EHVWH L]FXQWFHWDFR OLEXUXFKRDF QHUH EDLWDQ
PROGDWFHQ HWD QROD QDLQLWX]TXHDQ DLHWDQ VDUWX DOGLWXUDQ HXV TXHUD JDUEL]FR LFHQ HGR
WHUPLQRJX]WLDFHFXVLEH]D  OGXDOGLWVD]TXLUDQLW]PRWD/DUUDPHQGLDUHQGLFFLRQDULRDQ DUTXLW]HQH] GLUDQDFHWD XVX HGREDW]XHWDQGDXGHQDF
1RODJXFH]GHJXQLFDVLHXVTXHUDJXHUHQJDVWHGHPERUDQLFDVLL]DQJXHU Q" H]DTXHDQ
 OD ODQ DQGLDUL QDUUDL]TXLR HVDJXWFHQGHW FHUHQ LW] EDFRLWFLDQ GLFFLRQDULRD HVFXDQ
DUWXEHDU EDxD XVWH GHW LUWHQJR QDLFHOD QRODUHEDLW VDVLWLF HWD EHDUEDGD JXUH RQGRUHQJXDF JXUH ODQD GDOD ELWDUWH HXVFDOGXQ HGH UUDF" DWHUDFR GLUD $OD JXHUWDWXFR GDODFR
HVSHUDQ]DUHTXLQ  HUUDVWXFRGDHWDRUDLQGLFSRVWXFRQDL]2QDQHUHVDULDHWDH]GHW
EHVWHULFQDL
8VWH GHW 'RQRVWLDFR -XQWHWDQ LWVHJXLQJR GDOD 0RQGUDJRFRHWDQ HJXLQ ]DQ GHFUHWRDUHQJDxLDQ HWDRUGXUDFR L]DQJRGD QHUH ODQDEHDUGDQEH]DODFRDLUWHWHQEDGD
2QGRYLFL2Q0DQXHOHQHVFXPXxDFHWDQHUHDxD\DUHQDFDUWXHWDQDLGXHQJX]WL\D DJXLQGX
Agustin.
Dokumentu-zkia: 6
Noizkoa: 1831?-III-12
0DU]R
$GLVTXLGHD2QHOD ODQ DVFR HJXLQJR GHJX
+DWUDGXFLGR9GSHUIHFWDPHQWHHOGLiORJR+D\YDRWURSDUDTXHORWUDGX]FD9G
FXDQGR WHQJDWLHPSR
6XVREVHUYDFLRQHV\FRUUHFFLRQHVDPLWUDGXFFLyQRDPLYDVFXHQFHKHFKDVSRU
9G VRQ H[DFWtVLPDV\ IXQGDGtVLPDV
%DVWD SRU KR\ HWD EHWLEHURUUHQD
%LRW]HWLF
Agustin.
Dokumentu-zkia: 7
Noizkoa: 1831?-III-15
0DU]R
Eguin dequiogun gure lanari adisquidea.
0HKHKHFKRFDUJRGHFXDQWRPHGLFH9GTXHULGRDPLJR$KLYDRWURGLDORJXLWR \ YHQJD SXHVWR HQ HO SXUR \ KHUPRVR YDVFXHQFH TXH9G KDEOD (O PDHVWUR GH SULPHUDV OHWUDV GH HVWD9LOOD TXH HV GLVFtSXOR PtR GH ODWLQLGDG HVWi RFXSDGR HQ HVFULELU
HQ SODQFKDV OD FDUWLOOD YDVFRQJDGD SHUR DQWHV TXH VH SUHVHQWH D OD &RPLVLyQ GH OD
SURYLQFLDVH OD HQYLDUpD9G SDUD TXH OD H[DPLQH
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(O PDHVWUR KDUi VXV HQVD\RV HQ OD HVFXHOD SDUD YHU FyPR HQWUDQ ORV FKLFRV HQ
QXHVWURQXHYRPpGLFR PpWRGR" \VLFRPRQRGXGRFRUUHVSRQGHDQXHVWUDVHVSHUDQ]DV WHQGUHPRV D QXHVWUR IDYRU OD LUUHVLVWLEOH UD]yQ GH OD H[SHULHQFLD \ OR GHPiV GHSHQGHUiGHO FHOR \ DPRU DO SDtV GH OD 3URYLQFLD
2QJXL YLVL WD DJXLQGX EHURUHQDGDQ
Agustin.
Dokumentu-zkia: 8
Noizkoa: 1831?-III-15
0DU]R
(TXLQ ODQDULJRJRWLF
+HUHFLELGRODWUDGXFFLyQ\WDPELpQODDPDEOHFDUWDGHPLDPLJR8QDWDUGHTXH
VHD EXHQD \ GHVRFXSDGD QRV YHUHPRV HQ 2ULDPHQGL \ KDEODUHPRV 6H OR SUHYHQGUp D
9G GH YtVSHUD R SRU OD PDxDQD \ QR PH ROYLGDUp GH DFRPSDxDUPH GH XQ PDQXDO QL
GH OOHYDUFRQPLJROD FROHFFLyQGH YRFHV \ GH IUDVHVGH9G
2QGR YLFLWD DJLQGX
EHUDUHQ DGLVTXLGHYHQHWDFR
Agustin.
Dokumentu-zkia: 9
Noizkoa: 1831?-IV-27
$SLULOODUHQHJXLxD
2UUD QHUH DGLVTXLGH PDPLD EHVWH EL KL]TXHWD HXVTXHUDUD ELXUWX GLW]DQ /D[WHU
EXFDWXFR GHJX OHQGDELFLFR OLEXUXFKRD HWD HPDQJR GL\RJX DVLHUD ELJDUUHQDUL FHxDWDQ
LWFHJXLQJRGDDQLPDOLFKRHQL]DLUDUHQJDxLDQ1DLQXTXHEXFDWXDXEHUDOD'RQRVWL\DFR
EDW]DUUHDXQGL\HWDUDFRHFXVLGH]DJXQFHUGHULW]D\RWHQEDW]DUWDUUDL2QGREDGHULW]D\RWH
MRDQJR JXHUD DXUUHUD JXUH ODQLDQ HWD DLWD &DUGDYHUD] WD /DUUDPHQGLUHQ HUULWLF LUWHQDF
L]DQJRGLUD R\HF DLPEHVWH PDLWH ]XWHQ HXVFDUD HGHUUD H] JDOFHFR EDLFLF DEHUDVWHFR WD
DSDLQWFHFRHJXLWHQDUL JXHUDQ OLEXUXFKRDF
(]QDL] D]WX DOFDUUHTXLQ LWFHJXLQ EHDU GHJXOD HWD DOHJXLQ HJXLQJR GHW OHPEDLOHQ
2UL\DPHQGLFRJDxHUD MRDWHFR
2QJXLELFLHWDRQ0DQXEHOHQEHUHVHPHDUHQWDQHUHDQD\DUHQHVFXPXxDHHPDWHQ
GLR]FDGDODJXHOGLWFHQQDL] EHGRUUHQ DGLVTXLGHPDLWHDHWDPDLWHGXEHQ
Agustin.
Dokumentu-zkia: 10
Noizkoa:1831-V-15
'RPLQJRGH0D\R
Adisquide mamia:
0H GLFH HO 6U &RQGH TXH HO 0LpUFROHV SUy[LPR SRU OD QRFKH WLHQH TXH FHOHEUDU
VX UHXQLyQ FRQ VXV VRFLRV
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6L9GGHVSDFKDVHXQRGHORVGLiORJRVTXHWHQLD9GDKtSDUDHOPHGLRGtDROD
WDUGHGHOGLDGHPDxDQDOXQHV\RSRGUtDSRQHUORHQOLPSLR\HQYLDUOHSDVDGRPDxDQD
SDUD TXH SXHGDQ DTXHOORV 6HxRUHV IRUPDU XQD LGHD GH OR TXH VHUi HO OLEUR  TXH
GHVWLQDPRVD ODV HVFXHODVGH SULPHUDVOHWUDV
Berorren mamia
Agustin.
Dokumentu-zkia: 11
Noizkoa: 1831? Maiatz ingurua?
Igande eguna
$GLVTXLGHPDLWHDRUUDODQDHWDRUUDMDQDSDUDGLUDELLSXLQFKRRLHF,GXULWFHQ]DLW
IDOWDFRGLUDODRUDLQGLFFHQEDLWOHQEL]LFROLEXUXFKRDEHWHW]HNRQHUHFRQWXHWDQHWDDUJDWLFHFDUWFHQGLRVFDWHWDHNDUULFRGLRVFDWEHVWHERVWHGRVHL-DQDGDSDSHUFKRRULFHLxD
ELGDOGX GHUDQ 7RORVDUD 'LSXWDFLRDF -XQWDWDUD HTXHUGH]DQ 8VWHGHW JXVWDWXFR VDLROD
DVFR%HURUUHFEDFDUULFLUDFXUULWDELXUWXFRGLWJXVWRGXHQHDQ1LFVLQLVWHQHWDHVSHUDWFHQ
GHGDQ HUDQ SURYLQFLDFR -DXQDF EHJXLUDWFHQ EDGLH JXUH ODQDUL HFXVLFR GX FHU JDXVDF
DWHUDFRGLWXJXQHWDFHUSURFKXVFRDFQHFD]DULJHQGHDUHQW]DWHWDFHUKRQUDDQGLDHPDQgo diogun euskalerriari.
Berorrena dan
Agustin.
Dokumentu-zkia: 12
Noizkoa:1831?-VI-16
-XQLR
$GLVTXLGHDEHURUUHFGLRQH]HWD2Q0DQXHOHFHVDQGLUDQH]H]QDXRQJXLLUDFXUUL
(]GHWQLFHVDQDLWD/DUUDPHQGLFDUUD]RLULFH]GDXFDODELGHEHUULHQJDxHDQ/HPELFLFR
DOFDUHFXVWHDQEHURUUHFXVWHEDxRXUELOODJRD U TXLWXFRJXHUDDOFDUUHQJDLRQHWDQEHVWH
DVFRWDQEH]HOD
Gueguiogun gueure lanari eta agur
Berorrena dan
Agustin
Dokumentu-zkia: 13
Noizkoa:1831?-VIII-2
Agosto, 2
Amigo:
6H PH ROYLGy GHFLU D 9G TXH HO &RQGH QR HVWDED FRQWHQWR GHO GHVFDUJR GH OD
FRPLVLyQ \ GHFUHWR GH ODV -XQWDV HQ TXH SDUHFH VH GLFH TXH OD SURYLQFLD QR VH KDOOD
FRQPHGLRVSDUDSURSRUFLRQiUVHORVDOD-XQWDGH)RPHQWRGHOD,QGXVWULDGHO3DtV0H
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DxDGtDTXHSDUDQXHVWURV OLEULWRVQR VH QHFHVLWDUiQPXFKRV\TXHSRGUiSURSRUFLRQiUselos regularmente la Junta.
%DURMDTXHHVWiGHVRFXSDGR\9GKDEUiQGHWUDEDMDU\\RPHDOHJUDUtDPXFKtVLPRGHTXH9GVDFDVHDOJXQDXWLOLGDGFRPRORPHUHFH1RVRWURVTXHQRQHFHVLWDPRV
GH HVWRV UHFXUVRV SDUD PDQWHQHUQRVGHEHPRV WUDEDMDUSDUDORVTXHQRORVWLHQHQ
'H9G
Agustin.
Dokumentu-zkia: 14
Noizkoa: 1831?-VIII-28
$JRVWR
1HUHDGLVTXLGHPDPLDQHUHTXLQGLWXWDW]RHJRUULGL]TXLGDQSDSHUDF2UUDEHVWHDF
$XUUHUDJRD]JXUHODQHDQHWDGHPERUDJXFKLUHQEDUUHQHQEXFDWXDJXHOGLWXFRGDELJDUUHQ OLEXUXDDVFRF QDLFRGXHQD HQJDxDWFHQH] EDQDL]
(]QDL]DUULWFHQ&LQHUHQ " L]FXQW]DLFHUHQRUREDWGDHUGHUDQRQIUDQFHVDQRQ
ODWLQD LFDVWHFR %HVWHOD EHJXLUD FHLQ ODVWHU HWD HGHUTXL LWFHTXLWHQ GXWHQ HXVTXHUD FKRUURVTXLOOHSDDUJXLOOHHWDFKLTXLUDW]DOOHDF
(UDTXHULDGDXVWHL]DWHDLVFXQW]DEDWEHVWHDEDxRJDLW]DJRDGDOD(XVTXHUDFH]GX
EHVWH FHU HVDQLF DXWVH] EHWHD EHWL YLFL L]DWHD EHVWHULF =XUGDSLOOD RQDF DUUDSDWX GX HWD
DVWLxDOGLRQDHPDQJRGLR*XHUREHVWHUHQEDW]XHFGHPERUDUHTXLQDUJXLWDJXLF DUJL]DUL] DOHJLD LJRUWFLFRGXWH HWDSROLWXFR
%L]FDLWDUUD UHQ" L]FXQW]DIUDQFHVHXVFDOGXQHQDGD(VFULEDWXEH]DODPLQW]DEDGDH]
GDLW]XFLD(]DXJXQGDRGROEHURDGXHODHWDEXUXDUURD$EHUDW]DEDOLW]VHUYLW]XDQGLEDW
HJXLQJROLRTXHJXUHLW]FXQW]DULDLPEHVWHPDLWHGXHQH]TXHUR 8OLEDUUL]DULRWHGD"
(O &RQGH PH GLFH TXH OD -XQWD GHO IRPHQWR VH UHXQLUi GHQWUR GH SRFR \ TXH VH
WUDWDUi HQ HOOD GH SHGLU SHUPLVR SDUD OD LPSUHVLyQ GH OD FDUWLOOD \ OLEURV 1R FUHR TXH
HQFXHQWUH GLILFXOWDG HQ FRQVHJXLUOR SRU HO PHGLR TXH WHQJR LQGLFDGR SRUTXH TXHUHU
TXHVHREVHUYHHOUHJODPHQWRGHHVFXHODV\SULYDUGHVXVEHQHILFLRVDORVYDVFRQJDGRV
VHUtD LQMXVWLFLD\ FRQWUDGLFFLyQ
&RQVHJXLGD SXHV XQD MXVWLFLD WDQ URJDGD "  HVWi FRQVHJXLGR OR TXH EXVFDPRV
TXH HV OD FRQVHUYDFLyQGH QXHVWUD HQJXD
'LJRDO&RQGHTXHPHSDUHFHTXHHOFRVWHGHODLPSUHVLpQORFXEULUiQIiFLOPHQWHORVPLVPRVLPSUHVRVSRUTXHFXDQWRVVHSDQOHHUORVHQFRQWUDUiQDQVLRVRVHLQVDFLDGRV\FRPRVHSURFXUDUiTXHVHDQORPiVEDUDWRVSRVLEOHVDSHQDVKDEUiTXLHQQRVH
YHD WHQWDGRGH WHQHUORV
1R VHUi PHQRV LQWHUHVDQWH HO WHUFHUR VHJ~Q TXH YDQ RFXUULHQGR HVSHFLHV HQ DOgunos ratos, que me pongo a pensar.
¢4Xp VH KL]R HO WUDEDMR GHO 'LFFLRQDULR D TXH TXHGy HQFDUJDGR ' -XVWR 3DVWRU
3pUH]"
$TXt DGLVTXLGHDEHWLEHURUUHQD
Agustin.
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Dokumentu-zkia: 15
Noizkoa: 1831?-IX-1
6HWH
$UWX GLWXW QHUH DGLVTXLGHD EHURUUHQ SDSHUDF 2UUD QRQ GLMRDFHQ ELJDUUHQ OLEXUXFKRD EXFDWFHQGXWHQDF
/DVWHUDFLEHDUUDGHJXLUUXJDUUHQDUHTXLQJXUHQHFD]DULSUHVWXDLLWFHJXLWHQ%DOGLQ
DGLDUD]RW]HQ EDGL]TXLRWHJX JXLJDXQDF "  DUULWX HWD ]XU HJXLxLF XW]LFR GLWXJX *DX]D
JDLW]D GD FKLW DUDQL HJXLWHUD JRD]TXLRJXQ EDxD DQGLD L]DQJR GD HUH HWD FKLW EDOGLQ
RQJXL LUWHWHQEDJXHUD JXHUHQ DVPRWLF
Berorrena beti
Agustin.
Dokumentu-zkia: 16
Noizkoa: 1831?-IX-3; 1833?-IX-3
Iraillaren irugarrena
2EH RPHQGD EHUDQGX LxRL] H] EDxR =RUGLR]FDW %LJDU ]RUFLFR HJXQ RQDF QHUH
DGLVTXLGHPDLWHDULEHUDUHQVHPHDODEDRQDLHWDDQGUH0DULDUL  QHUHHUUHVSHWRJXVWLDUHQMDEHDUL&DPSRWDUUDFL]DQGLWXWHFKHDQHWDH]GHWGHPERUDULFDWVHPDQEHURUULLW]EL
RLHFHVFULELWFHFRH] DVWXED QHJRDODFR]EHURUUHQW]DVHWDJHQGHSUHVWXRLHW]DV
%LJDU GLMXD] RQ 0DQXHO HWD DQDLD HJXQ EDW]XHWDFR YLVLWD EDW HJXLWHUD RVDVXQD
GXWH HWDEHURUUHLW]D]RURLWFHQGLUD
1DLFRGHWEHURUUHQYLVLPRGXDQH]GH]DQL]DQJDOELGHULFHJXQJXFKLRQRQW]0DGULOOHQJXHUWDWXGDQJDXVDEHUULDJDWLF NRD]DURDUHQDQKLO]HQ)HUQDQGR9,,DKLO
DXUUHNR WHVWDPHQWX NRQWXHQ LQJXUXNR ]HUEDLWH] DUL RWH GD KRU ,WXUULDJD"  3HQD DQLW]
DUWXFRQXTXH DODFRULFJXHUWDWXFREDOLW]
%DGDTXLEHURUUHQDQDLFHODH]DQEHWLDLVTXLRWHDVFRJDXVDRQVHPHDODEDHW$Q G UH
Marianari eta agurri...
Berorren adisquide
Agustin
Dokumentu-zkia: 17
Noizkoa: 1839?-XI-7; 1840?-XI-7?
1RYLHPEUH
Mi estimado amigo:
1R FRQWHVWp D OD H[SHGLWD GH 9G GHO GtD SDVDGR HQ TXH WXYR OD DWHQFLyQ GH
GDUPH OD QRWLFLD GH OD DPQLVWtD /D VDEtDPRV SRU OD GLOLJHQFLD GH OD QRFKH DQWHULRU
SHURQRSRUHVRKHDSUHFLDGRPHQRVODILQXUDGH9G\VLQROHKHGDGRUHVSXHVWDKD
VLGR SRUTXH QR OD SHGtDXUJHQWH\ KH HVWDGR RFXSDGR
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'R\SXHVD9GXQPLOOyQGHJUDFLDV4XLHUD'LRVTXHVHVHSXOWHHQHWHPRROYLGRORSDVDGR\TXHKDJDPRVYLGDQXHYD1RWRGRVORTXHUUiQGHVJUDFLDGDPHQWHSHUR
VHUiQ \D FULPLQDOHV ORV TXH VH RSRQJDQ D OD YROXQWDG GHO 6REHUDQR (V XQ JUDQ ELHQ
XQELHQLQDSUHFLDEOH\GHH[WUDRUGLQDULDVFRQVHFXHQFLDVODSURYLGHQFLDTXHTXLWDWDQWR
SUHWHVWRDODPDOGDG\SRQHHQSOHQDOLEHUWDGGHREUDUELHQDORVKRPEUHVGHSURYLGDG
(VWR\FRUULJLHQGRPLSHTXHxRGLFFLRQDULRSDUDSRQHUORHQOLPSLR\HQYLDUORD0DGULG
FRQ ORV GHPiV OLEURV SDUD VROLFLWDU OD OLFHQFLD GH LPSULPLU &RQWHQGUp FDVL WRGDV ODV
YRFHV GH RULJHQ EDVFRQJDGR GHO 'LFFLRQDULR GH /DUUDPHQGL \ GH OD LPSUHVLyQ FX\DV
SUXHEDV GHEHUi9G KDFHU OH SRQGUi9G OD ~OWLPDPDQR
8QD YH] REWHQLGD OD OLFHQFLD SRFR LPSRUWDUi OD DxDGLGXUD GH DOJXQDV SDODEUDV \
FRQVXOWDQGRHOYROXPHQ\DXPHQWRGHFRVWHKDUHPRVODVDGLFLRQHVTXHQRVDFRPRGHQ
SRUTXH QDGLH YHQGUi D KDFHUQRV FDUJRV GH YRFHV VXHOWDV 6HUtD XQD FXFDxD VL FRPR
HVSHUR ORJUDPRV LPSULPLU SRU VHLV R VLHWH UHDOHV XQD JUDPiWLFD \ XQ GLFFLRQDULR /R
YHUHPRV
Agustin.
Dokumentu-zkia: 18
Noizkoa: 1840-VIII-7
+HUQDQLGHDJRVWRGH
0L PX\ DSUHFLDGRDPLJR' -XDQ ,JQDFLR
« 9DXQDH]SDWDGDQW]DGHVFULSWLYDGHHOOD\XQDPDUFKDGH6DQ,JQDFLR  
6LHQGR pVWH EDVFRQJDGR OD PDUFKD VH FDQWDED HQ FDVWHOODQR OR TXH SDUHFtD ULGtFXOR
(O%DXWLVWD%LULELOHUDXQEDLODUtQGHFKLUXOLYXVPX\QRPEUDGRHQHVWHSXHEORDKRUD
 DxRV OH FRQRFtPX\ YLHMR \ OR HV XQD KLMD VX\D TXHD~QYLYH
$JXU DPLJRYLYD9G SL]FRUPDQGDQGRD VX DPLJR
Agustin.
Dokumentu-zkia: 19
Noizkoa: 1832?-V-3
0D\R
$PLJR PtR PX\ DPDGR
(VDFDUWDHVSDUD,ULJR\HQFRQVXODGXFRDUHQVDW/HSLGRODVFXHQWDV\OHGLJRTXH
9G PH ODV UHPLWLUi SRUTXH Vp TXH VL 9G QR VH ODV DUUDQFD QR PH ODV SDVDUi /OHYR
DGHODQWH PL JUDPiWLFD TXH WHQGUi SRU WLWXOR &RPSHQGLR IUDVHROyJLFR GH OD *UDPiWLFD
GHO 3DGUH /DUUDPHQGL R FRVD VHPHMDQWH 'H HVWH PRGR VH FRQVHJXLUi PiV IiFLOPHQWH
ODOLFHQFLDGHLPSULPLUOD\QRVRWURVFRQVHJXLUHPRVXQDHTXLYDOHQFLDGHODUHLPSUHVLyQ
GHO LPSRVLEOHYHQFLGR
%DVWDUiOXHJRTXHOD'LSXWDFLyQROD3URYLQFLDUHFRPLHQGHDORVSXHEORVVXXVR
SDUD TXH VH LQWURGX]FD HQ ODV HVFXHODV \ ORJUDUHPRV QXHVWUR REMHWR VLQ QHFHVLGDG GH
UHFXUULU D OD -XQWD GH ,QVSHFFLyQ GH 0DGULG GRQGH SXHGH KDEHU HQHPLJRV GH QXHVWUD
OHQJXD \ DTXt HQHPLJRV GH RWUD HVSHFLH HQ OD -XQWD GH ,QVSHFFLyQ GHO 3DLV 9HD 9G
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FXiQWR FXHVWD KDFHU HO ELHQ $ PL QDGD GH HVWR PH DGPLUD SRUTXH VLQ VDOLU GH HVWH
ULQFyQ FRQR]FRD ORV KRPEUHV \ FRQR]FR DO PXQGR
'LMRXQDJUDQYHUGDGHOTXHGLMRTXHORVKRPEUHVVRPRVQLxRVJUDQGHVSHUR\R
HQFXHQWURXQDJUDQGLIHUHQFLDHQWUHQRVRWURVQLxRVJUDQGHV\ORVQLxRVSHTXHxRV\HV
TXH WHQLHQGR FRPR pVWRV PXFKR HJRtVPR \ PXFKD HQYLGLD QR ROYLGDPRV FRPR HOORV
ROYLGDQDO PRPHQWRQXHVWUDV RIHQVDV \ QXHVWUDV DSUHKHQVLRQHV
1R Vp VL VH KD DSRGHUDGRGH9G HO WHPRUTXHLQIXQGHHOFyOHUD/RVPDOHVItVLFRV FRPR ORV PRUDOHV WLHQHQ VX RULJHQ HQ OD DFXPXODFLyQ GH OD JHQWH 1RV SRGULPRV
XQRVDRWURVFRPRVHSXGUHQORVKXHYRVRODVPDQ]DQDV\HVWHQXHVWURGLFKRVRVXHOR
OOHYD HQ HO HVSDUFLPLHQWR GH VX SREODFLyQ HO SULQFLSLR GH WRGR JpQHUR GH IHOLFLGDGHV
1RV IDOWDQ SDUD QXHVWUD GLFKD SREODFLRQHV JUDQGHV \ RMDOi QR OR IRPHQWDUDQ HVD \ DOJXQD RWUD GHO SDtV 1R WHPR SXHV QLQJXQD HVSHFLH GH SHVWH HQ HVWH YHQWXURVR ULQFyQ
HVWR\ ELHQ VHJXUR GH TXH WDPSRFR9G SLHUGHVXHxRSRUHOOR
9LYD9G EXHQR \ FRQWHQWRFRPR VX DSDVLRQDGRDPLJR
Agustin.
Dokumentu-zkia: 20
Noizkoa: 1840-XI-30
+HUQDQLGHQRYLHPEUHGH
0L HVWLPDGRDPLJR ' -XDQ ,JQDFLR
+HUHFLELGRVX~OPDDSUHFLDEOHGH9G\HOWUDWDGRGHOYHUERYL]FDtQRGHO3DGUH
=DEDOHWDGHTXHHQHOODPHKDEOD\TXHVHKDVHUYLGRSDVDUPHSDUDVXH[DPHQHO6U
*XHUHFD VHFUHWDULR DFWXDO GH HVWD SURYLQFLD$EXQGDPRV GH HVWD HVSHFLH GH REUDV DVt
FRPRHVFDVHDPRVGHRWUDV6HFRQRFHHO3=DEDOHWDFRPRpOPLVPRORGLFHKDKHFKR
un gran estudio de la materia que se propuso tratar.
6HULD OiVWLPD TXH QR YLHVH OD OX] S~EOLFD FRPR VXFHGLy DO GLFFLRQDULR GHO 6U
$JXLUUH (W[HEHUUL 6DUDNRD] DUL GD  0pGLFR TXH IXH GH $]SHLWLD GH TXLHQ KDEOD HO
3DGUH/DUUDPHQGLHQHOSUyORJRGHOVX\R\FX\RGLFFLRQDULRGHSXxRWRGRGHVXDXWRU
se halla en mi poder .
<R WHQJR HO PtR KL]WHJLD] DUL GD  HQ OLPSLR HQ OD OHWUD ( GHGLFiQGROH ORV UDWRV
TXHPLVRFXSDFLRQHVPHSHUPLWHQ1RKDELHQGRSRGLGRFRQVHJXLUTXH%DURMDRFXSDGRHQODREUDGHOD5HYROXFLyQIUDQFHVDVHGHGLFDVHSRUPXFKRWLHPSRDODLPSUHVLyQ
GHPLVOLEULWRVSDUDODVHVFXHODVGHSULPHUDVOHWUDVPHKHUHVXHOWRDKDFHUDTXtPLVPR
XQDSHTXHxDSUHQVD\DGLYHUWLUPH\RPLVPRHQVXSXEOLFDFLyQGHVHQJDxDGRGHWRGR
OR TXH GHSHQGHGH YROXQWDGDMHQD1R Vp FyPR VDOGUiPLLGHD
&HOHEURVHPDQWHQJD9GWDQEXHQRFRPRPHORKDQDVHJXUDGRHQFRPSDxtDGH
VX HVSRVD \ TXH KD\D WHQLGR OD VDWLVIDFFLyQ GH GLVIUXWDU HQ HO FDPSR GHO DEUD]R ORV
GtDV JORULRVRV GH TXH HUD9G WDQ GLJQR  
+H DSXQWDGR OD HVSHFLH GH TXH GHEHQ ODV 3URYLQFLDV SUHSDUDU SUHPLRV SDUD ORV
PHMRUHVEDLODULQHVMXJDGRUHVGHSHORWDWLUDGRUHVDOEODQFRFRSODULVHLPSURYLVDGRUHV
HWFHWFSDUDORVDxRVVXFHVLYRVDPDQHUDGHORVDQWLJXRVTXHHVWDEOHFLHURQORVMXHJRV
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ROtPSLFRV \ RWURV 1R KD GLVJXVWDGR OD LGHD \ VHULD HO PHMRU PHGLR SDUD OODPDU OD
JHQWH\ SHUSHWXDUOD PHPRULDGHO &RQYHQLR
&RQVpUYHVH 9G EXHQR \ PLV H[SUHVLYDV D VX HVSRVD \ TXHGR FRPR VLHPSUH VX
DIHFWtVLPR
Agustin.
  /DVWUHVSURYLQFLDVDFRUGDURQIHVWHMDUHODQLYHUVDULRH,]WXHWDWXYRSDUWHFRQVXFRPparsa.

Dokumentu-zkia: 21
Noizkoa: 1841-II-28
+HUQDQLGH)HEUHURGH
0L HVWLPDGRDPLJR ' -XDQ ,JQDFLR
« +HOHLGRODREUDGHO30LVLRQHUR=DEDOD\PHSDUHFHTXHKDOOHQDGRSHUIHFWDPHQWH HO REMHWR TXH VH SURSXVR \ TXH KD KHFKR XQ VHUYLFLR VHxDODGR D QXHVWUD
OHQJXD\ SRU FRQVLJXLHQWHD QXHVWUR SDtV
Agustin.
Gainerako eskutitzak, data hurbila ere ezin asignatuzkoak
Dokumentu-zkia: 22
Noizkoa: ?
-XOLRPDUWHV
1HUHDGL]TXLGHDJDXUJRLEHOGDJRHWDH]EDGXHXULULFHJXLWHQHWDFKLWDUTXLWFHUD
HWD EHURWFHQ 2Q 0DQXHOHTXLQ 2ULDPHQGLQ L]DQJR GD ODXWHUGLDUHTXLQ ERVWHQ ELWDUWHDQ
berroren adizquide
Agustin
(V XQ SDSHOSHTXHxR 
Dokumentu-zkia: 23
Noizkoa: ?
Gaur asteazquena
$GLVTXLGH PDPLD OX]DUHVLULF HJRQJR GD EDxR H] GD SRVLEOH L]DQGX OHQDJR ELXU
W]HD OLEXUXFKR DX 0XWLR]DEDOHQ WD HWD H] GX GD"  HUH ELDOW]HD RLHTXLQ DXUTXLWXFR
GXHQ SDSHUD FHxHDQ LFXVLFR GX FDOSDUPRW]D XUUDWXED SXVFDWXED DXWV ELXUWXD 1DLFR
GHW EHURUHQ JXVWRUD LSLxLDDXUTXLW]HDQHUH ODQD
OGXULW]HQ]DWFKLWQHTXHDQGLDHWDODQJRJRUUDDUWXFRGXHODEDOGLQ$LWD/DUUDPHQGLLW]EDFRLW]HDQHVFXHWDQHUDELOOLEHDUEDGXQHUHSDSHUDHUGDUDWLFHXVTXHUDUDELXUW]HFR
]HUJDWLFFKLWLW]DVFRDUTXLWXFRGLWXEHVWHODHVDQDOH]GLWH]TXHDQDFEDxDQJDX]DPRWD
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RLHWDQ H] GD SRVLEOH EHVWH LW]HTXLQ MDUGXWHD (UGDUD] PROGL]TXLUDW]HDUHQ JDxHDQ EHURUUHF GHUL]TXLRQDHJLQJR GX
2Q 0DQXHOHQHVFXPXxDFDUELW]DHWDDJLQGXEHURUUHQDGLVTXLGH
Agustin.
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ZERBITZARI ETA ERAGILE ZABALA
Henrike Knörr

In principio erat Zalbide. Hau bururatzen zait, beste edozer baino lehen, egun, ospe handiz eta merezimendu handiagoz, Mikel Zalbide jauna
Euskaltzaindian sartze-ekitaldian, eta haren ibilbide luze eta lan oparoa gogoratzean.
Hastapen asko izan ditugu, jakina, baina ni harako hartaz mintzo natzaizue, 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 sortzailekide baitzen. Urruti zitzaidan (nire zoritxarrerako, orain bezala) zientzia, baina
euskaraz zen aldizkaria. Eta, gainerakoan, era guztietako euskal liburu eta aldizkariak 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 euskara jakite hegoez igotzeko ahaleginean, Ingeniaritza titulua oraindik eskuratu
gabe. Gero etorri zen Euskaltzaindiaren Matematika azpibatzordetza, Karlos
Santamariaren zuzendaritzapean. Garbi zekusan Luis Villasante euskaltzainburuak Akademian batzordeak eratu behar zirela, jende adituekin, fruitu umotuak eta edonon aurkeztekoak, emango bazituen gure erakunde maiteak. Hurrena, 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 dakusagu Mikel Zalbide Gernikako Estatutuaren sorkari gisa jaio lan-talde eta
batzordeetan, goimailako Hezkuntzaren duintasuna segurtatzeko, euskarari zegozkion guztietan. Eta 1981ean, Eusko Kontseilu Orokorra Eusko Jaurlaritza
bihurtzean, gure adiskide ona egin zuten Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 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-
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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 handikoa: 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 Euskaltzaindiaren 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, nabari 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 biziberritze eta plangintza, hizkuntzen prognosia, testuen zuzentasuna (nork ez
ditu gogoan EIMA, hots, Euskal Ikas Materiala proiektuaren fruituak?), IRALE, 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, ikasbide 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 ziren gorpuzten. Grezia klasikoan peripatetikoak deitzen ziren filosofoak baldin
baziren, hots, ez eskolan, baizik eskolatik kanpo, lorategietan, kale eta plazetan, egurasten ibiltzen zirenak, Mikel Zalbidek beste molde bat landu du, ez
hain klasikoa baina zaharra eta hedatua berebat, lanerako eta lanetikako autobusean 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-Hondarribietako biltzarrak, XX. mendeko hizkuntz plangintzaren iturburu» (1).
Gauza asko ikasi genituen orrialde haietan. Eta are hurbilago, nola ez aipa aur(1) Euskaltzaleen Biltzarraren mendeurrena. Sabino Arana Kultur Elkargoaren Jardunaldiak
(2001). Bilbo, Sabino Arana Kultur Elkargoa, 2003.
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ten, Arantzazu Muñoa andrearekin batera, argitaratu duen artikulua, «Lardizabal eta bere euskal gramatika perspektiba soziolinguistikoan», Gipuzkoako Diputazioaren babespean plazaratu liburu dotorean, hots, Lardizabalen gramatikaren 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 handiaren jabe. «… sitio elevado y alegre sobre la falda del monte de Santa Bárbara», dio 1802ko Historia Akademiaren hiztegiak, eta horrela jarraitzen du:
«El caserío es suntuoso y cómodo [...] las calles [...] son rectas, bien pavimentadas 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, Urumea 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, guinda, 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 estreinatu 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 ateratzeak atsekabeak ekarri zizkion. Era guztietako irainak eta kalumniak jaurtiki ziren 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 Ilustrísima para predicar y confesar».
Agian norbaitek pentsa lezake Iturriaga gutxiengoan zela bere liberalismoan. 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 bertsoak, eta kontu xinple bat egiten, emaitza ez da inondik ere horren alde mintzo. 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 liberalismo foruzalea. Eta Frantziako liberalismoaz denaz bezain batean, argi
dago frantsesaz beste hizkuntza guztiak patois direla oraindik… eta hori askatasunaren eta aurrerapenaren izenean, omen.
Beti harritu nau nola karlismoak iritzi mota bateko nazionalismoa kilikatu duen, eta Santa Cruz apaiza eredu eta aitzindari ezarri. Nikolas Ormaetxeak 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 turuta 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! Zinzinez urgatzi du, lagundu du Zalbide jaunak. Euskaltzain osoaren izendapenaz
gero hurbilago dugu zorionez, sarriago dugu hizketarako aukera, eta aurrerantzean ere izango dugu gure hizkuntzaren orainaz eta etorkizunaz ditugun galde eta kezkak iraulkatzeko parada.
Ikusten denez, kezken artean Zalbide jaunak pentsatzen du oraindik munduan jende askok ez duela euskalaritza guztiz aintzat hartzen. Nik, aldiz, esango nuke gauzak arrunt aldatu direla azken 30 urte honetan. Urruti gara Menéndez 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 encaramaba 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 anárquica 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 pensamiento a la disciplina organizada de las ciencias» (4).

«Zentzu ona», nik uste, gure artean hedatu da osoki, nahiz oraindik Cejador eta antzekoen oihartzunak entzuten diren
Anitzez gehiago larritzen eta artegatzen nau, adibidez, araugintzatik erabilera publikora eta pribatura dagoen bide malkarrak eta oztopoz josiak. Jaunandreok, deus ere ez zaigu doan eman, eta hizkuntzaz eta kulturaz jabetu behar 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. Nolatan entzuten dira oraindik irrati eta telebistetan horrelakoak: usten (dut), partidu, 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 hizkuntza 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), Carrefour (Car-fúr behar da), Michelin (Mixlén), Saunier-Duval (Sa-u-nier-Duval diote gure kiroletako esatari gehienek), eta abar. Eta frantsesa Euskal Herriko hizkuntza izanik! (6). Fenomeno hau, jakina, ez dago isolatua, eta
norbaitek astindu behar du egoera negargarri hau, zeinetan paper, irrati eta telebistako kazetalari askoren erreferentzia-mundua Irunen hasten baita eta Tarifan bukatzen (Marbellan gaindi, nola ez, marujeo delakoa barne).
Lozorroan gelditzeko eskubiderik ez dugu. Gure aurrean dugu, zorigaiztoz, 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
(4) Ramón Menéndez Pidal: «Introducción al estudio de la lingüística vasca». In Menéndez 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 ahoskatzea: Dí-sel.
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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 enorantciaren contra eguiten den guerla ohorezcora, eta bat-bederac batere arriscuric gabe hainitz abantail eder ardiets detçaquenera» (7).

(7) Obras vascongadas del doctor labortano Joannes d’Etcheberri. Urquijoren edizioa. Paris 1907, 175.
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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 Euskaltzaindiaren ardura hartu zuenetik. Denboraren harian, hortaz, lau urteko agintaldiaren
erdia egin du, eta, ohiko denez, Euskaltzaindiaren Osoko Bilkurari kontu-arrazoiak 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. Hirugarrenak, 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 lehendabiziko eginkizunak. Ez, ordea, bakarrak, barne antolakuntza, euskaltzainei ez ezik, Euskaltzaindiaren babesleei ere baitagokie. Kudeaketa-lana dago
hor jokoan, gure moduko erakunde batean berebiziko pisua eta esangura daukana. Esan gabe doa, kudeatze-lanik gabe, ezinezkoa dela gure lana, baliabideak 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, ezinezko 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 euskaltzain berriak geureganatzea.
3. Ikerketa zientifikoa eta egitasmoak garatzea.
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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 Autonomia 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 bermaturik geratu baita. Aipatu beharrekoa da, bestalde, hitzarmen horretan administrazio publikoek egin duten ahalegina, diru-kopurua arras gehitu baita,
gure erakundearen beharrizanei hobeto erantzuteko.
Arazoak, haatik, ez dira guztiz desagertu. Izan ere, zenbait administrazioren aldetik, atzerakuntza burokratikoak gertatu dira ordainketa egiteko unean, eta, horren ondorioz, Euskaltzaindiak urtea bukatu ondoren jaso ditu aurreko urteari dagozkion diru-kopuruak.
Bide beretik etorri da, urteko zenbaki berriak finkatzerakoan, Euskaltzaindiari leporatu zaiola dirua erabili ez izana, horri dagokion urtealdian,
ahazturik, hori bai, jaso ez den dirua ezin daitekeela inolaz ere erabili. Aipatzekoak dira, orobat, agintari publikoen arteko desadostasunak Euskaltzaindiaren kontuak ikertu eta garbitzeko orduan. Dena den, positibotzat jo daiteke eskema berria, eta datozen urteetan finkatu eta sendotu beharrekoa, gure
moduko erakunde batek behar duena eskura izan dezan.
Azpimarratu beharrekoa da, bestalde, Euskaltzaindiak gainerako agintariekin dituen finantzaketa-iturrien bilakaera.
Nafarroako Gobernuarekin dugun hitzarmenaren barruan, urteko protokoloak sinatu dira 2005, 2006 eta 2007. urteetan. Esan gabe doa diruaren kopuruak izan duen gehitze urria, eta diru hau ez dela, ezta hurrik eman ere, Euskaltzaindiak behar duena. Horretan ere, harremanak landu beharko dira,
baliabide ekonomiko ugariagoak lortzeko asmoarekin.
Iparraldean ere, Euskararen Erakunde Publikoa dugu solaskide berria, diruaren aldetik lehengo kopuru berbera jasotzen bada ere. Errepara diezaiogun,
bestalde, Baionako ordezkaritza berriari, eta Euskararen Erakunde Publikoarekin sinatzeko asmotan dagoen hitzarmenari ere. Azken hilabeteetan, halaber,
Euskararen Erakunde Publikoak hizkuntza-politikaren partaide hartu du Euskaltzaindia.
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Arlo honen azkenean aipatu behar, Madrileko Gobernuaren diru-iturriei
dagokien gorakada, hain zuzen ere. Bilakaera begien bistakoa da:
– 2004,
– 2005,
– 2006,
– 2007,

280.000
350.000
500.000
510.000

euro
euro
euro
euro

Aurrekoak ikusirik, esan daiteke, oro har, egoera onean dagoela Euskaltzaindia, diru-iturriei dagokienez, hurrengo urteetan egin beharko dituen ahaleginei aurre egiteko.
Hortaz, jokaera argi dago: lasaitasuna, bateko, eta, ardura, besteko, berriro 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, elkarrekikotasun eta begirune osoz.
*

*

*

2. EUSKALTZAINDIAREN ARAUTEGIA ETA BARNE ERREGELAK
EGOKITZEA ETA EUSKALTZAIN BERRIAK GEUREGANATZEA
2005. urteko maiatzean izan genituen aurreko Barne Jardunaldiak Argomaizen. 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 kopuru 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, hurrenez hurren, 75 urte betetzen dituzten euskaltzain osoen emeritutasuna adierazten eta hutsarte berriak aldarrikatzen.
Aldibaterakotasuna, beraz, amaitu egingo da, eta egoera berriaren barruan
murgilduko gara.
Aribidean dagoen prozesu horretan ezin zailtasunak ukatu, nork bere interesak 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 baita txostengilea halakoetan, eta, zer esanik ez, Jean Haritschelharren argibide
ederrak, lehendik gure erakundearen barne ibilbidean duen eskarmentua egoki baliatuta.
Argomaizko hartan, nolanahi ere, bazen bestelakorik, emakumeen partaidetza bultzatzea erabaki baikenuen. Hirugarrena gure artean dugula, beste batzuk 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, hizkuntzalaritza, ingeniaritza, hezkuntza, idazletza.... Euskalgintzaren arlo desberdinak daude hor jokoan, betiere goi mailako unibertsitate-formazioan lekutuak.
Euskaltzain osoak ez dira, onik onenean ere, bakarrak Euskaltzaindiaren
ibilbidean. Borondate fermua du zuzendaritzak, bai euskaltzain urgazleen multzoa, bai euskaltzain ohorekoena, zabaltzeko. Ez edozein modutan eta besterik gabe, ezpada modu antolatuan, urgazleen kasuan erakargarri egin behar baitugu geure Akademia, urte batzuen buruan gure ordezko izango diren horiek
hurreratzeko eta geureganatzeko.
Bistan da oraingo bidea urte batzuetarako konponbidea dela. Begien bistakoa, orobat, orain izan dugun eta dugun arazo berbera izan dezakegula aurrerantzean ere, eta erne egon beharko dugu, euskalgintzaren belaunaldi berriek errelebo ona izan dezaten gure erakundean.
Aurki izango dugu, beraz, prozesu horren lehen aldia ixtea. Geroak, alabaina, esango digu behar bezala asmatu dugun. Ni baiezkoan nago, batez ere,
artez bete direlako guztion eskubideak, erakundearen barruko berriztatze-premiekin batera.
Ez da, horratio, helburu hau itxitzat edota amaitutzat eman behar. Izatez,
prozesu hori amaigabekoa da, etengabe berriztatu beharko dugulako erakundea, euskararen munduak behar duena egoki zertuta.
Falta dugu, nire ustez, urgazleek gure lanetan parte-hartze zabalagoa izateko 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, horretarako 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 kolaborazioak 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 bakoitzaren arduradunak luze-zabal garatuko baititu horien nondik norakoak.
Has dezadan, beraz, azalpen labur hau, Argomaizen abiarazi ziren hiru
proiektuekin: Euskararen Gramatika Orokorra, Euskararen Korpus Onomastikoa eta Euskaltzaindiaren Hiztegia 1 (Adierak eta Adibideak).
Egitasmo bakoitzak bere arduraduna du; eta arduradun horrekin behar diren merkataritza-kontratuak egin dira, arduradunaren lana eta horren saria uztartzeko. 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 egitea, 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 aurrera eraman ahal izateko. Esan gabe doa eskema berri hori abiarazteko pausoak 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 direnak, hala nola, Literatura Hiztegia, Literatura Batzordeak bultzatua eta bideratua, eta antzeko bidean direnak, berbarako, Euskararen Herri Hizkeren
Atlasa eta Gasteizko Toponimia. Bi horiei buruz, oraingo honetan baino, egokiera hobea izango dugu hurrengo osoko bilkura batean jarduteko, horren nondik 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 izendatzea. Hala egingo da oraingoan ere, apirilean baino, maiatzean, ordurako
egitasmo berrien albiste izango dugulako, eta baita eskema berri bat garatzeko aukera ere.
Natorren gaira. Gutako askorentzat batzordeen eskema izan da nagusi
Euskaltzaindiaren ibilbidean. Duela urte asko jarri zen abian, Villasanteren garaian, 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 egitasmoen lan-taldeekin kidekatu beharko duguna.
Galdera, hala ere, bestelakoa da, aintzat hartuta gero eta pisu gehiago duela egitasmo zehatzen zereginak, alegia, egitasmoetan egunero lan egiteko modua 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, Zuzendaritzak 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, nekez egin daitezkeenak beste leku batean.
Konkurrentziak gorabehera, Euskaltzaindiak badu bere leku propioa euskararen munduan, hain justu ere, goi mailako ikerketa-bideak eta horien aplikazioak 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 eskuratzeko orduan beti baita hori, egiten dugun horren seinale dudabakoa.
Horretarako ere, teknologia berriak profitatu behar, batik bat, gure edukiak egoki gizarteratzeko. Pauso esanguratsuak eman nahi ditu halakoetan zuzendaritzak, 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 bakoitzak gero garatuko duelakoan:
– Datak gorabehera, Euskaltzaindiak, datorren urtean, bere XVI. Kongresua egitea bultzatuko du. Horren xehetasunak, Iker Sailburuak eta diruzainak, nork bere arloan, emango dizkigute.
– Gure edukiak gizarteratzeko ahaleginetan eta teknologia berriak gure
barruan bultzatzeko asmotan, Andoni Sagarna euskaltzain osoak eman-

EUSKALTZAINDIAREN XV. BARNE JARDUNALDIAK - Andres Urrutia

175

go dizkigu xehetasunak, Informazio eta Komunikazio Teknologiak lantzeko gogoarekin. Esan gabe doa Euskaltzaindiarentzat arlo honek duen
garrantzia eta esanahia, egungo egoeratik aurrera joateko.
– Jagon Sailetik etorriko da beste egitasmo bat, Joseba Intxaustik atondua, euskararen historia sozialean berak duen eskarmentua, Euskararen
Liburu Zurian ere egiaztatu zuena, Euskaltzaindiak balia eta gara dezan, guztion onurarako.
– Adolfo Arejita euskaltzainak ere bere proposamena egingo digu, euskararen barruan berebiziko ondarea den ahozko tradizioaren bilketa-lana
egiteko, epez epe eta mailaz maila, gerogarrenean ere gure erakundearen 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 eragileekin Euskaltzaindiak izan behar dituen harremanei dagokiena. Zuzendaritza honen ekimenez, hitzarmenen bidez lortu da mota desberdineko eragileekin (Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioa, komunikabideak, hizkuntzaren
industriak, udalak eta abar) elkarrekin lan egiteko oinarriak jartzea, geroko batean egitasmo zehatzetan mamitu beharko dena.
Zuzendaritzaren asmo honetan, jarraitu ez ezik, sakondu ere egingo da,
hor baitago gizartearen aldetik Euskaltzaindiari aitortzen zaion itzala berresteko eta berriztatzeko modua.
Bigarrena da komunikazio eta prentsari dagokiona. Horretan, eta Euskaltzaindiaren 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 dituena. Oro har, gure irudia eta komunikazio-premiak hobetzeko ahalegin hauek
euren horretan iraungo dute, eta hobetu eta zorroztu ere egingo dira, Internetek eskaintzen duena profitatuz. Bide beretik ari dira, jakina denez, Jagonet
zerbitzua eta bestelakoak, hilero-hilero zenbaki esanguratsuak erakusten dituztenak.
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Hirugarrena da, Jagon Sailaren aldetik, Corpus Batzordeak eta Euskalkien Lantaldeak ontzen duten lana, hor baitago zinezko muina herrialde desberdinetatik datorrena egoki uztartzeko euskara batuaren baitan. Sustapen Batzordeak ere asmo berriak ditu, batik bat, nazioarteko mailan euskarari
dagozkion testuak bilduz eta euskaratuz.
Laugarrena da Argitalpen Batzordeari buruzkoa. Zin-zinez esan behar dizuet sakoneko eta ezin utzizko aldaketak behar dituela Euskaltzaindiaren argitalpen-bideak eta batzordeak berak. Hobeto baliatu behar ditugu gaurko teknologiak 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 honetan, zuzendaritzaren programan dauden puntuetan, aurreratu egin dela, beste
puntu batzuk oraindik betetzeko badaude ere. Falta diren horiek behar den moduan betetzeko asmo sendoa dauka Zuzendaritza honek, eta, horretarako, zer
esanik ez, behar du zuen guztion laguntza, eta, orobat, urgazleena eta Euskaltzaindiaren langileena.
Hortaz, laguntza eta leialtasuna beharrezkoak dira erakundearekiko, jakinik, hori bai, zuzendaritza honen zereginen gainetik dagoela guztiontzat baliagarri izan beharko lukeen Akademia. Hori da une honetan zuzendaritzako
kide guztion arreta eta ardura, eta horren gobernuan dihardugu zuen konfiantzari esker.
Konfiantza horren truk, xehetasun hauek ematen ditut, Zuzendaritzaren
ustea baita zuen konfiantza ekimen zehatzetan gauzatzea, Euskaltzaindia aurrera ateratzeko eta behar duen lekuan jartzeko.

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 deskribatuko dira, erredakzioa bideratzen duten irizpide orokorrak azaldu, oinarri
eta iturri nagusiak ezagutarazi eta lan honetarako berariaz sortu diren baliabideak aipatuko dira. Horretaz gain, orain dela urtebete inguru erredakzio lanak
abian jarri zirenetik, hilabetez hilabete egindakoaren azalpen ahalik eta zehatzena 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 proiektu 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 osatua 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-hedadura, maila eta jakintza-arloko argibideak, sinonimoak eta antonimoak, aditzoinarentzat ageri diren aukera bikoitzak (hala gertatzen denean), tradizio sendoa
duten hitz-elkartuak edo esapideak, eta beharrezko gertatzen zen kasuetan, hitzaren adierak ere bai.
Gure zeregina, hitz sarrera horien guztien barne egitura antolatu eta adieraz, 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 aldian-aldian biltzen jarraitzen du, zerrenda zuzentzen, osatzen eta eguneratzen
joateko.
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1. EUSKALTZAINDIAREN HIZTEGIAREN HITZ-SARREREN
ANTOLAKETA ETA BARNE EGITURA
1.1. Irizpide orokorrak
Hitz-sarrerak moldatzerakoan, Euskaltzaindiaren Hiztegia hiztegi orokorra dela izango da gogoan. Hala ere lan hau egiteko Euskaltzaindiaren Hiztegia 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 artean. Hiztegigilerik gehientsuenek lotsarik gabe aitortu dituzte beren zorrak,
lotsarik gabe aitortu, beraz, zein izan diren oinarri eta eredutzat erabili dituzten hiztegi eta hiztegigileak eta nor izan duten bide-erakusle. Puntu honi dagokionez, esan genezake, halako mugarri bat dugula azken urte hauetako hiztegigintzan: 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 guraso edo hartzekodun dela esan daiteke. Labur eta argi adierazteko, Azkueren
paradigmatik Mitxelenaren paradigmara igaro gara azken urteotan eta paradigma hori, I. Sarasolaren hiztegiek eta Lur eta Elhuyar hiztegiek osatuko lukete, besteak beste. Hiztegi hauen arteko antzekotasuna, sarreren barne egitura eta informazio edukian dugu batez ere.
I. Sarasolaren Hauta-Lanerako Hiztegia, Orotariko Euskal Hiztegiaren irakurketa arauemailea da, Mitxelena maisuaren gidaritzapean hasia. Lur eta Elhuyar hiztegiek berriz, ez dute ixilpean gordetzen, batari eta besteari zor diotena hizkuntza orokorreko lexiko kontuetan. Lur Hiztegi Entziklopedikoaren
(1991) lehen liburukiaren sarreran irakur daitekeenez: «Hiztegi orokorreko sarreren aukera egiteko, bada, I. Sarasola jaunaren «Hiztegi arau-emailea» izan da
iturburu nagusia, hura iristen ez denetan, berak gogo onez eskaini dizkigun gainerako 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 dagokion informazioa ere I. Sarasolaren lanei zor zaie neurri handian. Horrez gainera, kontutan hartu ditugu orobat Azkueren hiztegia, Laffitterena [...]» (XIII or.).
1993an argitaratutako Elhuyar Hiztegi Entziklopediko-an ere halaxe irakurtzen dugu: «Euskaldunon artean zabalduen dauden lanak, duda-izpirik
gabe, Xabier Kintanaren 2000 Hiztegia, UZEIren hiztegiak eta Hauta-lanerako Euskal Hiztegia dira. Horietxek (eta, noski, argitaratuta dauden Orotariko
Euskal Hiztegiko liburukiak) izan dira aipatu arazoak ebazteko erabilitako iturri 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 egileek: «Ibon Sarasolaren Hauta-Lanetarako Euskal Hiztegia: A eta B letrei dagokienez, guztiz baliagarri gertatu izan zaigu».
Inguruko hizkuntzei begira jarriz gero, eta urrunegi joan gabe, Katalunian
ere modu beretsuan jokatu dutela ohartuko gara. 1994an, Generalitataren proposamenari erantzunez, Institut d’Estudis Catalans-ek argitaratu zuen Diccionari de la Llengua Catalana-ko egileek ere, katalanezko beste hiztegi batzuekin izan zitezkeen aldeak murrizten saiatu zirela aitortzen dute, nolabaiteko
homogeneotasun bat bilatu nahian, hizkuntzaren «política lexicogràfica» delakoan. Honako hau irakur daiteke Antonio M. Badia i Margarit-ek hiztegi horri 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 baldin bada hitz batean, adostasun hori aintzakotzat hartu beharko da ezinbestean Euskaltzaindiaren Hiztegiko hitz hori moldatzerakoan. Adostasunik ezak
arazoren bat sortzen duenean, berriz, albo batera utzi beharko da sarrera horren erredakzioa, aldi baterako behintzat. Horrelakoetan Euskaltzaindiari aditzera emango zaio hitz horrek dauzkan zailtasun, korapilo eta koskak, eta beharrezko 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, adibideak, 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 ‘txarraren’ imitaziotik sortutako aldrebeskeria ugari gainditzeko. Horien artean,
honako hauen eredua nabarmenduko genuke: frantsesezko Le Petit Robert, inglesezko Oxford Advanced Learner’s Dictionary, eta gaztelaniazko M. Moliner-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 hitzen definizioa osatzeko. Esanahiaren ulermena erraztuko dute beti eta egitura 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 hitzez hitz eta letraz letra kopiatuko, euskara batura egokituta baizik.
Gramatika kategoriei, euskalkiekiko argibideei, hizkuntza mailei, gramatika 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 Sarasolaren gidaritza eta zuzendaritzapean: Elizabet Kruzeta, Ainhoa Otamendi eta
Ane Loidi (azken hau lanaldi murriztuan). Laugarren kide batek, Gabriel Frailek, Euskaltzaindiaren Hiztegirako materiala prestatzen dihardu Orotariko Euskal 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 erabiltzen den XML estandarra Hiztegi Batura egokitu da. Egokitze hori TEI
(Text Encoding Initiative) ekimenaren jarraibideen arabera egin da. UZEIk sortutako 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. Zuzenketa, egokitzapen eta bestelako premiazko aldaketak, Iñaki Kareaga Euskaltzaindiko informatikariarekin elkarlanean egin dira.

2.3. Epeak
Epeei dagokienez, Euskaltzaindiaren Hiztegiaren lehen itzuliaren erredakzioa burutzea 2008ko abenduaren 31rako pentsatua zegoen. Hala ere, aplikazio erabilgarri bat izateko epeak bete ez direnez, erredakzio epea ere berrikusi 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 zuzenketa 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 paperezkoarekin alderatzen badugu.
Interneteko bertsioa eginez gero (Internet izango da seguruenik argitalpenaren 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, paperean 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 daitezke. Ortografia hutsen eta bestelakoen zuzenketak gainera, nahi adina aldiz egin
daitezke.

3. ORAIN ARTE EGINDAKO LANA
Euskaltzaindiaren Hiztegia deituko dena egiteko lantaldea finkatu zenetik urtebete inguru pasatu da. Memento honetan, beherago aipatzen diren oztopoak gorabehera, badirudi egitekoak halako urrats edo abiada bat hartu duela, hemendik aurrera mantenduko dena. Hona, beraz, orain artekoaren kontu
errendapena.
2006ko ekaina
Lehen probak egin genituen aplikazio berriarekin. Oinarri-oinarrizko probak izan ziren, batez ere tresna berria ezagutu eta azaldu ahala informatikariari
akatsen berri emateko. Hasiera-hasierako aplikazio hark akats nabarmenak zituen 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 Hiztegian oinarrituz Hiztegi berri honetarako materiala prestatzen.
2006ko uztaila
Aplikazio berriaren erabilgarritasuna hobetzen eta akatsak zuzentzen ziren bitartean Euskaltzaindiaren Hiztegia egitasmoaren arduradunarekin, paper
gainean, lehenengo erredakzio saioak hasi genituen. Adendar-afrikaerditar hitz
multzoa landu genuen lehenik denok taldean, lehenengo zalantza eta irizpideak 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 Euskal Hiztegiko lanarekin jarraitu genuen Euskaltzaindiaren Hiztegirako materiala 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 Hiztegiko lanarekin jarraitu genuen, materiala prestatzen, tarteka informatikariarekin aplikazio berriaren akatsak zuzenduz eta hobekuntzak landuz. Hilabetearen bigarren hamabostaldian bakoitzak hitz multzo bana landu genuen,
bitartean arduradunarekin irizpideak finkatuz. Zati hauek dira Euskaltzaindiaren 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 Euskaltzaindiaren 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 honetan 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 gainean zuzendu a letrako hitzen lehenengo itzulia. Zuzenketa horretarako nahitaezkoa zen erredaktatutakoa formatu egokian inprimatu ahal izatea eta aplikazioak 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 lantaldearekin egindako bileretan zalantzak argitzen eta irizpideak finkatzen jarraitu zuen aurreko hilabeteetan bezala. Hilabete honetan egindako lana inprimatu 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 lantaldearekin egindako bileretan zalantzak argitzen eta irizpideak finkatzen jarraitu 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 lehenengo irakurketa eta zuzenketak egin dira.
Hiztegia erredaktatzeko aplikazioaren hobekuntzen artean, hilabete honetan hitz berriak sartu ahal izateko funtzioa sortu du Iñaki Kareaga informatikariak.

4. LAN TALDEAREN KEZKAK
Ikusten denez, beraz, arazoak arazo eta oztopoak oztopo aurrera egin
dugu Euskal Hiztegiaren erredakzio lanean. Arazoak arazo eta oztopoak oztopo aipatu dugu, izan ere orain arteko bidean horrelako asko izan dugula iruditzen baitzaigu.
Hasteko hiztegia erredaktatzeko darabilgun aplikazio berezia apirilean
oraindik erabat itxi gabe dago eta beharrezko ditugun hainbat hobekuntza falta dira.
Erabiltzen duguna web aplikazioa izateak ere uste baino arazo gehiago
sortu izan digu. Batetik guk espero genuena baino motelagoa da berez, eta bestetik 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 Hiztegi Modernoaren eta Ibon Sarasolaren Euskal Hiztegiaren bertsio elektronikoak 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 lerro 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-
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tzeko erabili zen irizpideak ez du orain erabat balio, orduan ez baikenekien
zein izango zen aplikazio berriarekin erabili beharko genuen lan moldea. Aplikazioa espero genuena baino motelagoa izateak eta eremuka lan egin beharrak
lana moteldu egiten du. Eta beldur gara, gainera, Elhuyar-en hiztegia eta Euskal 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 tarte 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 aplikazioa ez baita horretarako behar bezain lasterra. Gainera, goian aipatu bezala, hasieran ezarritako epeetan ere ez da lan hori kontuan hartzen.
Orain arteko atzerapenez gain Ainhoa Otamendik lau hilabeteko amatasun baimena hartu duela gogoan izan behar dugu, horrek gure lanean izango
duen galerarekin.
Bada gainera, beste kontu bat, ahalik eta lasterren argitu eta finkatzea eskatzen duena, alegia, Euskaltzaindiaren Hiztegiaren jarraipen batzordearen
gaia. Gorago adierazi dugun bezala, hiztegi hau bideratuko duten irizpide orokorren 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 zaizkio zein diren hitz horrek dauzkan zailtasun eta arazoak. Horrelakoetan, beharrezko diren argibide eta oharrez eratutako txosten bat aurkeztuko zaio dagokion 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, zenbait kontraesan edo akats aurkitu dira.
Garrantzizkoenetako bat, aditz baten laguntzailearen berri emateko erabiltzen den sistemari buruzkoa dugu. Orain arte landutako hitzetan ikusi ahal
izan dugunez, «dio ad.» gramatika oharra bi gauza ezberdin adierazteko erabili da (ik. esaterako argitarazi, ahantzarazi bezalako aditz erazleen adibideak 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 («abandonatu h. alde badera utzi», «aurreikusi h. aurrez ikusi»...), sarrera horiek erredaktatu 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, zenbait kasutan, gauza bera izendatzeko modu bat baino gehiago erabili izan dela
azken urteotako eskuliburu eta idatzietan («erkaketa / konparaketa», «zeharkako 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 aurrera egin ahala agertzen joan daitezkeenak ere eztabaidatu eta argitu ahal izateko, behar-beharrezko deritzogu Euskaltzaindiaren Hiztegiaren jarraipena
egingo duen batzorde bat eratzeari lehenbailehen. Erredakzio lanak gehiegi aurreratu baino lehen komeniko litzateke batzorde hori antolatzea, han eta hemen sor daitezkeen zalantza eta irizpide hutsuneak denbora luzez argitu eta
bete gabe egotea, oztopo handia izan baitaiteke Euskaltzaindiaren Hiztegiaren
behar bezalako erredakziorako.

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 gramatikari egiten dio erreferentzia: behin EGLU guztiak bukatu ondoren (zazpi liburuki dira orotara), hori hartuz egin daitekeen gramatika motari, alegia. Akronimoaren 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 Descriptiva de la Lengua Española, eta katalanez atera den Gramàtica del català contemporani, Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró eta Manuel Pérez Saldanya-k zuzendua. Eta hiru gramatika hauek elkarren artean komunak dituzten
puntu batzuk aipatzen nituen. Haiekin batera beste bi gehiago ere aipatzen nituen, 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, terminologia finkatu, adibideak gaurkotu, eta abar, eta, bestetik, EGLU osatu.
EGLU osatzeko bi bide erabili behar dira: han ukitutako gai batzuetan sakondu behar da. Ez da dudarik Gramatika batzordeak ere material desberdi-
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nak erabiltzeko aukera izan duela hasieran eta amaieran, hasieran ez baikenuen 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 fonetika-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 batzuetan 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 arauemailea 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 behar dugu gramatika hau kontsulta liburua izango dela, ororen gainetik, irakasleek-eta zalantzak dituztenean gauzak behatzeko toki segurua edo, gutxienez, 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 batzordearen lana litzateke eta ez, beste gramatiketan gertatu den bezala, batzuei eskatzen zaien bakarkako lana. Uste genuen, eta uste dugu, batzordearen orain arteko 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 beharko litzatekeela ikusten baikenuen.
Kontuan izan behar da, bestetik, EGO eta EGLU-VII (EGLU saileko azken liburukia) batera egin behar genituela, egutegia eta egitarauak horren arabera 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 argitaratzeko entregatu
EGO: Lan berriak eztabaidatu eta erabakiak hartu. Aurretik landutako
gaiak osatu
Hori zen orduan begiz jo genuen egutegia, pixka bat atzeratu dena, emango ditudan arrazoiengatik. Batetik, EGLU-VII uste baino zailagoa izan da.
Hori bistan gelditu da. Lan batzuk sei aldiz ere eztabaidatu dira, sei aldiz idatziz eta berridatziz guztia. Kontuan izan behar da azken liburuki honetan aztertzen 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 eztabaidatu, lehenbiziko txosten zehatza, nik neuk aurkeztu nuena. Txosten honek 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 komenigarria 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 jartzea («erlatibozko perpausak» / «perpaus erlatiboak» bezalako bikoteak batera ekarriz). Beste kontu bat da aurretik hartutako erabaki batzuk aldatzea: «predikatu osagarria» izeneko kontua, konparazione. Eta
oraindik konplikatuago eskema hartan zerbait aldatu behar badin bada,
«deklinabidea» izeneko kontzeptua bera. Hauek guztiak nahaste handia 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 dagozkienak baino. Horien artean aipatzen ahal dira predikatu osagarria,
izen motak, adjektibo motak, aditzen erregimena, eta abar. Edo, lexikoaren inguruko informazioa, aditz batua (adizki batzuk ez ditu inoiz
ere jaso Euskaltzaindiak) ergatibitatea, egitura pasiboak eta antipasiboak, mintzagaia eta galdegaia, ukagaia, eta abar. Aldi berean, ezinbestekoa ikusten genuen informazioan euskalkien arteko parekotasuna
ez haustea, batzuk besteen gainetik jarriz. Hau guztia egiteko OEHtik
informazio gehiago biltzea ezinbestekoa zen, eta, beharbada, EGLU liburukietan erabili izan dugun eskema bera egokia den ikustea.
Horretaz gain, EGOk beste kontu batzuk ere hartu beharko lituzkeela kontuan 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 liratekeenak. Ez arau bezala biltzeko, hori ez baita tokia, baina bai gramatikan, 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 eskatzen 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 adibideak denok ulertzeko moduan? Bistan da historian, hobeki esan, historian ere, oinarritu behar ditugula gramatikaren baieztapen eta ondorioak, baina adibideek, balio izatekotan, denek ulertzeko modukoak
behar dute izan. Eta EGLUn ageri diren adibideak, anitzetan aski ulergaitzak 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 kontraesanak 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. Hizkuntza bera zer den ere maiz aztertzen dute gramatika batzuek. Euskararen kasuan 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 horretan ez zen argi ikusten zer egin, baina gehienen iritzia zen mugak jartzea
komeni zela. Eta muga hauek hurbilago egon beharko luketela gramatikan dagoeneko 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 informazio xehea beren gramatikari buruzkoa. Non izan zituzten zailtasunik handienak, nola sortu ziren ezusteak, eta abar. Gauza bera egin nuen gaztelaniazko gramatikaren arduradunak izan diren Ignacio Bosquerekin eta Violeta
Demonterekin. Eta gure eta beste gramatiken arteko konparazioak ere egin nituen, landutako eskemen arabera. Hau guztia, jakina, EGLU-VIIan egiten ari
ginen lanarekin konbinatuz.
Urte horretan zehar EGLU osatzen duten liburukiak word formatura pasatu ditugu, bat izan ezik, ezinbestekoa baikenuen lan hau lehenbailehen egitea lehenbiziko urratsak emateko. Egia esan, hau Euskaltzaindiak egitea espero 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 prestatu dugu ACCESS programan, bi bertsiotan: osoa eta soildua, batzordekideen artean banatu dena. Material hori bere garaian (nahiz orain osatuago dagoen) Euskaltzaindira bidali zenez, ez du merezi hemen luzamenduetan
ibiltzea kontu honekin.
Teknikariak terminologia hori gaztelaniazko eta katalanezko gramatikekin konparatu du, eta haien eskema osoak alderatu dizkigu. Ezinbestekoa da
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beste gramatiketan gertatzen dena ikustea, ez haiek diotena besterik gabe aplikatzeko. Hots, ez dugu erdarazkoen kopia bat egin nahi euskal gramatikarekin. Kontua ez da hori, kontua da holako gauzek beti pizten dutela argia «hau
egin behar da», «beste hori atzendua dago», eta abar. Horregatik ditugu ezinbesteko erreferentzia hauek.
Bigarren lana zalantza txokoarekin lotua dago. Honetaz informazioa behar 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, arazorik gabe oraingoan. Ikusi beharko dugu hau guztia nola erabili proiektuan
zehar.

Geroztikako lanak
Gramatika batzordeak 2007ko urtarrilaren 19an egin zuen urteko lehenbiziko bilkura. Egun horretan, EGOren berri eman nuen, nola zegoen kontua
azalduz, eta eskema orokorra nola ari nintzen lantzen erakutsiz. Kontu nahasia 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 aurkeztu nuen, «EGO aurkibide zaharra eta berria» izenekoa. Denetara 46 orrialde ditu, eta hor parean jartzen dira EGLU guztien (EGLU-VII salbu, jakina)
eskema, modu berri batera ordenatua, eta EGOren eskema berria, ohar askorekin: hor zehazten da zer sartu behar den berria, zer landu behar den, zer osatu 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, batzordekide anitzek bidali dituzte oharrak, eta horiexek aztertzen ari gara.
2. Irizpide nagusi gisa onartu zen EGLU hartzea oinarritzat, eta han landu beharreko puntuak lantzea, osatzea falta ziren zenbait gauza, eta
errepikatutakoak kentzea, gramatika bera soiltzearren. Baina, aldi berean, hori guztia bukatu arte gauza berriak ez sartzea erabaki zen. Aldaketak 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 behar dugu Rudolf de Rijk zenak lehenbiziko liburukiari egin zion kritika. Betiere literaturakoak aukeratu behar baldin badira, adibide errazenetara jotzeko joera erakutsi behar dugu.
4. Liburuak gaurko EGLU guztiak baino laburragoa behar du izan, gauzak bi aldiz esan gabe, eta «doktrina emateari» beldurra kenduz. Orain
arteko liburuetan gertatzen da, maiz aski, gu geu ez gaudela ziur esaten denaz, eta gure barneko dialektika modu horretan islatzen dela. Liburu 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 dagokionez, liburua esku batek bakarrik idatzi behar du, PS-k alegia.
5. Metodologiari dagokionez oinarrizko aldaketa bat onartu zen: batzorde 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 zeharka, 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 dokumentuak 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 hasiko gara berehala lantzen.

Azken egoera
Gauzak honela, uste dugu dena behar bezala definitua dagoela dagoeneko. Eskema egina da, eta oinarrizko materialaren parte handi bat behar bezala landua. Ekainean eztabaidatuko dira azkeneko puntuak, batez ere osatu behar diren sailak. Eta berehala hasiko gara idazten. 2007a bukatu aurretik
kapitulu batzuk idatziak izango dira. Eta uste dugu 2008a bukatzen deneko lehenbiziko liburukiaren hasierako aldaketa osoa ere amaitua izango dela.

EUSKAL CORPUS ONOMASTIKOA
Euskaltzaindiaren XV. Barne Jardunaldiak
Patxi Galé García,
arduradun teknikaria
Andres Iñigo Ariztegi,
zuzendari akademikoa

Euskal Corpus Onomastiko (ECO) proiektua Euskaltzaindiak 2005. urteko maiatzean Argomaizen egin zituen XIV. Barne Jardunaldietan onartu
zuen (1).
Berehala jarri zen abian, 2005eko ekainean hain zuzen, eta orduz geroztik 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 zuzendariak 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 aipatu 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.
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2. 2005-07 epean arduradun teknikariak burututako zereginen eta lortutako 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 oniritziarekin batera.
1.2.1. 2006ko ekitaldia:
1.
2.
3.
4.

hiruhilekoa: 2006-IV-10ean
hiruhilekoa: 2006-VI-27an
hiruhilekoa: 2006-X-09an
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 Erak taulara isuritako 1190 erregistro gehiago, dagozkien lekuenormalizaziorako irizpideak eta kin loturak ezarririk
herrien izendegia izeneko laneko
datu guztiak datu-basera gehitu
2005/06/01 Nafarroako izendegia 1999-1- Erak taulara isuritako 1304 erregistro gehiago, dagozkien le1ean izeneko laneko datu guztiak kuekin loturak ezarririk
datu-basera gehitu
2005/06/07 Bera herrian falta ziren erregistro- Lekuak taulara isuritako 306 erregistro gehiago, baita berauei
en migrazio osoa (Aduana-Ka- dagozkien 1156 era dokumentalak ere (Erak taulara), behar
mioa)
bezala erlazionaturik
2005/06/09 Añorbeko erregistroen migrazio Lekuak taulara isuritako 222 erregistro gehiago, baita berauei
osoa
dagozkien 774 era dokumentalak (Erak taulara) eta 216 ahozko
lekukotzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik
2005/06/10 Donamariako erregistroen migra- Lekuak taulara isuritako 364 erregistro gehiago, baita berauei
zio osoa
dagozkien 450 era dokumentalak (Erak) eta 456 ahozko lekukotzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik
2005/06/13 Eslabako erregistroen migrazio Lekuak taulara isuritako 171 erregistro gehiago, baita berauei
osoa
dagozkien 564 era dokumentalak (Erak) eta 124 ahozko lekukotzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik
2005/06/14 Leatxeko erregistroen migrazio Lekuak taulara isuritako 173 erregistro gehiago, baita berauei
osoa
dagozkien 448 era dokumentalak (Erak) eta 126 ahozko lekukotzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik
2005/06/14 Oibarko erregistroen migrazio Lekuak taulara isuritako 331 erregistro gehiago, baita berauei
osoa
dagozkien 794 era dokumentalak (Erak) eta 345 ahozko lekukotzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik
2005/06/20 Zigako erregistroen migrazio Lekuak taulara isuritako 212 erregistro gehiago, baita berauei
osoa
dagozkien 572 era dokumentalak (Erak) eta 202 ahozko lekukotzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik
2005/06/20 Zozaiako erregistroen migrazio Lekuak taulara isuritako 72 erregistro gehiago, baita berauei
osoa
dagozkien 142 era dokumentalak (Erak) eta 67 ahozko lekukotzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik
2005/06/27 * Otsagabia-Itzaltzu 9. mugalarre- LekuAhozkoak taulara isuritako 41 erregistro gehiago, dagozko ahozko lekukotzak gehitu, kien lekuekin loturak ezarriz
Otsagabiko toponimia-bilketa taldeak jasorik, 30. liburukian agertzen ziren arren, datu-basean ez
baitzeuden
.../...
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2005/06/28 * Otsagabia herriko ahozko lekuko- LekuAhozkoak taulara isuritako 250 erregistro gehiago, dagoztzak gehitu, Otsagabiko toponimia- kien lekuekin loturak ezarriz
bilketa taldeak jasorik, 30. liburukian agertzen ziren arren,
datu-basera isuri gabe baitzeuden
2005/06/28 * Auritz herriko ahozko lekukotzak LekuAhozkoak taulara isuritako 8 erregistro gehiago, dagozkien
gehitu, Aurizko toponimia-bilketa lekuekin loturak ezarriz
taldeak jasorik, 35. liburukian agertzen ziren arren, datu-basera isuri
gabe baitzeuden
2005/07/08 * Ahozko informatzaileen datu- LekuLekukoak taula ordezkatu eta datuen iturri bezala aipatzen
basea osatu eta bakoitzari dagoz- ziren «gaztelaniazko» nahiz «euskarazko inkesta» adierazpideen
kion lekukotzekin lotu
ordez, informatzaileen datu-basea osatu da, horretarako 900
erregistro berri editatuz eta gaineratuz. Ahozko lekukotza bakoitza 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 Lekuak taulara isuritako 108 erregistro gehiago, baita berauei
osoa
dagozkien 312 era dokumentalak (Erak) eta 59 ahozko lekukotzak ere (LekuAhozkoak), behar bezala erlazionaturik
2005/07/12 * Egitasmoaren txostenaren aton- Egitasmoaren txosteneko bibliografia arau ortotipografiko
dura
eguneratuen arabera idatzi, bereziki erauzi beharreko bibliografiari dagokionaz
2005/07/18 Nafarroako udalerrietako oharrak Nafarroako datu-baseko udalerriei dagozkien oharrak gainera(herriaren deskribapena, historia, tu, euskarazko bertsioan. Halakorik ez dugunean –asko gaztelaniaz baizik ez baitaude–, identifikatu eta liburukietatik jasohizkuntza...)
tzeko zehazki kokatu (liburukia-orrialdea). 103 herri daude
egoera horretan.
2005/09/12 Euskal Autonomia Erkidegoko Inoiz ofizial izandako biztanle-entitate guztien fitxak gehitu
udalerri eta herri ofizialen erre- dira Lekuak taulara, udalerri eta herrien artean, guztira 1686
erregistro gehiago alegia.
gistroak gehitu
2005/09/12 * 1976ko Herri eta herritarren Euskera aldizkarian [XXI (1976-I), 287-315] Jose Luis Lizunizendegia laneko erak gehitu
diak eta Henrike Knörrek 1976an paraturiko Herri eta herritarren 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- Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako Idazkaritzak 1986an
mi Elkarteko herrien izenak lane- argitaraturiko Euskal Herriko Autonomi Elkarteko herrien
ko erak gehitu
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 aldizkarian plazaraturiko Euskal Autonomia Erkidegoko Biztanle-Entitateak lanean agertzen diren
izenak gehitu

Euskera agerkarian [XLV (2000-2), 1183-1252] Jose Luis Lizundiak aurkeztu eta Mikel Gorrotxategik 2000. urtean argitaraturiko Euskal Autonomia Erkidegoko Biztanle-Entitateak lanean zerrendaturiko izenak, hala udalenak nola herrienak, Erak
taulara isuri, guztira 1577 erregistro, dagozkien loturekin.

2005/09/12 * 2001. urtean EUDELek argitaraturiko Euskal Autonomia Erkidegoko Biztanle-Entitateak lanean agertzen diren izenak
gehitu

Euskadiko Udalen Elkarteak (EUDEL) 2001. urtean argitaraturiko 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- Euskaltzaindiak argitara ateratako arauetan oinarriturik, Lapurdi,
ratu
Nafarroa Beherea eta Zuberoako udalerri eta herriei dagozkien fitxak
sortu. Ondorioz, 370 erregistro gaineratu ziren Lekuak taulara.
2005/09/22 Iparraldeko herri izendegien Euskaltzaindiak emandako Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuarauetako datuak jaso
beroako herri izendegietan agertzen diren arauen datuak Erak
taulara isuri, bide batez, fitxa horietan agertzen diren lemak
eguneratuz. Zehazki, Zuberoako herri eta herritarren izendegiak 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- Arabako Foru Aldundiko Toki Administrazioaren Sailak Web
degiko datu ofizialak (udalak eta orrian eskaintzen duen 2005eko izendegi eguneratuaren datuak
herriak) jaso
jaso eta dagozkien lekuekin lotu. Guztira, Erak taulara isuritako
428 erregistro. Bide batez, izendegi horrek ematen dituen herrien altuera eta data horretako biztanleria ere jaso ziren.
2005/09/25 Gipuzkoako herri izendegiaren Euskaltzaindiak 140. arauan emandako Gipuzkoako herri
arauari dagozkion datuak jaso
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 Euskera agerkarian [XXIII (1978-1), 317-334] agertu zen leheHerriko udalen izendegiaren da- nengo Euskal Herriko udalen izendegian datozen datuak jaso
eta Erak taulara isuri, behar bezala udalerri horietako erregistuak jaso
troekin erlazionatuz. Guztira 651 erregistro eta haien loturak.
2005/09/28 * Euskaltzaindiaren Euskal He- 1979 urtean liburuxka gisara argitara atera zen Euskal Herriko
rriko udalen izendegia liburuxka udalen izendegiko datuak Erak taulara isuri eta dagozkien erregistroekin lotu. Bide batez, herritarren izenak ere gaineratu ziren
lekuen fitxetara. Guztira 655 erregistro eta haien loturak.
2005/10/06 Euskal Herriaren, erkidego poli- Euskaltzaindiak 45, 57 eta 139. arauetan emandako era
tikoen eta herrialdeen arauetako arauzkoei buruzko datuak gaineratu dira Erak taulan beharrezko erreferentzia guztiak emanik eta erlazio guztiak ezarridatuak jaso
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, bakoitzari 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 etimológico de los nombres de los montes y ríos de Navarra lanean aztertzen diren leku-izenak Erak taulara gaineratu, bakoitzari dagokion
erlazioa jarrita. Halaber, egileak ematen dituen azalpen etimologiko eta linguistikoak Lekuak taulako Etimologia esparruan hitzez
hitz jaso. Guztira 1225 oronimo eta 467 hidronimo. Honez gainera, dokumentaturiko beste 600 eta 308 era berri gaineratu dira,
hurrenez hurren, dagozkien lekuekin erlazioan jarririk.

2005/12/14 Espainiako autonomia erkide- 1995ean 32. arauan argitara ateratako Espainiako autonomia
goen, probintzien eta hiriburuen erkidego, probintzia eta hiriburuen izenak Exotoponimia datuizendegia jaso
basera gehitu, lekuak sorturik eta dagozkien erekiko erlazioak
ezarriz. Guztira 115 leku eta 75 era berri.
2005/12/15 Frantziako Errepublikako eskual- 1995ean 36. arauan argitara ateratako Frantziako Errepude izenak titulua daraman arauko blikako eskualde izenak, baita departamendu nahiz berauen
datuak jaso
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, herritarren 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 gehitu 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 nagusi 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 azpikontinente batzuen izenak dakartzana. Guztira 18 leku gehitu
ziren Exotoponimia datu-basera eta beste horrenbeste era.

2005/12/19 Munduko geografiako zenbait 1995eko abenduaren 29an onarturik, 52. arau legez ere eman
izen (mendiak, ibaiak, itsasoak) zen argitara izen lerrokada hau, munduko mendikate, ibai eta
titulua duen arauko datuak jaso itsaso garrantzitsuenen izenak finkatzen zituena. Guztira 41
leku gehitu ziren Exotoponimia datu-basera eta beste horrenbeste era.
2005/12/19 Ibaiak izeneko arauko datuak 1996ko maiatzaren 31n onarturik, 59. arau legez ere eman zen
jaso
argitara izen lerrokada hau, munduko ibai garrantzitsuenen
izenak biltzen zituena. Guztira 74 leku berri (Exotoponimia) eta
88 era gehitu ziren datu-basera.
.../...

212

EUSKERA - LII, 2007, 1

.../...
Data

Zeregina

Emaitza

2005/12/19 Aintzirak izeneko arauan datozen 1996ko maiatzaren 31n onarturik, 60. arau legez ere eman zen
toponimoak jaso
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 1997ko martxoaren 21ean eta apirilaren 25ean onarturik, 70.
leku izenak eta informazioa jaso arau legez ere eman zen argitara exotoponimoen zerrenda
hau, mundu zabaleko uharte nagusiak biltzen dituena. Guztira 177 leku berri Exotoponimia datu-basean eta erlazionaturiko 180 era.
2005/12/20 Euskal deituren izendegia laneko
erregistroak, baita ondoren onarturiko beste batzuk, datu-basean
jaso

1998an argitaratu ziren Mikel Gorrotxategik paraturiko euskal
deituren zerrendak, Euskal Herriko errolda zerbitzuetan jendeak bere deiturei euskal idazkera propioa emateko aukera izan
zezan. Argitalpenean Madrilgo Justizia Ministerioak eta Gasteizko 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 agertzen diren arren, Euskaltzaindiaren Web orriko EODA izendegietan eskaintzen ziren datu berri asko ere gehitu dira.

2005/12/30 Euskal izendegia (Ponte izende- Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Gaietako Sailak
gia) izeneko liburuan datorren 2001ean argitaraturik eta Euskaltzaindiko Onomastika Bainformazioa datu-basera jaso
tzordeko kide diren Mikel Gorrotxategik eta Patxi Salaberrik
prestaturiko izendegi honetako informazioa gehitu zaio datubaseari. Hiztegi moduan azalpen eta guzti agertzen diren izenak nahiz liburuaren amaieran datozen aurkibideetakoak agertzen 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- 1997an 66. arauan argitara ateratako Santutegiko izen ohikoeneko arauko datuak jaso
nak jaso, eta datu-basera gehitu, ponte-izenen arauzko era dokumental gisara, behar zelarik, izen-erregistro berria sortuz.
Guztira 31 izen berri eta 309 era, denak behar bezala erlazionaturik.
2006/01/03 Grezia eta Erromako pertsonaia 1998an argitara ateratako 82. araua, Grezia eta Erromako permitologikoak izena duen arauko tsonaia mitologikoak izenburua daramana, datu-basera gehitu.
Guztira 253 era dokumental gehitu dira Erak izeneko taulara,
datuak jaso
eta 237 erregistro berri Izenak taulara.
2006/01/04 San, santu, done eta besteren 2003an argitaratu zen 125. arauak, San, santu, done eta besteerabilera izeneko arauko datu ren erabilera finkatzen zuen euskara jasorako. Adibide nahiz
zerrenda osatu bezala aipatzen ziren santu izen guztiak gaineonomastikoak jaso
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- 2003an argitaratu zen 129. arauak, Aita Santuen izenak ematen
tuak jaso
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 1997an argitaratu zen 76. arauak, Latin eta greziar pertsona
klasikoak izeneko arauak dakar- izen klasikoak euskaraz nola eman behar ote diren finkatu zuen.
tzan datuak jaso
Arau horretako izen guztiak gehitu dira datu-basera, erregistroen arteko lotura guztiak ezarriz. Guztira 370 izen berri eta
391 era.
Azkeneko emaitzak:

Izaera
Lekuak
Exolekuak
Izenak
Deiturak
Iturriak
Era dokumentalak
Informatzaileak
Ahozko lekukotzak

Urte hasiera

Urte amaiera

100646
0
0
0
585
235770
2
91397

103117
1073
3118
9479
663
268561
900
91397

2.2. 2006tik aitzinekoak
2.2.1. 2006ko ekitaldia (urte osoa)
Data

Zeregina

Emaitza

2006/01/23 * 1916an Errege Dekretuz aldatu- 1916ko Boletineko eranskinean jasotzen diren Araba, Bizkaia,
riko udalerrien lekukotzak jaso 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- 2005. ekitaldian zehar jasotako bibliografia eta iturri berrien
ra egokitu eta datuz hornitu
zerrendak datu-basera gaineratu, besteak beste, toponimia datuen erauzketa maila adieraziz eta edozein unetan zerrendak
papereratzeko tresna egokiak sortuz. Modu honetan, aurrerantzean toponimiarako interesgarria izan daitekeen iturrien zerrenda ireki hau datu-basean bertan kudeatu ahalko da. Guztira 727
iturri berri gaineratu dira Iturriak taulara
2006/02/03 Herrietako euskarazko oharrak Aurreko ekitaldian identifikatu genituen Nafarroako 104 herrigehitu, falta zaienean
tako fitxetan, oharren (geografia, historia, hizkuntza...) euskarazko bertsioa falta zela eta liburukietatik aterata, Lekuak taulako
dagokien esparruan jarri dira.
.../...
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2006/02/16 NA.TM bildumako lehenengo bost Nafarroako Toponimia eta Mapagintza bildumako lehenengo
liburukien datuak birpasatu
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- Patxi Salaberri Zaratiegik idatzitako «Origen y significado de la
ponimia en Navarra» artikuluko toponimia en Navarra [in RAMÍREZ SÁDABA, José Luis
oharrak jaso
(koord.) La onomástica en Navarra y su relación con la de
España; actas de las primeras jornadas de onomástica (Pamplona, 2003), Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Iruñea, 2005,
91-127 orr.] ponentzia aberatsean jasotzen diren Nafarroako toponimia nagusiari buruzko ohar etimologikoak jaso eta dagozkien 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- Nafarroako Toponimia eta Mapagintza bildumako zenbait litorikoak datu- basera gehitu
burukitan, leku-izenen aurkibidearen aurretik eta eranskin moduan, aztertu diren herrietan dokumentaturiko toponimo dokumentalen 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 daudelarik.
2006/03/04 * Era «zurtzak» lekuekin lotzeko Toponimo dokumental historiko ugariak gaineratu ondoren, eta
tresna sortu
aurrerantzean datu- basean honelako datu dokumental huts gehiago gehituko direnez, Erak taulan bai baina Lekuak taulako
erregistroekin loturarik gabeko eren kopurua izugarri handituko
da. Modu honetan, Erak taula, egiazko fondo dokumental bilakatzen 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 erlazioak ezartzeko bigarren lan bat ekarriko du etorkizunean. Oraindik
horretan aritzeko aurreikuspenik ez daukagun arren, lotura horiek ezartzeko formulario berezi bat gauzatu dugu.
2006/03/30 Luis Eleizalderen Listas alfabéticas de voces toponomásticas vascas 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 eskasagatik, 144 leku geratu dira kokatu gabe eta 38 zer diren zehaztu gabe
(25ek dute gabezia biak).

2006/03/30 Agirre Gandariatsen Las dos primeras crónicas de Vizcaya liburuko datu onomastikoak taula
bihurtu eta migraziorako prestatu

Sabino Agirre Gandariatsek argitara ateratako Bizkaiko lehenbiziko 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 paratu ditu. Datu onomastiko hauek antroponimo eta leku-izenen
artean bereizturik jaso badira ere, lehenengoek sarritan toponimo 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 liburuaren datu dokumentalak taula egoki
batean jaso eta migraziorako prestatu

Lope García de Salazarrek XVI. mendean idatzitako Bienandanzas 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. Migraziorako, Ángel González Herrerok transkribaturik, Bizkaiko
Aldundiak 1967an eginiko argitalpena erabili da, baina ez beronen aurkibidea, akats ugari dituela uste dugulako. Izen hauetarik
gehienek Bizkaiko lekuei egiten diete erreferentzia eta, horregatik, Erak taulara isuri ordez, aparteko taula batean gorde dira,
Bizkaiko leku haiek Lekuak taulan ditugunean migratu eta bakoitza dagokionarekin erlazionatuko direlako esperantzatan. Guztira 6381 era dokumental.

2006/04/25 Luis Maria Mujika Urdangarinen
Latina eta erromanikoaren eragina euskaran liburuan ageri diren
datu onomastiko guztiak taula
egoki batean jaso eta migraziorako 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 batera pasatu dira, Euskal Herri osoko lekuen datu-basea osatutakoan migrazioa erraz burutu ahal izateko. Datu-base honen
interesa, lekukotza dokumental gisara ez, baina izenen etimologia eta eboluzioa ikertzeko izan daiteke baliagarria.
.../...
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2006/04/28 * Era dokumental errepikatuak Era dokumental bakar bat leku bat baino gehiagorekin erlazioan jar
ezabatzea eta erregistroen arteko zitekeenean, zenbaitetan, lekukotza hari zegokion informazio osoa
erlazio guztiak eguneratu
errepikaturik gorde izan da datu-basean, era haietarik bakoitza leku
bakar banarekin erlazionaturik egon zedin. Eginbide horren ondorioz, 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 dagozkion leku guztiekiko erlazioa mantenduz, ordea. Modu honetan,
lehen bistaratzen zen informazio berbera agertzen da orain, erregistro 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 izeneko lanean ageri diren ahozko
lekukotza guztiak jaso eta dagozkien lekuekin erlazionatu

1990ean Nafarroako Gobernuak eta Euskaltzaindiak argitaraturiko 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 dagozkien 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 izeneko lanean ageri diren lekukotza
dokumental guztiei jatorrizko
erreferentzia jarri

Aipaturiko lan horretan ageri diren lekukotza dokumentalak NHI
erreferentzia huts sekundarioarekin jaso ziren Nafarroako Toponimia eta Mapagintza bilduman eta hala zeuden gure datu-basean.
Era dokumental horien erreferentzia guztiak banan-banan konprobatu eta dagokien iturri eta erreferentzia jatorrizkoa jarri zaie,
zeudenak zuzenduz eta falta zirenak behar bezala gaineratuz. Hasieran 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 berarekin. Honez gainera, lan honen 225-245 orrialdeetan agertzen den
izen normalizatuen zerrenda (Euskaltzaindiaren 1990eko proposamenak) 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 onomastikoaren migrazioa

1945ean Julio Caro Barojak argitaratu zuen eta euskal hizkuntzaren historiaren ikaskuntzan iraultzailea izan zen Materiales
para una historia de la lengua vasca en su relación con la latina lanak, informazio ugaria du epigrafiaz, pertsona-izenez,
toponimiaz eta horien guztien balizko etimologiaz. Datu korpusari gure Erak taularen egitura eman zaio eta aparteko taula
batean gorde da, kontsulta bereiziak egiteko tresna ere sortuz.
Guztira 1896 erregistro berri jaso dira.
.../...

EUSKAL CORPUS ONOMASTIKA - Patxi Galé García, Andres Iñigo Ariztegi

217

.../...
Data
Zeregina
Emaitza
2006/06/22 NA.TM bildumako VI, VII, VIII, Nafarroako Toponimia eta Mapagintza bildumako beste bost
IX eta X. liburukien datuak birpa- liburukiren erregistro eta datu guztiak birpasatu egin dira, loturak ondo ezarrita daudela ziurtatu eta ezer falta ez dela konprosatu
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 Frai Joan Zumarraga durangarrak, 1537an, Mexikoko apezpikua
Mexikotik idatzitako euskarazko zela, idatzitako euskarazko gutunean ageri diren datu onomasgutuneko datu onomastikoak tiko guztiak erauzi eta Erak taulara migratu dira, dagozkien
lekuekin, exonimoekin nahiz ponte-izenekin dituzten erlazioak
erauzi eta migratu
ezarriz. Guztira 8 erregistro berri Erak taulan.
2006/07/05 Pablo Pedro Astarloaren Apología Pablo Pedro Astarloak 1803an argitaraturiko Apología de la
de la lengua bascongada laneko lengua bascongada lanean ageri diren datu onomastikoak jaso
eta egitura egokian gorde dira datu-basean, Erak taulara noiz
datu onomastikoak jaso
isuriko diren zain. Gehienak etimologia bitxiak dira, baina datubase interesgarria izan daiteke, besteak beste, toponimia ikerketen historiaren memoriarako. Guztira 418 erregistro.
2006/07/14 Resurrección María Azkueren Resurrección María Azkue Aberasturik 1923-1925ean argitara
Morfología Vasca lan deskripti- emandako Morfología Vasca, gramática básica dialectal del euskeboan datu onomastikoez egindako ra lanean, onomastikaren gaineko ohar eta aipamen asko egiten dira.
Datu horiek guztiak jaso eta taula egoki baten egituran gorde dira,
aipamen guztiak jaso
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- Azkueren Morfologia Vasca argitara ateratzean, La Gran Encigía Vasca lanari eginiko oharre- clopedia Vascak III. liburukiaren amaieran Seber Altube Lertxundi euskaltzainak 1934an lan hari eginiko oharrak ere eman
tako datu onomastikoak jaso
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, Nafarroako Toponimia eta Mapagintza bildumako beste bost
XIV eta XV. liburukien datuak liburukiren erregistro eta datu guztiak birpasatu egin dira, loturak ondo ezarrita daudela ziurtatu eta ezer falta ez dela konprobirpasatu
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 NA.TM bilduman azterturiko barruti batean baino gehiagotan
kudeaketarako tresna eta metodo- (udalerriak, kontzejuak, elkarrekikoak...) dauden «lekuak», hainbeslogia
tetan agertzen dira fitxaturik, barruti bakoitzeko behin, alegia.
Bereziki gertatzen da hau izaera lineala duten objektu geografikoekin (ibaiak, errepideak, trenbideak...), izaera hedatua dutenekin
(basoak, larreak, aurkintzak...) eta mugetan ohi daudenekin (mendiak...). 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, lekuak dituen izen desberdinen berri agertzen duena. Era berean, fitxa
desberdinetan barreiaturik dagoen informazio guztia (oharrak, etimologiak...) 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, informazioa galtzeko edo nahasteko arrisku handia legokeelako.
Horrenbestez, bi ekinbide jarri ditugu martxan. Lehenik, liburukien dokumentazioaren birpasa zehatza egitearekin batera, errepikapen hauen ezabaketa arretatsua egitea. Birpasa egitean, liburuki bakoitzeko barrutietan (udal nahiz kontzejuetan)
errepikatzen diren fitxak oso erraz identifikatzen dira eta fitxa
horiek elkartu egin ditugu formulario eta makro batzuen laguntzaz, nahiko modu manualean, hala ere, zeren maiz egiaztabide
kartografikora jo behar baita leku berbera ote den jakiteko. Hiruhileko honetan aztertu ditugun XI-XV liburukiez gainera, orain
arte egindako guztietan ere bilatu eta desegin dira errepikapen
hauek (I-X). Hortaz, aurrerantzean liburukien birpasa patxadatsuagoa 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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.../...
Data
Zeregina
2006/10/10 Andres Iñigo Ariztegiren Toponomástica histórica del Valle de
Santesteban de Lerín laneko datu
guztiak jaso

Emaitza
Andres Iñigo Ariztegiren doktorego tesia izan zen Toponomástica histórica del Valle de Santesteban de Lerín lanak, 1996. urtean 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 datubasera, hala leku berriak zirenak, nola jadanik fitxa zeukatenak.
Egilearen arautze proposamenak ez ezik, agertzen diren lekukotza dokumental eta ahozko guztiak ere gaineratu dira, baita
hizkuntza nahiz historia edo geografia oharrak ere, kasu guztietan datuen jatorria gordez. Guztira 1829 erregistro berri gehitu
dira Lekuak taulara, 2711 ahozko lekukotza (LekuAhozkoak),
12734 lekukotza dokumental (Erak) eta 58 datu-iturri berri (Iturriak). 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 Izen propioen arauzko erak erabakitzeko irizpideak etengabeko
taulak sortu eta argitara atera di- eginbidean daude. Hala ere, gaur egun toponimia ikerketak egitean,
renak gaineratu
seinaleztapenak iradokitzean, ponte-izenen nahiz deituren euskal erak
erabakitzean eta abar, irizpide batzuk erabiltzen ditu Onomastika batzordeak. 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 batzordeak onetsi zituen («Nafarroako toponimia nagusiaren normalizaziorako 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 Gorrotxategi Nietok paratutako Euskal deituren izendegiaren atarikoan
(Justizia Ministerioa & Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza 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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.../...
Data

Zeregina

Emaitza

2006/10/31 Sabino Aranaren Deun ixendegi Sabino Arana Goirik 1897an egin eta Luis Eleizaldek 1910ean
euzkotarra zerrendetako pertsona argitaraturiko Deun-ixendegi euzkotarra (Euzko-Alderdi Jelizenak jaso
W]DOLD·UHQ (X]NHUD·UHQ %L]NDL%DW]DU 2UGLD %LOER   ODQHDQ
datozen santuen izenen euskal ordainak jaso dira. Erdara-euskara hurrenkera duten zerrendak aukeratu dira, lanaren asmoa
gaztelaniazko izendegia euskaratzea izan baitzen, itzulpenean
gizonezko eta emakumezkoentzako ordaina ematen dela. Guztira 957 erregistro berri gaineratu dira Erak taulan. Izenekiko
loturak egin gabe utzi dira, lotura hauek ezarri aurretik, batzordeak onarturiko Euskal ponte-izendegian baliokiderik ote
daukaten –eta berau zein ote den– aztertu behar baita.
2006/11/14 Orotariko Euskal Hiztegia osa- Luis Mitxelenak diseinatu eta haren ondoren Ibon Sarasola euskaltzeko korpuseko datu onomas- tzainaren zuzendaritzapean gauzaturiko Orotariko Euskal Hiztetikoak jaso
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 agertzen den testuingurua ere gaineratu da datu-basera, hala leku izenak, 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 interesgarria izango litzatekeen arren. Akatsak akats, oso korpus handia eta
interesgarria izango delakoan gaude, guztira 162324 erregistro gehitu 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, Nafarroako Toponimia eta Mapagintza bildumako beste bost
XVIII, XIX eta XX. liburukien liburukiren erregistro eta datu guztiak birpasatu egin dira, loturak ondo ezarrita daudela ziurtatu eta ezer falta ez dela konprodatuak birpasatu
baturik. Liburuki hauei (XVI-XX) egiten zaizkien erreferentzia
guztietan orrialdea ere gehitu da. Honenbestez, konprobatuta
daude jadanik bildumako lehenengo hogei liburukiak.
Azkeneko emaitzak:

Izaera
Lekuak
Exolekuak
Izenak
Deiturak
Iturriak
Irizpideak
Era dokumentalak
Informatzaileak
Ahozko lekukotzak

Urte hasiera

Data honetan

103117
1073
3118
9479
663
0
268561
900
91397

103912
1073
3118
9479
1828
390
(14310 +) 510970
967
95847
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2.2.2. 2007ko ekitaldia (urtarril-martxoa)
Data

Zeregina

2007/02/08 Euskaltzaindiak onarturiko Bizkaiko eta Arabako izendegiak
(145 eta 150. arauak) datu-basera
gehitu

2007/02/12 Euskaltzaindiak onarturiko Antzinateko eskualde eta hirien
izendegiak (142 eta 147. arauak)
datu-basera gehitu. Halaber Euskal Herri inguruko exonimoen
izendegia (149. araua)

2007/02/26 Nafarroako errepide sare ofizialeko datu eguneratuak datu-basekoekin alderatu eta zuzenketak
eginik, fitxa errepikatuen informazioa bateratu

2007/03/01 * Euskal Mendizale Federazioak
Euskal Herriko Mendien Katalogoan onartzen dituen gailur ofizialen izenen azkeneko zuzenketak jaso

Emaitza
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 eskualde antolaketa berari egokitu zaio LekuNon taula, bilaketak ere
eskualde horien arabera egitea ahalbidetzeko. Guztira Bizkaiko
123 erregistro eta Arabako 61 izan dira.
Exonomastika azpibatzordeak proposatu eta euskaltzain osoen
batzarrak onarturiko izendegi batzuek arau maila dute eta informazio 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 taulako 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 (herritar izena, izen klasikoa, aldaerak eta abar) dagokion esparruan
dutela eta era dokumentalekiko lotura behar bezala ezarririk.
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 hasieran errepide-kodea zeukaten 1119 fitxa zeuden eta txukuntze
lana amaitutakoan 458. Bistan denez, lan konplexu honen ondorioz, leku erregistro eta eren kopurua jaitsi bada ere, ez da
horregatik informaziorik galdu.
Onomastika batzordeak Ziordian, 2007ko otsailaren 16an
onarturiko azkeneko zuzenketak Mendien Katalogoaren argitaraldi 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. hurrengoa). Zuzenketa hauek erregistroen lema nagusietan eta izen
ofizialetan izan dute isla, baina ez dira jaso era bezala.
.../...
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.../...
Data

Zeregina

Emaitza

2007/03/01 * EODAko taulak eguneratzeko ECO datu-basearekin estekaturik, aplikazio berria eraiki da,
aplikazio automatikoa
Euskaltzaindiaren Web orriko Euskal Onomastika Datu-basean
agertzen den informazioa era azkar batez eguneratu ahal izateko. Aplikazio horri esker, bost komando-botoi sakatze hutsarekin, 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 Saihestekoa izeneko esparruen edukia, nahiz eta haien bidezko
bilaketa ere egiten duen. Adibidez, «Guetaria» eskatzean «Getaria» erregistroa emango du, baina «Erdal era: Guetaria» informazioa erakutsi gabe.
2007/03/29 NA.TM bildumako XXI, XXII, Nafarroako Toponimia eta Mapagintza bildumako beste bost
XXIII, XXIV eta XXV. liburu- liburukiren erregistro eta datu guztiak birpasatu egin dira, lokien datuak birpasatu
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 udalerrien izen ofizialen zerrenda
jaso

Azkeneko emaitzak:

Eusko Jaurlaritzako Lehendakariordetzak noizean behin argitara ematen duen zerrenda informatiboko datuak Euskal Herriko
Agintaritzaren Agiritegian plazaratzen dira eta izen ofizialen
zerrenda eguneratua izaten da. Kasu honetan 2007ko martxoaren 22ko aldizkarian (7063-7065 orr.) argitaratutako zerrenda osoa jaso da, guztira 251 erregistro berri Erak taulara, eta
dagozkien lekuekin erlazionatu dira. Izen ofizialen edukia ere
konprobatu da eguneratua ager dadin.
Izaera
Lekuak
Exolekuak
Izenak
Deiturak
Iturriak
Irizpideak
Era dokumentalak
Informatzaileak
Ahozko lekukotzak

* Urteko kronograman aurreikusitakoez gain egindakoa.

Urte hasiera

Data honetan

103912
1073
3118
9479
1828
390
(14310 +) 510970
967
95847

102639
1408
3118
9479
1836
390
(14310 +) 513171
967
95835

«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 nabarmendua.
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 egoera azaltzea eta aztertzea genuke xede. Iragana ikertuko da, batetik, baina, bestetik, 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 bitartez.
3. Erakusketa / azoka bat, erakunde eta elkarteen argitalpenak erakusteko 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 ikusi beharko du.
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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, hizkuntzen 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)

PIRINIOAK: HIZKUNTZAK ETA LITERATURAK - Henrike Knörr

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 Biltzarraren lehen egitasmoa. Alderdi akademikotik prestatu du XVI.a izan daitekeen 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, urriaren 3, 4 eta 5ean; Leioakoa, 1994.ko urrriaren 3, 4, 5 eta 6an eta datorren urtean betetzen direla Euskaltzaindiaren sortze erabakiaren 90 urteak.
– Biltzarra arintzeko zenbait emanaldi antolatzeko asmoa dugu: erakusketa, 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 hizkuntzekin zerikusia dutenekin.
– Babesak: aurrekontu eta, oro har, diru babesen aldetik, Nafarroako Foru
Erkidegoko agintarien laguntza izango da lehendabizi kudeatu behar duguna. Hala ere, Diruzaintzaren ikuspegitik, kontuan izanik Pirinioetako
hizkuntzak eta literaturak dela begiz jotako gai nagusia, Aragoiko Diputazio Generalera, Huescako Diputazio Probintzialera, Kataluniako
Generalitatera, agian Andorrara eta borondatea duten neurrian, Frantses
Errepublikaren Hegoaldeko hiru Eskualde Kontseiluetara.
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– Antolakizun Batzordea: datorren hileroko batzarrean Euskaltzaindiaren
Batzorde Organigrama berria hornitzen denerako proposatuko dugu Antolakizun Batzorde zehaztu bat. Oraingoz, ni neu, Diruzain legez; Andres Iñigo, Nafarroako Ordezkari bezala; Juanjo Zearreta, Kudeatzaile
gisa eta Pello Telleria, Idazkariorde denetik. Beste norbait edo norbaitzuk sartzekotan, Nafarroako besteren batekin behintzat kontatu beharko da, «in situ» lankideak izateko.
– Biltzarrek ongi eratzeko, batzorde akademiko eta antolakizunezkoaz
gain, Araudi propio bat behar izaten dute: hitzaldi eta txostenen bereizketa, txostenen onarpena, eztabaidaketa prozedura, erakunde harreman eta prentsa, dieta eta gastuak, azpiegitura eta gainontzeko xehetasunak Erregelotan finkatuko dira, garaiz, Zuzendaritzaren bidez, osoko
bilkura batera aurkeztuko direlarik.

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, gramatika-legeak azaltzea, gomendioak eta arauak ematea, hiztegi orokorrak eta
bereziak argitaratzea, Hizkuntza Atlasa eta Onomastika Izendegiak argitaratzea, 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 urteotan, baina gaur egun Euskaltzaindiak eduki asko eta garrantzi handikoak ditu
plazaratzeko, teknologiak ekarri dituen erraztasunei probetxua ateratzen asmatuz gero, orain duten baino askoz zabalkunde handiagoa izan lezaketenak
(Ikus Eranskinean behin-behineko zerrenda).
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek azken aldian izan duten garapenak antzina egin ezin ziren gauza asko, materialki ezinezkoak zirelako edo dirutza handiak eskatzen zituztelako, bideragarri bihurtu ditu. Horrela 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 aztertzea eta erabakiak hartzea eskatzen du. Hainbat dira landu beharreko ikuspegiak, besteak beste:
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1.1. Edukiak erabiltzea eta gizarteratzea
1. Euskaltzaindiaren edukien inbentario zehatza egitea.
2. Edukien egitura aztertzea, h.d. paperean soilik dauden, euskarri digitaletan dauden, zer formatu duten, etab.
3. Edukien erabiltzaile-moten eta haiei eman beharreko zerbitzuen azterketa 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 azterketa 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-baliabideak aurreikustea eta jartzea.
10. Akademiatik kanpora burutu beharreko lanak zein izango diren erabakitzea, haiek gauzatzeko erakunde, lankide edo enpresak aukeratzea, kontratuak sinatzea, epeak eta kalitatea kontrolatzeko neurriak
ezartzea.
11. Edukiak gizarteratzeko planaren aitzinamendua kontrolatzea eta aurreikusitako epeekiko eta kostuekiko diferentziak mugatzeko neurriak
hartzea.
12. Gizarteratutako edukien erabilera egokia sustatzea.

1.2. Testu-corpusak elikatu, egituratu, bateragarri bihurtu eta gizarteratzeko beharra
Gaur egun hizkuntzaren ikerketa testu-corpusetan oinarritzen da, esan
nahi baita testu-multzo handi egituratutan. Hizkuntzalaritzan ez ezik, hizkuntzaren prozesamendu automatikoan ere corpusak funtsezkoak dira.
Herrialde askotan, hizkuntza-akademiek edo antzeko erakundeek beren
xedeen artean testu-corpusak antolatzea eta lantzea lehen mailakoak dituzte.
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Euskaltzaindiak ere aspaldidanik dihardu testu-corpusak eratzen. Hor daude 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 historikoen aldetik eta, denbora geratzen ez den zerbait denez, jarraipena ere eskatzen ari dira.
Badira, Akademiaren barruan nahiz kanpoan beste testu-multzo batzuk,
tamaina, eduki, egituratze-maila eta xede desberdinetakoak, Euskararen Erreferentzia-Corpuserantz abiatzeko osagaiak izan daitezkeenak.
Hori guztia kontuan izanda, edukiak gizarteratzeko planaren barruan, leku
berezia izan beharko lukete, alde batetik, euskarazko testu-corpusak elikatzeko, egituratzeko, estandarizatzeko eta erabiltzaileen eskueran jartzeko lanak
koordinatzeak eta bestetik Euskararen Erreferentzia-Corpusa lantzeko oinarriak jartzeak.
Bistan da euskal munduan hainbat erakunde ari direla arlo horren inguruan 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 dagozkionetan erakunde aholku-emaile ofiziala da, gizartean itzala du, hainbat
erakunderekin hitzarmenak ditu eta ibilbide luzea du horrelako lanetan.
Hortaz, proposatzen da, edukiak gizarteratzeko planaren barruan,
testu-corpusak elikatu, egituratu, bateragarri bihurtu eta gizarteratzeko
lanei lehentasunik handiena ematea.

1.3. Plana lantzeko Egiturazko Batzorde baten beharra
Era askotakoak eta sail askori dagozkionak dira Euskaltzaindiaren edukiak. 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.
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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 duela landuko duen batzordea.
Euskaltzaindiaren Barne-Erregeletako 38. artikuluan agertzen diren Egiturazko batzordeek betetzen dituzte baldintza horiek. Hauxe dio 38. artikuluak:
Egiturazko batzordeak
Sailez kanpoko batzordeak egiturazkoak deitzen dira (une honetan: Argitalpenak, Azkue Biblioteka eta Lege-ekonomia Batzordea) eta Zuzendaritzari
atxikiak izango dira.
Goian aipatutako arrazoi guztiak kontuan izanik, edukiak erabiltzeko eta gizarteratzeko zein corpusen inguruko plana lantzen hasi aurretik, horiek kudeatuko dituen Egiturazko Batzorde berri bat sortzea
proposatzen da, Informazio eta Komunikazioaren teknologiak (IKT
Batzordea) izenpeko batzordea, hain zuzen ere.
Batzorde horren lan-saioetan, batzordekideez gain, gai edo eta beharren
arabera, komeniko da sailetako batzordeburuek eta beste aditu eta jakintsu batzuek ere, aholkulari gisa, parte hartzea.

1.4. Plana gauzatzeko diru-aurreikuspenak
2007. urterako prestatu eta aurkeztu ziren aurrekontuetan, bada atal bat Berrikuntza egitasmoak izena daramana eta 5 azpiaurrekontu hartzen dituena:
1.
2.
3.
4.
5.

Artxibo historikoaren digitalizazioa (51.515,45 €);
Web-aren garapena eta hobekuntza (10.315,45 €);
Datu Base desberdinen egokitze eta bateratzea (39.765,96 €);
Azpiegitura informatikoa garatzea eta eguneratzea (42.053,05 €);
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.
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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 publikorako, 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 berezitua eskatzen duena

PDF-txt

PDF fitxategiak, testu digitalarekin: maketazio edo OCR jatorria 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 jotako ahalegina. Beti ere, gaur egun dagoen moldean eta Euskaltzaindiak eskura duen teknologia erabiliz.
–

Barneko datuak dira, definizioz.

0

Jada Interneten daude

1-5

Aurreikusten den zailtasun maila (1 erraza, 5 ezinezkoa)

Argitalpenak

Artxibo historikoa

Egiturazkoak

SQL-Web + PDF-ird
PDF-txt
PDF-ird

Euskera aldizkaria

Arauak

Iker Sailaren argitalpenak

ATL

SQL-C/S

SQL-Web

Hizkuntza-Atlasak

Izendegiak [onomastika alorreko erabaki nagusiak
(erabaki hutsa) + ponte-izenen azalpena
(lan deribatua)]

PUB

INF

INF

PUB

PUB

PUB

ABK

0

3

2

1

0

0

0

2

Gizarteratzeak
eskatuko duen
begiz jotako
Erabiltzaileak ahalegina (0-5)

PDF-txt

Gramatika

Hiztegiak

SQL-Web

MySQL-WEB

Makina/Plataforma

Argitalpenen katalogoa

Prentsa-Zerbitzukoak

Informatika-Zerbitzukoak

Argitalpen-Zerbitzukoak

Onomastika-Zerbitzukoak

Kontularitzakoak

Idazkaritzakoak

Edukia

Arloa
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Arauak/
Gomendioak

Biblioteka

PDF-ird

Sariak

BRS-C/S
BRS-Web

Bibliotekako beste fondoak: ABK katalogoa

Bibliotekako beste fondoak: ABK katalogoa.Web

SQL-Web

PDF-ird

Bibliotekako beste fondoak: Dagerre

Gomendioak: Arauak sailkatuta, Irizpenak,
Onomastika erabakiak, JAGONETeko
galde-erantzunak,...

MySQL-C/S + PDF-ird

PDF-ird

Bestelako argitalpenak (zenbait)

Bibliotekako beste fondoak: Satrustegiren artxiboa
(katalogazio + irudi digitalak)

PDF-txt

Mendaur Saila

MySQL-C/S + PDF-ird

–

Jagon Sailaren argitalpenak

Azkue Fondoa: (katalogazio + irudi digitalak)

PDF-ird

Euskararen lekukoak

Literatura Klasikoak

PDF-ird

Onomasticon Vasconiae

Argitalpenak

Makina/Plataforma

Edukia

Arloa

PUB

PUB

ABK

ABK

ABK

ABK

INF

INF

INF

INF

INF

0

0

–

4

2

2

1

1

1

1

1

Gizarteratzeak
eskatuko duen
begiz jotako
Erabiltzaileak ahalegina (0-5)
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Jagoneteko galdera-erantzunak

Digitalizatutako liburuak

Jagonet

Testu-ontziak

SQL-C/S
SQL-Web
XML-Web
PDF-txt
–

Literatura-aldizkaria

OEH

Hiztegi Batua

Euskaltzaindiaren hiztegia

EGLU

EGO

Literatura-aldizkaria

Iker Saila

–

HTML-Web

Albisteak

Albisteak

HTML-Web

Plazaberri

MySQL-WEB
JPG-ird

Argazkiak

Plazaberri

–

CD audioak

PDF-txt

SQL-Web

Makina/Plataforma

Bideoak

Ikus-entzunezk. Grabazioak (EHHA egitasmokoak)

Oroitidazkiak (2005 bakarrik)

Digitalizatutako egunkariak

Digitalizatutako aldizkariak

Edukia

Arloa

INF

HIZT

PUB

HIZT

PUB

PUB

ABK

ABK

PUB

PUB

2

2

0

3

0

0

2

4

0

0

Gizarteratzeak
eskatuko duen
begiz jotako
Erabiltzaileak ahalegina (0-5)
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–

XIX-XX.mendeetako testuak

Hizkuntzaren
Historia

Jagon Saila

Curriculumak

–

Agenda

PDF.txt

Jagon Saileko edukiak. Eliza-euskara

–

PDF.txt

Jagon Saileko edukiak. Adierazpenak

Hizkuntzaren Historia

–

PDF-ird

Jagon Saileko edukiak

Eskuizkribuak (Dagerre egitasmoan badira batzuk)

PDF-ird

–

MySQL-C/S

ECO

Literatura-Hiztegia

SQL-Web

Ponte-izendegia

Herri-Literatura Auspoa (8 zenbaki)

Literatura

SQL-Web

SQL-C/S

EHHA-2

Deitura-izendegia

SQL-C/S

EHHA-1

Onomastika

PDF-txt+mp3

EHHA-antologia

Dialektologia

Makina/Plataforma

Edukia

Arloa

PUB

PUB

ABK

INF

ECO

PUB

PUB

ATL

ATL

PUB

0

0

4

1

2

0

0

3

3

0

Gizarteratzeak
eskatuko duen
begiz jotako
Erabiltzaileak ahalegina (0-5)
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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 Euskararen Historia Sozialaren (EHS) eremuaz hitz egiten den lehen aldia: izendapen
molde horrekin, besterekin edo inolakorik gabe behin baino gehiagotan arduratu da gure Akademia euskararen iraganeko bizitza sozialaz. Ez, ordea, modu
egitarautu eta jarraituan, nik dakidanez.
Azkeneko hamarkadetan, euskalaritzak (terminoa bere adiera orokorrenean eta adiera hertsiagotan hartuta) (2) urrats nagusiak eman ditu, ikertzaile berriei 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 agerkaria bera ahaztu gabe (Katalogoa 2006: 31-38, 39-40, 45-48) (3). Besteak beste, corpus-aren barruan onartuta dagoen onomastikako egitasmoari interes berezikoa 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 euskaltzainari txosten honen lehen idazketari egin dizkioten oharrengatik. Bereziki baliozkoa izan da,
2007-2008ko egitaraurako Zalbide jaunak proposatu didan bigarren puntua, berori honako eta bestetarako 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 aztertzen 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 aintzakotzat hartu duen testuinguru teorikoa aditzera emateko da, besterik gabe. Ez du, bada, osotasun edo
balioespen kritiko baten asmorik.
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gero eta zabal eta emankorragoa gertatzen ari da, zorionez. Testuinguru orokor 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 sozialetatik molde ezberdinetan sustaturik sortu diren euskararekiko ezagumendu soziolinguistiko berriek ez dute izan, beharbada, Euskaltzaindian komeni zaigun
leku eta hedapen-bide erosorik. Kezka hori da Proiektu honen azpian dagoena, nahiz eta «Joanes Etxeberri Egitasmo» hau arloaren alde historiko-sozialera mugatzen den.

0. Proiektuaren izena eta lekua
Ikus daitekeenez Proiektua «Joanes Etxeberri Egitasmoa» bezala aurkezten dut, eta azpititulu bat eman diot: Euskararen Historia Sozialerako Proiektua. Batak eta besteak argibideren bat merezi dute hemen.
Proposamena Egitasmo edo Proiektua da, Euskaltzaindiko Barne-Erregeletako 53-57. artikuluetan aipatzen direnen modukoa eta han esandakoen araberako prozeduraz eraman daitekeena (Euskera: 46, 2001. 2. z., 824-825). EHS
delakoaz ari naizela (laburdura horren bidez aipatuko dut «Euskararen Historia 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 lukeelako 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-Hegoaldeetakoa, bietan bizi izana, Axular maisuaren mireslea (P. Axular Saraco Erretora
escuarazco autorerik hautuena, eta famatuena), hizkuntzaren batasuna baieztatu zuena (Escuara guztietan bat da, dio berak), eta hizkuntzarekiko utzikeria bortizki salatu (Escualdun Escuararen arbuitzaileac, berak dira arbujagarriac) 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 hobetu eta kalitatea zaintzen ahalegintzeko (Etcheberri 1907).
(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.
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Historia sozialaz dihardu Proiektuak; hortaz, ez da Linguistika edo Filologia, ez da Soziologia soila: gizarteko historia egin nahi du eta iraganetik denboran 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-Institutu eta Eskoletan), jakintzaren adar berriak ez dira erraz sartzen, eta beren
errespetagarritasuna ez zaie musu truk eta berehala ematen. Aitorpen instituzional hori irabazi egin behar izaten da Zientzien Erakundeetan. Horrelako zerbait gertatzen zaie hizkuntzen eremuan jaio berriak diren hizkuntzekiko jakite-adar berriei, nahiz eta ez diren beti hain berriak.
Hizkuntzen Historia Sozialarekin ere (HHS) halatsu jazo da, eta horregatik 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, zientziak, antolaerak, egoerak, jarrerak, jokabideak, aldakuntzak eta abar ikertu
nahi ditu. Denboran zehar egiten den unean uneko Soziologia dela esan daiteke, eta nahiago bada, Soziolinguistika, baina beraren aztergaiak segida batean kateaturik datozelako da historia, iraganetik gizartean ibili dabilen eta etorrian datorren hizkuntz bizitzaren zientzia.
Historiaz ari gara, beraz, hitz egiten, edo Soziolinguistikan Hizkuntza-Soziologia dinamikoa deitu denaz (5).
Eta HHSk gizarteko gertakari bezala hartzen ditu hizkuntzak; komunitate
linguistikoa du gogoan, bere baitan eta inguruko beste komunitate linguistikoekin harremanetan.
Hizkuntzen azalpen sozialak mota eta balio ezberdinekoak dira, hasi hizkuntz transmisiotik bertatik, gizarteko estatusetik segi eta mintzatzaileen (eta
idazleen) azken lorpen handi eta estimagarrietaraino. Hau da, hizkuntzaren erabilpen 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),
(5) Mikel Zalbide euskaltzainak egindako ohar bati jarraiki aipatzen dut hemen «Hizkuntza-Soziologia dinamikoa». Aurrerago itzuliko naiz puntu honetara.
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– estatus sozialera (A eta B hizkuntzak),
– arau eta portaera politikora (ofizialtasuna eta beronen administrazioa,
legeetan eta praxian),
– hizkuntzaren produkzio-mota guztietara (mintzatu-idatziak: liburugintza, ikus-entzunezkoak),
– eta oro har, Soziolinguistikak erakutsi dizkigun aztergai guztien historiaraino.
Eremu zabal horretan HHSk funtsezko datu berri bat dakar iker-eremura:
denborarena. Horrek ematen dio nortasun propioa HHSri. Ezin da geratu jakineko une batean, ez aurrera, ez atzera begiratuz, nahiz eta unerik interesgarrien eta erabakigarriena izan esku artean duen hori; adibidez, Frantziako Iraultzan «Grégoire Inkesta» (1790-1792), edo Filipinetan gaztelaniari ofizialtasuna
kentzea (1987).
Denboraren kate-begi sozialak lotuz egin behar du lan HHSk, aurreko baldintzak ezagutuz, uneko ingurua begiratuz eta, ahal duelarik, ondorioetara ere iritsiz, 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, sinkronia bezala diakronia ere erabili du, hizkuntzen aldakuntza ere begiratuz.
Eta horrekin, beste gabe, Historiara ere hurbildu behar izan du. Horren ondorioz, Linguistikaren iraganean agerian dago zein sarritan hizkuntzalariek aztertu izan duten aldakuntzen gertaera (Bynon 1977).
Horregatik, HHSeko ikertzaileak arretaz so egin beharko die Linguistikako 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 parentesco de las lenguas y la clasificación de las lenguas por familias, las gramáticas comparadas de las diferentes lenguas, las investigaciones de los neogramáticos, que permitieron establecer leyes de los cambios fonéticos, las teorías del
substrato, del superestrato y del adstrato, lo esencial de las investigaciones dialectológicas y de geografía lingüística (6).
(6) Geografia, «soziala» eta «historikoa» den neurrian, obra berean ikus daitezke guretzat
ere argigarriak diren oharrak, s. v. «Lingüística geográfica y dialectologia». 266-274. Diziplinarteko mugak bereizi nahirik, bi kapitulu hauetan mugatu nahi izan du Breton-ek bere proposamena: «La géographie linguistique, oeuvre du linguiste» eta «Vers une «géographie des langues»
branche de la géographie humaine» (Breton 19832: 5 eta 19).
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Baina ez da ahaztu behar Linguistikaz ari dela, eta autore beraren baieztapenaren arabera, linguistaren diakronia ez dela zinez eta zuzenean historikoa
(Martinet ib.):
en ellas no se sigue la evolución, se aportan datos sobre dos estados diferentes de una misma lengua, sin preocuparse de investigar cuándo y cómo se produjo el cambio.

Dena den, Linguistikaren historiak XIX-XX. mendeetan hizkuntzen iraganaz zuzenki erakutsi dizkigunak eta, beharbada, zeharbidez eta pasaeran azaldu digun hainbat informazio HHSak aintzakotzat hartzen ditu, azken finean, altxor «historiko» aberatsa baita hori: nola ez gogotan har, esaterako, linguistek
marraztu diguten hizkuntzen «historia geografikoa» edo «geografia historikoa»? (Baldinger 1971). Horren parean, Linguistikaren historia bera ere, zientziarena alegia, arretaz begiratzekoa du HHSk (Mounin 1967, Chevalier/Encrevé 1984).
Testuinguru horretan, bi eskuliburu, behintzat, aipatuta utzi nahi ditut,
erabilpen zabala dutenak, eta horregatik ere bi hizkuntzaren iragana osotasunean deskribatzen lagundu dutenak: R. Lapesa-ren Historia de la lengua española (1942) da lehena, eta J. M. Nadal eta M. Prats-ek eman ziguten Història 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 iberobasc» edo «fixació del domini lingüístic del català», XIII-XIV. mendeetako «la
gran expansió de la llengua catalana» hura, adibidez? Eta nola ez diogu begiratu 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 sozialari arretaz begi emanez ere. Lehenengo molde horretakoen artean Brunot/Bruneau-k utzi ziguten Précis de grammaire historique de la langue
française hura gogora daiteke, bere kronologia historiko eta guzti (Brunot/Bruneau 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 izango 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 elkarlanean bildu zigun sintesi zabala araka daiteke (Le langage, 1987), orain gutxiko linguista handiek horretan izan duten ardura ezagutzeko (Martinet 1987:
569-884, 1093-1221).
Linguistikak ez dio, beraz, uko egin hizkuntzen kanpo-historia deitu denari, egunean indarrean dauden eskuliburuek ere hori da gero eta gehiago azpimarratzen dutena, barne-historia egiteko kanpo-historia lagungarri ona dutelakoan. Horren lekuko egokia da Erromaniari buruz atera berria den Manual
de lingüística románica bat (Gargallo/Bastardas 2007), non lau partetan banatuta 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 Soziolinguistikara. Esanahitsua gertatzen da Hudson-ek (soziolinguista ere bilakatutako hizkuntzalaria 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 esclarecido que hay mucho que criticar en esa tradición. He intentado, al mismo tiempo, poner de manifiesto las numerosas contribuciones positivas que pueden hacerse 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 horiek bi aldeen arteko eskualde partekatu bezala agertzen zaizkigu praktikan,
egoera hori liburuetako izenburuetan bertan agertzeraino: Introduction à la Sociolinguistique dioen batek azpititulutzat La linguistique sociale darama, adibidez (Marcellesi/Gardin 1978).
Euskalaritzak ere, bere adiera hertsian (linguistikatik, alegia), jakitate eta
norabide anitz du EHS ri eskaintzeko, aldizkarietatik bezala liburuetan:
RIEV/RIEB, Euskera, BAP, FLV, ASJU, Lapurdum eta abarretan. Kapitulurik nagusienak ezagutuz joateko, euskalaritzako talde-lan erosoa da Gómez-Lakarrarena: Euskalaritzaren historiaz (1992), bigarren liburukiarekin osaturik nahiko genukeena. Horren ondoan XIX-XX.etako euskalarien zerrenda estimagarria
datorkit burura: XIX.eko Humboldt edo Bonaparte batez ere, baina, esate baterako, baita XX.eko Tovar, Lafon, Irizar, Mitxelena, Irigoyen edo Etxenikeren hainbat lan, urrunago geratzen zaizkigun beste zenbait erabat ahantzi gabe.
Linguistek eskainita baliagarri gerta dakiokeen oro hartu beharko du aintzakotzat 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, historialariak 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 berorien hiztunentzat, eta horrek hizkuntzekiko pentsamolde, jarrera, ohitura eta
arau sozialak dakartza berarekin. Eta, horrela, gizartean erraztasunak eta zailtasunak sortzen dituen zerbait dira hizkuntzak, besteak beste batu nahiz banatu egiten baititu hiztunak.
Nahitaez, lehentxeago edo geroago, Soziologiak hizkuntzen presentzia sozialarekin topo egin behar zuen, eta lehendik linguistek barruntatu zuten kanpo-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, Soziolinguistikatik, eta iraganari gaurko itaunetatik galdetu ahal izateko premiazkoa edo oso
komenigarria izango da eremu horretan indarrean dagoen literaturarik bermagarriena eskuratzea.
Eztabaida teorikoetan sartu gabe, HHSren eduki soziolinguistikoak zeintzuk izan daitezkeen erakusteko Fishman-ek Soziolinguistikaz edo HizkuntzaSoziologiaz 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 comportamiento 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, geroago ikusiko dugunez, Euskaltzaindia ez zen izan urrun ikerlan haietatik. Zerbait 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-eraginaren 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 honela definitu ditu:
aldizkari honen hartzaileak euskararen berreskurapen eta normalizazio lanetan 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 teorikoen ondoan eragin sozial praktikoa ere sustatu nahi izan dute. SIADECOren lanak 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 soziolinguistikoak arretaz arakatu gabe, eginda dauden ekarpen baliotsuengatik ez ezik
baita gure komunitate zientifikoari zor diogun begiramenagatik ere.
Laburtuz, Soziolinguistika orokorrean gurera ongien egoki daitezkeen argitalpenak (adibidez, Fishman 1972, 1985, 1989) edo euskarari berari edo antzeko kasuei begira emandakoak aintzakotzat hartu beharko ditu Joanes Etxeberri Egitasmoak. Hau izango da lehen epeko lan nagusietako bat.

3. HHS, historialarien eremuan
Linguistika eta Soziologia gogoratu ondoren, natorren historialarien jarrera eta lanei buruz zerbait esatera. Zer esan ohi du historiografia orokorrak
hizkuntzen historia sozialaz? Nola moldatu izan dira historialarien artean indarrean egon diren edo dauden Histori Bilduma onartuenak hizkuntzen historiaz hitz egiteko?
Adibidetzat, horrelako Bilduma historiografiko handietako bi kasu ekarriko 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, baita 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 sorreratik dituen baldintzen barruan (baldintza politiko eta kulturalak), argitalpen honek ardura zainduagoa jarri zuen mundu osoko hizkuntza eta literaturetara
begiratzen; alde honetatik, India, Txina eta mundu arabiarra dira, Mendebaldearekin batera, hamabi liburuki horietako protagonistak (Unesco 1977-1981).
Ez da ahaztu behar argitalpena Gerrate Hotzaren barruan landu zela, kolonialismoa bere osoan lehertu aurretik (1950-1963), UNESCOk berak Hirugarren Munduan «alfabetatze funtzionala» abiarazi aitzinetik (Teheran, 1965), eta
betiere Estatuetako politika linguistiko zurrunak kritikatzeko erraztasunik
gabe; alfabetatzearekin Hirugarren Mundu post-kolonialera heltzean, alfabetatze-kanpainetan ikusi ahal izan zuen UNESCOk, ez lehenago, hizkuntzen zinezko 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 berezitu eta errepikatuak eman zitzaizkion, Historiaurretik hasi eta XVIII. mendera
arte, gerokoan batez ere literatur historia aurkeztuz. 233 orrialde dira hizkuntzen esparru historikoa lantzen eman zituenak, baina kulturaren historiako hizkuntza 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, hizkuntz aniztasunaren balioa, aurreiritzi zaharrei gaina hartu beharra, globalizazioaren alde on eta arriskuak (Martí et al. 2005: 17-20).
Bost epe handitan banatuta dago History of Mankind-eko testuan hizkuntzen iragana, baina 1775etik honakoan, ia bakarrik literatura historiaz arduratzen dela:
1)
2)
3)
4)
5)

K.a. 1200-K.a. 500
K.a. 500-0. urteak,
Kristau-Aroa-K. o. 500.
Erdi Aroa (500-1300).
Aro Modernoa (1300-1775).

Obra honek dituen muga guztiekin ere, gure EHSk (Euskararen Historia
Sozialak, alegia) ikusbide zabalez lan egin nahi badu, Gizadiaren Historia honen orrialdeak arretaz irakurri beharko ditu, zinezko informazio sozio-historikoa eskaintzen duelako, eta nolanahi ere, Europa eta urrunagoko historiak iradokizunik aski ekar dezaketelako.
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Historia unibertsal horien ondoan, ez da gaizki etorriko «Estatu-hizkuntzen» iragana ere gehitzea, historialarien uzta oparoa izan baita historia «nazionalena»: Estatuetako historiografia nazionalak garrantzizkoak dira esku artean darabilgun arlo honetan.
Zer eman du, adibidez, aldi berean filologo eta historialaria izandako Ramón 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 historialari okzitaniarra eta Kataluniako historialaria: interesgarri gertatzen da, sozio-ekonomian ibilitako historialari honek hizkuntzari herri-nortasunean eman
zion garrantzia (Intxausti 1985: 527-540).
Eta gatozen geure etxeko historiografiara: gure historialari orokor klasikoek ez zuten hizkuntzarena baztertu, aitzitik liburuetako lehenengo kapituluetan eman izan zitzaion bere lekua euskararenari. Aipatuko dudan Madariaga-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 ideologia», 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 inguruko pentsaera eta ideologien testu historikoak aurkezten dizkiguna: Anthology 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 euskararen gure defendatzaile eta ideologo suharrak. Nork ez du gogoratzen Poza-rekin hasi eta Etxabe, Larramendi, Astarloa, Erro eta kasik gure egunak arte luzatu 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 Euskaltzaindiaren lan horretaz esan nahiko nuke zerbait.

4. EHS, Euskaltzaindiaren arrastoan
Beste elkarte zenbaiten artean (Intxausti 1998: 47-55), ordezkaritza ofizialarekin Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindia izan ziren gerra aurrean hiz-
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kuntzaren alde soziala begiratu zutenak, ikerlan eta ekimen sozialen bidez (Estornés 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 Euskaltzaindia Euskararen Historia Sozialaz (EHS). Euskera agerkariaren aurkibideak, Erakundearen bileretako aktak edo argitara berri den liburu-katalogoa bera
dira esparru horretako lanak zeintzuk izan diren gogoraraziko digutenak; baina ez noa orain horren guztiaren historia xeheki biltzera. Aski izango da egindako larrienak aipatzea (Ik. II. Eranskina: Euskararen Historia Soziala [EHS]
Euskera agerkarian. 1978-2006).
Nornahik daki, eta Euskaltzaindiak argi ikusi ahal izan du, adibidez, corpus-eko aldakuntza eta arauketa batzuk nolako ondorio sozial sakonak dituzten (ortografia, euskara batuaren arauak, etab.). Sekula egin gabeko estandarraren 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 soziala 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 linguistikoak hain aintzakotzat eta beretzat hartu duen beste Akademia bat topatzea. Horrek guztiak du bere aurpegi soziolinguistiko eta historikoa.
Gerra aurrean eta geroxeago Iker Sailak Linguistikan landutako zenbait aztergaik EHSerako ere baliozko oinarriak eskaintzen ditu alor ezberdinetan. Hor
daude hizkuntzaren historiaz (Fagoaga, Garate, Irigarai, Merino Urrutia, Haritschelhar, Irigoien, Txillardegi, eta abarren lanak), hizkuntzen arteko konparaketa
eta dialektologiaz (Azkue, Mitxelena, Mukarovsky, Tovar edo Erizkizundia), hizkuntzaren geografiaz (Irigarai), bilakaeraz (Azkue, Txillardegi), leku-izenei buruz (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 daitekeenez, 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, berez 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 baitaude. Jagon Sailaren asmo eta lanak, orokorrean, oso goiz iradoki ziren, Euskaltzaindiaren lehen urteetan (1922, 1922).
(7) Jagon Sailaren historia zerbait ezagutzeko balio du 1999an egindako gogoetak (J. L.
Lizundia, M. Azkarate, J. San Martin): Euskera. 44, 1999, 321-354.
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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 Zuria (1978), Euskararen Soziolinguistika Azterketa (1974-1979) eta Hizkuntz
borroka Euskal Herrian (1979). Akademiak bideraturik, Lankide Aurrezkiak
lagunduta eta elkarlanean, SIADECOren gidaritzapean, egindako lanak izan ziren hirurak (Euskera. 20, 1975, 466-467, 507; 22, 1977, 227).
Denak ere EHSerako informazio-harrobi ona izan arren, Euskararen Liburu Zuria-rena da hemen zuzenago interesatzen zaidana. Nahikoa da berorren
orrialdeak begiratzea, EHSerako ataria dela ikusteko. Lankideak (16) eta aztertutako 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-kulturalak (303-332).
3. G. Monreal / M. Rica: Euskarari eragin dioten faktore politiko administratiboak (333-382);
4. J. Urrutia: Euskararen prozesu historikoari eragiten dioten faktore juridiko-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 kritikoa (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, administratibo, literario, erlijioso eta abar argitara ekartzen egindako ahaleginik serio eta
aberatsena.
Geroztik, Akademiak ez du tamaina bereko beste saiorik egin, edo, behintzat, eten bat egon da hor. Hogeita hamar urte geroago, administrazioan bezala gizartean, ofizialtasun-praktika orotan, programa eta erabaki politikoetan,
legerian, mota guztietako saio kulturaletan bizi izan dugunaren ondoren, badirudi egoeraren balantze berri bat egiteko unea datorrela. Hori ere egunen batean 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 proposamena. Ez da segur aski komeni irekitako hastapen haiei Akademiak segidarik ez ematea, zientziari eta praxiari, biei, begira.

5. Ezagumendu berriak: EHS (1978-2007)
Argitara izan diren euskararen histori lanek, sarrera gisara edo aldian aldikoa 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 Irigoyen-en lanetan gogora dezadan De re philologica linguae uasconicae, hau
ere ongi arakatzeko altxorra da, noski (Irigoyen 1985-1995). Bestalde, Akesoloren lanak errazegi ahazten ote ditugun nago, eta EHSerako hainbat ohar eta
idazlan baliagarri aurkitzen da berorren orrialdeetan (Akesolo 1989). Bestelako 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 hizkuntzaren iraganeko egoera sozialak ezagutzeko gogoa, hizkuntzen biziera aldakorra eta gidagarria dela ikusita eta gaurkoa ulertzeko iraganak ere lagun dezakeela susmaturik (Sagarna 1984).
Iragan historikoaren bilaketa horretan badirudi mugalde geografikoek ardura berezia pizten dutela, eta baita tokian tokiko soziologiak ere. Irigarai-ren
lanekin batera (Apat-Echebarne, 1974), Nafarroan lan bikainak ditugu eskueran (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. Iparraldeaz 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 ezerezetik, 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; baina, aitortu beharra dago, historialariok geurok ez dugula landu sobera EHS, eta,
tamalez, iragan mendeetako euskal historialari klasikoenek maiteago izan zutela arlo honetan mitologia errealitate historikoa baino.
Aurreko lerroetan begiztatu ditugunak ikusita, bilketa-lan handi baten aurrean gaudela azpimarratu behar da, lehenengo eta behin; iturri edo altxor ezberdinetatik 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, Elizbarruti, Sinodo eta abarretan); euskararekiko garaian garaiko lege eta arauak
eskuratu; euskara idatziaren iraganeko hizkuntzarekikoen entresaka egin (hainbat argitalpenen hitzaurretan, adibidez); bidaiari atzerritarren lekukotasunak
metatu, eta antzeko bilketak. Esparru ezberdinetako hizkuntz erabilerak definituko dituzten datuak argitara ekarri, herrialdez herrialde eta euskalkiz euskalki egoera ezberdinak deskribatzeko. Euskal Herriak alor ezberdinetan ezagutu dituen hizkuntz trukaketak, Erdi Arotik hasi eta gure egunak arte.
Eremu zabalegia da hori dena, eta historia horretako une «beroak» hautatzen asmatu beharko dugu, lanerako iker-lehentasunak jartzen, azken buruan.
Hauxe da Egitasmoan aurrenetako eginbeharra.
Aurrera egin ahala, izango dugu azkenean egungo bibliografiaren eta jakitate-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 ditugun 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, zerrenda egoki batekin lehenengo, eta gero, esate baterako, erreferentzia bakoitzeko 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 punturen 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 argibideak, agiriak, mota guztietako langaiak ikertzaile eta hizkuntzaren sustatzaileen 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 geureari begira ibili behar dugunik, eta jada eskueran egon daitezkeen inoren baliozko ekimen batzuk Euskaltzaindiak beregana ez ditzakeenik, behar denarekin ados jarrita web-etik edo bideratzeko.
Honek guztiak, bada, teknologia berrien mundura garamatza zuzenean,
hedapenerako ez ezik lana bera ontzeko ere: Euskaltzaindiak garatu nahi dituen baliabide teknologikoez baliatu behar du Egitasmo honek, nahitaez. Begiratu 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 hobesteko, ondoko urteetarako egitarau-proposamena marrazteko, lan-prozedurak fintzeko, 2009tik aurrerako premiazko baliabideak zehazteko.
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Esandakoak berehalako bi urteetara mugatuz, ondoko lanei ekingo lioke
Joanes Etxeberri Egitasmoak:
1. 2007ko apirila - 2008ko martxoa: EHSerako baliabide bibliografikoak
prestatuko ditu, gerora ere osatuz joateko.
2. 2007ko azaroa - 2008ko ekaina: EHSren garapen berrietarako eredu eta
irizpide metodologiko-kontzeptualak finkatzeko txostena.
3. 2008ko udazkena: Interneten zenbait langai ematen hasiko da Etxeberri Egitasmoa (bibliografia, agiri-bildumaren bat, etab.).
4. 2008ko udazkena: Sarrera-ikaslan historikorako lehen urratsak (EHS).
Euskaltzaindiak 2009an ikusiko du, aztertu, frogatu eta egin denaren gain
zein segida eman nahi dion lan honi, bere baitan, lehenengo, eta inguruko indarrekin batean, gero (edo aldi bertsuan).
Hau da iradoki eta euskaltzainen eskuetan jarri nahi izan dudan proposamena, Akademiaren jardueran onargarri izan daitekeelakoan.
Bukatzeko (8), A. Rey eta lagunek beren liburuaren atarian eman duten
lehen esaldia hartuko nuke Etxeberri Egitasmo honen goiburutzat: etorkizunari adi, oroit-grina batetik jaiotako Egitasmoa da hau (9).
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XVI

(Zal-

*

I. ERANSKINA
Hizkuntzak L’évolution de l’humanité (1920…) bilduman
XX. mendeko lehen erdian agertutako obra historiografiko nagusienetako baten aurrean gaude inondik ere, Frantzian eta itzulpenetan argitara emandako 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, Revue de synthèse historique (1900) eta geroko Annales (1929) aldizkarien eta azken honetako eskolaren arrastoan eramandako liburu-bilduma izan zen L’évolution 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), baina autoreak –oneski jokatuz– apenas sartu zen HHSn.
Vendreys-en orrialde horietan azpimarratzekoak dira liburuko bi parte (gaztelaniazko itzulpena dut eskuetan): «Constitución de las lenguas» eta «La escri(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).
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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 lanak Berr gogobete zuenik, hitzaurreko lerro-tarteetan begiratzen bada, behintzat. 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 testuinguru politiko-kulturala Europan nola gauzatu zen aurkeztean (Réau 1961).
Baina, bistan da, horrek ez zuen betetzen zabalagoa zen HHSren bildumako hutsunea.
Horregatik ere, hurrengo belaunaldiko historialari frantsesek gogoz helduko zioten gaiari, historia linguistiko eta sozialaren arteko hurbiltasun eta aldeak berriro auzitegira ekarriz, edo, adibidez, Mendebaldeko liburuaren historiari ekinez (Le Goff-Nora 1974: III, 130-155, 156-184).
1970.eneko urteek bihurgune nabaria ekarri zuten Frantziako historiografian, 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, historialariek 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 zenetik hurrengo hogeita hamar urteko epea hartzen dut gogoan. EHSren alorrean
(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 frantsesaren tradizioa ere badagoen, Meillet-engandik hasi (1866-1936) eta W. Labov-ganaino (1976) (Calvet 1993: 4, 6-9).
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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: hasteko, Euskaltzaindiaren historia bera, alfabetatzearen (1972) eta bertsolaritzaren
historiak (1956-1967), «Bai Euskarari» kanpaina (1978), literatura sariketak, irakasle-tituluen ardura (1972), elebitasuna kazetaritza eta komunikabideetara eraman 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 daukagun euskararen EHSeko kapitulu oso bat: euskaltzain, euskal ospakizun sozial, euskalarien mendeurren, batzar akademiko ireki, Erakundeekiko harreman eta abarren albisteak Euskera-n topa daitezke. Azken urteetan Bidegileak
bildumak (Eusko Jaurlaritza. Euskera 38, 1993-3, 659-671) egiten duena betidanik egin du, bere gisara, Euskaltzaindiak, agerkariaren bidez, eta altxor
biografiko zabala dago berorren orrialdeetan.
EHSk badu lekurik Euskera buletin akademikoan, azterlanetan bezala berriemateetan: hala nola, balio sozial bereziko gertakarien albisteak jasotzean (elebitasun-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 historiaz 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, urtez 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 Jokoak; 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; Eibar, 1987: T. Etxebarria; Bilbo, 1988: Euskal Katedra; Bidarrai, 1988: Oxobi; Uitzi, 1988: Orixe; Getxo, 1988: Amezaga; Bilbo, 1988: Durango eta Zumarraga; Billabona, 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,
(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.
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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; Iruñea, 1996: B. Etxepare; Tolosa, 1996: Aitzol; Azkoitia, 1997: Arana; Iraizotz: Aita
Polikarpo; Hendaia, 1997: Abbadia; Azkoitia, 1998: Aizkibel; Areatza, 1998: Añibarro; 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; Hernani, 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: Lauaxeta; 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
ko aukerarik, hainbat aztergai argitara ekarriz:

EHS

aztertze-

• 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; Bilbo, 2005: Bizkaiaz);
• bertsolaritzaren iraganaz eta jardunaz albisteak jasotzean (1980);
• Euskal Jaien oroitzapena berritzean (Elizondo, 1979; Bera, 1980; Aramaio, 1999);
• euskalaritzaren nazioarteko komunitate zientifikoaren albisteak eskaintzean (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 literaturaz 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-literaturari buruzko jardunaldiak (1989, 1992, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2005).
Izan ere, hizkuntzaren presentzia sozialaren aldetik, zer dago hiztunen ezpainetan ahozko literatura landua baino ezer gizartekoagorik?
(13) Euskera agerkarian bi ataletan emanda daude orduko lanak: 2003, 181-197, 583-598.
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Toponimiarekiko lan erraldoiak ahaztu gabe (Onomasticon Vasconiae) ,
badu noski Euskera-n zenbait idazlan xumeago zuzenean alde historikoa
lantzera joan dena, edo azken orduko egoera deskribatu diguna:
EHSk

• 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 gutuna (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» Donostian 1986an egindako Jardunaldietan, adibidez, gizartean indarra hartuz zetozen 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 Epaitegiko 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 Euskaltzaindia 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, galiziera eta katalana gogoan hartuz eta Administrazio, Hezkuntza eta Komunikabideetako euskararen lorpen eta egitekoak aztertuz; azpimarratzekoa da, gai(14) Nafarroako euskalkiei ere eskaini izan die Euskaltzaindiak Jardunaldi berezirik (Iruñea-Uharte,2004).
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nera, Akademiak Jardunaldien bukaeran aurkeztu zuen ondorio-agiria (Euskera. 39, 1994-1, 33-277). Jardunaldi haiek lehenago Euskararen Liburu Zuria-n
agerian jarritako kezka bertsuak ageri dituzte: oraingoan hizkuntzaren segidanahiari berorren zuzentasunarena gehitzen zitzaion (15). Kalitatearen hau indartuz joango da Akademian (Zubimendi, 1997; Zuazo, 1999), Jagonet zerbitzua sortuz (1999).
Nabaria da euskara batuaren eta euskalkien munduan gogor lan egin dela,
eta hainbat idazlan dago hona ekar daitekeena. Atlas-erako lanen berri emanda dago (B. Oyharçabal) eta dialektologiako lanak aski ugari datoz. Toponimia bezala dialektologia hizkuntzaren geografia historikoa marrazteko langaiak 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 metodologia ezberdinak erabiliz (18).
Jarraian, soziolinguistikaren zenbait eremutan SIADECOk egindako proiektu batzuk aipatuko ditugu, argibide argigarri modura:
– Ikerketa soziolinguistiko orokorrak. Eremu honetan, metodologia desberdinak aplikatuz (inkestak, dinamika kualitatiboak, behaketa zuzena…) euskararen egoera orokorra aztertu da dagokion eremu geografikoan. 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), Iparraldea (1987, 1991), Getxo (1994), Barañain (1996), Hendaia (1999),
Usurbil (2003).
(15) Norabide bertsuan doa, noski, A. SAGARNA-ren hura: «Lexiko-berrikuntzaren antolamendua 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 albiste laburtu eta trinko hau hemen osorik ematea. Eskerrik asko SIADECO berari, laguntza hau eskaintzeagatik; 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: udaletxeak, eskualde mailako mankomunitateak, Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritza eta izaera desberdineko erakunde pribatuak (komunikabideak, hezkuntza alorreko eragileak).
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– 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 batzuk: 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 hizkuntzaren 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 hezkuntzaren eremuan hizkuntza sustatzeko egindako proiektuen adibide
batzuk honakoak dira: Euskalduntze-alfabetatze mugimenduko irakasleak 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 Seaska Elkartearen egoeraz azterketa (1987), EHU-ko Zuzenbide Fakultatean irakaskuntza elebidunaren balantzea (1993), Iruñako Ikastoletan
euskara sustatzeko plangintza (1994), DLH mailako «B» ereduko ikasleei buruzko azterlana (1999), Ikastoletan hizkuntza gaitasunaren aurrerapen maila neurtzeko testa (2005).
– Aisialdi elkarteetan eta eskola orduz kanpoko eremuan hizkuntza normalkuntza sustatzeko proiektuen adibide batzuk: Donostia (1993), Lasarte-Oria (1999), Pasaia (1994), Errenteria (1996), Sakana (1996), Uribe Kosta (1997), Arrigorriaga (1998), Lazkao (2001), Elorrio (2001),
Erandio (2002), Hondarribia (2002), Leioa (2003), Durangoko Merinaldea (2004), Azpeitia (2006).
– Lan munduan hizkuntza normalkuntza sustatzeko proiektuak. Alor honetan garatutako proiektuak izaera desberdinekoak izan dira:
– • enpresetan eta eremu sozioekonomikoan oro har, euskararen erabilera 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), Hondarribia (2004-2006), Galdakao (2006), Leioa (2006), Azpeitia (2006).
– • Merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen sektorea. Alor zehatz honetan
aspalditik ari da SIADECO egitasmo desberdinak bideratzen. Hona hemen 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 Nagusia (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 jarduerak (2004), Getxo (2005), Hondarribia (2005), «Kirola Euskaraz» Programa 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 aldizkarien bideragarritasun plana (2000), Argia aldizkariaren merkatu
ikerketa eta marketing plana (2001), EiTB-ren ikus entzuleria euskaldunari 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 kualitatiboa, 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 teoriko 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: Donostia (1992), Azpeitia (2005), Gipuzkoako Foru Aldundia (2004, 2005,
2006).
– • Dimentsio handiko inkesta soziolinguistikoak: EAEko erdaldunei inkesta (2001), Iparraldeko biztanleriari inkesta (2007).
– • Euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpreteen ikerketa soziologikoa
(2007).

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, ondarea den aldetik, kultura ondarea eta euskal kulturaren ondarea den aldetik,
alegia.
Kultura ondare hitza dantzugunean, errealitate material eta fisikoak datozkigu 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, morfologia edo sintaxi mailakoak direla– ondaretzat hartu ohi dira idatziz finkatzen diren neurrian, eta batez ere, literaturan txertatzen diren neurrian.
Bada, ostera, ondaretzat hartu beharreko hizkuntza errealitate bat, ukituezin eta ikusezin dena: belaunez belaun jaso dugun ahozko altxorra. Ondarea, ez dugu esango hizkuntza bera bakarrik denik, ezpada hizkuntza horren
bidez transmititu zaigun ondasun zabalagoa: esaera zaharrak, ipuinak, sinesmen eta sineskerak, pasadizoak, jokoak, kantuak... Ondare kontzeptutik kanpora egon da luzaroan errealitate hori, bazterturik, nahiz guztiok jakin, herri
baten izate osorik ez dagoela hori barik.
Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, 1990. urtean Eusko Jaurlaritzak onartutako Ondareari buruzko Legeak barruan jaso zuen ondarearen izaera zabalago hori. Lege horren bosgarren kapituluko ondare etnografikoari dagokion 53. artikuluak hau diosku:
gauzazkoez besteko etnografi ondasunak hara nola, ekandu, ohitura, sorkuntza edo jokaerak, hauek aurkitu daitezkeeneko gauzazko aztarnak baino garrantzizkoago direnak, lege honen arabera gaitasunaren jabe den Administrazio-
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ak zainduko ditu, horretarako, horien ikerketa eta bilketa zehatz horiek etorkizuneko belaunaldienganaino ailegatzea bermatuko duten gauzazko euskarrietan egitea 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 euren 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 betetzen zuen sozializazio funtzioa gaur eskolek betetzen dute. Hedabideen eragina ere hor sar daiteke: ikus-entzunezkoak, paperezkoak zein digitalak direla.
Horren ondorio zuzena da, mendeetan zehar herri-pentsamoldea osatu duten elementuak, lehen gure aurretikoengandik modu naturalez hartu izan ditugunak, desagertzeko zorian gertatu izana.
Transmisioaren etena gure kasuan beste gizarte batzuetan baino biziagoa
izan da. Arrazoi askogatik, baina hizkuntzaren aldetik; gure gizarteak aldaketa 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 batera: jendearen bizimodua erabat aldatu da; bizimodu modernoak tradizionala
ito egin du. Eta oro har, tradiziozko ogibideak, lan-prozesuak, ohiturak, sinesteak, 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 jasotzeko 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 eduki zabal-ugariak galtzeko arriskurik ez du honezkero. Etortzekoa etorriko da,
baina altxorra altxor.
Egitasmo hori bideratzeaz jadetsi den eskuratze-lana gaur ezinezkoa izango zen. Bilketa egin zenetik urteak joan dira, ia hamarkadak; eta orduko informatzaileetarik asko hilak dira; haien lekukotasunik ez dugu gehiago, bildurik 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 aldetik: hitzetan oinarritua dago gehienbat –gramatikan ere zati bat–, edo zehazkiago esanda, esparru tematikoetan. Kontzeptu jakin bat adierazten duten hitzak euskararen eremu osoan zein diren biltzea du irizpide eta lehenasun.
Baina bide batez esan barik ezin utz daiteke, hitzen arrimura ingurune aberatsa jaso dela, nolabait «etnotestotzat» jo daitezkeenak: hitzon inguruko azalpen-argibideak, erabilera-kontestuak, bide batez batu diren zenbait sineste, ohitura, 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 idatziz egin den–. Unibertsitate batzuetan entzutezko edukiaren banko informatikoak ere sortu dira eta ahozko material hori sailkatzen dihardute.
Osterantzeko erakunde batzuk ere badira lan meritugarria egiten dihardutenak: batzuk etnografiaren tradizio ikuspegitik, beste batzuk gizarte mundu 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 batzeko 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 dezake informatzaile interesgarrien berri eta eurekiko ezaupideak egiteko bide erraza.
b) EHHA egitasmoa egiterakoan esperientzia aberatsa irabazi da: bilketa nola egin; edukiak nola sailkatu, transkribatu eta gorde; programa
informatiko beren-beregikoak nola prestatu, materiala sailkatu eta ustiatu ahal izateko.
c) Euskaltzaindia euskal biblioteka eta artxibo aberatsen jabe da, horretan ere biltze eta katalogatze-lanetan luzaroan saiatua delarik.
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d) Euskararen inguruko ondare ahalik eta osatuena jasotzea Euskaltzaindiaren eginbideen artean dago, hor idatzizkoa ez eze, ahozkoa ere sartzen dela.
e) Ondare hori jagon eta batez ere hurrengo belaunaldietara transmititzeko bidea bermatzea ere badagokio gure erakundeari.
f) Ahozko hizkuntzaren erreferentzia ezinbestekoa izango du geroari buruz: bai hizkuntza-ereduaren inguruko erabakiak hartzeko, bai ikerketalan eta ikerketa-ildo berriak urratzeko. Bigarren honekin, gure erakundearen etorkizuneko ikerketetarako proiekzioa zabaltzea bilatzen da.
g) Euskal gizartean Euskaltzaindiak duen begiruneari esker, han-hor-hemen egon daitezkeen lehenagotik jasoriko ahozko material partikularrak 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 zehaztuko da, lehentasunen arabera.
Euskalki eta hizkera diferente guztiak kontutan hartuko dira, baina lehentasuna emango zaie bazterretakoei edo galtzeko arriskurik gehien duten
hizkeren eremuei.
Lekukoen kalitatea eta interesgarritasuna izango da beste irizpide fidagarri bat: edonongoa edo edozein hizkeratakoa dela ere, lekuko «pribilegiatu»
baten berri dugularik, lehentasuna emango zaio.
Euskaltzaindiaren esku norbaitek utz lezakeen entzutezko materiala, behar 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, handiagoa edo txikiagoa.
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Lekukoen kalitateari jaramongo zaio: oroimen onekoak eta solastunak diren; berbertakoak diren; bizimodu edo lanbide jakingarrietan ibiliak diren, besteak beste.
Lekuko bakoitzari, kalitate oneko gaia eskaintzen duen kasuan, 10 bat orduko grabazioa egin dakioke.

4.3. Gaiak
Lekuko bakoitzarekin erabiliko diren gaiak bakoitzaren berezitasunen arabera zehaztuko dira, guztien bizipenak ez baitira berdinak eta nork bere biografia berezia baitu.
Hala ere, Jose Migel Barandiaranek Euskal Herriko Atlas Etnografikorako eratu zuen gidan oinarrituriko galdetegi edo galdera-zerrenda bat har daiteke abiapuntutzat, hoberik ezean.
Ondoko gai-arloak izenda daitezke: eguneroko bizimodua, lanbideak,
urte-sasoiei loturiko ohiturak eta ekintzak, lehenagoko gertaerak, ipuinak, esaera 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, kanpoan, 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, lehenengo Plan Orokor Zehatzago bat idazten, eta ondoren hori gauzatuko duten Urteroko Ekintza Planak zehazten.
Jardun-eremu honetatik hurbil dauden beste batzorde batzuekiko lankidetza bilatzea ere komenigarri ikusten da Euskaltzaindi barruan; Herri literaturakoa 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 bereziak egokitzeko eta eguneratzeko.
Biblioteka eta Artxibo zerbitzuaren laguntza beharko da materialok katalogatu, gorde eta kontserbatzeko.

6.2. Diru baliabideak
Urtean-urtean zein lurraldetan eta zein eskualdetan lan egingo den, lurralde horretako administrazioekin diren hitzarmen ohikoetan, edota leku bakoitzerako egin daitezkeen hitzarmen berezien bidez, zuzenduko da kasuan kasuko 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 horrelako ondare batek, eta beste egitasmo diferente bat edo batzuk izan daitezke horretarako bidea irekiko dutenak.

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 terminologia bildu ahal izateko. Hor, besteak beste, eguneroko lexikoa, etxeko ohiko 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 horren 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 artean bakarra ez naizen arren, eta Euskaltzaindiko proiektu askok, honegatik edo
hargatik sarritan ustekabeko atzerapena izaten dutela jakinik ere, horiek ez naute ni zuritzen eta, beraz, hitz emana zor, berriz ere horretara natorkizue.
Garai hartan EHUko Euskararako Kabinete Teknikoaren zuzendaria nintzen 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 zalantzarik gabe, hura erabat onar zezaten. Handik laster, baina, Unibertsitateko
Euskara-errektoreordea aldatu egin zen eta, berriak, irakasle elebidunen gaitasuna neurtzeko probetan terminologiaren atala erabat kentzea erabaki zuen.
Hortaz, jadanik datuak biltzen eta lankideekiko harremanak lantzen hasi banintzen ere, ez nuen hura hain berehalako eta presakako zeregintzat hartu, ordura 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 oraindik denbora asko falta zela, –eta dela– eta era horretako terminologia berezi-
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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 berriz ere banan-banan errepikatzea (ikus EUSKERA, XLVI, 2001, 1, 317-324),
baina komenigarri iruditzen zait, halere, haren sintesia laburki egin eta, ordutik hona gertaturiko aldaketak kontuan izanda, lan prozeduraz zerbait esatea.
Alde batetik, ukaezinezkoa da euskarak, azken hogei urte luzeotako ofizialtasunari esker, hegoaldean izandako garabidea, irakaskuntza, administrazio,
hedabide eta argitalpenetan. Hor erabiliriko lexikoa sistematikoki biltzen eta,
maiztasun ertainaren arabera Euskara Batuko Hiztegiaren bigarren pasaldi honetan sartzen ari gara. Halere, badira hitz garrantzizko asko biltzeke geldituak,
arlo espezifiko mugatu eta bereziagoetan sarritan erabiltzen diren arren, mintzaira orokorrean gutxieneko maiztasunera heltzen ez direlako. Horien artean,
akanto, bonobo, kolesterol, pandemia, plaketa edo sintetizatzaile, zein bere arloan egunerokoak izanik, edozein pertsona landuk dakizkienak. Hori gertatzen
da, bereziki, Matematika, Fisika, Kimika, Biologia, Genetika, Ekologia, Geologia, Ingeniaritza, Arkitektura eta Arte Ederrak, Literatura, Informatika, Filosofia, Teologia, Liturgia, Psikologia, Historia, Geografia, Antropologia, Etnografia, Hizkuntzalaritza, Astronomia, Metereologia, Nautika, Aeronautika,
Astronautika, Ekonomia eta Enpresa, Medikuntza, Erizaintza, Farmazia, Albaitaritza, Gizarte-Zientziak, Pedagogia, Musika, Gimnastika, edo Kirolak bezalako eremuetan.
Hutsune hori bete eta, bigarren itzuli honetan, Euskal Hiztegi Batua aberasteko, beharrezkoa dateke, laginketa batzuk prestatzea, arlo horietako berbarik erabilienak eta garrantzitsuenak eskuratzeko. Helburua, beraz, alor horietatik berrehun bana berba nabarmenenak biltzea litzateke.
Zientzi arloko hitzak biltzeko lehen proposamena egin zenetik hona, bestalde, aurrerapen batzuk izan ditugu bai lexikografian eta bai datu-baseetan
ere. Horiek, jakina, nahitaez kontuan eduki beharko ditugu, emaitza fidagarriagoa 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 genezakeen 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 maila 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 ikasi eta alfabetatuak, gure hiztegiaren hartzaile nagusiak. Hortaz, nik neuk lexiko hori jada unibertsitate mailakoa beharko genukeela esango nuke, baina,
halere, ez berezituegia. Dena den, maila finkatzea lan-taldekoen artean eztabaidatu 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, batera biltzeko, kateto gabeko hipotenusarik, edo aurikularik gabeko bentrikuluak izan ez daitezen, lehen itzulian inoiz gertatu zaigunez. Hortaz, alor bakoitzeko hitz kopuruaz batera, eremu batzuetako multzo-ikuspegia ere zaindu
beharko da, aipaturiko hutsune horiek saihesteko.
Aurreko txostenean aipatu bezala, oraingoan ere, lan-taldeak bere zeregina betetzeko, zientzi arloka jokatuko du. Horretarako, goian aipaturiko zientzia 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, Euskaltzaindiaren 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 zientzi 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 honen gidaritza eta koordinazio lana. Kasu honetan, proposatzaile gisa, neronek
hartuko dut zeregin hori. Beste batzorde batzuetan izandako esperientziaren arabera, argi dago ez dela komeni lan-taldeak jende gehiegiz osatzea, elkarretaratzea 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 materialez eta orain jada kontsultagai dauden datu-baseez baliatuz.

TEODORO ARBURUA
ETA
EUSEBIO DE ETXALAR
Etxalar, 2007-IV-21

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-Jardunaldiak 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 esanguratsuak eman dira, egungo baliabide informatiko eta teknikoek eskaintzen
dutena euskararen mesederako jarriz.
Izan ere, hortxe du helburu nagusia Euskararen Akademiak. Euskara aurreratzea eta ontzea, zorroztea eta fintzea. Horretarako ere Euskal Herriko kideak batzen ditu batzar zein batzordeetan, euskalki, lurralde zein pentsamolde desberdinetakoak, eta euskararen ahaleginetan jartzen ditu.
Eginkizun honen kezkaz sortu zen eta horretan dirau Euskaltzaindiak, aldian-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 eginak eta gero Bortzirietako hizkeraren berezitasunak gazteen euskaran.
Leku ederra, zinez, Etxalarkoa. Are ederragoak, zuek eskaini dizkiguzuen 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 aitzineko urtean hartu. Urriaren 7an, goiz eta arratsalde, egin zituen bere lehen bilerak Donostian. Urriaren 26an, biltzen zen bigarren egunean, Donostian oraingoan ere, 40 euskaltzain urgazle hautatu zituen, Euskal Herriko herrialde
guztietakoak. Bortz Nafarroakoak, eta horietatik bi Etxalarkoak: Teodoro Arburua eta Fr. Eusebio de Etxalar.
Teodoro Arburua eta Fr. Eusebio de Etxalar ez dira sobera ezagunak. Zuzenagoa 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 hainbatek. 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. Etxalarren bertan eman zituen bere bizitzako urte gehienak, erretorearen apez lagunkide. 1917tik 1920ra erretore ardura bere gain izan eta, berriz ere lagunkide 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, lehenbizi, Arakilgo Etxarrenen izan zela diote batzuek. Han, ordea, elizako liburuetan ez da bere izenik ageri. Bertzalde, iloba batek familian entzundakoaren
arabera, Ezkaba mendiko San Kristobaleko kartzelan sartu zuten, hemen Larraldea baserrian bizi zen Migel anaia baten ordezkoa betetzen edo. Bertze
ilobaren entzunetik, kartzelatu ez zuten egin bere osasun txarragatik, diabetesak hartua baitzen aspalditik. Argirik eta errepiderik gabeko herri batera bida-
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li zutela ere aditua dute. Dena den, 1937ko irailaren 14an Zubietan ikusten
dugu bere sinadura, hileta elizkizun baten ondotik. 1938an ere han zela egiaztatua 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 ematen 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 hutsez egiten bazen ere, berak betebeharra izan zuenean, etxe izenen grafian z,
tz, tx sartu zituen. Eliz dorreko azken ezkilaren testua, 1918koa, euskaraz idatzia da. Gaur egun arte bere etxean kontserbatu diren gutun, ohar, abisu paperak... denak euskaraz daude. Elizkizun eta katekesiaz gain, kantu eta antzerki 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, direla beti beti egintz on, deun, sarigarriak eta txalogarriak.

Donezteben Euskaltzaindiak 1923an egindako bere Bigarren Euskal Egunen ekitaldietan parte hartu zuen, Etxalarko hainbat haurrekin euskarazko lantxoak idatzi eta eramanez: Hugo Etxeberria, Victoriano Legaz, Toribio Agesta, 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, euskaldunok 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 ekimen 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. urtean 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 eskuratutako 25 pezetetako saria Etxalarko toponimiari buruz egindako ikerketarengatik. Saria Iruñeko Udalak eman zuen.

*

*

*

1924an Jaungoiko-Zaleren Idaztiak sailean Otso zaŕaren onua izeneko
ipuin laburra sinatua du. Jon Iturrondoren ipuin batekin Julio Urquijoren liburuxkan 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. urteetan, baina Etxalarko berriei buruz. 44 idazki dira, zeinetatik 26 euskaraz idatziak. 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. Berauetatik 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, Urquijori horrela egiteak honenganako begiramendu handia adierazten du.
1906ko abuztuaren 28koan, Urkijo liburuak biltzen aritzen dela eta, etxeko zokoetan aurkitu dituen biren izenak jakinarazten dizkio:
Guia catholicac…, bata, A. Gazteluzar, Jesusen Lagundikoak egina ta moldizkidatua 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. Baina, 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 jakinarazi zion: Mendibururen «Otoitz gaien 1, 2 eta 6garren liburuak».
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1918ko gutunean, Pedro de Axularren «1632, 1634 eta 1636ko diru artuen ageriak» bidaliko dizkiola dio.
Laugarrena gaztelaniaz, bataio agiri bati buruz.
Bertzerik? Sortetxean, goiko solairua berritzerakoan, hainbat paper eta liburu hondar ikusi zituzten ilobek, xaguen janari izandakoak. Jasandako eta lehen gogoratutako gerraren eraginak.
*

*

*

AITA EUSEBI ETXELARKOA/FR. EUSEBIO DE ETXALAR
Euskaraz idazterakoan erabili zuen lehenbizikoa: Eusebi Etxelarkoa. Gaztelaniazko 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 Lekarozen 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 geroztik 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 diotenez. 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 jakitatea aberasteko ahalbidea. Adibide bat Erdi Aroko kutxatila arabiarrari buruzkoa da, Iruñeko katedralean dagoen Abdelmeliken kutxa. Horrek duen inskripzioa 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 zuzendaritzak honela dio, aitzin solasean, Eusebioz:
Kaputxinoen egiazko ospe eta harrotasuna da, trebetasun berezikoa eta jakitate 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 nahasiak, arau gabeko ortografia, hitz ilunak. Hori alde batetik.
Eta idazleen pentsamoldea, bertzetik. Eusebioren iduriko, liburuan bildutako foruen koaderno batzuk euskaldunek idatziak behar zuten izan. Erromantzean 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 solasak 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 argitaratua, 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 toponímicos vascos», Altadilen Geografía General del País Vasco, Navarra 2º.

BI ETXALARTAR EUSKALTZAINDIAREN SORRERAN... - Pello Apezetxea
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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 ikuspuntutik. Denera 1000 orrialde, bi liburukitan, Buenos Airesko La Euskaria-ren inprimategian ikusi zuen argia. Bada, horretaz eskaini zuen bere iruzkina Etxalarko Eusebiok.
Jacak dioenez, aitzinateko Egipto, Asiria, Persia, Grezia eta Erromako zibilizazioek, baita Erdi Arokoek eta Modernoek ere ezabatu egin zituzten jendeak 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 indibidualismoak eragin XIII. mendeko euskal herrialdeen bereizteak? galdetzen du Eusebiok. Ez zen gertatu indibidualismoagatik Noaingo sarraskia ere, non euskaldun 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 Teodoro Arburuak ere.
– 1918ko neguillaren 2koa.
Urquijok Oiñatin irakurritako Estado actual de los estudios relativos a
la lengua vasca lanaren iruzkina da. Euskal lexikoa aldatzeaz, berritzeaz, 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 berotzea. Hasmentako lau lerro irakurriko ditut:
Egia da nekez ari garela euskaraz ari garen guziok. Ala ere, burura nai lukenak, permatu bear. Izerdi lekarik gabe, aitzintze guti.

– 1920ko jorraillaren 20koa
– 1921eko urrilaren 9koan,
Anso izenaren erranahia azaldu zuen. Hain zuzen, Urquijok Euskal Erriaren 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 irakurri duela dio Eusebiok, ezagutzen baitzuen Menendez y Pelayok Azkoitikoen kontra idatzia. Eusebioren hitzetan, jakitate handiko gizon horrek euskaldunenganako jaiotzetiko ezinikusia zuen.
– 1926ko urriaren 7koa.
– 1927ko urtarrilaren 27koa (2).
– 1931ko maiatzaren 12koa.
Bukatzeko, Euskaltzaindiari gure esker ona agertu beharrean gaude. Berak eman baitigu euskaltzain etxalartar hauek ezagutzeko aukera eta.

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 haurren mintzairan. Lehen euskara ahoz aho ikasten zen eta bertako hizkeraren
berezitasunak hobeki igarotzen ziren gurasoetatik seme-alabetara edo lagunetatik lagunetara. Gaur bertze eragile batzuk ere baditugu euskara ikasteko orduan: handiena eskola, eta, eskolatik aparte, hedabideak –ahozkoak nahiz idatziak–, inguruko herrietakoekin dugun harreman gero eta handiagoa, eta abar.
Honek guziak izugarri lagundu dio gure herrietako euskarari nahiz eta, normala den bezala, onurarekin batera hutsune batzuk ere ekarri dituen eta horietako 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 urteko mutikoen %54k bakarrik zekien euskaraz. Eta nesken artean %32k eta nesken %50ek ez zuen ulertu ere egiten euskaraz. (Kontuan hartu ikasturte horretan 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 hasiko 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-

292

EUSKERA - LII, 2007, 1

sun batzuk aipatuko ditut eta horietatik, zein ari diren gutika-gutika desagertzen eta zein diren indarrean dirautenak.
Eta azkenik, gazteei eginen dizkiedan erreferentziak, normala den bezala,
Berako gazteei buruzkoak izanen dira, horien euskara baita gehien entzuten dudana. Baina badut uste, ñabardurak ñabardura, bertze herrietako gazteek ere antzera 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 elkarketetan e eta o bokalak beti ixten direla bokal ireki baten aitzinean daudenean,
hala nola:
e+a > ia:
e+o > io:
e+e > ie:
o+a> ua:

atea > atia, esnea > esnia...
behor > bior; etxe ona > itxi ona...
igandeetan > igandietan / iganditan; jabeena > jabiena / jabina...
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: zubia > 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 bokala 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, txistúlariya... Honek erran nahi du galdu berria dela atonoen ondoko y epentetikoa.
Ana Mª Echaidek (2) 1965-1967 urteetan egindako inkestan, gaur egungo banaketa ageri da: illárgia (Ar., Les. Sunb.) / illárgiya (Bera, Etx.) (3); elórria (Ar., Les., Sunb.) / elórriya (Bera, Etx.) (4); ipúrdia (Ar., Les., Sunb.) /
ipúrdiya (Bera, Etx.) (5).
(1) Holmer, N. M., 1964, El idioma vasco hablado, Seminario «Julio de Urquijo», San Sebastián. 137-147.
(2) Echaide Itarte, A. M., 1983, «El euskera en Navarra. Encuestas lingüísticas 1965-1967»,
Eusko Ikaskuntza, Cuadernos de Sección, Hizkuntza eta Literatura, 8.
(3) Ibid. 38. or.
(4) Ibid. 94. or.
(5) Ibid. 152. or.
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Beran eta Etxalarren, bada, tonikoa nahiz atonoa izan, ongi kontzen (eusten, 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... ahoskatzen dute.
Eta inesibo singularrean, batez ere Arantzan eta Igantzin, hagitz maiz asimilazioa egiten da, batez ere i tonikoa denean eta batzuetan atonoa denean ere
bai: errían > erriyin; guzían > guziyin; zazpían > zazpiyin; azpían > azpiyin...; 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 gisakoak inoizka entzuten diren. Hortaz, gaur gazteek berdin gauzatzen dute atea
eta eztia hitzen bokal elkarketa: atia eta eztia. Adinekoek, ordea, bereizten segitzen dute: atia, baina eztiya.
Aferesia. Gauza jakina da eskualde honetan indar handia duela aferesiak.
Kasurik zabalena aditzaren hasierako e- eta i- bokalak ezabatzea litzateke, hagitz 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 hasierako 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); dinat > 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 > kamísta; 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 ogiya. (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:
ai > i:
ei > i:
au > a:

euri > uri; euli > uli; euskara > uskara
baino > biño; igitai > igitti; bezain > biziñ
edozein > edoziñ; ehiztari > izturi
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
(6) Parentesi artean daudenak Etxalarko formak dira, gero, 2.f) atalean, ikusiko dugun bezala, Etxalarren palatalizaziorik egiten ez dutelako.
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erotuak > erotuk; buruak > buruk; neguan > negun
txistulariak > txistularik; nekazariak > nekazarik
ttikiena > ttikina; azienda > azinda; Zubieta > Zubita
emakumeena > emakumina
auzoetan > auzutan; gurasoekin > gurasukin
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: denian, soruan, erotuak, auzuetan, eta abar. Eta batzuetan hiztun berak biak erabiltzen 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: billatu > biyatu; botilla > botiya, ibilli > ibiyi, Pello > Peyo... Orain dela
urte batzuk, hemengo jendeari kanpotar batek erran behar: aizue, Bortzerrietako 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 lortu 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 eskualdean nabarmenki ahoskatu izan da orain artio kontsonante hau. Baina
hondar urteetan tx ahoskatzen du haur eta gazte anitzek: itxua, itxusia, otxoa, lotxa, matxa, pentxatu...
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c) Paper, plater, ur eta zur hitzen –r badakigu samurra dela: papera, platera, ura, zura. Baina hurrengo hitza kontsonantez hasten denean, gogortu 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 (paperariña), plater ederra (platerederra), ur ona (urona), zur ustela (zurustela).
Gazteen artean, ordea, gogortu egiten da bokalen aitzinean dagoenean ere: plater ederra, ur ona eta abar.
d) Nb > m ahoskatzen da Bortzerrietan eta horrela egiten dute adinekoek: 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 ondorengo b eta d eta g –g ez beti–, ahoskabetu egiten dira: ez bada > ezpada; 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 egiterakoan: ukittu, itto, dittu (>ttu)... Baina hurrengo bi kasu hauetan galtzen hasi da gazteen artean:
– ind+bokala > indd+bokala egin izan da Bortzerrietan eta horrela
ahoskatzen dute adinekoek: inddar, mainddire, aginddu, arinddu, zikinddu...
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: izaiten, 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, haurrak galtzen hasi dira –Beran behinik behin–, eta izaten, egoten, erraten...
ahoskatzen dute. Eta Etxalarren ere gauza bera ari da gertatzen, alegia ematen, erraten, egoten... diotela, emaiten, erraiten, egoiten... erran ordez.
Orain dela hiruzpalau urte Etxalarko hamabortz urteko mutiko batekin solasean hasi eta izaten, egoten... ahoskatzen zuela ohartu nintzen; hori ez zela
Etxalarren erabiltzen den ahoskera erran nionean, berak kontra egin zidan, alegia, 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 solas egiten duzunean. Handik egun batzuetara berriz elkar ikusi eta, nik deus
galdetu baino lehen, bera aitzinatu eta erran zidan: arrazoi duzu, amatxik izaiten, emaiten, egoiten... erraten du; eta amak ere bai.
Palatalizazioaren kontua bukatu baino lehen aipatu nahi nuke Berako gazte batzuei, eta 20-30 urte artekoei bereziki, palatalizazio berri bat entzuten diedala, 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, mendirat... 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 artean oraindik entzuten den forma ez da –raino, –ñigo baizik, hala nola: mendiñigo / 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 entzunen diegu.
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4. Aditz morfologia
Aditz morfologiari dagokionez, aditz batzuen jokabide aldaketa, eta ahalera aipatu nahi nituzke.
Orain artio hitz egin eta mintzatu erabili izan dira Bortzerrietan, baina horiek baino maizago sinonimo diren solas egin eta solastu –Hiztegi Batuan solastatu–. Eta hauen jokabidea hau izan da orain artio: solas egin dut, baina solastu 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– anitzez 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, hurbildu behar naiz.
Ahalera. Botzerrietan ia beti ahal izan aditzaren bidez egin izan da: egiten ahal du, egiten ahalko du, joaten ahal da... eta arrunt guti erabiltzen dira
-kedun adizkiak, joan naiteke, egin nezake eta gisakoak. –kedun adizkiak batez ere modu inpertsonalean erabiltzen dira: intteke (< egin daiteke), joantteke (< 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 sailekoak eta, ia beti, ezin du egin, ezin da joan... erabiltzen dituzte.

5. Joskera
Atal honi dagokionez ere nabari daitezke aldaketa batzuk badirela adinekoen 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 onduan. (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 egitura 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 egotten 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 erranahi berbera hartzen du, baina beti geroari egin behar dio erreferentzia, 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 mintzairan.
– 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 erabiltzen dena. Gauza jakina da, Iparraldeko euskalki batzuetan bezala,
Nafarroako Zugarramurdi, Urdazubi, Etxalar eta Bera herrietan aditz
trinko batzuen adizki puntukariak: doa / zihoan, dabil / zebilen, dakar / zekarren, darama / zeraman perifrastikoki ere egiten direla,
hala nola: joaki da / joaki zen, ibilki da / ibilki zen, ekarki du / ekarki 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, –trinkoa 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, mendebaldeko 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, adinekoek baino maizago. Bertako berezitasuntzat hartzen dituzte batzuek 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 Nafarroako ondoko eskualdeetan ere. Eta gutienez hurrengo aditzekin
erabiltzen da: ari izan, egon, heldu (= etorri-ren erranahiarekin), ibili 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 genuen «-Ki aditz atzizkiaren gainean» lanean esaldiari nolabaiteko
hanpadura-edo ematen diolako. Perpausari ñabardura edo indar berezia eman nahi diogunean, doinuaz gainera, erabiltzen dugun baliabideetako bat aditz laguntzailea ezabatzea izaten da. Adibidez:
(7) Iñigo, P., Salaberri, P., Zubiri, J. J., «-Ki aditz atzizkiaren gainean», Fontes Linguae
Vasconum 69, 1995, 243-295.
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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 puntukaria adierazteko, erabiltzen diren aditzak:
Ageriki, ariki, egoki, ekarki, eramaki, helduki, ibilki, izaki –izan eta
ukan adieran–, joaki, eta jakinki. Eta noizean behin: eduki(ki), biziki 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 diedanetan, izanik (= ‘siendo’) ordezkatzeko erabiltzen dutela. Horretaz 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. Horregatik onartzen ditu bere ondoan –izanik-ek ez bezala– eta edo baina 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, baina 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 erabilita 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 eramanik... 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 esaldiak 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 euskaldun baten memoriak (8) nobelatik hartuak:
Nor izango ta behia izan. Denak berarekin ahaztuta egon nonbait (9).
[Guk: Nor izango ta behia izaki. Denak berarekin ahaztuta egoki nonbait.]
Baina aurreneko behi hura ergela izan, eta gure mordoxka zenbatekoa zen galdetu ez (10).
[Guk: Baina aurreneko behi hura ergela izaki, eta gure mordoxka zenbatekoa zen galdetu ez.]
Jakina, umea izan eta artean ez jakin munduan hizkuntza desberdin asko zeudenik (11).
[Guk: Jakina, umea izaki eta artean ez jakinki munduan hizkuntza desberdin asko zeudenik.]
Garbi ikusten ahal da Atxagaren partizipio hanpatuak eta gure –ki
atzizkidunak baliokide direla.
(8)
(9)
(10)
(11)

Atxaga, B., 1991, Behi euskaldun baten memoriak, Pamiela, Iruñea.
Ibid. 34. or.
Ibid. 35. or.
Ibid. 47. or.
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Koldo Zuazok ere badarabil partizipio burutu hanpatua bere Euskararen 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 modernoa! (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-gaztelaniarako 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 eskolak egiten».
Adibide hauetan, guk errandakoaren arabera, primeran jarriak daude bi izaki-ak, esaldi hanpatzaileak baitira; baina ezinezkoa zaigu
izaki paratu beharrean izanik paratzea. Eta jartzekotan, aldaketa batzuk egin beharrean egonen gara. Batetik ondotik doazen eta halere lehenengoan, eta eta bigarrenean kendu beharko ditugu eta, orduan, hanpadura galtzen digute esaldiek. Eta jendeak hiztegian
(12) Zuazo, K., 2000, Euskararen sendabelarrak, Alberdania, Irun.
(13) Ibid. 138. or.
(14) Ibid. 139. or.

BORTZIRIETAKO HIZKERAREN ZENBAIT... - Patxi Iñigo

305

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 eskolak egiten.
[Sarasolaren hiztegiak gero honela segitzen du:
«D(ir)elako, izaten d(ir)elako.
Oihenart poetak ez du merezi, ene ustez, Oihenart historialariari zor zaion laudorioa; bi dohain horiek, ordea, elkar ezin ikusi 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 delako 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 galduko du; bertzetik, doinua ere bertzelakoa litzateke, eta hitzen ordena
behinik behin aldatu beharko litzateke. Bigarren esaldian konparazio 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 pareder soy muy cotorra».
Honek ez du inolako arazorik sortzen eta izan jartzen ahal dugu izaki ordezkatzeko eta esaldiak ez digu inolako ñabardurarik galduko].
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Elhuyar Hiztegi Txikia-k –aipatutako gure neska-mutilek gehien erabiltzen 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 maizago erabiltzen digute –bertzeak: eramaki, joaki, ekarki, jakinki... ez
dizkiezu inoiz entzunen–. Eta esaldiaren ordenari eta ematen dioten
doinuari erreparatzen diogunean, berehala konturatzen gara, hamarretatik bederatzietan, izanik-en sinonimotzat hartu eta hau ordezkatzeko 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, egoki... erabiltzen ditugu –itzetik ortzera erabili gañera–, bañan ez gerundio bezela, infinitibo bezela baizik. Izaki erabiltzen dugu izan bezela-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 zehazki– izaki ez da izanik, izan baizik; izan hanpatzailea alegia, eta
aspektu puntukaria duena, Atxaga eta Zuazoren esaldietan ikusi dugun bezala. Eta izaki-z dioguna gauza bera diogu ibilki, joaki, egoki, helduki, ekarki, eramaki, jakinki eta abarrei buruz.
(15)
(16)
(17)
(18)

Azpiroz, J. M., «Azkue hiztegiari gehituz», Euskera 26, 239-244.
Ibid. 243. or.
Lecuona, M., «-Ki, gerundio atzizki?», Euskera 1, 1956, Bilbo, 145-148.
Ibid. 146. or.
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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 Jakintza-n (19). Honela dio:
«Nosotros empleamos frecuentemente un sufijo verbal no recogido por los tratadistas: -ketu, v. gr. ibilliketu, izanduketu, etorriketu, ikusiketu, emanketu. Se dice en los pueblos del Bidasoa hasta Fuenterrabía. No se declina. He solido andar, estar,
venir, ver, dar, he llegado a...»
Guk badakigu Malerrekan ere ohikoa dela eta Goizuetan ere erabiltzen dela; baina uste dut ez dela Baztanera iristen.
–katu erabiltzen da gehienetan; Bortzerrietan –ketu ere aditzen da batzuetan.
Partizipio burutuari lotzen zaio -katu / -ketu eta ez aditzoinari, eta bertze hizkera batzuetan izan-ek hartzen duen adiera bera du, gaztelaniazko «he llegado a...» edo adierazteko erabiltzen dena:
Ikusikatu dut erreka ortan gizon bat illa (= ikusi izan dut erreka 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?
(19) Echalar, Fr. E., «Palabras vascas en Monumentos Romanos», Jakintza 1933, 279
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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 erosteko gogoa dut esaldien baliokideak. Aditzari, gogoarena baino gehiago, 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 ezpada (= Heldu den urtean teilatua moldatzeko asmoa dut / moldatzea pentsatzen dut, okerrik suertatzen ez bada). (Bera)
Donamaritik do bertze nunbaitik ekarrigoo dugu egurra negua
trankill pasatzeko (= ekartzeko asmoa dugu / ekartzea pentsatzen dugu. (Lesaka)
Aurreko aditz atzizkia bezala, hau ere nekez aditzen da gazteen artean.
(20) Arburua Teodoro, «Galdeak 10’g. Galdea» Euskal-Esnalea 1914, 20.
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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 batzuetan ere bai:
bágo, bésta, írri, bíño, séme, txístu, télla...
Orain artio errandakoan Malerreka eta Bortzerriak bat etorri dira azentuan, 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 konposizioa egin eta gero. Adibidez:
kánpo+santua > kánposantua.
Eta, jakina, lehenengo elementua silababakarra baldin bada, azentua lehenengo 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.

310

EUSKERA - LII, 2007, 1

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 / Bortzérriak...
Egia erran, gaur 70-80 urtekoek bakarrik markatzen dute lehenengo silaba 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 hortzera)
– Etxe horretako semea? Haize puska bat! (= espantu eta itxura bertzerik ez)
– Zuk kontatutakoa gezurra ez ote den egoten naiz batzuetan. (= pentsatzen 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 konparatuta)
– Ezarian-ezarian erran zizkion ederrak! (= poliki-poliki, pixkaka-pixkaka)
– 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 dagoela erran dudana, baina merezia zuen!)
– Dirua hobeki dauka emakume horrek! (= dirua bertzerik ez du)
– Ordu batez bukatuko nuke lan hori! Nonbaitere! (= gero ere bertzelako 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 duenak 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 gertatzen 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.

IKER SAILA

DIALEKTOLOGIA

UHARTE (IRUÑEA):
EUSKALKIAK ETA KOMUNUKABIDEA
2004-VI-16

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 Jardunaldi hauetan eztabaidarako aukera gutxi ematen duela pentsa liteke. Are
gehiago, ofizialki lau hilabete eskas dituela kontuan hartuta, historia eta garapen aldetik aztertzeko «iragan» gutxi duela ere argi baitago.
Baina, bestalde, www.euskaraz.tvren ezaugarri horiek beraiek hausnarketarako aukera sorrarazi dezaketela uste dut, eta hori espero gainera. Etorkizunari begira ikus-entzunezko euskarri berrietan euskalkiek bete beharreko lekua
aztertzeko bidexka bat ireki dezakeela, uste dut. Jarraian aipatuko diren egoera eta ezaugarriek euskalkien trataeraren azterketan beste bide berri bat ireki
dezaketela, edo behintzat euskarri berriak ere hor badaudela gogoratu dezaketela, uste dut: euskalkiek Interneteko hedabideetan ere beren txokoa izan beharko luketela, alegia.
Izan ere, gurea ikus-entzunezko hedabide digitala den eienean, eta, dauzkan 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 egokiena: zer den eta zer egiten duen azaltzea.
www.euskaraz.tv Internet bidez emititzen duen ikus-entzunezko komunikabide digitala da; labur esanda, Internet bidez soilik emititzen duen euskarazko 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 bidez emititzen duten www.proyecion.tv eta www.euskaraz.tv
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Hausnaketa honi ekiteko orain arte aipatutako bi ezaugarri nabarmenduko 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 ikusi 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 eskegitzen dugu kanal horietan, igorleak berak eskaini edo igorri duen modu berean 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 laburpen hori hartzaileei igortzeko); eta, laburpen horretan dago guk euskara aldetik egiten dugun aukeraketa bakarra, erabaki bakarra. Oraingoan hartutako erabakia euskara batuaren aldekoa izan da, laburpen hori euskara batuan egitea,
alegia. Eta, zentzu honetan komunikabidearen ezaugarri hauek hori egitera bultzatzen dutela uste dugu.
Hiru ideia nagusiren inguruan laburtuko nuke nik erabaki horren egokitasuna.

1. HEDADURA
Euskaltzaindiaren adierazpena oinarritzat hartuta, eta, hedadura kontuak
hizpide, www.euskaraz.tv zein motatako hedabidea den aztertzearekin hasi gaitezke.
Komunikabide mota zehazteko hedadura oinarritzat hartuz, www.euskaraz.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 eskualdekoak direla ere argi dago: Bilbo inguruan gertatzen direnak.
Egia da eduki kontuan Euskal Herri mailako edukiak lantzera jotzen dugula, 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 interesa 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 ezberdinatasun bat ere badu honek: kasu hauetako askotan Interneteko emanaldia osagarria 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 banaketa 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 ditugu; beraz, hartzaileak igortzen dituen modu berean: euskara batuan bada, batuan 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 komenigarriagotzat jotzen dugu, laburpen horiek ahalik eta bateratuen izateko.
Beraz, hau guztiau kontuan hartuz, batua aukeratu dugu gure lanketarako: igorleak bere euskalkian igorri dezake albistea edo ekitaldi informatiboa;
eta, biak batera erabiltzen diren arren, ez dira elkarrekin nahasten, eta bai bataren eta bai bestearen izaera mantendu egiten dira, atalez atal bereiztuta gelditzen direla kontsideratuz.
Horrela, igorlearen nortasuna mantendu egiten da (hori baita azken batean gure ezaugarri bereizgarrienetako bat); baina baita informazioa zabaltzeko
guk egokitzat jotzen dugun bateratasuna, laburpenetako euskara batuaren bidez lortzen dena.
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Eta, honen adibide argia hitzaldien kanalean aurki daitekeen Julen Gabiriaren hitzaldia izan daiteke; berak bere euskalkia erabili arren, guk bateratasun eta Internetek ematen duen zabalera hori mantentzeko euskara batuan idatzi genuen hitzaldi horren laburpena.
Beraz, Internet bidez emititzeak eta igorlearen eskutik bertatik informazioa zuzenean jasotzeak euskararen erabilera aztertzeko aukera berri bat plazara dezake. Nortasuna mantenduz Internetek eskaintzen duen bateratasuna
lortzea izan da guk horren aurrean hartutako erabakia.

EUSKALKIAK
ETA HERRI KOMUNIKABIDEAK
Iñaki Mundiñano Larraza,
Guaixe, Bierrik Elkartea

Euskalkiek Nafarroako herri komunikabideetan duten tratamendua aztertzeko 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 agerian uztea:

BIERRIK ELKARTEA
Bierrik Elkartea 1994. urtean
sortu zen. Hasierako helburua Sakanako euskarazko komunikabideak
indartzea izan zen eta, hori da, nagusiki, mantentzen duen helburua.
Sortu zen urtean berean hasi zen argitaratzen Guaixe hilabetekaria.
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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 informazio iturri izatea euskaraz eta irakurzaletasuna bultzatzea. Idatziaren esparrua osatuz diseinu zerbitzua sortu da eta bertan udal buletinak, festetako programak, 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 formatua. 2.500 ale astean. Dendetan uzten zen, ez zen etxeetan banatzen.
– Beleixe Irratia: eguneroko saioa goizez. Herri hizkera eta batua tartekaturik.
*

*

*

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, toponimia, 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.
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Proiektua bultzatzen duten 400 bazkide inguru ditu elkarteak eta aipatutakoen kuotekin, publizitatearekin eta erakundeek emandako diru-laguntzei esker 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 AndiaUrbasa 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 daude. Esate baterako, Arruazuk 99 biztanle
ditu eta Altsasuk 6.965.
– Zenbait herritan euskara bizi-bizirik dago
(hiru herri, Arbizu, Etxarri-Aranatz eta Urdiain, UEMAko kide dira), beste batzuetan
helduenek baino ez dute ezagutzen eta besteetan 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 ulertzen:
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Herri euskaldunenak erdialdeko herriak dira gehienak, bertan euskarak
osasuntsu edo segitzen du: Urdiain, Etxarri-Aranatz, Lizarragabengoa, Ergoiena (Lizarraga, Unanu eta Dorrao), Arbizu, Lakuntza eta Arruazu. Ondorengo grafikoa ikusiz gero, ordea, irauli egiten zaizkigu, nolabait, goiko
datuak: herri erdaldunenak dira populatuenak eta hauetan txikia da euskaldunen 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 euskalkiak mapan behar zen bezala adierazteko. Sakanako euskalkiek mendebaldeko hizkeren eta nafarreraren arteko zubi lana egiten dute eta hori dela eta,
aberastasun handia eta aldaketa ugari biltzen dute bertako hizkerek. Aberastasun 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 sailkatu 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 hizkeratako hartu ditu Burundako hizkerak eta beste gainerakoak nafarreratakoak hartu ditu. Zuazoren esanetan Burundako hizkerak mendebaldekoaren, erdialdekoaren 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 ezaugarriak...). Nabaria da hizkeren arteko batasun falta eta honek, zorionez, hizkuntza 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 zenbait hizkeratara, Damaso Intzak Burundako aditzak landu zituen; Arturo Campionek Orreaga balada itzularazi zuen; Lurdes Oñederrak Burundako despalatalizazioa 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 sailkapena 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 Lizarraldekoak desagertuak dira eta iparraldekoak urruti daude. Aralar eta Andia-Urbasa mendiek mugatzen dute Sakana.
c) Kulturalki Gipuzkoarekin izan dira hartu emanak (ikastolak...)
(*) Koldo Zuazo, «Euskalkiak gaur», Berria 2004-07-11, «Igandea» gehigarria.
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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 kronikak idazten zituzten kolaboratzaileek ahal izan zuten bezala, borondaterik onenarekin, egin zuten beren lana baina gehienak oso kaskarrak izan ziren.
Egoera honi aurre egiteko sortu zen Euskalki Batzordea. Batzorde honetan 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, Lakuntza, 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, euskara batuaren idazkera arauetara ahalik eta gehien gerturatuko da».
Hizkeren aldeko apostua egiteko 4 arrazoi agertu ziren:
1.
2.
3.
4.

Gertutasuna.
Identifikazioa.
Hizkeraren beraren prestigioa.
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 aurreneko joera euren herriko berriak irakurtzea izan ohi da eta bigarren pausoa beste 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 batuarekin identifikatzen eta ondorioz, normalean erabiltzen ez dena bihurtzen da
forma batua. Esate baterako, herrian ongi erabiltzen duenak batura salto egitean ondo aukeratzen du. Hiztunak bere hizkerarekiko kontzientzia falta du eta
arrotzago zaiona hartu ohi du euskara batuatako. Ezinbestekoa zaigu herrietako formak jaso eta zabaltzea, hiztunak inguruan duen aberastasuna ezagut eta
erabil dezan.
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Gorago aipatu dira Sakanako hizkeren berezitasunak eta egoera. Irakurtzeko ohiturarik ez duen euskaldunarendako zubi-lan bihurtu da aldizkaria; askotan 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. Garai hartan, 1995. urte inguruan, Aretxabaletan eta Eibarren adostutako irizpideen oso antzekoak adostu ziren. Hona hemen Erabilitako Grafia, Euskalkiak
idazteko aholkuak, alegia:
Erabilitako Grafia
Lan hau aurrera eraman ahal izateko izan dugun lehendabiziko arazoa herri 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 fonetikoak ez dira adieraziko. Adib.:
Momentubontan.................. momentu hontan.
Etxioi................................... etxe hoi.
Zuluat.................................. zulo bat.
Bustidura: LL, Ñ eta TT hizkiekin adieraziko da bustidura. Hauen aurretik «i» jartzea ere aholkatzen da. Beraz, ill, iñ eta itt idatziko ditugu:
Itturri
aittune

pillota
aillatu

iñezture
ezpeiñe
.../...
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.../...
«BEHAR» + adizkia: bereizirik idaztea aholkatzen da baina loturik idazteko 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)............................
eman....................................
eskolan (non) ......................
borda (zer) ..........................

ziñeen (zuek).
emaan (emanen).
eskolaan (noren).
bordaa (nora).

GABE (bage forma zaharretik eratorria, be bezalaxe) nola idatzi: normalean 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 idatziko da (bee «bere»). Adib.:
ezere ein be gaude
bee kontu autzi diau

«ezer egin gabe gaude».
«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 (*).

(*) Maiz, Eneka & Mundiñano, Iñaki, 1998, Etxarrieratik Sakanerara, Nafarroako Gobernua, Iruñea.
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Ondorengo komikiak azaltzen du hasierako asmoa:

Maiz, Eneka & Mundiñano, Iñaki, 1998, Etxarrieratik Sakanerara,
Nafarroako Gobernua, Iruñea.

* * *
Helburua hizkeradunak bere hizkeraz kontzientzia hartzea da, bere hizkera 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 ohitura falta batetik, eta erdialdeko estandarra ez den euskara batua irakurtzeko ohitura 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 harritzekoa jendea kexatzea.
Kontrakoak: herri hizkerak idatzian erabiltzearen kontra daudenak. Herri
hizkerak ez omen dira idatzirako. Hauen artean sar ditzakegu Guaixe hilabetekaria osorik herri hizkeran idazten zela ziotenak. Gorago aipatu bezala, hilabetekariaren % 5 edo idazten zen herri hizkeran, hizkera bizirik den herrietako 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 hizkeran 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 jantzi 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 zituen mugak hautsi dira.
Astekari bihurtzearekin herrietako berriemaleak desagertu egin dira eta ez
dugu herrietako kronikarik. Astekariko kazetariek egiten dituzte kronika, elkarrizketa, erreportaia gehienak. Hori dela eta, herri hizkerak ia erabat desagertu dira.
Euskara batuan, eredu estandarrean, Sakanako bertako ezaugarriak txertatzeko ahalegina egiten da baina ez da sistematikoa. Kazetarien formazioa behar-beharrezkoa da. Kazetari batzuek ez dute beren hizkerarekiko kontzientziarik eta ezinbestekoa da bertako hizkerak ezagutu eta erabiltzea, eredu batua
osatu / hobetu ahal izateko; bestela, Koldo Zuazok aipatzen duen sasiletraukeria sortzen zaigu:
Gure arteko askori berdin die fisika nuklearraz jardun edo asteburuko mendi 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 norekin dihardugun izan behar dugu kontuan. Oso barneratua daukagu sasi-letratukeria. Zenbat eta hitz exotikoagoak erabili, orduan eta euskara hobea egiten dugula 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-letratukeria hutsa.
Koldo Zuazo, 2001, Ikastola aldizkaria 97

Herri hizkeren tokia zein den hausnartu egin behar da. Hilabetekaria astekari bihurtzeko prozesu luze eta nekezak ez du hizkuntzaren trataera kontuan hartu eta orain egin beharko diogu aurre eztabaidari. Non eta nola agertu behar duen herri hizkerak eta nork egin behar duen: zorion-agurren txokoan,
inkestak atalean, hizkera bizirik den herritako berri batzuk, elkarrizketa laburretan...

EUSKALKIAK
ETA KOMUNIKABIDEAK
Iñaki Zabaleta Urkiola,
Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU,
Ikus-entzunezko Informazioaren Teoria,
Teknika eta Teknologian Katedraduna
Kazetaritza Saila
Komunikazio eta Gizarte Zientzien Fakultatea

HITZ GAKOAK
Euskalkia, herri-hizkera, komunikabideak, kalitatea, edukia, kazetaria.

LABURPENA
Euskalkien barrenean azpieuskalkiak daude, azpieuskalkietan eskualde-hizkera desberdinak, eskualde-hizkeretan herri-hizkerak, eta baita herri-hizkeretan auzo-hizkerak ere. Aniztasun horrek eragina du euskarazko komunikabideei 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 horretaz jabetzea herri- eta eskualde-komunikabideen jardueran. Halaber, euskara batua «bertakotu» egin behar da, euskara batu bertaratua bihurtu, tokiko
hitz eta esaldiak erabiliz.
Komunikabideen gizarte-funtzio nagusiak zaintza (informazioa), ebaluazioa (iritzia, eztabaida), gizarte-balioen transmisioa, entretenimendua eta publizitatea dira, ikerketa zientifikoak erakutsi duenez. Komunikabideen kalitatea bermatzeko, berriz, bost parametro nagusi zaindu behar dira: edukia,
estiloa, seinale teknikoa, enpresa-jarduera eta, bosgarrena, hizkuntzaren kalitatea. Gai korapilatsua da azken hori, konstruktu kontzeptual modura hartu eta
aztertu behar baita, azkenean ebaluazio hurbiltzaile batera heltzeko, non hainbat mota eta mailatako hizkuntzak eta mintzairak dauden.
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Ongi dakigunez, hedabideak, hedaduraren arabera, hainbat kategoriatan
bana ditzakegu (herri/eskualde, probintzia/euskalki, eta nazio/hizkuntza komunitatearen 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 komunikabideetan, 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 komunikabideekin duten harremana aztertzeko. Asko idatzi da euskalkiez, eta
luze sakondu, baina, zientziaz harago, aitortu behar da gai honetan beti dagoela subjektibitatearen bidez soilik ezagut daitekeen alderdia, soziala batez ere.

1.1. Sailkapenak eta mugak
Euskal literatura eta hizkuntzalaritza jorratu duten guztientzat ezaguna denez, historian zehar, euskalkien sailkapenean ez dira ados jarri adituak. Euskaltzaindiak (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 Hizkuntza Atlasaren Ekarria Bizkaierari» txostenean.
Izan ere, Luis Luciano Bonapartek zortzi euskalki bereizi zituen
1869an (1). Ondoren, Azkuek aldaketa batzuk egin zizkion Bonaparteren sailkapenari, eta zazpi euskalki utzi zituen guztira. Azkueren aldaketen artean zeuden Erronkariera euskalkitzat hartzea eta bi Goi-Nafarrerak eta bi Behe-Nafarrerak euskalki banatan batzea. Beranduago, Mitxelenak ere beste hiru euskalki
berri proposatu zituen: Hegoaldeko euskalkia –Araban hitz egindakoa–, aezkera eta zaraitzuera.
Muga-arazoak. Dena den, hizkuntzalaritzaren metodoak ahalik eta zuhurren erabiliz, dialektologoek ezarri dituzten sailkapenak baliagarriak zaizkigu,
nahiz eta ongi dakigun ez direla zehatzak, baizik dibertsitatea edo askotariko(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-Nafarrera (Bajo Navarro Oriental, BNOR; aezkera barne), eta Zuberera (Z; erronkariera barne).
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tasuna mugatuki ordenatzeko tresnak, lanerako definizio kokatu batzuen bitartez eraikitako kategoriak. Horrek esan nahi du, euskalki bakoitzaren barrenean 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-Nafarreratik baino hurbilago egon daiteke Gipuzkeratik.
Euskalkiak, azpieuskalkiak, herri-hizkerak eta auzo-hizkerak. Euskalkien 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 eskualde-hizkera desberdinak aurki ditzakegu, eskualde-hizkeretan herri-hizkerak,
eta baita herri-hizkeretan auzo-hizkerak ere. Adibideak bazter guztietan daude. Leitzako Gorriztaran eta Erasote borda-auzoetan (2) euskara ez dute osotara berdin erabiltzen, badituzte desberdintasunak; Gorriztaranen «arrunt ona»
moduko esaldiak, «arrunt» hitza superlatiboaren adieran erabiliz, arruntak ziren 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 dituztela eta, adibidez, bizkaiera deitzen den euskalkia Gipuzkoan sartzen dela. Horrek, 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 modura (1992) (3), euskalkien artean prestigio-hierarkia izan da historian zehar.
Horrela, jendearen artean, Gipuzkoako Beterriko hizkerak ospe edo balioespen handiagoa zeukan Goierrikoak baino; gipuzkerak bizkaierak baino; lapurterak behe-nafarrerak baino, eta azkenik, maila gorenera igoz, gaztelaniak
eta frantsesak euskarak baino ohore eta balio handiagoa jasotzen zuten gizartean. Jakina, prestigioaren hierarkiak gizarte-funtzioen eta erabileren hierarkia
zeraman bere baitan eta, adibidez, euskalki ospedunak egokiagoak ikusten ziren literaturarako, idazkuntza-lanetarako eta, oro har, administrazioko zerbitzuetarako.
(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.
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Euskara batuarekiko hierarkia. Gaur egun, euskalkien arteko ospe-hierarkia amaitu da, guztiek antzeko balioespena hartzen baitute, eta euskara batua onartu eta zabaldu denez geroztik, beste erlazio bat ezarri da, euskara batua 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 ezagunagoa den arren, euskalki guztien artean uneoro osatzen eta eraikitzen den
hizkuntza dela, alderdi batzuetan euskalki jakin batetik edo batzuetatik gehiago 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 euskalki 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, gainerakoetan galduz ostean, euskalki jakin batek edo bestek baizik atxiki ez dituenak» (4). Zorionerako, euskara batuak geldiarazi egin zuen euskalkien aldentzea.
Beraz, euskalkien aldeko diskurtsoa egitean ongi jakin behar genuke zein
diren egiaz euskalki baten berezko ezaugarriak eta zein ustezkoak, ezjakintasunak edo azalkeriak puztuak. Izan ere, autore batzuek diotenez, «euskalkien
arteko desberdintasunak ez dira uste dugun bezain ugariak eta sakonak. Azalekoak, hiztegi mailakoak dira batez ere eta, jakina denez, erdaretatik mailegatuak dira maiz hitzak» (5).
Ezagun zaigu, hiztegiaz gain, aditzen, deklinabideen eta esaldien formetan ere desberdintasunak eta aldaerak daudela, baina ez egitura desberdinak osatzeraino. Esandakoak euskalki gehienetarako balio dezake (gipuzkera, goi eta behe-nafarrera, lapurtera), bi euskalkirako salbu, itxuraz euskara
batuaren azaleko moldetik urrutien daudenetarako, preseski: bizkaiera eta zuberera.
(4) Zuazo, 1993, op. cit., 42 or.
(5) Ibidem, 46 or.
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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 erabiltzen duen fonetikaren ondorioa izaten dira, euskalkiarenak berarenak baino
gehiago. Beraz, euskalkien arteko bestelakotasuna franko erlatibizatu behar genuke, 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 soilaren papera hartuz. Ondorioz, maiz, hitzak eta esaldiak franko jaten ditu, komunikazioaren ulermen nahiko eta arinari lehentasuna emanez, mezuaren hizkuntzaren biribiltasun eta argitasunari eman ordez.
Euskalkiaren erabilera jasoak, berriz, hizkuntza modu arduratsuan eta osatuan lantzea esan nahi du. Askotan, erabilera jasoa gertatzen da komunikatzaileak rol instituzionalizatu edo erakundetu bat hartzen duenean (kazetari, alkate, batzarburu eta antzekoen modura hitz egitean) edo ekitaldi erakundetu
batean dagoenean (bilera bateko partaide denean, adibidez). Uste dugu bereizketa horretaz jabetzea funtsezkoa dela hizkuntzaren erabilerak eta komunikazio-ekintzak modu egokian bideratzeko. Alegia, ‘hizketan ari denak’, edo
idazleak, jakin behar du noiz erabili behar duen hizkera arrunta eta noiz jasoa; 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 behar dozo» esanen luke; eta oraindik leitzar euskara jasoagoan mintzatuko balitz, «jaso-ikasia» (alabaina, finean dena da ikasia) dei genezakeena, «hoi egin
behar dozo» adieraziko luke. Beste kontu bat da, euskalki-hierarkiaren eraginez, leitzar bati herriko euskara jasoan hitz egiteko eskatu eta horrek, ia konturatu gabe, gipuzkera erabiltzea eta, ustez Leitzakoa balitz modura, «hori egin
behar det» esatea, aspaldi gertatu zen modura; edo, bestela, nafarrerako/batuko «dut» aditz-forma sartzea.
Leitza aipatu dudanez, 2001. urtearen hasieran, herriko euskara-teknikariak leitzar batzuei galdegin zien ea zer iritzi zuten «Leitzako euskaraz idazteko» irizpideei buruz. Galdera bera harrigarria iruditu zitzaidan, hiperlokalismoak joa baitzirudien. Erantzunean esan nuen gure herriko euskara asko ari
zela pobretzen, gazteen artean batez ere, eta hobe genukeela «Leitzako euskaraz hobeki eta oparoago hitz egiteko irizpideak, kanpaina, eta jarduerak antolatu 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.

340

EUSKERA - LII, 2007, 1

Komunikabideei dagokienez, kazetaritzaren eta komunikazioaren teoriek
diote informaziozko eta eztabaidazko edukiak transmititzean medioek hizkuntzaren erabilera jasoa egin behar dutela ia beti, salbuespenak salbuespen (efektu 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 argudiatua egin behar da, euskara batua edo euskalki jasoa erabili beharraz. Puntu horrek garamatza, hain zuzen, euskara batuaren bertakotasunaz eta urruntasunaz 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 eraikia baitago. Areago oraindik, euskara batua «urrutiko euskara batutzat» hartzen da, non «urrutiko» horrek esan nahi duen kanpoko hizkuntza dela, edo
beste herrialde edo euskalkietako hitz eta esaldiak gehiegitan erabiltzen dituela, audientziarengan hizkuntza-arroztasuna sorraraziz.
«Euskara batu bertaratua» deiturarekin adierazi nahi dugu, euskara batua
modu kokatuan, tokituan edo bertakotuan erabili behar dela, herri edo eskualde 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 bitartez. Hortik euskalki jasorako tartea oso txikia da. Horregatik, euskara batua,
bertakotzen den neurrian, oso hurbil dago euskalkitik, baita bizkaierazko kasuan ere.

1.5. Euskalkien diskurtsoaren suspertzea
Hain zuzen, 1969. urte aldera idatzizko lanetarako hizkuntza estandar
modura euskara batua onartu zenetik aurrera, euskalkien ikerkuntza eta erabilera jasoa apaldu egin zen hezkuntzan eta hedabideetan. Egiaz, ondorio logiko eta beharrezkoa zen, euskara batua hedatu, sendotu eta garatu behar baitzen, hizkuntza bera biziko bazen. Hezkuntza-sistema funtsezkoa izan zen
lan horretan eta, hedabideen alorrean, Anaitasuna (6) eta Zeruko Argia lehenik, 1982an sortutako Euskal Irrati eta Telebista ondoren, eta 1990etik aurrera Euskaldunon Egunkaria, euskara batuaren bultzatzaile garrantzitsuak
izan dira.
(6) Imanol Berriatuaren lan bikain eta maisugarria ezin dugu ahantzi.
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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» deitura horren barnean sartzen ditut bai Euskaltzaindiaren moduko erakunde ofizial batzuk (baina ez politiko-administratiboak) eta bai «euskararen gizarteerakundeak», gehienak Kontseiluan bilduak. Jakina, komunikabideak faktore
eragile handia izan ziren.
Euskalkien aldeko diskurtso eta mugimendu horren abaroan, unibertsitatean ikerkuntza hazi zen eta Euskaltzaindiak Euskal Herriko Hizkuntza Atlasa 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» oinarritutako 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 zitzaizkiola argudiatuz. Maiz, lehen esan dudan bezala, jarrera horren aldekoak
euskararen mugimendukoak izan dira. Baina uste dut, euskalkiak baino gehiago, askotan herri-hizkerak suspertu nahi zituztela. Horren adibide dugu tokiko komunikabideen garapena.
Beste batzuk, jokabide politiko abertzaleari aurre egiteko uste eta asmotan, euskara batuaren aurkako erresistentziak paratzen hasi ziren. Erresistentzia 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 harremana izan dezaketen euskalkiekin.

2. KOMUNIKABIDEEN FUNTZIOAK, MOTAK ETA KALITATEA
Komunikabideetan erabili behar den, edo erabiltzea egoki den, hizkuntzaera zein den jakiteko, oso garrantzitsua da zehaztea zertarako nahi diren hedabideak, zer funtzio bete behar duten, eta zer klasetakoak diren. Horrela, argiago 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 komunikabideen zereginak:
– Zaintza: komunikabideek ingurua zaindu eta horren gaineko informazioa ematen dute (albisteak, eguraldia, zerbitzuak, etab.). Sor daitezkeen disfuntzioen artean beldurra, normaltasun distortsionatua eta pasibitatea daude.
– Ebaluazioa (korrelazioa): iritzizko edukiei dagokie, artikulu eta editorialei batez ere, eta komunikabideek horien bitartez gizarteko gaiak aztertu, 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, kultura eta hizkuntza hurrengoari pasatzen dizkiote. Horrela, gizartearen lotura indartu eta adostasun soziopolitikoaren oinarriak jartzen ditu informazioak. 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 funtzio 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 herrialdeetako 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 zaindari-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).
(7) «A Free and Responsible Press» txostenean oinarritua, Comission On Freedom of the
Press batzordeak 1947an Chicagon argitaratua, Robert Hutchins-en zuzendaritzapean.

EUSKALKIAK ETA KOMUNIKABIDEAK - Iñaki Zabaleta Urkiola

343

Beraz, autore horientzat, komunikabideek, gizarte osasuntsua garatzeko
zeregin funtsezkoa izateaz gain, eginkizun azpimarragarria dute merkataritzagune 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, azaletik behintzat. Lehena, azken hogeita bost urte hauetan ikertzaile eta kazetarien artean oso aipatua, uste baino konplexuagoa da. Bigarrenak, zalantzaren
urritzeak, alor oso zabala hartzen du eta bertan sar genezake euskararen moduko 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 hedabideen artean izan daitekeen harremanari buruzko gogoeta egiteko, eta tokiko edo herrialdeko komunikabideetan erabiltzea komeni den mintzairari buruzko proposamenak egiteko? Erantzuna erabat baiezkoa da. Arazoa izaten da,
funtzio nagusi bakoitzerako (zaintza, ebaluazioa, transmisioa, entretenimendua, 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: seinalearen euskarria eta hedadura.
– Seinalearen euskarria kontuan izanik, komunikabide nagusiak ikus-entzunezkoak eta idatzizkoak izan daitezke, horien edukia garraiatzeko bideak askotarikoak baldin badira ere (papera, airea, kablea, satelitea, telefono-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.
(8) «Betedura» hobesten dugu gaztelaniazko «cobertura» eta ingelesezko «coverage» adierazteko, hala «informazioa bete» («cubrir la información») nola «telefonoaren betedura» (cobertura del teléfono) moduko erabileretan, «estaldura» izenaren aldean, azken honek «tapatzea edo
gordetzea» adieretan baitu indar handiena, gure ustez, eta «funtzio bat kunplitzea/betetzea»
esanahia lehenak.
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Bi irizpide horiek oso baliagarriak zaizkigu gure gairako, zein motatako
euskara eta zer komunikazio-hizkera erabili behar den bereizten laguntzen baitigute.
Komunikabideak instituzio modura. Gogoan izan behar dugu, halaber,
hedabideek gizarte-erakunde modura jarduten dutela eta, beraz, erakundeei dagozkien 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 gizarte-funtzioak ongi betetzean datza (zaintza, ebaluazioa, transmisioa, entretenimendua, merkataritza-publizitatea). Funtzio horiek komunikabideko edukiaren
bitartez ahalbidetzen direnez, eta kalitatearen kontzeptua konplexua denez, hurrengo 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 hizkuntzatakoa izanik, neurtzeko erabil daitezke. Baina herri, eskualde eta probintzietako euskal komunikabideen kasuan bosgarren neurriak, hizkuntzaren kalitateak, arreta berezia behar du.
Egia esan, bost neurri horiek ez dira soilik komunikabideen kalitatea
neurtzeko, baizik baita komunikazio ororen kalitatea balioesteko ere, behar diren egokitzapenak eginez. Adibidez, bi lagunen arteko elkarrizketa batean,
eduki, estilo eta hizkuntzaren kalitateak ez du esanahi berezirik hartzen, baina bai seinalearen kalitate teknikoak eta enpresa-jardueraren kalitateak. Seinalearen kasuan, kalitateak kontuan izan behar du ahots, ahoskera, inguruko
zarata eta hartzailearen entzumenaren arteko erlazioa; enpresa-jardueraren kalitatean, berriz, elkarrizketa oparotzeko mintzaideak egin ditzakeen ekarpenak
sar ditzakegu (edan eta jatekoa eskaini, esate baterako).
Gogoeta-bide horretatik abiatuz, uste dugu nahiko murritza dela euskararen kalitatea komunikazioarenarekin parekatzea, batzuek egiten duten modura; izan ere, komunikazioarena askoz eremu zabalagoa baita.
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Edukiaren kalitatea. Edukiaren kalitateak esan nahi du komunikabideek 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 egiazkotasuna, 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 parametroak zehaztea ez da oso erraza baina, seguruenik, eduki-mota honek adimena, irudimena, parte-hartzea eta lasaitasuna edo intentsitatea
behintzat elikatu beharko ditu.
– Publizitate-edukiaren kalitatea ezagutzeko neurria ez dago bakarrik iragarkien 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 horietan, gainera, programazio deitura erabiltzen da.
Estiloaren kalitatea. Estiloaren kalitatea edukiaren edizio/muntaketari
eta aurkezpenari dagokio gehien bat. Edizioarekin edukiari egitura eta narrazioa 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 komunikatzailearen sinesgarritasun eta erakargarritasunak, baina hori ez da dena, erabiltzen den hizkuntza-mota ere oso kontuan hartu behar baita.
Seinalearen/euskarriaren kalitate teknikoa. Maiz ahaztu egiten da kalitate-mota hau, nahiz eta oso garrantzitsua den. Hitz gutxitan esanda, ikus-entzunezko hedabideetan seinale elektronikoak duen kalitateari dagokio, hau da,
irudiaren eta soinuaren bereizmenari edo zehaztasunari (definizioa); medio inprimatuetan, 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 jarduera zuzena eramateaz gain, saihetseko ekimen asko gauzatu behar ditu komunikabidearen kalitatea sendotzeko. Horien artean sartzen dira, besteak beste, publizitate-kanpainak, zozketak, opariak eta irakurle eta ikus-entzuleen
bisitak.
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Hizkuntzaren kalitatea. Gai hau korapilatsua izaten da, konstruktu kontzeptual 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 orokorrean esanda, hizkuntzaren kalitateak adierazten du zer hizkuntza-mota erabili behar den, komunikabideetako edukiak bere funtzio sozialak ahalik eta hobekien
bidera eta lor ditzan; alegia, euskara batu bertaratua, euskalkia edo herri-hizkera 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 hizkuntzak herritarren gehiengoak ahotan darabilen hizkuntzatik ahalik eta hurbilekoena 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 komunikazio-ekintzatan, gaitasun handiagoa izaten du maila altuagoko hizkuntza ulertu eta interpretatzeko, erabiltzeko baino.
Azpian dagoen beste eztabaidetako bat honako hau izan daiteke, «edukiak bere funtzio sozialak ongi betetzea» eta «audientziarentzat erakargarri izatea» gauza parekagarria ote diren, eta zeinek daukan lehentasuna. Gure ustez
lehenbizikoak hartu behar du aurrea, modu egokiagoan eramaten baikaitu bigarrenera, alderantziz baino; baita entretenimenduzko edukietan ere.
Kazetaritzaren hizkuntza. Kazetaritza-hizkuntzaren kontzeptua oso aipatua izaten da Fakultate eta hedabideetan, baina nahiko konplexu eta lausoa
da, zenbait alor hartzen baititu bere baitan (9). Labur esanda, alor horiek kazetaritza-edukiak (10) prestatzeko erabiltzen diren narrazio-estiloari eta hizkuntza-motari dagozkio, eta bi kontzeptu horiek ikusiak ditugu jada.
Aldez aurreko prestaketa versus bat-batekotasuna. Idatzizko komunikabideetan, 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 eraman beharko litzateke, 1980. urte aldera arte egiten zen modura: lehenbizi, gidoi 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.
(9) Ikus Zabaleta (2005).
(10) Informazioa, iritzia, elkarrizketa, eztabaida.
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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, mikrofonoaren aurrean egonik, bat-batean adimenera etortzen diren ideiak eta hitzak 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, profesional batzuek herri-hizkeraren eta euskalkiaren defentsa erabiltzen dute aitzakia 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 dituen profesionala hartzea, kalitatea hobeki berma baitezake eta, halaber, eduki 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 begiratu behar diogu, eta are modu bereziago batean euskalkiak erabil ditzaketen komunikabideetan. Ongi dakigu hedabide horietan kazetariak/profesionalak euskara ongi menderatu behar duela, bai batua eta bai euskalkia. Ez dugu bi
horien artean garrantziaren araberako ordenarik jarriko, biok oso hurbil baitaude «euskara batu bertaratuaren» kontzeptutik, baina gaude kazetariak euskalkia modu jasoan ezagutu behar duela eta euskalki literarioa ongi menderatu, 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-hizkerek komunikabideetan izan dezaketen erabilerari buruzko zenbait ideia, proposamen eta eztabaidagai aurkeztuko ditugu:
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– Idatzizko tokiko komunikabideetan (herri, eskualde eta probintziako hedadura dutenak) «euskara batu bertaratua» erabiltzea gehienetan egokiagoa dela uste dugu. Seguru asko, euskara batutik urrutien dauden
euskalkietako eremuetan (bizkaiera eta zuberera, agian) tokiko komunikabideek biak erabil ditzakete, alegia, euskara batu bertaratua eta euskalki jasoa. Hori egiten dute, adibidez, Durangaldeko Anboto aldizkarian, non edukiak erdibana idazten dituzten (Amuriza, 2003).
– Ikus-entzunezko tokiko komunikabideetan (herri, eskualde eta probintziako 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 eztabaida-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 behintzat, «euskalki versus euskara batua» eztabaidaren azpian beste bi arazo egoten 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 oinarrituz, 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. Euskalkien erabilera bermatu egin behar dugu kolaboratzaile herritarrekin jardunean 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 aitona-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, Zugarramurdi, Sara, Senpere, Azkain, Leitza, Areso, Goizueta, 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)
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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, Longida...
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

NAFARROAKO EUSKAL KOMUNIKABIDEAK - Patxi Iñigo
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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

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 erraten ahal dugu: ttipi-ttapa aldizkariaz eta ttipi-ttapa telebistaz, batez ere. Horiez gain ttipi-ttapak duen Kulturkari izeneko lantegian ere euskarazko testuak
idatzi eta argitaratzen direnez gero, egin nahi dugun azalpen eta azterketa honetan hori ere sartzen ahal dugu. Hori bai, ez dute hirurek lur-eremu eta giza-eremu bera betetzen, eta horren xehetasun batzuk azaltzea beharrezkotzat jotzen 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, lehenago 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, euskarazko irakurle ez zen herritar anitzen atxikimendua. Hainbatek aitortu duen bezala, Ttipi-ttapa da bere bizitzan euskaraz irakurri duen
lehenbiziko testua, eta, anitzetan, bakarra. Gainera, aldizkaria dohainik 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-mendebaleko eskualde diren Urdazubi, Zugarramurdi, Baztan, Bertizarana, Malerreka, Leitzaldea (Leitza, Areso, Goizueta, Arano) eta Bortziriak hartzen ditu, eta Lapurdiko Azkain, Sara eta Senpere. 35.000 inguruko
biztanlegoa, denera, 1.200 km karratutan eta 41 biztanlegogunetan sa-
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kabanatua. Populazio txikiko guneak dira, bada, erdiak baino gehiago
500 bizilagunera ailegatzen ez direnak. Eta orografia menditsuan kokatuak. Hau ere aipatu beharra da, badela zenbait herri hiru mila bizilaguneko kopurua gainditzen duena, eta erakartze eta eragite nabaria 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 lapurtera 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 zenbaitetan 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-eremua txikiagoa da, Bortziriak, Bertizarana eta Malerrekako mugen barnekoa.
2. Horren ondorioz, kokaera geografiko-linguistikoa ere ez da Aldizkariarena bera. Lapurdiko herriek, Urdazubi-Zugarramurdi, Baztanek eta
Leitzaldeak ez dute-eta telebista-emisioaren seinalerik jasotzen.
3. Aldizkaritik bereizten duen bertze alderdia hizkera da. Aldizkarian idatzia, telebistan berriz ahozkoa, gehiena, behinik behin. Ahozkoan, idatzitakoa irakurri ere egiten da, berriei buruzko zenbait testu, errate baterako. Bertzetan, ordea, bat-bateko mintzaera izaten da, maiz
eskaintzen diren elkarrizketetan, adibidez.

KULTURKARI
Neurri ezberdineko testuak ekoizten ditu, kartelak, oroitzapen agiriak, liburuxkak, 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 hautatu du, euskara batuarena: ortografia eta aditza, behinik behin, eta lexiko aldaerak ere bai, gehienetan. Hori horrela da, idatzizkoari begiratzen badiogu, Aldizkariari eta Kulturkariri, alegia. Eta horrela egin
da Euskaltzaindiaren erabakiagatik, erabakia arrazoizkotzat hartu delako.
Dena den, aukeraketa horretarako erraztasunak ere izan dira. Ttipi-ttapako langile guztiak gazteak izan dira, eta gazteak dira, Batua erabakitzearen ondokoak. Ez ditu jasan hainbat tokitan eta taldetan izan ziren eztabaidak eta kasailak. Bertze aldetik, gure eremuko euskalkiak
eta batuaren arteko aldea ez da handia, ez ulergarritasuna anitz zailtzeko modukoa, behinik behin. Bizkaierarekin edo zubererarekin konparatuta, errate baterako. Zailtasunak, batzuetan, hiztegitik sortzen
dira, eguneroko solaskeran erabiltzen ez den izen bat edo bertze sartzen 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 probetxagarriak 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 bizitzan 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 garela urte hauetan. Ziurtasunik ezak zenbaitetan lehengoa utzi, lehendik
genekiena utzi eta era berriak eta hiztegi berria erabiltzera eraman gaitu. Batzuetan, herriko eta eskualdeko hitz egokiak utzi egiten ahal dira,
ustezko idazkera hobe baten bila. Horrela, lexikoa galdu eta jendearendako ulergaitzago bihurtzen ahal dugu testua. Arrisku hori beti
dugu gainean. Batua bai, bada; baina batuaren kontrako ez den bertakoari eutsiz. Nahiz eta beti ez den hain erraza hori betetzea.
4. Bertze aldetik, hedabideetan euskara ona erabiltzea ere hagitz garrantzitsua da. Behin eta berriz entzunez izugarri eragina baitu jendearengan. Telebista, irrati edo aldizkari nahiz egunkarian ikusten eta entzuten dena, jakitunen hizkeratzat hartzen du entzuleak eta ikusleak, hau
da, hizkera ontzat. Hala ez bada ere beti. Behin baino gehiagotan ikusten da ongi mintzatzen dakien jende heldua, gurasoengandik jasotako
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erran zuzena utzi eta komunikabidean entzundakoa bereganatzen. Bertzetan eskolan dabilen haurrari aditutakoa hartzen duen bezala.
5. Telebistaren emisioetan gauza zerbait aldatzen da, zerbait, edo zenbaitetan 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 erantzule eta parte hartzaileen aldetik batez ere. Hor jasotzen dira gehienbat euskalkiaren berezitasunak.

BATU ETA EUSKALKI LANDUAK
1. Lehen erran bezala, hedabideek eragin azkarra dute, handia alegia, jendearen solaskeran, ahozko hedabideek bereziki. Horregatik, hedabideek 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 lortzea pentsaezina da. Maila apalagoan ere erakunde publikoen diru-laguntzarik gabe ia-ia ez dira bizitzen ahal. Euskararen eta euskarazko
alorrean gehienetan gertatu den eta oraindik ere gertatzen ari den bezala, ilusio, borondate eta bihotz handiko taldeari zor zaio Ttipi-ttaparen 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 ibilbide horretan ere diru-laguntza haundiagoak nahitaezkoak dira, eguneroko lana betetzeko jendea estu eta larri dabilen bezala ibili eta.
3. Bertze aldetik, autofinantzatzea litzateke, dudarik gabe, interesgarriena, hedabideak autonomia eta askatasunez jokatzeko. Eta hori errealitate bihurtzeko ahaleginak egitea merezi du. Ttipi-ttapan urrats handiak eman dira horretan, nire ustez, aldizkari eta kulturkarin batez ere.
Telebistan bidea maldatsuago bilakatzen da, garestiago baita antolamendua eta lana, eta eskasagoak, berriz, diru iturriak.
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4. Nafarroako Gobernuak, eta bertze zenbait erakundek, nolabaiteko interesa 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 lanetan 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 hauetan: ia 50.000 eurotik 18.000ra.
Aipatu gabe ezin utzi bertze hau ere: martxoaren 12an onartu zuen Madrilgo 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 hogei. Horietatik bat bakarrik ere ez euskara ofiziala den eremurako. Egun nekez 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. Gainerakoan, 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, ordea, hizkuntzaren bizitza hobeki ulertu eta osasuntsuago bilakatzen laguntzea
dute helburu. Zein bertzela?

EUSKALKIAK ETA KOMUNIKABIDEAK
Joseba Igarabide Huarte,
Xorroxin Irratiko eta Xaloa Telebistako
sortzailetariko bat

Bertako edo Toki-Komunikabideek, kasu honetan irrati eta telebistek, herri ttikien egituraren deuseztatzea zailtzen dute. Herriek bizirik mantentzen laguntzeaz 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 herritarrek eta euskaldunek hainbat urtez jasotako mezuaz... «euskarak ez duela ezertarako balio». Mespretxu horren eraginez hainbat urtez hizkuntza etxeko txokoetara baztertua geratu da.
Euskeraren prestigioa eta berpiztea batuaren eskutik iritsi da, ondorioz
euskalki erabiltzaileek (euskaldun zaharrek gehienetan) bigarren mailako hizkuntza 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 Euskaltzaindiaren 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 kaleratu 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 baldin bada Euskaltzaindia? Nork kaleratu ditu euskal aditzari buruz eta euskalkiak 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 Euskaltzaindia? Lan luzea, inkestak eginez 145 tokitan eta toki bakoitzeko lekukoari 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 kongresuan euskara batua beharrezkoa zela Euskal Herriarentzat euskaldun guztiek
erabil zezaketena Bilbotik Mauleraino, ez zela hizkuntza utopikoa, are gutiago hizkuntza artifiziala, euskalkietan oinarritzen baitzen, euskalkiak ziren iturrietarik edaten zuela nasaiki eta haiei esker joritzen. Egun ager dadila garbi-
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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 osoan, bakoitza bere eremuan. Adibidez, hartzen baldin badut Euskal Herriko
prentsa, ez da dudarik gure egunkari bakarrak eta Euskal Herri osoan zabaltzen diren bertze astekari eta aldizkariek lehentasuna eman behar diotela euskara batuari, denek ulertzeko gisan; aldiz eremu mugatu batean hedatzen den
prentsak balia dezake tokian tokiko hizkera, lehentasuna emanez hurbiltasunari. 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 joanen da, mugatua den mezuak, aldiz, euskalkia baliatuko du.
Hauxe da erran nahi nuena eta argi izan dadila Euskaltzaindiak bultzatzen duelarik euskaldunen arteko lokarri den euskara batua ez dituela, denbora berean, arbuiatzen euskalkiak.

ONOMASTIKA

IRIZPENAK
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 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 municipio de Cizur en su forma eusquérica académica actual es: Undio.
Que dicho nombre se documenta en los años 1257 y 1278 como Undiano; 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 alrededores: Astrain (Undiobidea y Undiobide barberaren parezepean, Unduiobidegaña, Undiobidepea, Undiobide senda); Larraia (Undiobide); Muru-Astrain
(Undiobidea y Undiobidepea); el despoblado de Oiertza (Undiobidea); y Sagues (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 vocales 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 también 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 respectivamente.
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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

Mikel Gorrotxategi Nieto Euskaltzaindiaren Onomastika Batzordearen
idazkariak,

EGIAZTATZEN DU:
Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeak Bakaikun, Zuia udalerrian dagoen Luquiano kontzejuko Administrazio 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 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 biztanleentitateak 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 lehendabiziko aldiz Luquiano moduan, Akademia honek argitara emandako 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 jatorrizko
hitzetan (ardoa eta gazta ezagunak *ardano y *gaztana hitzetatik sortu ziren) bai kanpotik hartutakoetan (catena eta arena euskaraz katea
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eta area bihurtu ziren). Toponimian ere gertaera hau oso arrunta da.
Horren adibide dira, besteak beste, Aramaio (Alaba), Argomaiz (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, lekukotzarik aurkitzen ez den bitartean, Lukiano gomendatzen da.
Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeak, gorago aipatu bezala, Euskadiko Autonomia Estatutuaren 6.4 artikulua eta azaroaren 24ko 10/1982 Euskararen 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:
Zuia udalerriko Luquiano Administrazio Batzarraren euskal izena LUKIANO 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

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 Vasca-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 estimado 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 institución 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 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 denominación.
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 pormenorizados 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 ca-
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racterísticas de la fonética vasca, tanto en palabras de origen euskérico (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 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 VascaEuskaltzaindia, 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-administrativo. 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 veintidos de enero de dos mil siete.
Vº Bº

Andres Iñigo,
Presidente de la Comisión de Onomástica

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 municipio 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. Posteriormente, 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 forma, no documentada, se creó teniendo en cuenta que, por una parte, en euskera no existe la -r- inicial y, por otra, que es común que los topónimos eusquéricos que empiezan por Erre- pierdan la vocal inicial en romance. Así,
Errekalde, Errotabarri y Errekatxu, por poner algún ejemplo, han sido castellanizados 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 Ayala 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 comienzan 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 Bilbao. 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
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un pueblo independiente de Llanteno, por lo que esta denominación, sin mención 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 apropiado 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

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 Guereñubideazpia, obtenidos en la documentación de los pueblos vecinos, que se
recogen en la citada obra. De conformidad con la grafía eusquérica, debe transcribirse bajo la forma Gereñu.
Que, en consecuencia, el cambio de Guereñu a Gereñu es meramente gráfico, 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, bereziki lan hau bideratzeagatik, ikerlariei egindako lan bikainarengatik, lan honetan nola edo hala laguntzen ibili garenoi eta azkenik, baina ez garrantzi gutxienekoa, Tolosako herritarrei eta orobat hona etorri diren guztiei.
Esku artean daukagun liburua hartzean baten bat harri eta zur geldi liteke 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 batek 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. Jende gutxik daki izen hori 1968an asmatu zutela dendariek berriki ireki zen Corte Ingelesari aurre egiteko.
Tolosako Udalak bertako ondarea den toponimia ikertzea erabaki zuenean laguntza eskatu zion Euskaltzaindiari lana ahalik eta ondoen egiteko. Azken erakunde honek eta EUDEL-ek sinatuta duten hitzarmenaren barruan, kale
izendegiaren azterketa eta egokitze lana burutu zen. Dakizuen bezala lan honen 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 Erakundeak ongi zehaztu bezala, eta era duin batean gorde eta zaindu behar ditugu. Na-
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farroan, esaterako, foruak zehazten du etxeko jabearen eginkizunetako bat
etxearen izena gordetzea dela. Euskal Herrian izenak jatorrizkoa ez zen hizkuntzetan idatzi behar izateak arazoak eman eta ematen dizkigu.
Batzuetan euskal izenak itxuraldatzen dira erdaraz ez dauden soinuengatik: Anzaerreca, Iturrioz, Cacholaiz,...
Besteetan ahoz heldu zaizkigunen kasuetan azken mendeko aldaera «euskaldunagotzat» jotzeko ohitura dugulako: Ibarrola> Ibarla.
Atxabalta eta Izal esan arren ondotxo dakigu leku horien euskal izen osoak 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 deklinatzean erabiltzen den -e gehitu zaio izenari Lemoize edo Mendibile izenetan bezala. Bigarrenean berriz pentsatzekoa da Abade hitzaren eragina ere egon
dela.
Beraz, gaizki dago Intxurre, Apatte, etab. esatea? Horri erantzuteko munduan zer den arrunta eta naturala ikusi behar dugu. Estatu Batuetan Frisko esaten diote San Franciscori, Andaluzian Güerba eta Zebiya, Huelva eta Sevillari eta Ingalaterran Leister, Leicester hiriari, maila desberdinak baitira ahozkoa
eta idatzikoa. Guk ere etxekoak izendatzeko erabiltzen ditugun izenak ez genituzke 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 egingo 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, baina 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 mantentzen da aldaera berbera; 1922an, oraindik ere, Laskoain forma azaltzen 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. Honaino adituek esan digutena. Hala eta guztiz ere, ukaezina da erabat gizarteratua dagoela Laskorain forma, ikastola izen horrekin bataiatu zu-
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telako duela 40ren bat urte eta kalea ere badelako Tolosan, eta garrantzitsua 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 eutsiz guk proposatutako forma Iruntxur da.
– Zerkausia: Izen zahar eta eder hau berreskuratzea erabaki du, oso egoki, udalak Solana izenaren ordez. Izenak antzinako harresiaren oihartzuna 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 gaztelaniazko Santa Maria izena nagusitu den Jesusen amaren euskal izen
jatorra Andre Maria da. Izen hau ageri da ezagutzen dugun lehengo euskal 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, domum echea ,dominum domus iaona, dominam andrea [...] tricticum
gari, aquam uric, regem ereguia, sanctum Iacobum Iaona domne Iacue...
– Honen itzulpena hau duzue:
– Hitz egiten entzungo bazenitu, zaunka ari diren zakurrekin oroituko zinateke, 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 andreari andrea [...], gariari gari, urari uric, erregeari ereguia, Santiagori
Iaona domne Iacue (1)
(1) Gidor Bilbao jaunak argitara emandako itzulpenean oinarrituta.
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– Enpradore kalea: izena euskaratu nahian Agintari kalea jarri zen, baina 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 ezagunean 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 hemen gehiago luzatuko.
Ongi izan eta eskerrik asko etortzeagatik.

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 daitekeela zehazten. Pixka bat aurrerago (ibid., 354) izen honen bukaeran bia dagoela dio, Beobia eta Urtubia-n bezala, eta bere buruari galdegiten dio amaiera hori ez ote den latineko via-ren egokitzapenen bat, bide-rekin loturik
dagokeena. Ondorioz «voie sur le sable» «hondarraren gaineko bidea» itzultzen du, baina badirudi, Beobia-ren kasuan bezala, zalantzan dagoela azkeneko osagai hori gué ez ote den, ibia alegia.
H. Gavelek (1935: 631-32) erraten du herriaren izena Ondarrabia edo Ondarrabi (aldaera laburtua) dela euskaraz, eta hizkuntza honen bidez azal daitekeela: 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 erranahia. 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 irudiko, ontzat hartzeko: ez dakusa garbi nola Ondarrabia-tik atera zitekeen espainoleko Fuenterrabía egokitzapena, ez eta ere fuente «iturria» hori zeri zor
zaion. Aise errazagoa izanen litzateke kontua, haren irudituan, baldin eta gaztelaniako 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, dardarkari anizkuna bakun bihurtu eta ondoan; Ondarrabia, bestalde, gaskoiko forma 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 ezagunean (1986 [1926]: 536), latineko rapidu-k gaztelanian izan dituen ondo-
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rengoak aztertzean erraten du «eboluziorik ugariena» den rábio forma rabia-rekiko homonimiaz galdu zela, eta bakarrik hizkuntza zaharrean eta toponimian atxiki zela. Aipatzen dituen leku izenak Santanderko La Rabia, Oviedoko 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 justifikatzeko azaltzen du Euskal Herrian indar azentua ezezaguna dela. Hau ez dator bat bost urte lehenago, 1921ean Bilbon eman eta 1962an argitaratutako hitzaldian erraten duenarekin (43-44. orr.), hartan «seudorromanización» deitzen
baitzuen Ondarrabia toki izena Fuenterrabía bihurtu izana.
Koldo Mitxelenak Apellidos Vascos-en lehen argitaralditik (1953tik beraz) osagaitzat (h)ondar duten toponimoen artean sartzen du Ondarrabiya
(490. sarrera), hots, egun Hondarribia forma arautuarekin ezagutzen dugun hiribilduaren izena. Lan honen ondoko argitalpenetan Menéndez Pidalen hipotesia, 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, Ondarzabal, Undarraga (hondartza izen arruntaz landara) batetik, eta Arribi, Astibia,
Oñatibia, Zaldibia eta abar bestetik.
Errenteriako hizkuntzalariak lan berean azaltzen duen bezala, Gipuzkoako 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 Ondarrabian zana, Ondarribira sana aipatu ondoan, segurutzat jotzen du Ondarribia aldaera Ondarrabia baino zaharragoa dela, eta iritzi bera plazaratzen du
FHV-n (390. or.).
Donostiaren fundazioa 1180 ingurukoa da Orellaren arabera, baina foruaren 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 aldaera ez baitugu sekula dokumentu ofizialetan aurkitzen, euskara administrazioaren hizkuntza behin ere izan ez delako, jakina den bezala. Hauek dira lekukotasun 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.)
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«… 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 Fontarrabia 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 protokoloak, 9).

Inoiz bestelako aldaeraren bat ere agertzen da (fuentarravia, 1581, Doneztebeko protokoloak, 42) (1).
*

*

*

Orain artekoak gogoan harturik honako baieztapen hauek egin daitezkeela, uste dut:
1. Hondarribia toponimoak azalpen argia eta koherentea du euskal toponimian, hondar edo ibia osagaiak dituzten leku izenak ugariak direlako. Oroitu beharra da Bidasoan, gorago, Behobia (Beoybia ere dokumentatzen da) edo Pausua dagoela, eta Donostian Ondarreta.
2. Garai batean izen honek hasperenketa zukeen (cf. Hundarribia) eta
erraza zatekeen eskribauek euskal toponimoaren lehen osagaiaren aspirazioa latineko fontem-en ondorengoek berandu arte izan zutenarekin 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 aldaera laburtua izan ohi dute, eta diptongatugabea, azentugabea baita
(Orígenes, 222-223): Fonseca, Fontecha, Hontoria eta abar. Fuenterrabía-ren kasuan ere Fon- edo (H)on- espero genuke toponimoa jatorrizkoa balitz, hots, fontem rapidum-etik edo, generoa aldaturik, fontem rapidam-etik atera balitz.
5. Ondarrabia aldaera aise azal daiteke Ondarribia-tik abiaturik, asimilazioz.
(1) Azken datu hauek Andres Iñigori zor dizkiot.
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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 hagitz 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 nolakoari doakiona da, hots, txistukari horrek igurzkaria (-s, -z) izan behar duen
ala afrikatua (-ts, -tz). Lehen kasuan, ebakera bana izanagatik ere, gaztelaniarekin bat letorke euskal grafia, puntu honetan behintzat, maizkara, toponimoaren barnean belare ahoskaberen bat edo gaztelaniaz era batera eta euskaraz
bestera idatzi behar den beste soinuren bat ere egon ohi baita. Bigarrenean berriz, 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, hortzhobietakoa (<s>) edo hortzartekoa (<z>).
Irizpideak gure ustean, eta bukaerako txistukariez ari garela, hau izan behar 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 Euskérico de Navarra (1) delakoan –ts eta –tz aurkitzen dugu hondarreko lekunean
txistukaria duten herri izen gehienetan, Baztangoetan, Zaraitzu-Erronkarietakoetan, 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 (Apardoze, Bidankoze, Ezkaroze, Galoze, Izize, Nabaskoze, Nardoze, Ustaize, Uztarroze), 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 Rípodas 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.
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Nafarroan dugun arazo larriena, onomastikan eta beste anitz arlotan, euskararen desagerpena da, honekin batera askotan toponimoen euskal ebakera galdu delako, zantzurik eta aztarnarik utzi gabe galdu ere zenbait aldiz. Kontua da
azken lekunean txistukaria duten herri izenak ugariak direla erdararatutako alderdi 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, Ustárroz (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 (Gesalatz), 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 hegoaldereneko herri eta ibar euskaldunetan nagusi zen joera ontzat hartzea izan
zen, hots, bukaeran afrikatua zuten aldaerak hobestea, hau da, Antxoritz, Ezkirotz, 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 afrikatuarekin 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 (Mendiorotz) (dok.), Ozkaritz (dok.), Urotz (dok.), Zaldaitz (dok.) (Lizoainibar), Ardanatz (dok.) (*Ardaatz > Ardatz, Ardachabidea «Ardatza doan bidea» toponimoak 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), Orderitz (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),
(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.
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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 / Nomenclátor Euskérico de Navarra apailatzean hartu zen irizpidea, eta horregatik
uste dugu hitz bukaerako txistukariak lan horretan ageri diren bezala utzi behar 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 aldean Urrotz aurkitzea, baina hau bat dator bertako ebakerarekin, goiko herriaren kasuan, eta alderdian dagoen eta egon den joerarekin, behekoaren kasuan, 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 metatesi ezagun baten fruitu besterik ez da, Aienats > Aientsa, Itolatz > Itoltza,
Mantxolatz > Matxoltza; Ortzorrotz, Oltzorrotz > Eltzortza, Urtzortza eta Totolatz > Totoltza-n dakusagun berbera hain zuzen. Honi gehitu behar zaio, gainera, alderdian dagoen topomimoei -a eransteko joera, Doneztua (< Doneztebe + 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 hizkerak 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 Apellidos Vascos (entradas 395 y 488) que Larraona era un compuesto de larre
«pastizal, dehesa» y ona «bueno», es decir, que significaba en origen «el pastizal bueno», «la dehesa buena». Con posterioridad, sin embargo, hemos sabido que la localidad de Ameskoa Alta o Ameskoagoiena aparece en la documentación 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 frecuentemente, en las zonas donde la lengua se ha perdido, a censales, documentos 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 término de alguno de los pueblos circundantes. Así, por ejemplo, en Eslaba existe el término de Lergabidea «el camino de Lerga», que está tocante al antiguo camino que iba de esa localidad a la mugante Lerga, en Oteitza de la
Solana se documenta Larragabidea «el camino de Larraga», en Abaigar Lanarabidea «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 Larragoa, Larragua, variante vasca de Larraona. Estos son algunos de los testimonios documentales que conocemos:
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«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 Artabia, 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 secundario 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 aspirada 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 (farinam > 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 «yegua», ehun > egun «cien» en hablas vascas de Navarra) > Larrágoa (con pérdida de la -n- suave intervocálica, como en Torrano >
*Dorrano > Dorrao, Undiano > *Undiao > Undio o en Aramaiona > 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 Larraona.
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En cuanto a la etimología del topónimo y con los datos que tenemos ahora, no hay duda de que la explicación dada en su día por Mitxelena no puede 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 posesión, similar al -ana / -a, -ano / -ao de otras localidades como Audicana /
Audika, Baquedano / Bakedao, Galdeano / Galdio o al -ain presente en Barañáin, Paternáin, Zuriain, etc. Encontramos dicho final -ona en Aramaiona
> Aramaioa > Aramaio (en Álava), *Leiona > Leioa, Lemona > Lemoa (Bizkaia), Arrona > Arroa, Zestona > Zestoa (en Gipuzkoa), Aizkona > Aizkoa,
Artaxona > Artaxoa (Azcona, Artajona, en Navarra), etc., aunque seguramente 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 > Larragoa.
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JAGON SAILA

SUSTAPEN BATZORDEA

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 pentsamoldea eskatu zion. Euskaltzaindiak bere ekarpenak helarazi dizkio Euskararen Erakunde Publikoari 2006ko abenduaren 6an. Administrazio
kontseiluko hautetsiek aginte publikoaren 5 mailak ordezkatzen dituzte (Estatua, Akitaniako eskualdea, Pirinio Atlantiketako departamendua, Euskal
kultura sostengatzen duen herrien arteko sindikata, Euskal Herriko hautetsien kontseilua); hizkuntza politikaren testua onartu zuten abenduaren
21ean.
Onarpenaren aurretik zuzenketak egin ziren. Galdea hau da, Euskaltzaindiaren ekarpenek zein eragin ukan zuten egitasmoaren zuzenketa horietan?
Eragin nabaria, nire ustez, zuzenean edo zeharkako bide batetik. Alabaina Euskaltzain 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 berdintasunak eta ezberdintasunak, onartua den testuan.
Erreferentziak – Azpi-tituluetako erreferentziak Euskaltzaindiaren txostenekoak dira. Lerroaldeetan proiektuko orrialdeak agertzen dira, adibidez (7) irakur
(proiektuko 7. orrialdean).

1. Euskararen berezkotasuna (1.a)
«Euskara da Euskal Herriaren berezko hizkuntza», Euskaltzaindiaren aitorpen hau ez da hitzez hitz proiektuan agertzen.
(*) Euskera Agerkaria 2006,2, 51. liburukia (2. aldia), Euskaltzaindia, Bilbo, 1026-1040. orr.
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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 beharreko politikaren libreki definitzea. Printzipio hau, euskarak eta orokorki euskal kulturak ondare historiko amankomuna osatzen duelako berezitasunaren errespetuarekin osoki bateragarria da.
Berezitasun hau, Euskararen Erakunde Publikoaren baitan bilduak diren botere publiko frantsesek eta bere lurraldean eskuduntza duen Euskal Autonomia
Erkidegoak ofizialki kontuan hartua dute, mugaz gaindiko lankidetza akordio berritzailea 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. Testua ez da den bezala agertzen proiektuan. Halere hizkuntza politikaren bi oinarriak maiz aipatuak dira, hiztunen nahia eta esparru juridikoa, oraingoa eta
gerokoa «zabalduko balitz». Adibidez:
Botere publikoen euskararen aldeko ekintza, gizarte-eragile guzien hautu librearen 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 askatasuna 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 Euskaltzaindiaren arauei jarraitzeko xedea adierazten du, hizkuntzaren norma auzian den aldi oroz: hiztegiak, toponimoak, kartografia …
Euskaltzaindiak, euskararen kalitatea zaindu eta hizkuntza araudiak jarri behar dituen erakundeak, funtsezko eragina ukan du hizkuntzari eman zaion egokipenean, eta ildo horretarik jarraitzen du. Euskararen Erakundeak abian jarriko dituen antolaketak eramateko, erreferentziazko solaskidea izanen da Euskaltzaindia,
bere eskuduntza eremuan (71).
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Bestalde Euskararen Erakunde Publikoak lankidetza eta laguntza ekonomikoak eskaintzen dizkio Euskaltzaindiari. Hitzarmen bat izenpetuko da lankidetza indartzeko eta harremanak finkatzeko bi erakundeen artean, hizkuntza
politikaren proiektua oinarritzat hartuz.
Zer gehiago egin dezake erakunde deszentralizatu batek? Pariseko Estatu Kontseiluak «onura publikoaren onarpena» eman zion 1997an Euskaltzaindiari, 1901 legearen babespean dagoen elkarte honen garrantzia eta ospea ikusiz 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 momentuan berritzeko.
Bestalde, semantika zorrotzegian sartu gabe, «haur eta gazteak lehentasun» erraten delarik ez da muga bat ezartzen, proiektu osoak frogatzen duen
bezala. Titulua kronologikoki uler daiteke, lehenik nondik hasi behar den. Lehen zatia euskararen transmisioa da, baina, eta denbora berean hor daude beste zatiak, gizarte erabilera, helduen euskalduntzea eta beste:
hizkuntza politika proiektuak euskararen gizarte erabilpena sustatu nahi
badu, euskal komunikabide edo aisialdi aktibitate eskaintza erakargarri baten bidez hizkuntza biziarazi behar du. Horretarako hiztun osoen beharra du, alor bakoitzean (70).

Atalburua ez bada aldatu, halere proiektuak Euskaltzaidiaren xedea errespetatzen du:
hizkuntza politika proiektuak orduan helburutzat finkatzen du euskararen gizarte-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 prestigioa 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. Adibidez, 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 Euskaltzaindiak». 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 jarduera-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 oinarritua 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 moldatzea tokiko hizkuntza egoeraren arabera. Alabaina lehentasunak ez dira berdinak Biarritzen eta Garazin. Eraginkortasunaren izenean herri elkargo bakoitzak 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. eranskina 109-113), baina Euskaltzaindiaren kezka da «gazte guztiei eskaintzea».

EUSKALTZAINDIAREN ERAGINA EUSKARAREN... - Erramun Baxok

407

Euskararen Erakunde Publikoak kezka berdina dauka. Bere helburua da
euskararen alde egiten den guztia «lurralde osoan» zabaltzea. Eta euskal ikaskuntza hedatzea irakaskuntza maila eta sail guztietan:
familiei eman, lurralde osoan, beren haurrentzat euskarazko irakaskuntza baten hautazeko aukera (…). Irakaskuntza publikoarentzat, irakaskuntza giristinoarentzat eta Seaskarentzat definitu jardunbideak eta egutegiak gauzatu, lehen mailan 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 irakaskuntzan, 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 aurrekontua da borondate politikoaren neurria eta arrakastaren baldintza. Zertan
dira gaur eguneko ahalmenak?
– Ikaskuntza elebidunean badira 300 irakasle, 15 milioiko aurrekontuarekin 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 arduradunez 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 hutsaren dialektikan sartzen gara. Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren aurrekontuari begira, ez gara hein berean. Hemengo lehenagoko aurrekontuei begira 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 urratsak egin daitezen egiazko aukerak eta erabilera eremuak emendatzeko.
8. erronkan zerrendatuak dira euskaldundu behar diren alor estrategikoak: erakundeak, administrazioak, zerbitzu publikoak, saltegiak, supermerkatuak, 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 adierazten du euskalgintzaren historia lekukotzat hartuz:
luzaz elkarteek euskalgintzako antolaketa egituratzaileenak sortu dituzte,
eraman eta garatu alor anitzetan. Hedatzen ari den politika publikoak ez du elkarte-ekimena ordezkatu nahi. Alderantziz, elkarte-ekimena sendotu eta lagundu
nahi du, botere publikoek finkatu dituzten norabideekin osagarritasuna eta koherentzia bermatuz.
Euskararen egoera larriegia da gaur egun lehia batean sartzeko arriskua hartzeko, alde batetik urraspideari kalte eginen bailioke eta, bestetik, batzuk eta bestek 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 Onomastika 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, Euskaltzaindiak eta beste egitura batzuk aspaldidanik hasi lanaren jarraian: IGN kartografia, 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 baita. Tokien-izen soilez gain, urraspide berdina egokitu dakioke Onomastika osoari, azterketa baten ondotik (41).

12. Euskaltzaindiaren Arauak (5.1b)
Toponimiaren kapituluan «Euskal Autonomia Erkidegoko arautze erizpideak» 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 bakoitzari dagokion hizkuntza-maila edo hizkuntza-eskakizuna.

HABE jarraibidetzat ematen da, zeinek Europako neurriak aplikatzen baitizkie Hegoaldeko agiri desberdinei, agiri horien baliokidetasuna bideratzeko.
Hikuntza politikari begira, jadanik aitzinproiektuan Europako neurgailua
oinarritzat hartua zen helduen euskalduntze mailak definitzeko. Euskaltzaindiaren gomendioak bultzaturik, Europako Erreferentzia Markoa erabiliko da
ere gaitasun agirien arteko baliokidetasuna frogatzeko:
unibertsitateekin eta Euskaltzaindiarekin partaidetzan, Europako Erreferentzia 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 Euskaltzaindiaren ekarpenak, bai indarguneak azpimarratzen dituen lerroaldea, bai eta ere

410

EUSKERA - LII, 2007, 1

ahulguneak indartzeko eginak diren gomendioak. Azken tenorean aldaketa batzu ezin ziren egin «hitzez hitz». Halere testu azterketa honek erakusten du
hizkuntza politikaren proiektua, oro har, Euskaltzaindiaren «izpirituan» mugitzen dela. Etorkizunari begira, pentsa daiteke bi erakundeon arteko harremanak orain bezain onak eta eraginkorrak izaten jarraiko dutela euskararen normalizazioan eta lankidetza definitu batzutan, adibidez Adituen Batzordean.
Azterketa honek kontuan hartzen ditu Erakunde Publikoan egin zaizkion
oharrak.

EUSKALTZAINDIAREN
AGIRIAK

BATZAR-AGIRIAK

Donostian, 2007ko otsailaren 2an
(Bilbon urtarrilaren 26an egitekoa zen baina eguraldiagatik atzeratu
behar izan zenaren ordekoa)
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.

Ezin etorriak eta ahalak: Jean Haritschelharrek ezin etorria adierazi du.
Adolfo Arejitak (etorri bitartean), ahala
Jose Luis Lizundiari; Miren Azkaratek
(etorri bitartean), ahala Pello Salabururi; Jose Irazuk, ahala A. Urrutiari; Patxi
Salaberrik (etorri bitartean), ahala Andres Iñigori; Pello Salaburuk ahala Beñat Oihartzabali; Patxi Zabaletak, ahala,
Andres Iñigori; Mikel Zalbidek, ahala
A. Urrutiari.

Pello Telleria, idazkariordea, Juan Jose
Zearreta kudeatzailea, Jose Antonio Aduriz eta Iñaki Kareaga, zegozkien gaietan.

1. Aurretiko oharrak Euskaltzainburuak, bilduak agurtu ondoren, eguneko
egitekoak azaldu ditu: goizeko batzarra

Batzarra goizeko 10etan hasi da Gipuzkoako Foru Aldundiaren batzar aretoan,
ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak eta bertan direla.

eguerdira arte izanen dela, eta arratsaldean ez dela ekitaldirik izanen. Hilberrien omenezko 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 banarekin, 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 merindadeko iparraldeko izenak hartzen dituen lehen zerrenda hau Andres Iñigok azaldu du,
bai eta hor agertzen diren zuzenketa-aldaketak banan-banan komentatu ere. Patxi Salaberrik «Nafarroako herri izenen bukaerako txistukaria eta toponimoen arautzea» lana
aurkeztu eta azaldu du, izen batzuen amaierako -s, -z eta -tz batzuen kasuistika aztertuz. Oharrak otsailaren 15erako bidali beharko direla gogorarazi du.
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3.2. Hiztegi Batua: «E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta erabakitzea. Pello Salaburu batzordeburuaren ezin etorriaz, Jose Antonio Adurizen zuzendaritzapean, 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 Batzarra, aldiz, martxoaren 30ean, Donostian. Mikel Zalbideren sarrera-hitzaldia, aldiz,
ekainaren 2an egingo da.
4.2. Azkue Sarietarako mahaikideak. Literatura Ikerketa batzordeak proposaturik, hauek dira, 2006ko Azkue Sariketarako, Zuzendaritzak onartu dituen epaimahaikideak:
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 bezala, Jose Luis Lizundiak quorum-erako testua ekarri du. Hasteko, Jean Haritschelharri,
absentzian, eskerrak eman dizkio eta joan den hileko batzarreko eztabaidan hark arrazoia zuela aitortu du. Egoera berriaren baldintzak Euskaltzaindia hemendik aurrerako
quorum-aren izaera argitzera behartzen duela eta, Jose Luis Lizundiak, aurreko bilkuran entzundakoak kontuan izanda, bere proposamen idatzia -Zuzendaritzak onartuaekarri, 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 sinatu 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 hilabeteotan berak, Azkue bibliotekako kideek eta kanpoko enpresa batek garatu duten programa informatikoa aurkeztu du, horren bidez Euskera agerkarian dagoen informazioa
modu osoago eta errazagoan eskuratu daitekeela erakutsiz. Gaiak, autoreak eta erreferentzi 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 urtarrilaren 10ean egin dela jakinaraziz. Elkarte horrek Euskaltzaindiarekin elkarlanean jarduteko gogoa erakutsi omen duela eta, Andres Urrutiak Euskaltzaindia bera ere Biltzarrarekin 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,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

Bilbon, 2007ko otsailaren 23an
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 Aduriz eta Mikel Gorrotxategi zegozkien
gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Miren Azkaratek ahala Pello Salabururi; Patxi Goenagak, ahala Beñat Oihartzabali; Jose Irazuk, 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 adierazi du.
Batzarra goizeko 10:15ean hasi da Euskaltzaindiaren Bilboko egoitzan, ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak eta
bertan direla.
1. Ahoz esateko oharrak. Euskaltzainburuak ondokook adierazi ditu: bilera
goizean izango dela, Federico Barrenengoa, Gaizka Barandiaran eta Jose Maria
Etxaburu «Kamiñazpi»ren hilberri-txostenak arratsalderako utzita. Era berean,

eguerdiko ordu bat eta erdietan Eliseo Gil jaunak eta bere arkeologo taldeak Iruña-Veleian aurkituriko euskal izkribu zaharren aurkezpena egingo dutela esan du. Euskaltzaindiak 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 bidaliriko 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 presentziaren araberakoa izango dela. A. Urrutiak proposamena ontzat eman du, baina
quorum hori botazioa egin behar den guztietan kontutan hartu beharko dela azpimarratuz. B. Oihartzabalek ere gauza bera argi jartzea eskatu du. Euskaltzainburuak
J. Haritschelharren proposamenarekin testua egokitu du eta horrela, aho batez, onartu da.
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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 merinaldeko erdialdea) aurkeztea. A. Iñigok zerrenda hori aurkeztu eta hor ageri diren aldaketak eta gehipenak xehetasunez azaldu ditu. Ibarra izena batzuetan kendu eta beste batzuetan uztearen arrazoia ere eman du. Oharrak egiteko epea martxoaren 20ra artekoa
izanen da.
4.1.3. Exonomastika: «Munduko estatu izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak» 38. arau gaurkotua aurkeztea. J. L. Lizundiak azaldu du
lehengo arauaren gaurkotzea dela, munduan aspaldiko urteotan gertaturiko aldaketa politikoak kontuan izanda, hots, estatu berrien sorrera, hiriburu-aldaketak, etab. Alfontso
Mujika batzordekideak datuak bilatzen eta eguneratzen egindako lan bikaina azpimarratu du. Oharrak bidaltzeko epea: martxoaren 20a.
4.2. Hiztegi Batua: «E letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta erabakitzea. 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. Peillen eta B. Oihartzabal euskaltzainek sinaturik, Aurelia Arkotxa andrearen kandidatura
aurkeztu da 25. zenbakiko euskaltzain-hutsartea betetzeko. Botazioa datorren batzarrean izanen da.
5.2. Euskaltzain berriak hautatzeko deia. Euskaltzainburuak 27 eta 28. zenbakietako euskaltzainak hautatzeko deia gaur egiten dela jakinarazi du, hemendik aurrera 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 Akademiaren osoko bilkura Donostian martxoaren 30ean izango dela jakinarazi du.
5.5. Ezin etorria. J. Haritschelharrek, Jose Irazu «Bernardo Atxaga» euskaltzainaren 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
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gogorarazi du: erabakita dagoela, duela bi urteko batzar batean, euskaltzainek idatziz
adierazi behar dutela etxera batzar-karpeta bidaltzeko eskabidea, batzarrera ez datozenerako.
5.8. Iruña-Veleiako indusketetako izkribuen agerpena. Bilkuraren hasieran
esan bezala, A. Urrutiak ondoren hau gogorarazi du, Euskaltzaindiaren beheko solairuko aretoan, Eliseo Gil jaunak eta bere arkeologi taldekoek Iruña-Veleiako indusketetan aurkituriko euskal izkribuen erakusketa euskaltzain osoei aurkeztuko dietela, eta
horrela egin da.
Bilera 14:30ean amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

AGERIKO BILKURA
Bilbo, 2007-II-23

Otsailaren 23an, Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan, ageriko bilkura egin du Akademiak, 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 aipatuz. Andres Urrutia euskaltzainburuak bilkurara etorri direnei ongietorria eman ondoren, 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 irakurtzeko.
– Gorka Aulestia, Jose Mari Etxaburu «Kamiñazpi»ren hilberri-txostena irakurtzeko.

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-
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mahiru urte zituela, Gasteizko apaizgaitegi zaharrean sartu zen eta bigarren mailatik
aurrera seminario berrira aldatu zen. Knörren esanetan, zalantzarik gabe, Barrenengoaren euskaltzaletasuna, jakin-mina eta jakitea han piztu eta zabaldu ziren.
Onomastikan eta toponimian aditua zen Barrenengoa, eta horren lekuko da Onomástica de la Tierra de Ayala, 1968-1990 bitartean hiru liburukitan argitaratua. Onomastika ez ezik, historia ere maite zuen Barrenengoak, batez ere Amurrio eta Aiarako
historia. Firestone lantegiko liburuzaina izan zen 1972tik, jubilatu zen arte. Euskaltzaindiko Azkue Biblioteka batzordekidea ere izan zen. Ohorezko euskaltzaina izendatu 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 sendiarekin Arrasatera. Laster hasi zen jendaurrean euskaraz irakurtzen, gero antzerki lanetan, euskal abestiak ikasten eta baita dantzan ere.
Gaizka Barandiaranen euskaragintzako abiapuntua, berriz, Belgikako Tournai hirian, jesuitetan nobiziagoa egiten ari zeneko garaian kokatu du Velez de Mendizabalek: «Barandiaranek beti pentsatu zuen, euskara larre-hizkuntza izatetik kultura hizkuntza 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, batez ere filosofiari buruz osatuak. Kant, Aristoteles, Sokrates, Platon, Heidegger, Marcel, 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 martxoaren 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, gizon umila eta isila; pertsona ona eta adiskide leiala; kristau zintzoa eta bakezalea; abertzale 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 Aulestiak: 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 xumearen 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, zapaldurik 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. Aulestiaren esanetan: «Horra hor gure Jose Mari gizon apal eta euskaltzale finaren testamentua: haurrak, euskara eta Euskal Herria.» 1966ko azaroaren 25etik euskaltzain urgazlea zen.
Ekitaldia arratsaldeko 18:15ean bukatu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

AGERIKO BILKURA
Asteasu, 2007-III-17

Martxoaren 17an, Asteasuko Usarrabi kiroldegian, ageriko bilkura egin du Akademiak, goizeko 11:30etik 13:45era, Jose Irazu Garmendia «Bernardo Atxaga» euskaltzain osoaren sarrera-hitzaldia gauzatzeko.
Bildu dira:
– Euskaltzain osoak: Andres Urrutia, euskaltzainburua; Beñat Oihartzabal, buruordea; Xabier Kintana, idazkaria; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Henrike
Knörr, Iker sailburua; Andres Iñigo, Jagon sailburua; Jean Haritschelhar, euskaltzainburu ohia; Jose Antonio Arana Martija, Adolfo Arejita, Miren Azkarate, 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 Artola, 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 Olaziregi, 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 euskaltzainburuaren agur-hitzekin hasi da ekitaldia. Jarraian, Juan Jose Zearreta kudeatzaileak ekitaldiaren nondik norakoa azaldu du eta, ondoren Ana Toledo eta Jose Luis Lizundia 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 ezagutarazi 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 euskaltzain izandakoa, Manuel Lekuona eta Juan Mari Lekuona.
Literatura, euskara eta euskal kulturaz mintzatu da. Hizkuntzaren erabileraren aldeko apustua egin du, erabiltzeak ematen diolako hizkuntzari baliorik handiena, nahiz
eta ideologia politikoa baino zerbait gehiago beharko dela adierazi duen gure hizkuntza eta gure kultura aurrera ateratzeko.

Xabier Kintana: «Atxaga, gure enbaxadore ezagunena»
Xabier Kintanak erantzun dio Bernardo Atxagari. Bere berbaldiari «Ekintzailearen 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 denboran. Ideia horri lotuta, Kintanak hitz gozoak izan ditu Euskal Herriko zati batean garatua den autogobernuarentzat, euskarari ekarri dion onura nabarmenduz. Baina, era berean 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 goraipatu du eta, bide beretik, herri konpromisodun eta moral handiko herritar intelektualtzat definitu du.
Atxagaren literatura-jarduerari lotuago, Kintana benetan harritzen duena da Atxagak istorioak asmatzeko daukan ahalmena. Batez ere errealitateari heldu eta hortik bere
langaia nola moldatzen duen. Literaturaren mundu zabalean euskaldunok dugun enbaxadore 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 daraman koadroa eskaini diote.
Ondoren, Pello Errota herri ikastetxeko haur, guraso eta Asteasuko herritarren koruak bi abesti eskaini ditu: Hegoak ebaki banizkio... eta Eskola txikietako festarako
abestia, Bernardo Atxagak berak idatzia.
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Azkenik, Oinkari dantza taldekide bik aurreskua eskaini diote euskaltzain berriari, eta Mila Iztueta irakasleak, Mirari Irurtzun musikariak lagunduta, Soinujolearen semea liburuaren pasarte bat irakurri du.
Ekitaldia eguerdiko 13:45ean bukatu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

Donostian, 2007ko martxoaren 30ean
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 Aduriz 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; Patxi Zabaletak, ahala, Andres Iñigori.
Batzarra goizeko 9,30etan hasi da Gipuzkoako Foru Diputazioaren Donostiako Jauregiko batzar-aretoan, ezkerreko
zutabean ageri diren euskaltzainak eta
bertan direla.
1. Ahoz esateko oharrak Euskaltzainburuak ahoz ondokook adierazi ditu: bilera goizean izango dela. Hautagaiaren
bozketa aurreratu egingo dela, hedabideak eta kontuan harturik. Aurrekoetan bezala eginen da, akta onartu eta Onomastikako 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 merindadeko hegoaldea) aurkeztea. Andres Iñigok zerrenda hori aurkeztu eta hor ageri diren aldaketak, berrikuntzak eta zuzenketak azaldu ditu. Oharrak egiteko epea apirilaren 13ra
artekoa izanen da.
3.1.3. Exonomastika: «Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza 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 Gorrotxategik argibideak eman dizkie. Zerrenda ontzat eman da.
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3.1.4. Hiztegi Batua: «E» letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta
erabakitzea. Pello Salaburu batzordeburuaren ezin etorriaz, Jose Antonio Adurizen zuzendaritzapean, 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 Unibertsala saria. Urteroko sari honen 2007ko deialdia kaleratu da jada. Euskaltzaindiari hautagai bat aurkezteko aukera eskaintzen zaio, karpetan sarturiko paperean ageri denez.
Proposamen ofiziala egiteko epea apirilaren 20rako izanik eta hori Zuzendaritzan aurretik erabaki beharko denez gero, euskaltzainek beren proposamenak apirilaren 12rako
bidali beharko dituzte.
5.2. Eusko Ikaskuntza – Euskadiko Kutxa: Humanitate saria. Urtero antolatzen den sari honetarako, karpetan sartua, Euskaltzaindiaren Zuzendaritzak Jose Antonio Arana Martija proposatzea erabaki du. Bilkuran bilduek ontzat eman dute.
5.3. Ez dok amairu-ren erakusketa. Usurbilgo Udaletik Euskaltzaindiaren egoitzara 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. Euskaltzaindiaren 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, biltzarkarpeta jaso nahi duten euskaltzainek, hori, ezin etorriaz batera, beti ere idatziz eskatu behar dutela gogorarazi da.
5.7. Baionako ordezkaritza berria. Baionako ordezkaritza berria datorren apirilaren 2an, astelehenean, inauguratuko dela iragarri da. Euskaltzain guztiei gonbita igorri 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 zuzendariak azaltzen duen prozeduraren arabera, hemendik bi hilabeteko epean, eska ditzaten.
Bilera 14:30ean amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

Etxalarren, 2007ko apirilaren 19an eta 20an
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 Aduriz eta Mikel Gorrotxategi, zegozkien
gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Adolfo Arejitak, etorri bitartean, ahala Jose Luis Lizundiari; Miren Azkaratek, ahala Beñat
Oihartzabali; Patxi Goenagak, ahala Beñat Oihartzabali; Jose Irazuk, ahala Andres Urrutiari. Pello Salaburuk, ahala
Miren Azkarateri, eta, ez dagoenean,
Jean Haritschelharri edo Beñat Oihartzabali; 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 zutabean ageri diren euskaltzainak eta bertan direla.
1. Ahoz esateko oharrak. Andres Urrutiak Aurelia Arkotxa euskaltzain berriari

ongietorria eman dio eta izendapenagatik zorionak agertu ere bai, berarengandik Euskaltzaindiak asko espero duela adieraziz.
Ondoren, euskaltzainburuak ondoko oharrak egin ditu: Osoko Batzarraren eta
Barne Jardunaldien jardupidea, ordutegia eta programa laburki azaldu, eta euskaltzainentzako 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 dagoela gogoratuz.
3. Hizkuntza-gaiak
3.1. Onomastika: Nafarroako izendegia 3. zerrenda (Iruñeko merindadeko
hegoaldea) onartzea: Andres Iñigok azaldu duenez, zerrenda horri buruz ez da oharrik bat ere jaso. Beraz, ontzat eman da.
3.2. Onomastika: Nafarroako izendegia: 4. zerrenda (Zangozako merindadeko iparraldea) aurkeztea. Andres Iñigok zerrenda hori aurkeztu eta hor ageri diren
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aldaketak, berrikuntzak eta zuzenketak azaldu ditu, batez ere abaurrear, Orbaizeta, Artzibar, Eguesibar, Lizoainibar, Jaurrieta, Otsagabia izenei buruz. Oharrak egiteko epea
maiatzaren 15era artekoa izanen da.
3.3. Aranatz / Arantza toponimoari buruzko azalpena. Miren Azkarateren oharrari 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 Zalbidek ere iritzi berekoak direla adierazi dute. Patxi Salaberrik argitu duenez, berrikusketa honetarako, datu hobeak eta oinarrituagoak eduki dira kontuan, Euskaltzaindiak aurreko 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 erabakitzea. Pello Salaburu batzordeburuaren ezin etorriaz, Jose Antonio Adurizen zuzendaritzapean, 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 hitzak 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: Andoni 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 adierazi du.
4.4. Euskaltzaindiaren maiatzeko batzarra. Maiatzeko osoko batzarra, 31n (osteguna) arratsaldean hasiko da. Hurrengo egunean, ostiral goizean, Hiztegi Batuko hitzen 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 sinatua, Sagrario Aleman Astiz andrearen alde.
Bigarrena, 28.erako, Joseba Lakarra Andrinua jaunaren alde, Jose Antonio Aranak, Xabier Kintanak eta Jose Luis Lizundiak proposatua.
Batzarra 14:00etan amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

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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Etxalarren, 2007ko apirilaren 20an eta 21ean
XV. Barne Jardunaldien agiria
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 euskaltzaina (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 zutabean ageri diren euskaltzainak eta bertan direla.
1. Jardunaldien sarrera
Euskaltzainburuak, laburki, XV. Barne
Jardunaldien ibilbidea azaldu du, sarreratxostena irakurriz.
J. Haritschelharrek fundazioren egoeraz
galdetu du. A. Urrutiak ahal delarik, hurrengo 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 gainerako agintari publikoen (Arabako Foru Aldundiaren, Madrileko Gobernuaren eta Euskararen Erakunde Publikoaren) eta hainbat pertsona pribaturena ere bai.
Ondoren, P. Xarrittonek hitza hartu eta Euskaltzainburuak txostenean aipatu dituen 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.
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Lan egiteko darabilen sisteman aurkituriko eragozpen teknikoak aipatu ditu. Gramatikazko zenbait puntu erabakitzeko lan-batzorde bat eratzea beharrezkoa dakusa.
Hori dela eta, P. Salaburuk eta A. Arejitak komentario batzuk egin dituzte, eta A. Sagarnak sistema informatiko ezberdinen on-gaitzak azaldu ditu. Hiztegigilearen eta informatikariaren 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 gramatika ereduak aipatu ditu, nahi dugun gramatikak nolakoa izan beharko lukeen galdetuz.
Ondoren, 2005etik gaur arte egindako lana, aurkituriko laguntzak eta izandako oztopoak aipatu ditu.
Andres Urrutiak erantzun dio Euskaltzaindiaren zuzendaritza oztopoak gainditzen
laguntzeko prest dagoela, beti ere barne-ibilbideari dagokiona betez. Eginiko lana onetsi da.
2.3. Euskal Corpus Onomastikoa (ECO). A. Iñigok ECOren azalpena eta kontu 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 liratekeen 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 Euskaltzaindiaren edukiak (IKT). Andoni Sagarnak bere txostena banatu eta irakurri du. Hor Euskaltzaindiak bere ikerketak egin eta arauak emateko behar dituen testu-corpusak antolatzeko 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 Sagarnak. Ondoren, J. L. Lizundia, B. Oiharzabal, A. Arejita eta A. Urrutia mintzatu dira
Euskaltzaindiaren corpusez eta lanez jabetasuna gordetzeko eta horren ondarearen gozamena gizarteratzeko garrantziaz. Hori bideratu eta jagoteko marko juridikoa erabakitzeaz nork bere iritzia eman du.
IKT proiektua ontzat eman da.
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3.2. Joanes Etxeberri Egitasmoa (2007-2008): Euskararen historia sozialerako 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 aipatuz. Euskal arloan lan egiteko prozedura ere iradoki du.
Bibliografiari dagokionez, Tx. Peillenek euskararen irakaskuntzaz frantsesez egindako tesina interesgarri eta argitaratu gabe baten berri eman du, lan horretarako kontuan hartzekoa. J. L. Lizundiak irakaskuntzaz gainera administrazio-legeez ere arduratzeak daukan garrantziaz hitz egin du. A. Arkotxak bibliografia gehitzeko datu batzuk
eman ditu aurreko mendeetan Frantziako hizkuntzen egoera zertan zen jakiteko baliagarriak. 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 adinagatik desagertu baino lehen bildu beharrekoa. Eskuratu nahi diren elkarrizketa horietan,
X. Kintanak haurren jolasak eta kantuak, janzteko ohiturak, gazteen arteko harremanak, etab. ere kontuan hartu beharko liratekeela gogorarazi du. J. L. Lizundiak lanbide 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 espezialitateetako lexiko bereziaz osatu eta aberasteko premiaz mintzatzen da, zientzia, teknika eta
irakaskuntzako oinarrizko eta maila ertaineko hitzak biltzeko. Horretarako, Euskaltzaindiak lehendik jada onartu zuen bideari jarraitu, batzorde bat eratu eta prozedura
bat proposatu du. M. Zalbidek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailean egiten diharduten lana azaldu du eta batzorde horrekin harremanetan egotea komeni dela. Txostengileak 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 eskaini ere bai.
XV. Barne Jardunaldien lan-bilkura eguerdiko 12etan amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

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 Kintana, idazkaria; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Henrike Knörr, Iker sailburua; Andres Iñigo, Jagon sailburua eta Adolfo Arejita, Jean-Louis Davant, Emile Larre, 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, Pruden Gartzia, Pello Telleria eta Juan Jose Zearreta. Ezin etorria adierazi dute Paula Casares, Paskual Rekalde eta Xabier Erdoziak.
– Amaia Okariz eta Gema Insausti Euskaltzaindiko langileak.
Patxiku Irisarri alkateak ongietorria eman die euskaltzainei eta bertaratu diren herritarrei. Ondoren, Euskaltzainburuak eskerrak eman dizkio alkateari, emandako laguntzagatik; 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 Etxalarkoak, 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 apaiza 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
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laguntzaile, gerra aitzineko urteetan bezala. Hemen hil zen 1942ko otsailaren 11n, 66
urte zituela.
Apezetxearen hitzetan Arburua euskaltzale sutsua izan zen: «Euskararen eta euskal kulturaren kontzientzia izan eta horren arabera jokatu zuena. Euskaraz bizi eta ukitzen 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 zituen».
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 izena– 1874ko abenduan jaio zen. Erlijioso kaputxinoa izan zen eta apaiztu ostean, Lekarozen izan zen irakasle eta predikari, eta bertan hil zen 1956an, 82 urte zituela.
Apezetxearen esanetan, Teologia eta Historiaz gain, Ekialdeko hizkuntzak ikasteari gogotsu ekin zion, hebreera batez ere, «Bibliako Itun Zaharreko hizkuntza zelako-edo. Hizkuntza horiek jakiteak eman zion historia eta arte arloetan jakitatea aberasteko ahalbidea. Adibide bat Erdiaroko kutxatila arabiarrari buruzkoa da, Iruñeko
katedralean dagoena: Abdelmelik-en kutxa, hain zuzen. Horrek duen inskripzioa oraindik XX. mendean ongi ulertu gabea zegoen, Etxalarko Eusebiok begiratu zuen arte.
Bere interpretazioa egokia zela-eta goraipatua izan zen Boletín de la Comisión de Monumentos histórico-artísticos»en.
Bere lanen artean, hauek dira aipagarriak: Voces Vascas en los Fueros de Navarra –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 hainbat 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 aipatu ditu Iñigok, berari Bortzirietako hizkeran nabarmenak iruditzen zaizkionak alegia,
eta horietatik zein ari diren gutika-gutika desagertzen, aldatzen eta zein diren indarrean dirautenak nabarmendu du.
Mintzaldiaren abiapuntua hauxe izan da: Bortzirietako hizkerak izan dituen –eta
helduen artean barra-barra entzuten diren– zenbait berezitasun gero eta gutxiago aditzen dira gaurko gazteen eta haurren hizkeran. «Lehen –esan du– euskara ahoz aho
ikasten zen eta bertako hizkeraren berezitasunak hobeki igarotzen ziren gurasoengandik seme-alabetara edo lagunetatik lagunetara. Gaur batzuek –Beran erraterako gehienek– 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 batera hutsune batzuk ere ekarri dizkio eta horietako bat bertako berezitasun batzuk galdu izana.»
Ildo horretatik, bokalismoa, aferesia, kontsonantismoa, erlatiboak, denborazko
perpausak, azentua eta esapideak edo erranerak errepasatu ditu, besteak beste, Patxi
Iñigo euskaltzain urgazleak.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
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
(*) Euskaltzaindiak 2007ko maiatzaren 31n eta ekainaren 29an onartua.
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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

Bilbon, 2007ko maiatzaren 31n eta ekainaren 1ean
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,

zuk ahala Andres Urrutiari; Henrike Knörrek, ahala Andres Urrutiari; P. Zabaletak,
ahala, Andres Iñigori; Miren Azkaratek,
etorri bitartean, Patxi Goenagari.

Pello Telleria, idazkariordea, Juan Jose
Zearreta kudeatzailea, Jose Antonio Aduriz eta Mikel Gorrotxategi, zegozkien
gaietan.

3. Larunbateko eginkizunerako oharrak. Juan Jose Zearretak larunbatean
Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundiaren jauregian Mikel Zalbide euskaltzainaren sarrera-hitzaldia dela eta, egiteko
den ekitaldiaren protokolo-egitekoak
azaldu ditu xeheki.

Ezin etorriak eta ahalak: Jean-Louis Davantek, ahala Txomin Peilleni; Jose Ira-

Batzarra arratsaldeko 17:00etan hasi da
Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan, ezkerreko 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 batzarraren akta ontzat eman da.

4. Euskaltzaindiaren Iker eta Jagon sailetako batzorde-organigrama onartzea. 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. Haritschelharren eskaria dela eta, Iparraldeko kide gehiago sartzeko, argitu zaio oso zaila izan dela, orain arte ere, Iparraldeko kideak biltzea, baina, edozein kasutan, Haritschelharri horien partaidetza lortzen laguntzea beti ere eskertuko zaiola. Iker eta Jagon 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-

BATZAR-AGIRIAK

449

demiek dituzten arauak gogoratu ditu, eta horiek onartzeak ekar ditzakeen prozedura-onurak ere bai. P. Salaburuk galdetu du ea batzordeari, baldintza moduan, kide osagarriren batzuk erants dakizkiokeen. Baietz erantzun zaio, osoko batzarrak hala erabakiz 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-errendapenaren informazio idatzia banatu du euskaltzainen artean.
7. Hizkuntza-gaiak
7.1. Onomastika. Nafarroako izendegiaren 4. zerrenda (Zangozako merindadeko iparraldea) onartzea. A. Iñigok azaldu duenez, zerrenda horri buruz ez da
oharrik bat ere jaso. Udala ez denez gero, Zaraitzu ibarra barik, Zaraitzu utzirik, zerrenda osoa ontzat eman da.
7.2. Onomastika. Nafarroako izendegiaren 5. zerrenda (Zangozako merindadeko hegoaldea) aurkeztea. A. Iñigok zerrenda hori aurkeztu eta hor ageri diren aldaketak, berrikuntzak, zuzenketak eta gehitzeak azaldu ditu, batez ere Tebas, galipentzutar, 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 erabakitzea. P. Salaburu batzordeburuaren zuzendaritzapean, eltzari-tik emakidatu-rainoko 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. Arejitak, etorri artean, J. L. Lizundiari).
8. 27 eta 28. dominetarako hautagaiak bozkatzea
27. domina-hutsarterako Sagrario Aleman andrea da hautagaia, Andres Iñigo, Patxi 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, eztabaidatu eta onartu dira.
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10. Esku artekoak
Euskaltzainburuak ondokoen berri eman du:
– 2007ko bigarren urte-erdiko batzar egutegia, P. Telleriak azaldua. Horren arabera, uztail eta urriko bilkurak Donostian eginen dira. Irailekoa eta azarokoa,
aldiz, Bilbon eta abendukoa Lapurdin.
– Hilberria. Jose Manuel Lasarte Mugiro euskaltzain urgazlearen heriotzaren berri eman da. Horren hilberri-txostena P. Zabaleta euskaltzainak eginen du.
– Literatur lehiaketarako epaimahaikidea. Iruñeko Udalak urtero gazteentzat antolatzen duen literatura lehiaketarako epaimahaikide Paskual Rekalde izendatzea erabaki da.
– Azkenik, euskaltzainen artean Euskaltzaindiaren 2006ko Oroitidazkia banatu da.
Batzarra 14:10ean amaitu da
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

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, buruordea; Xabier Kintana, idazkaria; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Henrike
Knörr, Iker sailburua; Andres Iñigo, Jagon sailburua; Jean Haritschelhar, euskaltzainburu ohia; Sagrario Aleman, Adolfo Arejita, Aurelia Arkotxa, Miren Azkarate, Pierre Charritton, Jean-Louis Davant, Patxi Goenaga, Joseba Lakarra,
Txomin Peillen, Andoni Sagarna, Patxi Salaberri, Pello Salaburu, Ibon Sarasola, Ana Toledo eta Mikel Zalbide. Ezin etorria adierazi dute Jose Antonio Arana 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 Arizkurenek.
– Euskaltzain urgazleak: Jose Antonio Aduriz, Dorleta Alberdi, Dionisio Amundarain, 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 Gaztelu, Paskual Rekalde, Pello Telleria, Miriam Urkia, Juan Jose Zearreta eta Joxe
Ramon Zubimendi. Ezin etorria adierazi dute Jon Casenave, Jose Mari Etxebarria eta. Juan Mari Torrealdaik.
– Roberto Gonzalez de Viñaspre, Elizabete Kruzeta, Ane Miren Loidi eta Erramun 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. Ondoren, 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, eragin eta ondorio zabalekoak euskara batuan. Bigarrena, aldiz, Jagon Sailetik letorke, horretan Mikel Zalbidek ondutako lana gidari izan baita azken hamabost urteetan Euskaltzaindiaren barruan».
Andres Urrutiaren ostean, Joxe Joan Gonzalez Txabarrik hartu du hitza eta Gipuzkoako Aldundiaren eta Euskaltzaindiaren arteko harreman luzea ekarri du gogora:
areto honetan egin zuen Euskaltzaindiak batzar eratzailea eta bertan aukeratu Resurreccion Maria Azkue lehen euskaltzainburu eta Luis Eleizalde idazkari, lagun zituztela Julio Urkixo eta Arturo Kanpion lehen euskaltzainak. Gela honetantxe izendatu zituzten Eguzkiza, Inzagaray, Landetxe, Lhande eta Olabide jaunak euskaltzain; baita Schuchardt, Vinson
eta Uhlenbeck ere ohorezko euskaltzain. Eta bertan aukeratu zituen lehen berrogeita lau euskaltzain urgazleak». Harreman luzea, esan bezala, «elkarren arteko begirunean eta errespetuan 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 goraipatu du Azpeitiko euskaltzaina. Ondoren, Agustin Iturriaga (Hernani, 1778-1851)
izan da euskaltzain berriaren hitzaldiaren hizpide. Euskararen normalizazioaren aitzindaritza 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 ilustratuen oinordeko zen. Ezaugarri hori behin eta berriro nabarmendu du Zalbidek mintzaldian, Iturriagaren lana diskurtso sendo baten inguruan eraiki baitzen. Europan zehar barreiatzen ari ziren korronte liberalen jarraitzaile zelarik, «gizartea aurrera zihoala,
eta ezinbestean aurrera jarraitu beharko zuela sinesten zuen». Eta testuinguru zabal horretan, euskarak lekurik bazuela uste zuen:
jatortasun etnokulturala eta gizarte berria, euskara, gaztelania eta, halako neurri batean, 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 lanean 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». Alfabetatzen 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. Mikel Zalbidek azpimarratu duenez, «hau da lehenengo aldia, dakigularik, Gipuzkoako goiagintariek euskararen aldeko hizkuntza-politika esplizitu eta orokorra egitea erabaki zutena.
Hizkuntza-politikazko erabaki asko harturik ziren aurreko mendeetan, partzialak eta inplizituak gehienetan. Oraingoan, ordea, euskararen aldeko politika egin nahi zen, batetik, eta
politika orokorra bestetik: euskara bizirik ateratzeko eta ilustratzeko neurriak planteatzea eskatzen 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 konstantziarik, halakorik egin izanaz 1830a aurretik, eta ez dirudi horren pareko erabaki zabalik berriro hartu zenik XIX. mende osoan ere.

Beraz, euskara indarberritzeko lehen euskara-plan ofiziala prestatu zuen Iturriagak eta landu zuen proposamenak «eskola-elebitasuna izan zuen helburu. Ez nolanahiko elebitasuna, elebitasun betea baizik. Plana aurrera aterako bazen, eskola-elebitasun 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 Iturriagak. Gizarte modu berrirako beharrezkoak iruditzen zitzaizkion alorretan egin nahi zuen,
bereziki, aurrera: etxetik euskaldun ziren neska-mutilak euskaraz alfabetatu beharra zegoen, lehenik eta behin; oinarrizko formaziorako lehengaiak ere, horren osagarri, neska-mutil
horiek euskaraz eta gaztelaniaz jasotzea komeni zen. Azkenik, euskal literatura jaso eta landurako oinarriak jartzea ikusten zuen beharrezko.

Horra Iturriagaren testamentua, horra bere xedea: errealitateari bizkar ez ematea
eta aurrera begirako ikuspegia sendotzea. Mikel Zalbideren esanetan, «lehendik zetorren kate luze baten adierazle dugu bera, eta ondorengoak ere ugari izan ditu gure artean». Herri baten adierazle.

Henrike Knörr: zerbitzari eta eragile zabala
Henrike Knörr Euskaltzaindiaren Iker sailburuak prestatu du Mikel Zalbide euskaltzain berriaren erantzun-hitzaldia. Xabier Kintanak irakurri du.
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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 batasunari begira Hendaian eta Hondarribian XX. mendearen hasieran egin ziren biltzarrez
Zalbidek argitaratu zuen artikulua, edo Lardizabal gramatikalariaz eta Iturriaga idazleaz egin ikerketak.
Hitzaldiaren azken aldean kezkati agertu da Henrike Knörr, ikusirik nola Akademiaren arauak ez diren behar adina betetzen, eta aipatu ditu, besteak beste, zentzugabeko ebakerak, Biriatú, adibidez, edo Eusko Label izena, aspaldi duelarik Euskaltzaindiak 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. Domina hau izan duten aurretiko euskaltzainak hauek dira: Jose Maria Lojendio eta Patxi Altuna. Ondoren, euskaltzainak hurbildu eta banan-banan euskaltzain berria zoriondu dute.
Ekitaldia eguerdiko 13:00etan bukatu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
idazkaria

Donostian, 2007ko ekainaren 29an
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 Aduriz eta Mikel Gorrotxategi, zegozkien
gaietan.

Ezin etorriak eta ahalak: Miren Azkaratek, ahala P. Goenagari; P. Goenagak,
ahala B. Oihartzabali; Joseba Irazuk, batzarrean izan ez den bitartean, ahala A.
Urrutiari; Henrike Knörrek, etorri bitartean, ahala A. Urrutiari; Joseba Lakarrak,
ahala Euskaltzainburuari; P. Zabaletak,
ahala, Andres Iñigori.
Batzarra goizeko 10etan hasi da Donostian, Gipuzkoako Foru-Diputazioaren
Jauregiko Batzar aretoan, ezkerreko zutabean 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 batzarraren akta ontzat eman da.
3. Barne erregelen 97. artikuluaren aldaketa. 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.
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J. Haritschelharrek Iparraldeko ordezkari-arduradunen izendapenaz bere adostasuna 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» Hizkuntza Gaitasun Agiriari buruzko problemak ere azaldu ditu.
5. Egiturazko batzorde organigrama onartzea. Euskaltzainburuak batzordeetan 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 merindadeko hegoaldea) onartzea. A. Iñigok aurreko bilkuran aurkezturiko lanari inork oharrik ez diola egin azaldu du. Beraz, zerrenda ontzat eman da.
6.2. Onomastika. Nafarroako izendegia: 6. zerrenda (Lizarrako merindadeko iparraldea) aurkeztea. A. Iñigok zerrenda hori aurkeztu eta hor ageri diren aldaketak, berrikuntzak, zuzenketak eta gehitzeak azaldu ditu, batez ere Ameskoa Larragoa, Arroitz, Lukin izenei buruzkoak. Oharrak egiteko epea uztailaren 16ra artekoa
izanen da.
6.3. Hiztegi Batua. «E» letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta erabakitzea. P. Salaburu batzordeburuaren zuzendaritzapean, enkarnatu-tik enterru / entierro-rainoko hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu egin dira.
7. Azken ordukoak
Euskaltzainburuak ondokoak azaldu ditu:
Hurrengo batzarra uztailaren 20an Egoitzan izango da; hor 2008ko aurrekontuak eztabaidatuko dira.
Sinatu diren hitzarmenen berri ere eman du: Euskaltzaindiaren Hiztegia, Euskal Corpus Onomastikoa (ECO) eta Gasteizko Toponimia.
J. Haritschelharren eskari-proposamena: Azkainen uholdeak kalte handiak
egin dituela eta, Euskaltzaindiak kaltetuekiko atxikimendua erakusteko, Azkaingo eskola 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 argazki-liburu bana eman zaie euskaltzainei. Era berean Mikel Zalbideren sarrera-hitzaldiko bina argazki ere bai.
Batzarra eguerdiko 14:00etan amaitu da.
Andres Urrutia,
euskaltzainburua

Xabier Kintana,
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 hizkuntza 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 izendatzeko; azteka hitza, Mexikoko herritarrak izendatzeko; ingeles hitza, Erresuma Batuko herritarrak 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
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 Mesoamerikako 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 zehaztugabetzat 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, Kirgizistanen, Turkmenistanen edo Kazakhstanen ere uzbeko asko bizi dira.
– mongol etnia-izena da. Mongol asko mongoliarrak dira, baina mongol asko bizi dira Txinan (Barne Mongoliako Eskualde Autonomoan) eta Errusian ere (Buriatiako Errepublika Autonomoan).
– magyar etnia-izena da. Magyar gehienak hungariarrak dira, baina badira magyar asko beste estatu 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: Mérida –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

IUDQWVHV RÀ]LDOD VDQJR KL]NXQW]DQDJXVLD

Bangi; bangiar

Albania, Albaniako
Errepublika

albaniar

albaniera

Tirana; tiranar

Alemania, Alemaniako alemaniar /
Errepublika Federala aleman

aleman

Berlin; berlindar

Aljeria, Aljeriako
Herri Errepublika
Demokratikoa

aljeriar

arabiera

Aljer; aljertar

Ameriketako Estatu
Batuak, AEB

estatubatuar

H]GDJRKL]NXQW]DRÀ]LDOLNEDLQDLQJHOHVDGDde Washington; washingtondar
factoKL]NXQW]DRÀ]LDOD

Andorra, Andorrako
Printzerria

andorratar

katalan

Andorra la Vella; andorratar

Angola, Angolako
Errepublika

angolar

portuges

Luanda; luandar

Antigua eta Barbuda

antiguar

ingeles

6DLQW-RKQ·VVDLQWMRKQVWDU

Arabiar Emirerri
Batuak

emirerribatuar

arabiera

Abu Dhabi; abudhabiar
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jende-izena
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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 australiar
Commonwealth

H]GDJRKL]NXQW]DRÀ]LDOLNEDLQDLQJHOHVDGDde Canberra; canberrar
factoKL]NXQW]DRÀ]LDOD

Austria, Austriako
Errepublika

austriar

DOHPDQ RÀ]LDODHVWDWXRVRDQ HVORYHQLHUD RÀ]LDOD Viena; vienar
.DULQWLDQ NURD]LHUDHWDKXQJDULHUD RÀ]LDODN%XUgenlanden)

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), Brusela; bruselar
frantses, nederlandera

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
-DPXVXNUR KLULEXUX RÀ]LDOD  MDPXsukroar

Bolivia, Boliviako
Errepublika

boliviar

aimara, gaztelania, kitxua

La Paz (hiriburu administratiboa);
lapaztar
Sucre (hiriburu konstituzionala); sucretar

Bosnia-Herzegovina,
Bosnia eta
Herzegovina

bosniar

bosniera, kroaziera, serbiera (berez hizkuntza Sarajevo; sarajevoar
EDNDUUD L]DQ DUUHQ ²VHUERNURD]LHUD² RÀ]LDONL
hiru hizkuntza gisa –bosniera, kroaziera, serbiera– izendatzen da)
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Herritarren
jende-izena

Hizkuntza ofiziala(k)

Hiriburua; hiriburuko
herritarren jende-izena

Botswana,
Botswanako
Errepublika

botswanar

LQJHOHV RÀ]LDOD WVZDQHUD KL]NXQW]DQDJXVLD

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

6RÀDVRÀDU

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
XKDUWHHWDQIDURHUDRÀ]LDODNGLUD

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

H]GDJRKL]NXQW]DRÀ]LDOLN

Asmara; asmarar
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Hizkuntza ofiziala(k)

Hiriburua; hiriburuko
herritarren jende-izena

Erresuma Batua,
Britainia Handiko
eta Ipar Irlandako
Erresuma Batua

britainiar

ingeles (de factoNR KL]NXQW]D RÀ]LDOD  *DOHVHQ Londres; londrestar
galesa eta Eskozian Eskoziako gaelikoa hizkuntza
RÀ]LDODNGLUD

Errumania

errumaniar

errumaniera

Errusia, Errusiar
Federakundea

errusiar

HUUXVLHUDJDLQHUDNRKL]NXQW]DRÀ]LDODN(parentesi Mosku; moskutar
DUWHDQDGLHUD]WHQGDKL]NXQW]DQRQGHQRÀ]LDOD 
abazera, karatxaiera, txerkesera (Karatxai-Txerkesia)
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)

Bukarest; bukarestar

Eslovakia, Eslovakiar eslovakiar
Errepublika

eslovakiera

Bratislava; bratislavar

Eslovenia, Esloveniako esloveniar
Errepublika

esloveniera

Ljubljana; ljubljanar

Espainia, Espainiako
Erresuma

espainiar /
espainol

espainiera / gaztelania; Galizian galiziera, Hego Madril; madrildar
Euskal Herrian euskara eta Herrialde Katalanetan
NDWDODQDKL]NXQW]DRÀ]LDODNGLUD9DOHQW]LDNR(UNLGHJRDQNDWDODQDULRÀ]LDONLYDOHQW]LHUDGHULW]R
Aran Haranean, okzitanieraren aldaera den araneUDRÀ]LDODGD

Estonia, Estoniako
Errepublika

estoniar

estoniera

Etiopia, Etiopiako
etiopiar
Errepublika
Demokratiko Federala
Fiji, Fiji Uharteetako
Errepublika

ÀMLDU

Tallinn; tallinndar

H]GDJRKL]NXQW]DRÀ]LDOLNEDLQDDPKDUHUDGDde Addis Abeba; addisabebar
factoKL]NXQW]DRÀ]LDOD
LQJHOHVÀMLHUDKLQGXVWDQHUD

Suva; suvatar
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Herrialdearen izena,
estatuaren izen
ofiziala

Herritarren
jende-izena

Hizkuntza ofiziala(k)

Hiriburua; hiriburuko
herritarren jende-izena

Filipinak, Filipinetako ÀOLSLQDU
Errepublika

LQJHOHVÀOLSLQHUD WDJDORKL]NXQW]DUHQDOGDHUDHV- Manila; manilar
tandarizatua da)

Finlandia/Suomi,
ÀQODQGLDU
Finlandiako
suomitar
Errepublika / Suomiko
Errepublika

ÀQODQGLHUDVXRPLHUDVXHGLHUD

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

JHRUJLHUD DENKD]LHUD RÀ]LDOD $ENKD]LDNR (UUH- Tbilisi; tbilistar
publika Autonomoan)

Ghana, Ghanako
Errepublika

ghanatar

ingeles

Akkra; akkratar

Ginea, Gineako
Errepublika

ginear

frantses

Konakry; konakriar

Ginea Bissau, Ginea ginear /
Bissauko Errepublika 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, Pretoria (administratiboa); pretoriar
swaziera, tsongera, tswanera, vendera, xhosera, Bloemfontein (judiziala); bloemfonzuluera
teindar
Lurmutur Hiria (Parlamentuaren egoitza); 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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Hizkuntza ofiziala(k)

Hiriburua; hiriburuko
herritarren jende-izena

Hungaria, Hungariako hungariar
Errepublika

hungariera

India, Indiako
Errepublika

indiar

assamera, bengalera, bodoera, dograera/dogri, New Delhi; newdelhiar
gujaratera, hindi, ingeles, kannada, kaxmirera,
konkanera, maithili, malabarera, manipurera,
marathera, nepalera, oriya, punjabera, sanskritoa,
santalera, sindhi, tamilera, telugu, urdu

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

LWDOLHUD +HJR 7LUROHQ DOHPDQD HWD 9DO G·$RVWDQ Erroma; erromatar
IUDQWVHVDKL]NXQW]DRÀ]LDODNGLUD

Jamaika

jamaikar
3

ingeles

Budapest; budapestar

Kingston; kingstondar

Japonia

japoniar

japoniera

Tokio; tokiotar

Jordania, Jordaniako
Haxemi Erresuma

jordaniar

arabiera

Amman; ammandar

frantses, ingeles

Jaunde; jaundetar

Kamerun, Kamerungo kamerundar
Errepublika
Kanada

frantses, ingeles

Ottawa; ottawar

Kanbodia,
kanbodiar
Kanbodiako Erresuma

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

kanadar

Nipondar ere onartzen da.
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Herrialdearen izena,
estatuaren izen
ofiziala
Kiribati, Kiribatiko
Errepublika

Herritarren
jende-izena
kiribatiar

Hizkuntza ofiziala(k)

Hiriburua; hiriburuko
herritarren jende-izena

H]GDJRKL]NXQW]DRÀ]LDOLNEDLQDde facto, ingele- Hego Tarawa; tarawar
VDHWDNLULEDWLHUDGLUDRÀ]LDODN

Kolonbia, Kolonbiako kolonbiar
Errepublika

gaztelania

Bogota; bogotar

Komoreak,
Komoreetako
Batasuna

komoretar

arabiera, frantses, komoreera

Moroni; moroniar

Kongo, Kongoko
Errepublika

kongoar

frantses, lingala, kituba (munukutuba)

Brazzaville; brazzavilletar

Kongo, Kongoko
kongoar
Errepublika
Demokratikoa (lehen,
Zaire)

IUDQWVHV RÀ]LDOD NLNRQJROLQJDODVZDKLOLWVKLOX- Kinshasa; kinshasar
ba (nazio-hizkuntzak)

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

arabiera

Tripoli; tripoliar

Liechtenstein,
Liechtensteingo
Printzerria

liechtensteindar aleman

Vaduz; vaduztar

Lituania, Lituaniako
Errepublika

lituaniar

lituaniera

Vilnius; vilniustar

4
Luxenburgo ,
Luxenburgoko
Dukerri Handia

luxenburgotar

H]GDJRKL]NXQW]DRÀ]LDOLNDOHPDQDHWDIUDQWVHVD Luxenburgo; luxenburgotar
administrazio-hizkuntzak dira, eta luxenburgera
nazio-hizkuntza

Madagaskar,
Madagaskarko
Errepublika

madagaskartar

frantses, malgaxe

Libia, Libiako Arabiar libiar
Herri Jamahiriya
Sozialista Handia

4

Luxemburg (luxemburgar) ere onartzen da.

Munduko estatu-izenak, herritarren...

Antananarivo; antananarivoar

EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

Herrialdearen izena,
estatuaren izen
ofiziala
Malawi, Malawiko
Errepublika

Herritarren
jende-izena
malawiar
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Hizkuntza ofiziala(k)
chewera (chichewa)

Hiriburua; hiriburuko
herritarren jende-izena
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
NXQW]DUDNRRÀ]LDONLRQDUWXD

Marshall Uharteak,
marshalldar
Marshall Uharteetako
Errepublika

ingeles, marshallera

Mauritania,
Mauritaniako
Errepublika
Islamiarra

DUDELHUD RÀ]LDOD  IXOD VRQLQNHUD ZRORIHUD QD- Nuakchot; nuakchotar
zio-hizkuntzak)

mauritaniar

Majuro; majuroar

Maurizio, Maurizioko mauriziar
Errepublika

ingeles

Port Louis; portlouistar

Mazedonia,
mazedoniar
Mazedoniako
Errepublika (estatuak
bere buruari
emandako izendapena
da. Nazioarteko
erakundeetan,
behin-behineko
L]HQGDSHQRÀ]LDOD
hau da: Mazedoniako
Jugoslaviar
Errepublika Ohia)

albanniera, mazedoniera

Skopje; skopjetar

Mexiko, Mexikoko
Estatu Batuak

mexikar

gaztelania (de factoNR KL]NXQW]D RÀ]LDOD  PDLD Mexiko Hiria; mexikar
hizkuntzak nazio-hizkuntzatzat onartuak dira, eta,
]HLQHNEHUHHUHPXDQEDOLRRÀ]LDODGXWH

Mikronesia,
Mikronesiako Estatu
Federatuak

mikronesiar

ingeles, yapera, chuukera, pohnpeiera, kosraera, Palikir; palikirtar
woleaiera, ulithiera

Moldavia, Moldaviako moldaviar
Errepublika

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

Munduko estatu-izenak, herritarren...
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Herrialdearen izena,
estatuaren izen
ofiziala
Mozambike,
Mozambikeko
Errepublika
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Herritarren
jende-izena
mozambiketar

Hizkuntza ofiziala(k)

Hiriburua; hiriburuko
herritarren jende-izena

portuges

Maputo; maputoar

Myanmar (Birmania), myanmartar,
Myanmarko Batasuna birmaniar
(Birmaniako
Batasuna)

birmaniera

Yangon (Rangun); yangondar, rangundar
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

IUDQWVHV RÀ]LDOD  IXOD ]DUPD KL]NXQW]D QDJX- Niamei; niameiar
siak)

Nigeria, Nigeriako
Errepublika Federala

nigeriar

LQJHOHV RÀ]LDOD KDXVDLJERHUDMRUXEHUD KL]NXQ- Abuja; abujar
tza nagusiak)

Nikaragua,
Nikaraguako
Errepublika

nikaraguar

gaztelania; miskitoera hizkuntza onartua da miski- Managua; managuar
toen lurralde autonomoan

Norvegia, Norvegiako norvegiar
Erresuma

QRUYHJLHUD HVWDWXRVRDQ ÀQODQGLHUDVDPLHUDOD- Oslo; osloar
poniera (udalerri batzuetan)

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- Melekeok; melekeoktar
lera, tobiera

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 paraguaitar
Errepublika

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- Lisboa; lisboar
mioso udalerrietan erabiltzen den astur-leonesaren
aldaera)

Puerto Rico, Puerto
Ricoko Estatu Libre
Elkartua

puertorricar

gaztelania

Munduko estatu-izenak, herritarren...

San Juan; sanjuandar

EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

Herrialdearen izena,
estatuaren izen
ofiziala

Herritarren
jende-izena

469

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, sankistar
Saint Kitts eta Nevisko
Federazioa

ingeles

Basseterre; basseterretar

Saint Vincent eta
Grenadinak

ingeles

Kingstown; kingstowndar

saintvincentar

Salomon Uharteak

salomondar

ingeles

Honiara; honiarar

Samoa, Samoako
Estatu Burujabea

samoar

ingeles, samoera

Apia; apiar

San Marino, San
sanmarinoar
Marinoko Errepublika

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, Belgrad; belgradar
serbieraz gainera, hungariera, eslovakiera, erruPDQLHUDUXWHQLHUDHWDNURD]LHUDHUHRÀ]LDODNGLUD
Kosovon, serbieraz gainera, albaniera eta ingelesa
HUHRÀ]LDODNGLUD

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

arabiera

Damasko; damaskoar

Siria, Siriako Arabiar siriar
Errepublika
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

Munduko estatu-izenak, herritarren...
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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 factoNRKL]NXQW]DRÀ]LDOD 

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); lobambar

Tajikistan,
Tajikistango
Errepublika

tajikistandar

tajikera

Dushanbe; dushanbetar

Taiwan, Txinako
Errepublika

taiwandar

txinera

Taipei; taipeitar

Tanzania, Tanzaniako tanzaniar
Errepublika Batua

ingeles, swahili

Dar es Salaam (hiriburu administratiboa); daressalaamdar
'RGRPD KLULEXUXRÀ]LDOD GRGRPDU

Thailandia,
Thailandiako
Erresuma

thailandiar

thaiera/thailandiera

Bangkok; bangkokar

Togo, Togoko
Errepublika

togoar

frantses

Lome; lometar

Tonga, Tongako
Erresuma

tongatar

ingeles, tongera

1XNX·DORIDQXNXDORIDU

Trinidad eta Tobago, trinitatear
Trinidad eta Tobagoko
Errepublika

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

1·'MDPHQDQ·GMDPHQDU

Txekia, Txekiar
Errepublika

txekiar

txekiera

Praga; pragatar

Txile, Txileko
Errepublika

txiletar

gaztelania

Santiago; santiagotar

Txina, Txinako Herri
Errepublika

txinatar

txinera; kantonera, ingeles, portuges, uigurrera, Pekin5; pekindar
mongoliera, tibetera eta koreera hizkuntzak ere
RÀ]LDODNGLUD]HQEDLWOXUUDOGHWDQ

5

Beijing (beijingdar) ere onartzen da.

Munduko estatu-izenak, herritarren...
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Herrialdearen izena,
estatuaren izen
ofiziala

Herritarren
jende-izena

Uganda, Ugandako
Errepublika

ugandar

Ukraina

ukrainar
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Hiriburua; hiriburuko
herritarren jende-izena

Hizkuntza ofiziala(k)
ingeles, swahili

Kampala; kampalar

ukrainera

Kiev; kievtar

Uruguai, Uruguaiko
uruguaitar
Ekialdeko Errepublika

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 vietnamdar
Errepublika Sozialista

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.

Munduko estatu-izenak, herritarren...
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Gaztelaniazko izen
laburtua
Arabia Saudí

Euskarazko izena
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

Munduko estatu-izenak, herritarren...
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Gaztelaniazko izen
laburtua
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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

&RVWDGH0DUÀO

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

Munduko estatu-izenak, herritarren...

474

EUSKERA - LII, 2007, 1

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

Munduko estatu-izenak, herritarren...
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Gaztelaniazko izen
laburtua
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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
RÀ]LDODKDXGDMazedoniako 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 Demokratikoa

Senegal

Senegal, Senegalgo Errepublika

Serbia

Serbia, Serbiako Errepublika

Seychelles

Seychelleak, Seychelleetako Errepublika

Sierra Leona

Sierra Leona, Sierra Leonako Errepublika

Singapur

Singapur, Singapurko Errepublika

Munduko estatu-izenak, herritarren...
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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

Munduko estatu-izenak, herritarren...
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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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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

&{WHG·,YRLUH

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

Munduko estatu-izenak, herritarren...
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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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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
L]HQGDSHQD GD 1D]LRDUWHNR HUDNXQGHHWDQ EHKLQEHKLQHNR L]HQGDSHQ RÀziala 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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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

Munduko estatu-izenak, herritarren...
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Frantsesezko izen
laburtua
Uruguay

Euskarazko izena
Uruguai, Uruguaiko Ekialdeko Errepublika

Vanuatu

Vanuatu, Vanuatuko Errepublika

Vatican (Saint-Siège)

10
Vatikanoa (Egoitza Santua ), 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 euskaldun guztiei zerbitzua emateko.
Badaki Euskaltzaindiak horrelakoetan premiazkoak eta ezinbestekoak izaten direla baliabide anitz eta ugariak. Badaki, orobat, erakundeen aldetik laguntza jasotzen duela, eta, zer esanik ez, eskerrak ematea ere legezko eta taxuzkoa 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 bertatik, ordurik hona etengabekoa izan baita Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako ordezkarien presentzia Euskaltzaindian, dela euskaltzain ohorezko,
dela euskaltzain oso, dela euskaltzain urgazle edota laguntzaile gisa.
Euskaltzaindia da, izan ere, euskararen erakundea. Hala da euskararen lurraldeetan; hala izan da eta hala beharko du izan, baldin eta nahi bada euskara hizkuntza, ideologia eta pentsamolde desberdinetatik at izatea. Hainbatez
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gogora dezadan Euskaltzaindiaren estatus juridikoa, bera baita bakarra, euskarari dagozkionetan, erakunde ofizial eta arau-emailea, Hego Euskal Herrian,
eta onura publikoarena, Ipar Euskal Herrian. Ofizialtasun-puntua behar du eskuratu Euskal Herriko Iparralde honetan, eta horretarako ahaleginetan dihardu Euskaltzaindiak.
At edo kanpo izateak, alabaina, ez du esan nahi gizartetik aldenduta, aparte bizi behar duenik Euskaltzaindiak. Hala egingo balu, galbidea besterik ez
luke ekarriko horrek bere xede garrantzitsuarentzat, euskararentzat. Itxurakerian 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 hautatzekotan, hona hemen nireak:
– Euskaltzaindiari dagokio, batetik, euskararen herrialde guztietan horien
egoera eta erabilera bultzatzea, tokian tokiko ezaugarri berezkoekin, betiere, 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 elkartuaren emaitza. Horren bidez ere lortu da Euskaltzaindiarentzat ordezkaritza
berria, egungo ikerketa- eta zerbitzu-mailak behar duena. Euskaldunek ere erdietsi dute Euskaltzaindiak berak zerbitzu duinagoa eman ahal izatea.
Betor, ildo beretik, lehendik ere Euskararen Erakunde Publikoarekin dugun hitzarmena eta horren garatzea. Aldanahi eta egonzaleen artean, aspalditik hartua du erabakia Euskaltzaindiak, gibelera baino, aitzina begira jokatzeko. 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 aldatuz doalako.
Kantitu beharrik ez dagoela uste duenaren kontra, egokitu beharra ikusten 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 aldetik.
Mila esker guztioi, eta bereziki urte luzetan gure buru izan den Jean Haritschelharri, bere lana eta aholkuengatik. Orobat Iparraldeko euskaltzain ohorezko, oso eta urgazleei, Euskaltzaindiaren langileei eta euskaltzale guztiei,
egunero-egunero euskararen eta Euskaltzaindiaren lana hartzen duzuelako adore 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 recevoir 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 nombreux 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 vivement.
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 Iparralde.
De poursuivre ses activités, ai-je dit, car il y a fort longtemps que l’Académie 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 BasseNavarre et de la Soule au sein de l’Académie, en tant qu’académiciens d’honneur, 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 indispensable si l’on veut que l’euskara demeure une élément transcendant les différences 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 Iparralde. Nous savons qu’il manque encore à l’euskara une reconnaissance officielle 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 celle-ci se trouve dans une situation très préoccupante. Impossible d’ignorer cette 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 plurielles, et ayant des perspectives différentes. S’il faut en choisir certaines, voici 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 aspects 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 recherche 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 regardant 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 nouvelles, 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’enjeu majeur et central.
Travaillons tous ensemble pour faire avancer et progresser l’euskara, lequel 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.

BERRIAK

EiTB ETA EUSKALTZAINDIAREN ARTEKO
LANKIDETZA-HITZARMENA
Iurreta, 2007-I-23

Andoni Ortuzar Euskal Irrati Telebista (EiTB) herri erakundeko zuzendari nagusiak eta Andres Urrutia euskaltzainburuak EiTBren –eta horren sozietate Euskal Telebista, Eusko Irratia eta Radio Vitoriaren– eta Euskaltzaindiaren 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 normalizatzeko eta bultzatzeko helburuarekin. Ekitaldian halaber, Jose Luis Lizundia diruzainak eta Julian Beloki EiTB Irratiko zuzendari koordinatzaileak parte hartu dute.
Bi erakundeen arteko lankidetza hiru esparrutan gauzatuko da:
– Lexikoa, batez ere Onomastikaren alorrean, eta bereziki EiTBn erabiltzen 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 bultzatuko ditu.
EiTBren hedabideek egindako kontsultei lehentasuna emango die Akademiak. Erakunde bietako ordezkari bana arituko dira kontsulta horiek eta erantzunak bideratzen.
Hiru urteko iraupena izango duen hitzarmen hau behar bezala betetzen
ari dela ziurtatzeko Euskal Irrati Telebistak eta Euskaltzaindiak Jarraipen Batzordea eratuko dute.

EUSKALTZAINDIAK ETA ELHUYAR FUNDAZIOAK
ELKARLANERAKO HITZARMENA SINATU DUTE
Martxoaren 16an, Elhuyar Fundazioaren egoitzan, elkarlanerako hitzarmena eta 2007ko protokoloa sinatu zituzten Euskaltzaindiak eta Elhuyar Fundazioak. 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 RodriguezIbabe, burua; Itziar Nogeras, zuzendari nagusia; Josu Waliño, proiektu-zuzendaria; Josu Aztiria, hizkuntza zerbitzuak saileko arduraduna; Antton Gurrutxaga 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, diruzaina; 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 mundura 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 bitarteko 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.
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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 Sudupe.
Olerki alorrean
Lehen Saria: «Nire burutik». Egilea: Leire Arenas Belamendia (AzpeitiaGipuzkoa). 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 Sudupe 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. Laguntzailea: Marian Bilbao.
Hirugarren Saria: «Ohartu zarelako». Egilea: Olaia Azpiroz (Oiartzun-Gipuzkoa). 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-Gipuzkoa). Ikastetxea: Loinazpe BHI. Laguntzailea: Reme Arrondo.
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Olerki alorrean
Lehen Saria: «Prefabrikatutako ametsak bide itxietan». Egilea: Haizea Alvarez Martinez (Getxo-Bizkaia). Ikastetxea: Aixerrota BHI. Laguntzailea: Imanol Goienaga.
Bigarren Saria: «Txoriak askatzen». Egilea: Izar Azpiroz Iragorri (Oiartzun-Gipuzkoa). Ikastetxea: Errenteriako Oiartzo Batxilergo Ikastola. Laguntzailea: Aizpea Aizpurua.
Hirugarren Saria: «Etsaiak». Egilea: Unai Lires Arrieta (Ondarroa-Bizkaia). Ikastetxea: Txomin Agirre Ikastola. Laguntzailea: Unai Arza.

BBK - EUSKALTZAINDIA LITERATURA SARIAK:
2007KO DEIALDIA
Bilbo, egoitza, 2007-III-12

Euskaltzaindiak eta Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak, bi erakundeok aspaldidanik antolatzen duten literatura lehiaketaren aurtengo deialdia kaleratu
dute. Jakina denez, sariak lau dira: Txomin Agirre Eleberri-saria, Toribio Altzaga Antzerki-saria, Felipe Arrese Beitia Olerki-saria eta Mikel Zarate Saiosaria.
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.
*

*

*
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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.

KEPA ALTONAGAREN ETXEPARE, ALDUDEKO MEDIKUA
Liburuaren aurkezpena
Otsailaren 15ean, Etxepare, Aldudeko medikua liburua aurkeztu dute Euskaltzaindiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak, Akademiaren Egoitzan, Bilbon. 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 Altonagak berak, hitzaurrean, liburua idazteko izan zuen arrazoietako bat:
nire begietarako Jean Etxepare idazle dotorea da, eta zorrotza. Berritzailea da. Eta irekia. Areago: Jean Etxepare idazle ekumenikoa da. Atseginez irakurtzen 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 ezagutu 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 Altonagak 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
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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 bakarrenetarikoa 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. Eskualtzaleen Biltzarreko burua izan zen eta Gure Herria aldizkariaren buruorde eta
idazkari nagusia. Kanbon hil zen, 1935ean.

«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 euskalgintzara hurbildu ginenontzat, ezin baztertuzko oroitzapenak dakarzkigu
gaur zabaltzen den erakusketak. Izan ere, Ez dok amairu izenaren barruan ezagutu genituen gerora gure biografian guztiz esanguratsu gertatu diren izenetatik hainbat: Lete, Laboa, Lertxundi, Iriondo, Irigarai, Oskarbi... Hor zegoen
proposamen berria, musika eta estetika garaikideaz lagunduta, eta euskara hogeigarren mendean jartzen zuena.
Horixe da, izatez, Bilboko eta Bizkaiko jendearen aurrean jartzen duguna, Jesus Artze Fundazioarekin eta Usurbilgo Udalarekin batera. Uste dugu,
uste ere, horrekin Euskaltzaindiak garai bateko giroa eta bizipenak berreskuratzen dituela euskaltzale guztientzat.
Garai batekoak esan dut, baina egunotakoa ere gogoratu behar dut, hain
zuzen ere, garai batekoak gure gaurkoaren oinarriak direla azpimarratzeko. Oinarri sendoak eta zutabe indartsuak, euskara bera etorkizunera eramateko modukoak. 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 bertan 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 Urnietakoak, batak bestea lagunduz, Artze gazte zenaren oroitzarrez egindakoa Urnietako 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 irakurri ahal izan zituzten.
Baina gaur beste urrats handi bat eman duzue: nora ekarriko eta Bilboraino ekarri Usurbilen hasitakoa, alajaina! Areago: zein interesatuko talde haren historiaz eta Euskaltzaindia bera interesatu gainera, Bilbo eta Bizkaiko jendeak ere ikusi eta gogora ditzan garai hartako ibilerak. Bejondeizuela! Eskerrik
asko, bihotzez.
*

*

*

Atsegin eta pozbide bikoitza da niretzat gaurko eguna. Batetik, Usurbilen amaitu eta ito ez zelako ahalegin handi hura. Eta bestetik, Gipuzkoako mugak gainditu eta Bilboraino heldu delako erakusketa, Ez dok amairu taldea Bilbon 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 amairu taldeak Bilbon eta Bizkaian, gutxienez ere:
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– 1966ko azaroaren 6an, Ondarroan kantatu zuen.
– II. Euskal Liburu eta Disko azoka zelata, Durangon kantatu zuten hurrena 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 Iriondo, 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 emanaldia, estreno mundiala alegia, ausardia osoz. Herriko Elai-Alai taldeak 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 jaialdiak 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 mugimenduaren 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 ilusioa, frankismoaren garai petralean zerbaiten behar gorrian geunden-eta Euskal 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 idekiz. 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 zitzaien, egitasmo hartan partaide izan zitezen. Eta halaxe bildu ziren Lourdes
Iriondo, Joxean Artze, Joxemari Iriondo, Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Xabier Lete, Julen Lekuona, Joxe Angel eta Juan Migel Irigarai, Bihurriak (Arantxa Gurmendi), Jose Luis Frantzesena Schubert, Manolo Urbieta, Joxe Antonio 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 urtarrilaren 23an bigarrena, Donostiako Victoria Eugenia aretoan. Jarrai antzerki taldeak antolatu zituen bi jaialdiok ez ziren egin ordea taldearen izenean,
ez. Ez dok amairu izenarekin eman zen lehenengo jaialdia, taldearen aurkezpen ofiziala, Irungo Bellas Artes aretoan egin zen, 1966ko martxoare 6,
eguerdian.
Jaialdiaren hasieran, Martintxo errementaria (1) ipuina irakurri zuen Xabier Letek, offean, aretoko argiak itzalita; eta gero, Joxemari Iriondoren aurkezpenaren 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 azkenean.
Taldekide asko estu eta larri bazegoen ere, berebiziko arrakasta izan zuen
lehen aurkezpeneko jaialdi hark, orduko egunkarietako kroniketan irakur daitekeenez. Irungo aretoa gainezka bete zen, baina 9.050 pezeta bildu ziren sarreratatik, eta 150 pezeta bakarrik gelditu kaxarako, aretoaren alokairua,
SGAE-Menores zergak eta beste zenbait gastu ordaindu ostean.
Hurrengo jaialdiak, berriz, Zumarragan, Seguran, Ordizian, Madrilen, Donibane Lohizunen, Errenterian, Orion, Ondarroan, Durangon, Bilbon, Eibarren,
Ondarroan (bigarren aldiz), Bermeon, Andoainen, Bergaran, Lekeition, Do(1) Martintxo errementaria – Joxe Migel Barandiaran «Obras Completas», Tomo I – Edit.
La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, eta R.M. Azkue: Euskalerriaren yakintza, Madrid, Espasa-Calpe.
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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 beretik. 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’garrenean, garaipen aundia izan du gure izkuntzak.
Egun oietan, izan ere, lenengo aldiz antolatu da Euskal Abesti Berrien Jaialdia. 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 kitarraz, 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 zitzaigun, kanta arin eta atsegiñez. Mikel Laboa mediku gazteak, kanta zaarrak berrituta 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 abesteko. Erriz-erri dabilkigu, eske guztiei erantzun eziñaz. Zuaznabar anaien Txalaparta ere antziñako usaiz igurtzia zetorkigun. Arantxa Gurmendi’k bere era berria
erakutsi zigun dotore ta txairo orkestinaz bere doiñuak apainduaz. Julian Lekuona apaiz jaunak, ostera, abesti sakonak eta zirrarakorrak ixuri zizkigun, kitarra eskuetan artuta.
Azkenean, Bikondoa auspo-joille yayoa, Españia’ko txapeldun eta Europa’n
bosgarrena gelditu danak, bere soiñuaz gozatu du jendea. Bukatzeko, Pelotari pelikula, euskeraz azaldua ikusi genduan, arri ta zur. Alako zine ederrik eta ikusgarririk! Gure pelota joko zoragarria, esnaera pozgarrian agertzen du, gazte ta zarrentzat.
Orrelako Jaialdi berria atsegin da gure izkuntzarentzako. Orain ekin beste
gazteok ere, zuen gaitasuna sail ontan erakusten. Sortu kanta berriak, lengo zaarrekin batera kanta ditzan Euskalerriak. Iparragirre’renak bere sasoian bezela, barreia ditezela aide berriok Euskalerri guztian! (2)
(2) «Euskal kanta berriak aidean», Zeruko Argia, 1966.01.30, 7. or.
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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 alegiñetan dabiltza batzuek. Ta jakiña, kanta berriak sortzia baiño kanpotik datozenai
euskerazko itzak ipintzia askoz ere errezagoa dalako, lan ortan fede onez diarduten euskaldunak badira. Baiña, nere iritziko, bi egokiez ditu lan orrek. Aztertu 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 batzuek jabetu dira gazteen biotzetaz. Bestela, oroitu emen «Gaztetxo naiz» abesten asi giñanerako, aspaldi obiratua zegoen gaiñerako errialdeetan.
Bigarren egokieza, berriz, atzerritik etorritako eresi berriak euskal nortasunari kalte aundia egioten diolako da; berrikeri oyek, alde guztietako giroetaz nagusituta, alako berdintasun belaska bat sortzen bai dute, bide batez, erri bakoitzeko nortasunak uxatuz... (3)

Anonimoak eta mehatxuak jaso genituen behin baino gehiagotan taldeko
kantarien abestiak grabatu eta irratian ematen genituelako. Baina gure entzuleek horiexek entzun nahi, eta bai guk pozik eman ere. Eta zuzenean egindako kritikak baino kalte gehiago egin ohi zuten zuzendariarekin, edo nagusiarekin 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 ordea. Ta, zergatik ez? Gure hizkuntza euskara izaki, eta zer dela eta ezin dugu euskaraz kanta? Euskarak mugak al ditu? Honetarako erabili daiteke eta beste gauza hartarako ez?
Ez, ez dugu zuek bezela pentsatzen. Guretzako euskara, ez da baserri batean edo urrezko bitrina batean gorde behar dugun gauza bat; guretzat euskara, gure
egintza guztietan beraz balia gindezkeen gauza bat izatea nahi dugu.
(3) «Kanta berrien ondorena», Zeruko Argia, 1966.03.20, 12. or.
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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 orduan berari atsegin zaion doinuari euskal hitzak eman ez? Hori ezin diteke iñola
ere, euskararen aurka joatea izan. Euskara, beste hizkuntza guztiak bezala, erabiltzeko da, eta, gure iritziz, zernahitan erabili behar da.
–A, baina zuek barkaezineko pekatu bat egin duzue: gitarra (4) joaz euskeraz 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, nortasuna eta duintasuna eman zion gure herrietako jaialdiak antolatzeko moduari, nahiz eta horretan ere oztopo gogorrak izan zituen bidean. Edozein herritara joan, ordu t’erdi edo bi orduko jaialdia eman, entzuleak ahoa zabalik
gozatzen eduki, eta ikastolen alde, espetxeratuen alde, edo…beti zerbaiten aldeko jaialdia osatu eta bi sos eskatzea ontzat hartzen ez zuen jendea ezagutu
genuen. Kritika, ona nahiz txarra, onartu egin behar da, kritikagileak bere eskubideak ditu-eta. Baina…
asko poztutzen gera euskaldunok, euskal abesti berria indarra artzen dijoala-ta, batez ere zarrak baztertu gabe. Berri auekin gure abesailla aberasten dijoalako, 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 euskal 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 ekitaldiagatik bost milla laurleko eskatu omen zituan... Nere ustez auxe da akatsa.
Badakigu bere lantxoa dagokiola: abestiak ikasi, eresiari izkia ipiñi, edo eresia ta izkia guztiz berriak asmatu... Ezaugarri gera bere lan orreri dagokionez edo
bere bizibide edo irabazi ori daukatenez, utsean ezin ibili litekeala. Baiña geiegizkoa deritzat eskatu duena. Ez degu uste oso euskaldun jokatzea danik.
Jai antolatzailleak ezingo bai lioteke bakoitzari orrenbeste ordaindu, erriarentzat sarpideak garestiegi joko lutekelako. Nere ustez era au erriari bere egarrian itotzeko litzake. Ez dezala ba gaizkitara artu abeslari onek. Erriaren ona nai
badegu, erriarentzat abestu bear da. Ta ez erriaren bizkar sakela berotu.
(4) Guitarra española euskal kantuetan erabiltzea ez omen zen zilegi.
(5) «Bestelakoak al gera saila», Z. Argia, 1966.03.13.
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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 jaunak aurrekoa gaizki interpretatu bazioten ere:
artista bat ez da artistagoa diru geiago eskatzen dualako. Ta euskaldun jatorra bada, ez du euskeraz abestutzeagatik geiegirik eskatuko, batez ere auzo langille 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 erreztasuna 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 Amairu» 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 dagoen 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, ehuneko irurogei kentzea? Behar beharrrezko ote da «Ez dok Amairuk» aktuatzen
(6) «Euskal abeslari berriari buruz». Iturrixar, Zeruko Argia, 1968.12.25.
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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 talde 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 horretarako eskubiderik, jakina–, antolatzaile asko kapaz izaten zen, gero, jaialdiaren ostean, auskalo nongo jatetxe ederretara eraman eta sekulako bazkaria edo
afaria emateko, horrela zor guztiak kitatu eta goseak behintzat ez ginela hilko-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, zorionez. 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 lanetik bizi ezinean –kantu lanetik bizi ezinean-, beste zeregin batzuetan jardun behar. Kantariak, beste pertsona batzuek mekaniko, tekniko, bulego langile, nekazari 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 diren jaialdirik gehienak, ikastolen alderakoak izaten dira. Beraz, hoietan ez kobraturik, jaialdi banaka batzuetan bakarrik kobratuko leukee euren lanari eta mailari 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. Jakina, 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 artegintzatik. Eta gure kantarien errealitatea ez zen hobea, ez hain oparoa, ez diruiturri ona. Euskal Herrian, Madrilen, Bretainian, Okzitanian, Katalunian, hain(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.
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bat herrialdetan hala txalotu eta goraipatu izan arren, hartatik ez zen inor aberastu, ez horixe. Joxan Artzeri egindako elkarrizketa batek argi erakusten duenez, ez zegoen zenbaitek esan edo salatu nahi zuen bezalako irabazirik euskal
kantutik, ez burgesiarik. Aipatu solasaldi hartan taldearen asmoak eta helburuak 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 argitu 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 jasotzen 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 ukatu egiten zaigu. Horra, guk zerbait egiteko orduak sartu behar ditugu beste guztiek 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 pilotalekuetan, plazetan eta aretoetan ozenki kantatu eta entzule/ikusleen gose-egarriari
ondo erantzuten saiatu ostetan, bide berriak urratzeari ekin zion Ez dok amairu taldeak, 1970ean, ordura arte egindako lanaz pittin bat aspertuta edo urrats
bat aurrera egin behar zela konbentzituta. Lehenengo jaialdietako aurkezpenakantaria-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, udazken hartan Azpeitian eta Zaldibian (10) emandako jaialdiak gogoratu besterik
(9) «Baga, biga, higa» Z. Argia 1971.09.26, 1. or.
(10) Iztuetaren jaiotzeko bigarren mendeurrena. Zaldibia, 1967.1126 – 1967.12.03.
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ez dago, adibidez. Gero, berriz, Baztanen jasotako kantu zahar baten izen bitxia goiburutzat hartu eta Baga, biga, higa sentikari/ikuskaria prestatu zuten,
1970eko udaldirako. Formula berriko jaialdiak ematen nondik hasiko eta Portugaleteko herria hautatu zuten estreinaldia handikiro egiteko, 1970eko abuztu sargoriaren 22an. Herriko Elai-Alai talde ezagunak lagundu zien antolaketak egiten. Ausardia behar zen hartarakoxe, baina sekulako arrakasta izan
zuten, «Portugaleten euskaldun gutxi zela eta han kontuz ibiltzeko» gomendioa 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, Zumarragan, Pasaian, Donostian, Paben, Bartzelonan, Donostian, Gasteizen, Bretainian, bat bestearen ondoren:
BAGA, BIGA, HIGA
Ikus-entzukizunaren emanaldien koadroa (11)
Urtea
Eguna
1970
Abuztuak 22
1970
–
1970 San Migel jaietan

Herria
Portugalete
Elorrio
Urnieta

1971

Otsailak 14

Tolosa

1971

Otsailak 23

Iruñea

1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971

Tokia

Ordua

Emanaldiak

–
Herriko
antzokia
Teatro Leidor

–
–

–
–

11:00

behin

Teatro
19:30
behin
Gayarre
Martxoak 6
Bilbo
Santiago
19:30
behin
Apostol
Martxoak 16
Donostia
Teatro Astoria
19:30
behin
Martxoak 20
Gasteiz
Teatro Guridi
19:30
behin
Martxoak 29,30,31 Bartzelona (12) Teatro Romea 29-30: 22:00
Hiru
31: 19:30
emanaldi
Apirilak 20
Pabe
Casino Pau
21:00
behin
Apirilak 30
Barakaldo
Teatro
21:00
behin
Barakaldo
Apirilak 24-25
Azpeitia
Salon Soreasu 22:00 eta Bi emanaldi
23:00
Maiatzak 29-30
Beasain
Zine Usurbe
22:30 Bi emanaldi
23:00

Oharrak
Jende asko
Ikusle asko
2.000 ikusle.
Kritika ona
1.000 ikusle
1.400 ikusle
1.500 ikusle
1.500 ikusle
2.200 ikusle
bildu ziren
150 ikusle
800 ikusle
1.500 ikusle
inguru
1.900 ikusle
inguru

(11) Xabier Leteri zor diot lauki hau, garai hartan egindakoa galdua nuen-eta.
(12) Oso kritika ona izan zuten Bartzelonako emanaldietan.
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Urtea
1971

Eguna
Ekainak 19

Herria
Mondragoe

1971

Ekainak 27

Pasai S. Pedro

1971
1971
1971

Zumarraga
Iruñea
Bretainia (13)

1971
1971

Uztailak 3
Uztailak 11
Uztailak 24
Abuztuak 2
Abuztuak 7
Abuztuak 28

1971
1971

Irailak 4
Irailak 7-8

Ordizia
Donostia (14)

1971
1971
1971
1971
1971
1971

Irailak 10
Irailak 11
Irailak 26
Urriak 2
Urriak 11
–

Hondarribia
Bergara
Zorrotza
Usurbil
Zarautz
Hernani

Oiartzun
Zegama

Tokia
Zaldibar
frontoia
Herri
Eparantza
Cine Itzalon
Teatro Gayarre
Toki
ezberdinetan
Ibargain
Cine
parroquial
Pelota tokia
Trinitate
Enpara.
Zezen plaza
Pilota tokia
Cine Zorroza
Pilota tokia
Pilota tokia
Galarreta
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Ordua
22:00

Emanaldiak Oharrak
Behin
2.000 ikusle

22:00

Behin

22:00
11:00
–

Behin
Behin
–

22:00
22:00

Behin
Behin

22:00
20:00 22:00
22:00
22:00
19:30
22:00
22:00
22:00

1.000 ikusle
inguru
900 ikusle
850 ikusle
600 ikusle
batez beste
1.000 ikusle
700 ikusle

Behin
1.000 ikusle
Bi emanaldi 3.500 ikusle
inguru
Behin
2.000 ikusle
Behin
1.800 ikusle
Behin
600 ikusle
Behin
1.200 ikusle
Behin
1.400 ikusle
Behin
1.000 ikusle

Baina zer zen ordea delako Baga, biga, higa ikuskari hori?, galdetuko didazu, 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 funtsatua 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, norberaren burua aberasten joan dadin nahi genuke. Eta horrela, guztiona.
Gure egungo azalpena, elkarren arteko lanaren lehen adierazpena da; lehen
urratsa besterik eman ez dugularik.
(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.
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Pentsatzen dugu, egungo antze-lana ez dela hainbat xoil-xoilik batek egin
dezakeena, nola elkarrekilakoa. Hain zuzen, honek izan nahi du gure eginkizunaren ardatz eta funtsa: elkarren arteko egintzatan, aske sortutako lana; norberaren 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...............................................
Joxan Arza ..............................................
Julian Beraetxe .......................................
Juan Migel Irigarai.................................
Jose Angel Irigarai .................................
Lourdes Iriondo ......................................
Kepa Garbizu .........................................
Mikel Laboa ...........................................
Benito Lertxundi ....................................
Xabier Lete.............................................
Nekane Oiarbide.....................................
Jose-Mari Zabala ....................................

«Panpalox»
«Ziripot»
«Belagile bat»
«Belagile bat»
«Miel Otxin»
«Mari-eder»
«Belagile bat»
«Perenauxea»
«Erlandeko»
«Anaios»
«Sorgin bat»
«Xagit»

Musika-tresnak
Txalaparta, tobera...................................
Soiñua .....................................................
Musu-kitarra ...........................................
Gitarra-laguntzak, flauta.........................
Txistu ......................................................

Arza anaiak
Juan Migel Irigarai
Jose Angel Irigarai
Jose-Mari Zabala
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 banatuta 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, funtsean, Baga, biga, higa ikuskari/sentikariaren eskema. Eta taldekide bakoitzaren zeregina goian aipatutako zerrendaren arabera banatuta bazegoen ere, jaialdi 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 ostean, Baga, biga, higa...nigan sentikaria izenburuarekin argitara emandako kronika luze huraxe aipatuko dut gaurkoz, Leidor antzokian igande euritsu hartan 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 trazatutako propaganda batek bildu zuen, zeren handia izan zen propagandaren irrintzina,
baina baita Ez dok amairu-ren izen eta obraren duintasunak ere. Jaialdia Anoetako 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: xoxoaren herioa, azken hatsa; dana ohostu diote: mokoa, begia, burua, hegala, xankoa,
gorputza; xoxoa urkamendian.
Baina badator txalapartaren egunsentia, udaberria, haizearen librea. Txalapartaren 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. Euskal Herriko hiriburu gehienetan agertu dute: Tolosan, Iruiñean, Bilbaon, eta,
agian, Donostian. Pozkarri da benetan gure herrian honelako lanak egitea eta goimailako talde batek egitea. Lan eder eta bikaina EZ DOK HAMAIRUkoek egin
diguten hau. Baga, Biga, Higa sentikaria, hots, arte moldetan mamitutako gaurko Euskal Herriaren sentikaratze hau (15).
(15) «Baga, biga, higa... Nigan sentikaria». Haranburu-tik, Z. Argia, 1971.03.14, 6. or.
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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. Lástima que su representación se haya reducido sólo a tres días» izan zen Bartzelonako ikusleentzat. Eta emanaldi haiek baino egun batzuk lehenago Donostian 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 urgente necesidad de investigar nuevas formulas de expresión artística, y, sobre todo,
formas de expresión más completas... Esperamos con gran interés la representación de Baga, Biga, Higa en el Romea, a cuya empresa agradecemos la posibilidad de conocer tan interesante espectáculo.

Larraizko gaupasa
Eraso eta zalaparta asko sortu zuen 1971ko urriaren 31n egin zen Larraizko gaupasa dontsuak. Ez dok amairuk ez zuen zerikusirik antolaketa hartan, 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 ninduen, dios! Fray Bartolomé Armuñota izenordaina erabili zuen idazle erreminak, edota hari informazioa pasatu zionak, «El escandaloso aquelarre de Larraitz (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 repugnante, sin más testigos que las sombras de la nocturnidad. Vergonzoso que, so pretexto 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 concentración pagana, con reminiscencias de un culto gentilicio al mítico Aitor, celebrado 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 verdad 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
(16) Editorial Fuerza Nueva, 1972.
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lo puramente circunstancial, privado y particular, y es de dominio público y están en juego intereses muy sagrados...

Hala ere, ez zuen eragin handirik izan Larraizko gaupasak Euskal Herrian, 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 zenez. Baina Pensamiento Navarro egunkarian gogor eraso zien norbaitek, suak
hartuta:
lo que no podemos tolerar sin nuestra protesta es que, al socaire y bajo respetable 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 salas 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, garai 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 beteta lanean serio hasi zen Ez dok amairu taldea eta berak erabaki gogorra hartu zuen 1972ko abenduan, sei-zazpi urte luzean egindako lana amaitutzat emanez. Nekea, asperkizuna, talde barruko eta kanpoko tentsioa, hartatik bizitzeko
modurik eza, susmoak… Auskalo zer izan zen han; edota, denetik zerbait, seguru 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
(17) Euskal kantagintza berria, P. Aristi, Erein, 1985.
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ez dut traumarik sentitzen, eta esango nuke euskaldunen susmo txarrak lehenagotik 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, Jexuxmari Artzeren heriotzako urteurrenekoan esan zuena belarri-ertzean gelditu zitzaidan:
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 leiala 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 erakusketa hau Bilbora ekarri duzuelako, eta Bizkaian zehar beste herrialde askotan ere ikus dezaten ahaleginak egingo dituzuelako.
*

*

*

Ez dok amairu
Ez dok amairu edo Martintxo errementaria ipuinaren jatorria:
1. Resurrección Maria Azkue: Euskalerriaren yakintza (Literatura Popular 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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I
LETURIAREN EGUNKARI EZKUTUA
ELEBERRIAREN EKARPENA
XX. MENDEKO EUSKAL NARRATIBAREN
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, Literatura 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 poliziakoaren 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, Literatura 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, Literatura 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.

EGITARAUA / PROGRAMA

543

– 11,00-12,15:
  IZENBURUA: gizartea krisialdian: Leturia ikuspuntu erlijiosotik hartuta.
  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 urgazlea, 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 duela 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 eguneroko 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. Espainiaren batasuna aldarrikatzen zutenentzat gaztelania zen mintzaira bakarra,
kristauen mintzaira, omen. Kale-izenak, ontzi-izenak, jendeen izenak debekatu 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 euskaldunek bizirik atxikitzen dute euskal kulturaren argia.
Iparraldean Herria astekaria sortzen da 1944ean Lafitte apezaren zuzendaritzapean. 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 belaunaldien arteko lokarria, ama hizkuntza. Hala nola supazterretan hautsez estaltzen zen azken itxindia iraun zezan biharamun goiza arte, su hazia bilakaturik,
eta sua berriz piztuz, halaber euskal etxea, xori ohantze idurikoa, beroa, maitasunez 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 Euskaltzaindiaren 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, bereganatuz 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 eleberria, 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 Txillardegiren 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 berrogei eta hamar urte betetzen dituen Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutuarekin (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 Euskaltzaindiaren Literatura Ikerketa Batzordeak eta horretarako Euskal Herriko Unibertsitatearen 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. Kritikak, gauzatuta dagoen egitura iraunkor legez ikusten du literatur obra; historiak, 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 hitzetan esaten zenez, idazlan batek dakarren berrikuntza-maila neurtzea da literaturaren historiaren eginkizuna. Berrikuntza-maila hori neurtzeko ardatz
diakronikoan kokatu behar da Leturiaren egunkari ezkutua. Euskal eleberrigintzaren 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 honetako aztergune nagusiak, Leturiaren egunkari ezkutuak, nagusi izan gabe
gelditzeko arriskua zuen; hau da, bere aurreko eleberriei tarte zabala eskaintzeak, 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 berrikuntza-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, bitarteko 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 asmoarekin. Idazlana-irakurlea harremanari dagokionez, nola argitaratu zenean
eragin zituen irakurketa-moduak, hala egungo egunetik begiratuta eragin ditzakeenak jorratuko dira. Bestela esanda, Leturiaren egukari ezkutuak euskal
eleberrigintzan egin zuen agerrera nola hartu zuten orduan aztertuko da batetik, 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 harremanetan, dela euskal eleberrigintzaren sistemarekin dakartzan berrikuntzak
nabarmentzeko, dela hartzailea den osagai aldakorrarekin, harrera-modu desberdinak 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 zetorren idazlanean? Nola ez ohartu ordu arteko eleberrigintzak euskarri izandako
mundu-ikuskerarekin hausten zuen eleberria aurrean izanda? Arreta erakartzeko modukoa zen.
Ziurtasun-izpirik gabeko pertsonaiak egiten zuen agerrera, ordu arte
ziurtasun tinkoen gain bizi izan zirenean, fikzioan bizitza hartu zuten pertsonaia guztiak. Zoru irmo baten gainean jarri dituzte oinak euskal eleberria bizileku 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 dituenean. 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 ordulariari 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 nabarmenetarikoak. Biltzarrari hasiera emateko uneak hitza hartzeko eman didan
aukera baliatu nahi nuke, berrikuntza nabarmen horietako batera biltzeko ondorengo 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 jarraipena berreskuratzen duen arte.
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Gerraurreko eleberrigintzan (1898-1937) nekez aurki daiteke heroia gatazkatsurik. Bederatzi urteko isilaldiaren ondoren berriro plazaratzen denean eleberria 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 ezkutuko Leturia heldu arte. Pertsonaiaren kristau sinesmenak eta sinesmen honetatik eratorritako eroapenak gatazka posiblea gainditzeko ahalmena zuen.
Eroapena, berriz, ez dago Leturiaren hiztegian. Leturiak ez daki zer den eroapena eta frakaso bakoitzaren ondotik bilaketa berri bat hasten du.
Izan bada gatazkan bizi den pertsonaiarik, baita gatazkaren aurrean eroapenik 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, gatazkari emandako irtenbidean kristau sinesmenaren legeak urratzen badituzte pertsonaiok, istorioaren amaieran onbideratuko dira eta bete beharreko penitentziak betetzeko prest agertuko.
Gerra ondoko euskal eleberrigintzan oraindik tarte handia du eroapenak.
Izan badute arazorik Leturiaren aurretik euskal eleberriak bizileku izan dituzten pertsonaia nagusiek, baina, modu batean ala bestean, arazoa modu arazotsuan bizi izatea saihestuko dute.
Esan bezala, urte batzuetako isilaldiari amaiera jartzen dio euskal eleberrigintzak 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, Herria 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
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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 ernegatuko... 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 ateratzerik: 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 lanbideak 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 zaharrenaren heriotza gerran, jarraian, gerran zauritutako Xabier babestea eta segidan, 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-baldintza oso zailak, pertsonaiaren nortasunean nahiz beronen balore-sisteman berebiziko eragina izan zezaketen. Pertsonaion eroapenak, ordea, esperientzia latzok 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 ondorioak 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, isilean, 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 «onartu» egiten du Mirenen egoera berria. Miren behar bazuen zoriona berreskuratzeko 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 dakigula, 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 kondenatuak dira, bizitza berri bat hasteko aukerak ezabatzeak adierazten duenez. Hain
da hala, non zoriona eskuratzeko atarian istripu batek, ez-usteko batek, heriotza dakarkion Andoniri.
Bi euskaldun zintzo dira Ander eta Andoni. Ordu arteko euskal eleberrigintzak 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 ematera. 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 egonezina 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 legendazkoak izan zitezkeenak erakarri duten Etxaide, hain zuzen ere. Leturiaren egunkari ezkutua argitaratu aurretik ezagutzera eman zituenak atzematen badira,
lehen-lehenik plazaratu zuen Alos-torrea (1950) eta honen ondoko Joanakjoan (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 erakustea 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 nagusiaren jarrera mugatzen.
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Ez da horrela gertatzen Etxaideren bigarren eleberrian, Joanak-joan
izenburupean argitaratutakoan, alegia. Izan ere, Piarres pertsonaia nagusi grinatsuak 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 urruntzen bada ere, ez ditu hausten lokarri guztiak Joanak-joanek: euskaldun bekataria 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. Etxaidek ere, Piarresen emazte Engraziri heriotzako ordua heltzen zaionean, nahiago
izan du ezkondu zirenez gero kupida gabe elkarren etsai izan direnak adiskidetu 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 onbideratzen 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 emandako 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 berrezartzen badu ere, istorioaren garapenean lokarriren bat hausten du lehen aldiarekiko: 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 pertsonaia 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 murgildu 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 ezagutzen ez duten bakarrak: biak dira pertsonaia grinatsuak, apasionatuak, jarduleak −bata, gogamena bide, bestea, ekintza bide−, beren burua besterik gogoan
ez duten pertsonaiak.
Nahiz Piarresek, nahiz Leturiak eragozpenak dituzte beren xedeak eskuratzeko. Kanpo-munduak jartzen dizkio oztopoak Piarresi, bere barne-munduak, berriz, Leturiari. Helburuen lorpenerako oztopoak ipintzen dituztenen kokalekua desberdina den arren, biak dira oztopoei aurre egiten dietenak.
Alderdi honetatik begiratuta Piarres litzateke Leturiaren antzik handiena erakusten duen pertsonaia.
Alabaina, bere kezka filosofikoetan galdurik dabilen Leturiaren eta bere
grinen menpe bizi den Piarresen artean bada alderik. Leturiak modu gatazkatsuan bizi du bere gatazka: une bakoitzean bizi duen arazoak oinazetu egiten
du. Ez horrela, Piarres; izan ere, bere arazoek sorrarazi ziezaioketen sentimenduek 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 daiteke: bata irtenbide bila dabil; bestea, ez dator testura irtenbide bila, baizik eta
sorrarazi dioten arazoari erantzunaz. Leturia irtenbidea bilatuz dabilen pertsonaia 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. Aitzitik, Joanak-joaneko kontalariak ez du erakusten Piarresen ibilbidea. Kontatzen 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 beroak justifikatzen du guztia. Bestela esanda, gatazka nola doan sortuz, egoerei
erantzunak nola doazen egosiz ... ez da hitz bihurtzen: ez da ekintzen azterketa zorrotza egiten. Nola doa haziz gurasoen gorrotoa Piarresekiko? Aitaren
antzik ez izateak justifikatzen du guztia? Nola doaz Engrazi eta Piarres ezkonberrien 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 erdiesten duen zoriona eta nola galtzen duen, nola doan pilatuz frakasoak. Honela egunkarian barrena bere bilakaera jarrai daiteke. Udaleneko Leturia eginaz
doa, bizi izandakoaren eraginpean haziz doa. Esperientzia, eskarmentua moldatuz 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 sentimenduak 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 eleberrigintzan 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 kontalariak. Bestela esanda, pertsonaia ez problematikoa −eroapenez jasaten dituztenak bizi beharra suertatu zaizkien zailtasunak− ala kasuren batean problematikoa (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 problemarekin jira eta bira dabilen pertsonaia, problemaren alderdi desberdinak aztertzen eta irtenbideren bat bilatzen. Arazoa arazo bihurtzen ez duenez, kontalariak 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, Leturia 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
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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 narrazio-iturri.
Leturiak bere xedea eskuratzeko egiten duen bidea urratsez urrats adierazia dago: bere «ekintza» bakoitzaren justifikazioa bere egunkariaren orrialdeetan dago. Bestela jokatzen du Joanak-joaneko istorioa kontatzen duen kontalariak; 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 bilaketa 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 aurkeztu ditu. Etxaidek berak Joanak-joaneko Piarresekin pertsonaia problematikoa baldin badakar ere, ez dakar bere arazoak modu problematikoan bizi dituen pertsonaia. Nola doazen arazoak sortuz, nola doazen bilatuz arazo
horientzako irtenbideak ... ez du kontatu. «Nola» hori kontatzen du lehenbiziko 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 besterik 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 zitekeela 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: emakumeei 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 andanaka 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 Nagasaki bonba atomikoek suntsitu dituzte joan den abuztuan, Eskualduna aldizkaria kolaborazio susmoagatik itxi dute… eta haren ordez sortu den Herria
aldizkaria eleberri bat kaleratzen hasi da atalka, hain zuzen 1946eko urtarrilaren 24eko zenbakian. Jean-Pierre Iratxeten Antton da eleberri hori.
Eta zertaz hitz egingo du Jean-Pierre Iratxetek gerla osteko lehen euskarazko 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 itzultzen denean bere mundu ikuskerak ez du aldaketa nimiñoena ere jasan. Eleberri 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 azterketa kritikoarekin aurrera jo baino lehen. Patri Urkizuk paratutako edizioan (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» mundiala pizten denean, desertore ez izatearren. Bitartean, Marixan hiritartzen da,
Baionan. Gerla denboran elkarri idazten diote (Anttonek euskaraz, Marixanek, 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 gomendioz 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» gogoratuz eta egindako aukerengatik saminki damutuz.
PatriUrkizuk nobelatxo honi darion prediku aireñoa aipatzen du eta ez
zaio arrazoirik falta. Herriko baloreak –euskararekiko atxekimendua eta giristinotasuna, 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 irakurle 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 zinetifikorik, halako obra batek. Baina «gu» literaturzalea baldin bada, eta soilik
literaturzalea?
Erantzuna ezin da bat-batekoa eta sinplea izan, baina saiatuko naiz erakusten baduela interesik obra honek guretzat, izan gaitezen filologo, euskal
literaturaren historiaegile, ala literaturzale soil.
Itzul gaitezen, bada, obraren definiziora. Kontatzen duen istorioa ezagutzen duzue orain, eta ez zaizue zaila izango sailkatzea gure literaturaren historiak 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 arketipoari erantzuten dion pertsonaia delarik Antton protagonista. Eta Txomin Agirreren 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 historiaegileak 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 modernoaren 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 literariotik. Anttonek ez du ezertan prestatzen edo aurresentiarazten –itxura batean, 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 ispilua 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 eskaintzen 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 moldearen errepikapena). Darabilen idazmoldearen gaurkotasuna ez da kezka iturri
Iratxetentzat. Kontzientzia txarrik gabe idazten du. Leturiak euskal eleberrigintzara ekarriko duen superni modernistaren begiradatik aske ari da. Modernotasuneranzko 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. Sikiera 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 hornituz (1964eko Gorrotoa lege obran oin oharretako paratestuaren bitartez, kasurako) 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 jotzeko joera, pudorez edo. Baina Etxaide, gutxienez, etapa bat da gure eleberrigintzaren 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. Iratxeten Antton ez da etapa izatera iristen, ezta nahi ere. Euskal eleberri azpigaratu eta ohiturazalearen etxeko baratzean, etxearen atzekaldeko baratzean zehatzagoa 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 literarioak 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 literario handi bat duelako: komikotasuna. Obra ezin irrigarriagoa da, txit dibertigarria. 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, Leturiaren 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 deskribatzeko eta, bidenabar, euskarari bere zukua ateratzeko. Hemen ez dago halakorik, 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 denbora 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 tradizionalaren 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 daiteke, era berean, adizkera berezi baten erabilpena. Esan dugu gorago iraganaldian 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 aldera-edo, irakurlearen interesa pizteko. Aipatu dugu kontakizunaren akzelerazioa
eta hori dateke eleberri honen komikotasunaren eragileetako bat, orain azalduko dudan bigarrenarekin batera.
Henri Bergson filosofoaren definizio famatuaren arabera irria eragiten duena –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 gelditzen den, edo zeinetan errepikapenaren poderioz lan egiten duen kateatik ateratzen 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, biziduna behar lukeen pertsonaia bati –Antton Etxebazterrekoari– ohiturazko eleberriaren mekanika esleitzen zaio, mekanika osoa gainera, arketipo literarioaren xehetasun 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 antologiko honetan, arlote ageri zaigu Antton irakurleoi (XXI. mendeko euskal irakurle hiritartuoi, noski), baina narratzaileak, esan gabe doa, bere alde egiten
du eta pertsonaiaren inadaptazio komikoa goraipatu egiten du etengabe. Horrela, 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 horren 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 gutxiago 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.
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txaz, eta, bestetik, hiria deshumanizazioaren gune erraldoi da beti (Garoan
goratasun batetik ikusten den Somorrostroko inguru industrializatuen deskribapenaren errepikapena da, inolako dudarik gabe, Baionako teilatu eta tximiniazko 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 aukeratu izana. Gerla hasi eta goseteak jotzen ditu hiritarrak. Narratzailea, Txomin
Agirren baten irakaspena ongi ikasita ez da, noski, isilik geratzen eta esplizituki onaren alde egingo du, ahosgora, eta txarrari moralina jaurtikiko dio gupidagabe, 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, zinemara 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 ikusten dugu, zurrun, mekaniko, demostrazio ideologikoaren txontxongilo bihurtua. 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 buruari 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, tradizioaren 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 aurrekaria 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 kristoren 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 exagerazioaren birtutez. Eleberri ohiturazalearen degradazio edo endekatze prozesuaren 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 ohiturazalearekin. Eta alde horretatik ere bada, bai, Antton, Leturiaren aurrekaria. Leturiaren
aurretik nagusi zen ereduaren (eleberri ohiturazalearen) usteltze prozesua azkartu duelako, bakteria batek egingo zukeen eran.
Azken finean, Iratxeten Antton-en literaturtasuna (egungo ikuspegitik,
jakina) obraren aspektu inboluntario batean kausi dezakegu, hots, bere nahigabeko 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 literarioak 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 argitaratuko 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 hiriko kodeak bereganatu ezinik erakusten dizkigu–, eta, batez ere, Kutsidazu
bidea, Ixabel bezain berregarria.

EKAITZPEAN JOSE EIZAGIRRE (1881-1949)
Jon Kortazar,
UPV/EHU Literatura katedraduna (*)
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 jakinak. 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 errakuntza 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 Agirreazkuenagak zuzentzen duen Diccionario Biográfico de Parlamentarios de Vasconia (1876-1939). Volumen II. (Parlamento Vasco/Eusko Legebiltzarra,
Gasteiz, 2007, 1017-1028) egunotan argitaratu duten lanak askoz ere informazio 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 Korteetarako Diputatu aukeratu zuten EAJ-PNV alderdiaren izenean Bergarako barrutian. Comunion-eko kide izan zen banaketa EAJ-PNVren barneko haustura
gertatu zenean eta protagonismo berezia izan zuen batasun prozesuan. Konstituzio 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-gerraren 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 prácticas de los derechos del hombre en el plano nacional e internacional» txostena aurkeztu zuen Jurista Demokratikoen Elkarte Internazionalaren Kongresuan. 1946.urtean Erroman Alderdi Demokrata Kristauak egin zuen
Kongresuan hitz egin zuen.
1947.urtean Eusko Ikaskuntzaren jarraitzaile izan zen Gernika Institutuaren 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 Universelle 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 badakigulako gure izkuntza maiteari iraupena eman nahi genioke (4. or.).
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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 azaltzerakoan askoz ere argiago agertzen da:
– aizkenengo gure gudate izugarriaren zipriztin beltzak mendi-mendian izkutatuta dagoen baserri bateraño nola iritxi diran, gaitzat artuta (4. or.).

  Gaia, bada, guda izugarriaren oihartzunak zeintzuk diren aztertzea litzateke. 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, Txomin. 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, Gipuzkoan, 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 Txinparta 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 zutenak, 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 nazionalismoaren eratzailea, aitonak sinbolizatzen duena, eta karlistadetan borrokatu
zutenekin irudikatzen direnak, eta besteak, gaurkoak, txarrak, Txinparta bezalakoak, 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 sinbolizatzen 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, kristauak izanik gerraren alde egiten dutela:
gudaren aldeko gizonak badirala… eta beren bururak krixtautzat jotzen dituztela! (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 aldekotzat 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 narratiboetan, alegia:
a)	Lehenik genero kontuetan. Ezaguna denez, Ekaitzpean nobela kontakizuna 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 artikuluak eta saiakerak (euskaraz nahiz erdaraz) argitaratu. Egileak hitzaurrean 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 Kirteni 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 topikotasunarekin. Kronologia ez dago ongi moldatua, eta badirudi momentu batzuetan 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 osatzen ari direla, eta hori ez da posible, reketea gerran dagoelako jada.
b)	Beste pasarte batean esaten da gerra piztu zenetik hiru hilabete pasatu eta udara-azkenekoan dira,ordea, pertsonaiak. Garbi dagoenez, uztailari 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 baiesten da negua dela, dena dela, idilio bati dagokion bezala, eguraldiak
ederrak dira.
	Espazio aldetik, arazoak badira (ikusi dugu lehenago baserria ez dagoela 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 genuke. 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 jarriz gero, garbi dago gurasoek, batez ere, euren «bizibeharra» adierazten 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 onartzen 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 psikologian oinarritzen, baizik eta bere joera analogikoan. Aitona karlista
onen irudia da, hain zuzen ere, nazionalisten alde egin duten «karlisten» 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 hitzaurrean 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 esanahia: errealista. Kontakizunaren hasieran, baserritik irten dira lanera
aita eta seme-alabak, emaztea sutondoan zain dago, eta ekaitza datorrela sumatzen duenean beldurtu egiten da, eta kezkatu zer ote zaien
gertatu kanpoan direnei. Nobelaren bukaeran beste ekaitz bat kontatzen 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 egiturari, eta gainera leundu eta aldatu egiten du izenburuaren zentzu sinbolikoa. 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 deserriratuen ametsa zen Euskadira itzuli eta berriro ere autonomia lantzen jarraitzea. 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, ederrean 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 desberdinak, 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, historikoak ez diren nobeletatik bereizten bada, argumentuaren aldetik ezaugarri berezi 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 edukian ikusi behar ditugu. Honexegatik, nobela historikoa hain malgua da bere
barruan edonolako testuak sartzeko.
Zein da, orduan, argumentuaren aldetik nobela historikoek duten berezitasun hori? Nobela historikoan errealitatetik hartutako osagaiak eta idazlearen
asmamenaren ondorioz direnak nahasten dira. Gauzak horrela esanda, ez dirudi 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» izenburuko 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 nobela baten barruan agertzen den guztiak irudimenaren ondorioa dirudielarik
ere, errealitatearen aztarnak ager daitezke. Zinetik hartutako adibide bat aipatuko 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 lehenengoak zomorroen esparruan sartzen, zomorroak lasai asko inorekin sartu gabe bere
munduan bizi ziren bitartean… Militarismo eta patrioterismo naifaren apologiatzat hartu izan da film hori, baliorik gabeko subproduktutzat. 50ko hamarkadako nobela batean oinarrituta dago eta garai hartako B serieko filmen estetika 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 errealitatea beste begi batzuez ikusteko aukera dago. V efektua deitzen zion antzeko teknika bati Bertol Brechtek, oker ez banago. Paul Verhoevenek arazo bat
izan zuen film honekin, ordea, inork ez baizuen bere momentuan ulertu istorioaren 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 narrazio bat eraikitzen dute, eta narrazio honek edozein narraziok dauzkan osagaiak
dauzka: ikuspuntua, helburua, gertakarien aukeraketa... hori guztia egiatzat eskainita, 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 nahasketa den nobela genero honetan, errealitate historikotzat eskaintzen denak oinarri 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 ezagun 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 dagokion berezko ezaugarria da anakronismoa, eta anakronismorik gabeko nobela historikoa idaztea ezinezko iruditzen zait. Batzuetan idazleak gehiegi
kezkatzen dira horretaz, eta adibidez hizkuntzan bertan saiatzen dira anakronismoa saihestea, testuan aspaldiko garaiak gogorarazten dituzten hizkuntzaosagaiak sartuz.
Zaila da Erdi Aroan erabiltzen zen objektu bati aspaldiko izenarekin ez
deitzea, baina handik Erdi Aroko hizkuntza imitatzen edo berreraikitzen saiatzera 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 halako 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 daiteke absurdoraino.
Idazle batzuk lehiatzen dira ahalegin horretan (gure artean, Lur bat haratago 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 aldetik ezagunak. Baina askotan honek muga handi bat suposatzen dio idazleari, historiaren aldetik ezagunak diren pertsonaiak erabiltzean pertsonaiaren
garapenean ez baitu askatasun handirik izango. Horrexegatik idazleek aukeratu ohi dituzte edo guztiz anonimoak diren pertsonaiak edo historiaren aldetik
bigarren mailakoak direnak. Protagonista moduan oso ezagunak diren pertsonaiak erabiltzen dituztenean idazleak saiatzen dira alderdi ezkutuetan sakontzen. 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 pertsonaia 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 historikoaren generoaren ikuspuntutik begiratuta Etxaideren literaturan gailurra
bada ere.
Hasieran aipatutako bi nobeletan zentratuko naiz bera.
Lehenengoa, Alos-torrea, lehenengo aldiz 1950.ean argitaratu zena, geroko argitalpenetan, zenbait aldaketa eginda Usoa Alostorreko izenarekin argitaratuko 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 nobelagintzan ikasteko ariketatzat hartu behar dela, idazleak proiektu handiagoetan sartu baino lehenago, halako saio bat egin behar izan zuela.
Gogoratuko dut argumentua:
Lehenengo irakurketa batean, Etxaideren nobelan istorioak, N. Friedmanek 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 aurrean emakume honen ohorea garbirik gelditzen den arte hartzen du. Irakurleari 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 ostatu batean. Atal honetan ikus dezakegu historiak gertakarien garapenean daukan eragin xumea.
5. Etxean agertzen da Beltran, Otxanda eta familiako besteen harridurarako. 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 responsable, 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, Beltranek 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 dituenean, aske uzten dute eta erabakitzen du Debara bueltatzea, Otxandarekin-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 argumentua 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, Euskalerria barne, gizonak hain beharrezkoa duen esperantza eta bizitza berri batera
daraman argia –Jesus Jaunaren argia–, eskaini nahi nioke irakurle euskaldunari.
(UA, 151).

men.

Helburu hau nobelan bertan nola gauzatzen den komentatuko dut he-

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 joateko 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 erakutsi duen jarreraren arteko kontrajarpena agertzen zaigu hemen.
Eta beste momentu batean, Beltranek berriro ere mairuen kontrako gerrara 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, Araquistain-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 ibilbidearen azken muga da. Pertsonaia honek azkenean benetako kristau bezala
jokatzen duenean, kartzelan egon ondoren Debako familiarekin bakean bizitzera 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 kristautasunaren 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 argumentuaren garapenean ezkontzek duten garrantzia: ezkontzek pertsonaiak elkartzen 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 oinarritutako irtenbide bat bilatzeko. Bestaldetik, konfliktoaren irtenbide moduan
planteatzen dena ez da talde batek bestea garaitzea. Bi taldeen artean nolabaiteko 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 suposatzen duten muga kontuan hartuta) kokatzeko arrazoi bat ikusten dut. Konfliktoa azaldu, planteatu egiten du; baina irtenbidea gaur egun ahaztuta dagoen terminologia 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 historikoan, 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. Horrelaxe 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 ondorioa 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 gaineratzen 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 beharrezkoak 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 historiagilearen hitzen aipamena eginez, hauxe dio Araquistain-ek:
(4) Beltran katalepsia egoeran baitago, kordegabetuta; kondaira eta ipuinean, ordea, heriotzarena 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 mirarse 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 elezaharretara 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 azaltzerakoan halako kontrajarpen bat egiten du Araquistain-ek: batetik, fedea (sentimendua, 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 aldaketa 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 gertakari historikoa agertzen. Badaki, ordea, hau, berez, ezinezkoa dela.
Inoiz ez duela ziurtasun osoa izango bere pertsonaiak eta hauen gorabeherak 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 aldatu zituen gertakarien kokapena lehenengo ediziotik hurrengoetara, gertakariak X.mendetik XII–XIII.etara pasatuz. Izan ere, lehenengo nobela
historiko honetan historiari praktikan uzten zaion leku bakarra gertakarien kokapena eta gerraren presentzia dira.
– Bestaldetik, errealismoa bilatzen du. Hau da, osagai fantastikoak baztertu egiten dira eta fantastikotzat har litezkeen osagaiei azalpen zientifikoa ematen saiatzen da. Errealismo bilaketa honek, ordea, ez du nobelaren 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, badirudi 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. Pertsonaiaren 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 nobelaren 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 ibilbidearen urrats nagusiek Etxahun –Xaxi (emaztea)– Xalbador (emaztearen
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maitalea) triangeluaren osaketa eta honen ondorioak azaltzera eramaten dutela. 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 baitago 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, akatsak 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 planteamenduan 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 gainean 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 artean bere asmoen arabera banatu baititu. Etxaideren hitzetan:
batzuk, sortzez eta izatez dira onberak; bestetzuk, berriz, txarberak. Jaungoikoak bakarrik daki gaitasunok zergatik banatu dituen gisa horretan eta bakoitzari zer neurritan ezarri dizkion. (JJ, 287).

Gauzak honela, bakoitzak ez du izaten bere joeraren gainean erantzukizunik, 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 arteko konfliktoak sortuko dira. R. Girard gogoratzea komenigarria litzateke
(Girard 1985): maila material horretan desiratzen dena, desio triangeluar batean 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 konflikto 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, pertsonaia 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, Xaxiren 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 arteko sintesi baten aurrean. Alderdi espirituala nagusitzeak edozein planteamendu 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 historikoetan 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 suntsitzen (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 pertsonaiarengan sinbolizatua.
Pertsonaia honek markatzen du nobelaren bukaera, Xalbadorren ibilbidean 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 jabegaitasuna 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, aldaketa 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, maitasunaren 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 laburtzen 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, maitasunak 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 proposamenak. Halako irtenbide batek bakarrik dauka zentzua errealitate hurbilenetik aldenduz gero. Gertakariek irakurleen orainalditik urrunduta, balizko proposamenak 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. Gizakien 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, mendekua baino ez da izango, eta espero ez litezkeen ondorioak izango ditu.
Halaxe gertatzen da Petirik Xalbador hil nahi duenean: berari egindako kalte
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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 honetan. Petiri ihesean dabilenean, jende askok jakin arren nor zen bera, ez dute
salatzen:
inork ez zuen salatu hala ere, euskaldunentzat gauza makurragorik ez baitago inori salaketarik egitea baino, legez kanpora dabilenak errurik beltzena bere
gain eraman arren. (JJ, 245).

Eta, atxilotzen dutenean, narratzaileak, kontu handiz, ez du justizia aipatzen, legea baizik:
legeak bere eginkizuna bete zuen kriminal periltsutzat zeukàn gizona atxilotzen 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» inposatutako 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) agertzen direnetara.
Justizia, benetako justizia, onak saritzen eta gaiztoak zigortzen dituen
guztizko justizia egiten duen Jainko horren ondoan, Etxaideren planteamenduen 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 dionean beste bide batzuetatik joan behar duela, hauxe dio narratzaileak, Haritxabaletak erabilitako argumentuak azalduz:
(7) Eta honelakoak kontatzean, beharbada, idazleak pertsonaien garaia ez ezik berari bizitzea 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 heriotza 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 garaian, eta ez dira gutxi izan euskal literaturaren inguruan aritzen direnen artean
nobela hau euskal literaturara egin zuten lehenengo hurbilketa izan zela diotenak, literatura bezala irakurri zuten lehenengo euskal liburua izan zela.
Bere ideiak islatzeko, Etxaidek nobela historikoak aukeratu zituen, inguruko errealitatetik urruntzeko aukera ematen baitzion, errealitateaz hausnartzeko 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 bazituen 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 idazlearekin 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 agertzen 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 irtenbideak.
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 berriaren 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 aldizkarietan. Hutsune hori ez zen guztiz bete 1950eko hamarraldiaren hondarrera arte.
Gerraondoko lehen urteetan Espainiako gertakizun soziopolitikoak oztopo
handiak ziren euskal literatur sistema bat sortzeko. Francoren diktaduran debekatuta 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 liburuei, 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 literatura, 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 bihurtu zen (Berton 102).
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Euskarazko aldizkariak eta argitaletxeak Gerra Zibilarekin batera desagertu 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 (Intxausti 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 produkzioak sustatzeko modurik ere (Fusi «La cultura» 45).
Bitartean, idazleen belaunaldi berri bat azaldu zen plazara, oso ingurugiro etsaian. Gerraondoan azaldu zen idazle taldeari «Katakunbetako belaunaldia» 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 Mitxelena 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, argitaratzeko 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 Loidiren eleberriak aurrerapauso bat izan ziren Txomin Agirreren ohitura nobelen
ostean etorri ziren lanen ondoren. Jon Etxaidek irudi «ausartak» tartekatu zituen bere lanetan, eta haren pertsonaiak ez ziren hain idilikoak.
(1) Gerraondoko urteetan Espainiako nobelek zeukaten kalitate eskasa azaltzekotan, Ferrerasek bi arazo azpimarratzen ditu 1940ko hamarraldian idazten hasi ziren nobelagileen artean: ez informaziorik ez askatasunik ez izatea (12-13). Gerra Zibilak nazioarteko autoreen lanak jasotzea
galarazi zuen, eta etorkizuneko egileen heziketa oztopatu zuen joera narratibo garaikideei zegokienez. 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 euskaldunen irudi idealizatu bat osatzen zuten, Toledok dioenez (695). Horregatik,
mundu ikuskera ideal bat islatzen zuten, euskal kulturan nagusi zen ideologiaren 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 Herrian ez zegoen euskara literatur hizkuntzatzat hartuko zuen burgesia hiritarrik,
eta euskal idazleek aurre egin behar izan zioten arazo horri hizkuntza moderno 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 pentsamoldean. 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 nobela bat idaztean. Beste arazo bat ere bazuen Loidik, hau da, euskarazko eredu
narratiboak aurkitzea. Oro har, eredurik fidagarriena Txomin Agirreren nobelak ziren, eta, beraz, gehien imitatu zena (Kortazar Literatura 116-118). Halere, hein txiki batean bazen ere, (Espainian bizi ziren) euskal idazleek nazioarteko idazleen lanak eskuratzeko modua zuten (Sanz 36).
Gerraondoko euskal narratiba eta nobela poliziakoa
Gerraondoko urteetan, euskal elaberrigile batzuek gerrari buruzko istorioak idazten jarraitu zuten, adibidez, Eizagirreren Ekaitzapean, edota inmigrazioari 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 oinarri sendorik hartu (Lasagabaster Contemporary 19).
Langileak hiri inguruetan biltzen ari ziren eta euskal gizartea modernizatzen ari zen 1950eko hamarraldian. Era berean, idazleek bestelako ikuspuntuak zituzten literatura garaikideari buruz (Sanz 31-32). Hiriko garapena gai
berri bat zen euskal idazleentzat, eta gazteak batez ere kezka berriak plazaratzen 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 Christieren 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 eguneroko errealitatetik ihes egiteko aukera zuten. Detektibe liburuen konbentzio
zorrotzei esker, genero horretako liburuak mendebaldeko herri guztietan barrena zabaldu ziren, egoera soziopolitikoak gorabehera. Zenbat eta kritika
sozial gutxiago agertu nobela poliziakoetan, hainbat eta erakargarriago gertatzen 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 nazioarteko 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 biderik bihurrienak asmatu behar zituen irakurleak «engainatzeko», beti ere konbentzio batzuen arabera. 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 lantzeari ekin zion, euskal gramatikak eta bestelako liburuak irakurriz etxean.
Gero, Simenonen eleberri bat itzultzen saiatu zen, baina oso nekeza egin zitzaion hitz egokiak aurkitzea. Adibidez, Loidik berak behin aitortu zidan ez
zekiela nola euskaratu, besteak beste, «botines de nácar». Beraz, zerbait originala 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 antolatu 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» azpimarratu 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 argitaratzeko, baina idazle hasi berria zenez, berak ordaindu zuen argitalpena. Gainera, 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, herriko 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 alemaniarrek 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 antolatu 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 poliziakoen egileek ezarritako arauak hain zuzen ere (6). Nobelaren hasieran pertsonaien 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 denean 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 poliziako 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 irakurtzen zituzten irakurleen girokoak (8).
Martin Garaidi: nola sortu zen lehenengo euskal detektibe pribatua
Loidik oztopo batzuk gainditu behar izan zituen eleberria idaztean. Lehenik 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 jotzen 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 detektibe pribatu bat asmatu behar izan zuen, ikertzaile independiente bat, poliziarekin batere harremanik ez zeukana.
Besterik gabe, Loidik euskal detektibe bat sortzeko asmoa zeukan, Hercules Poirot edota Sherlock Holmesen antzekoa. Detektibe horiek Britainia
Handiko tradiziotik datoz biak. Urte haietan, EEBBetako detektibe «gogorrak», hala nola, Sam Spade edo Philip Marlowe, ez ziren oso ezagunak Espainian (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 ustekabekorik 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 eszena 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 garaiko 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 daukatenek neskameak eta zerbitzariak erabiltzen dituzte, maila ekonomikoaren adierazgarri. 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. Maritxuren begietara, Garaidik bere kabuz lan egiten du lapurrak eta bestelako kriminalak 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 moldatzeko, 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 horren 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 jabearen etenaldiak dira. Pertsonaia horrek Garaidiren pentsamenduak eta datu
garrantzitsuak ezagutzea eragozten du behin eta berriro. Era berean, herrixkaren kontzientzia eta izaera azaltzen digu. Joxe Jokinek hiri handia eta herri
txikia konparatzen ditu, euskal literaturako gai ezagun bat. Bestalde, Ameriketako 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 oztopatzeak ondorioak ekarriko lituzke. Hala ere, «whodunit»en mundu alegiazkoan, argumentua nahikoa sinesgarria da, nahiz eta krimenik gabeko delitu batean 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 askotan Holmesen abenturetan poliziak ez du esku hartzen ikerketan, eta krimena 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 pertsonaien 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 zebilena... Bere lanetan, berriz, gauzarik nahaspilatuenak ere argitzen zekiena. Azkarra 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 esamoldeak ahaztu gabe. Teknika horrek ondo funtzionatzen du behe mailako
pertsonaien artean eta kokagune herrikoietan, bai eta Txomin barne bakarrizketan 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 zorrotza eta Muñuberen baldarkeria ikusteaz batera, askotan nabaritzen dugu Loidiren 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 konpontzen dira istorioaren amaieran, kokagunea nahikoa funtzionala da eta
pertsonaiek funtzio jakin batzuk betetzen dituzte.
Nobela poliziako klasiko askotan bezala, Garaidik gizakien arteko harreman nahasiak txukuntzen ditu eta ordena sozialaren oreka eta ongizatea bermatzen du amaieran (Grella 53). Nobelaren azken eszenan susmagarri guztiak
biltzen dira eta Garaidik korapiloaren azalpena eskaintzen digu, nobela poliziako klasikoetan ohikoa den amaiera zoriontsua eskainiz. Hanna Charneyk dioenez, 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: komikoa eta funtzionala (47). Gertakizunak herrixka batean kokatzean, Loidik
Euskal Herriko herri txikietako mikrokosmos txiki bat aurkezten digu gerraondoko urteetan. Behe mailako klaseak lurperatzailea, neskameak eta zerbitzariak dira, batez ere, pertsonaia komikoak. Bestalde, Egurmendi lur jabeen
ordezkaria da. Erdialdean, hala holako pertsonaia multzo bat dugu, klase ertainekoak, hala nola, Larrola doktorea eta Garaidi bera ere.
Pertsonaia multzo horrek bere gisako funtzio tipikoak betetzen ditu narrazioan. Garaidi ez da polizia profesional bat, baina hurbil dago «gizarteak
onartutako detektibe amateurrarengandik», zeinak ondo ulertzen baitu ikerketa 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 pertsonaiari, 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 pertsonaiei 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 errealitate 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 askotatik. 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 poliziakoaren 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 serioski hartzen Loidiren enigma nobelan. Askoz ere inportanteagoa da ekintza eta istorioaren osagai
misteriotsuak maila intelektual batean jartzea, detektibeak bere ikerketa egin dezan. Nobela bel-

610

EUSKERA - LII, 2007, 2

la mota horiek usadiozoko literatur errealismotik aldentzen dira eta «neurri
handi batean ez da agerian dagoen bizitzaren islada, baizik eta bizitzaren alderdi 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 ordena soziala ezin da parekatu edo identifikatu Agirreren eta gerraurreko egileen 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 askok 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. Azpimarratzekoa da, alde horretatik, eleberrian ez dela apaizarik agertzen eta ikusezinak 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 komedia antzezteko leku aproposa (13). Ez dezagun ahaztu eleberrian ageri den
denboraren kontzentrazioak, kokaguneen aukeraketak eta pertsonaien joantzetan, ordea, heriotzak ondorio larriak ditu gizarteari dagokionez. Krimenarekin eta heriotzarekin
zerikusia duen jendea askoz ere nabariagoa da nobela beltzetan. Enigma nobeletan, berriz, hiltzailea 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 biziagoak 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 badaezpadako 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 doktorea, 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 herriaren kontzientziaren rola jokatzen du.
Agirreren eta Barrensororen eleberrietako komunitate morala kinka larrian 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 halaholako 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 modernitaterako 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
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aitortu dutenez, Amabost Egun Urgain’en irakurri zuten gaztetan. (14) Eleberria 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, zenbaiten ustez, bizitza modernoaren mugikortasuna adierazteko, ez eta halako bizimodurak 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 Etxaiderekin batera sartzen du Loidi, Txomin Agirreren jarraitzaleen multzoan gerraondoko 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 sortzeari 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 elkarrizketa 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 modernoaren gorabeherak azaltzeko ahalegina eta hiritarren kezkak eta ikuspuntuak azaltzea.
Erreseina hartan, Mitxelenak kontu bat aipatu zuen oso kontuan hartzekoa
euskal nobela poliziakoaren garapena atzertzean: Mitxelenak azpimarratu zuenez, 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 argudio 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 argitalpenarentzat paratu zuen aitzinsolasean, hain zuzen. Koldo Mitxelenaz gain, orduko
kritikari ohartuenek (Etxaniz, Ibinagabeitia, Villasante, Orixe) liburuaren alde berritzailea 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 baliatua 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 atxeman zitekeen gaiaren lehen agerraldia. Euzko-Gogoa aldizkariak nobela berriaren zati bat plazaratu zuen argitaratu baino lehen, «Negu» deitzen den atalaren 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 eleberriaren ekarpena: dena delako lehenik, eta mugarri baten antzera lur berriaren seinalea eta ezaugarria dugulako gero.
Eta ondoko orrialdeetan, bide beretik segituz hausturaren gaia errepikatzen du molde ezberdin batzuen bitartez Leturiaren egunkari ezkutuaren berritasuna 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 lumatik eta bigarrena, Nemesio Etxaniz-en eskutik. Mitxelenaren ildo beretik
dator Ibinagabeitia, idazlanaren ez ohizkotasuna eta modernitatea azpimarratzen 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. Villasantek 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 ondotik 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 dezagun hitzaurrearen egilea. Adituek diotenez, Txillardegi bera zen. Aurkezleak bi
liburuak (Leturiaren egunkari ezkutua eta Peru Leartzako) batera ekartzen zituen 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 barneurduritasuna, darabilkigu Txillardegi-k bere bigarren liburu ontan.

1.4. Orixe eztabaidan partaide: Txillardegiren aurka
Peru Leartzako eleberriaren aipatzaile kopuru murritzaren baitan, kontrakoak 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 zegoen, tente-potente. Azurmendik berrikitan erripikatu du orduko idazle gazteek 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 aldizkari 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 izendatzen, 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 gaztearen 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 garbiki agertzen du bere burua:
leartza, liburu ontako giza nagusia, europear biurtu zaigu, izurri gaizto batean, beintzat.

Joxe Azurmendi-k, azaltzen digunez, «europear» erran moldeak «moderno»erran nahi du, hots kanpoko eragina duena, beraz, euskal eredu klasikoa
arriskutan ezartzen duena. Garbi da beraz, bi ereduen arteko borrokan parte hartzen 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 Mitxelenak 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 proposamena. 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.

LETURIAREN EGUNKARI EZKUTUA (1957)... - Jon Casenave

621

–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 argitalpenaren hitzaurrean Mitxelenak liburu berriaren ekarpen bikoitz hori azpimarratzen du erranez, haren ustez, liburuak bi eredu joiten dituela bekoz beko. Alde
batetik, gizarte mailako eredu bat erasotzen du, ordu arteko literaturaren bitartez 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 ximista 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 mundutxo 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 argitaratu duen liburu batean (Euskararen aldeko borroka) (7) euskarari buruzko
artikuluak bildu ditu. Izenburutik beretik ageri da borroka bat izan dela hizkuntzari buruzko ezatabaida hura. Txillardegik, hitzaurrean kondatzen du
«euskararen eredu berri baten garapenaren alde» ari izan dela lanean hastapenetik. 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 buruz. 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 ondoko 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 Mitxelenak eta Txillardegik zer funtzio ematen zioten literaturari kultura mailako
borrokan eta hizkuntzari buruzko eztabaida bizietan:
Mitxelena edo Txillardegiren mordoiloaren defentsak lehen-lehenik «kalekoa» nahi zuten literaturari begiratzen zion: mordoiloa, hor, beldur izan behar ez
zaion zerbait zen.

Euskara idatziaren eredu klasikoa elitistegia zeukaten, eguneroko hizkuntzatik 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 jokoan 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, atxikimendu 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 aldizkarian (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 euskararentzat, 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 gizonari 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. Intxaustik 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 erreferentziak, Joseba Leturia egunkari egilearen lumapean, hain zuzen. Joera unibertsala du Txillardegik, bere pertsonaia nagusiaren kultura filosofiko-literarioa
agerian emaiten duelarik: idazle unibertsalak, aspaldikoak (Homero, Shakespeare), 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): modernoa, 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 argitan 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 genero «deitoragarriak» Orixerentzat, hain segur. Baina azterketa eta saiakera sailetan argitaratutako lanetan zituen batez ere orduko euskal kulturan kaltekor
eta kutsakor bezala ager zitezkeen erreferentziak erabiltzen, hala nola Unamuno 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 orduan 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-hastetik. Ordutik hona, behin eta berriro aipatua izan da liburua aurkezterakoan,
euskal literaturaren aztertzaileen artean. Ibon Sarasola (10), J.M. Torrealdai (11), Iñaki Aldekoa (12), besteak beste, bat datoz hausturaren gaiari buruz.
Kritikari horietan, nork berak, alderdi bat edo beste azpimarratuko du berritasunen 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)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

L’Homme révolté, Albert Camus, 1951.
Ibon Sarasola, Euskal literaturaren historia, Lur, 1971.
J.M. Torrealdai, Euskal idazleak gaur, Jakin, 1977. Euskal kultura gaur, Jakin, 1997.
Iñaki Aldekoa, Mendebaldea eta narraziogintza, Erein, 1998.
Jon Kortazar, Euskal Literatura XX.garren mendean, Prames, 2003.
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 literarioekin Leturia-k ekarri zuen aldaketa nabaritzen dute.
«Haustura»-ren kontzeptua guztiz erabilia da mendebaldeko kulturetan,
XIX.garren mendetik hona. Literaturaren historian eragin handia badu hausturak 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 preziarazi. Adibide bat ematekotan, aipa dezagun XX.garren mendeko bi gerla
nagusien artean Pariseko Surrealistek apailatu zituzten eskandalo guziz aipatuak. «Avant-garde» bezala agertu nahi dutenek hautsi behar dute aurrekoekin,
«autoritate»-ekin, arrabots handiko ekitaldi eskandalagarriak antolatuz, manifestoak 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 aitzindari izan da, sail horretan ere, euskal literaturaren historiografiari begira.

(15) Karlos Otegi, Pertsonaia euskal nobelagintzan, Mensajero, 1976.

TXILLARDEGI:
LETURIAREN EGUNKARI EZKUTUA
Iñaki Aldekoa Beitia
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 gogoeta 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 fenomeno 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 hiruzpalau 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 aurrerago.
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 diferente 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 argeliarfrantsesaren seriotasuna, egi-grina, jatortasuna eta gizatasuna goraipatzen
ditu (Charles Moeller-en Litérature du XX siècle et Christianisme liburuari 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 intelektual 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 beharrekoak. Villasantek ezin du irudikatu eleberrian agertzen den moduko pertsonaiarik («Leturia bezalako eroak ugaritzen badira», dio). Ez zuen asko espero
gainera zetorkiona, Joxe Azurmendik Oraingo gazte eroak izenburupean marraztu 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 egunkari 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 horretan 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 astindu 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 elikatzeko 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 Jainkoaz 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 Txillardegiren nobelak ekarri zuena «ni» berri baten eraikuntza izan zen. Eta «ni»
horrek berekin zekarren ordu arte euskal narratiban saiatu gabeko barne munduaren, subjektibitatearen, edo intimitatearen esplorazioa. Alde horretatik, bere
nobelarekin Txillardegik bat egiten du mendebaleko modernotasunak gorpuztu
zuen pentsamendu eta sentiberatasunarekin, hau da, Rousseau-rengandik erromantizismora igaro zen tradizioarekin. Mundu zaharraren eta geureganaino iritsi
den berriago baten bidegurutzean, beraz, esan ahal izan zuen Rousseau-k, Aitormenak 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 Bitoriano Gandiagak (Egan, 1957) pertsonaia hori:
Gizon-begi-goritu
Gizon-jagi-zale
Gizon-griñen-katigu
Gizon-miñez-beteGizon:

Ordu arte ez zen euskal esparruan halakorik ezagutzen. 1988an Hegats
aldizkariak argitaratu zion azkenetako elkarrizketa batean, hauxe zioen Gandiagak:
Txillardegi eta ni ez gara eskola bera, baina bai komunitate literario berekoak. 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 ernamuinetatik 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 eramango gintuzke. Azken batean, barne-behaketa arima-azterketara errenditzen
da ezinbestean. Jakina, halako aitortzak apaizaren aurrean eta Elizaren magalean egin ohi dira tradizio katolikoan. Haatik, zein urria den hegoalde katolikoan egunkaria literatur-genero gisa! Katolizismoak dogmaz iltzatuta izan du
giza behaketaren bidea; erabat estalpetuta eta babestuta egon da gure elizetako
aitormenzalea ezein zalantzaren zimikotik.

TXILLARDEGI: LETURIAREN EGUNKARI EZKUTUA - Iñaki Aldekoa Beitia

631

Eta hori horrela zen 1957ko Arantzazuko fraideentzat eta baita Gandiagarentzat 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 formalez mozorrotu da Leturia? Alain Girard-en Le journal intime liburutik jasotako hitzekin erantzungo dut:
gizakion historiak ez du gizaki bakarrarenak baino sendotasun handiagorik, eta
barne behaketara isurtzen den gizabanakoak ez du bere baitan aurkituko, ez munduan 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, existentzialismoaren orbitan berpiztutako «brainstorming» horri guztiari, alegia: aukeratu beharrak 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 aipatu 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 Blanchot-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).
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b) Barne behaketa eta intimitatea (intimitatea eta bakardadea eskutik helduta 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 erromantizismoaren tradizio iraunkorrera pasatuz, Leturiaren egunkari ezkutuko dekorazioa 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 deskripzio xume batzuk salbu, etengabea eta agonikoa da egiaren (bere egiaren)
bilaketa, Leturiaren baitan gertatutako bilakaera intelektuala. Labur-labur
esanda, bilakaera horrek existentzialismoaren ondare zaratatsuenetik (gizabanakoaren askatasun muturrekoenetik) kristautasunaren ondarean ondo errotutako 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 hurkoari («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 nobelari. Baina dramatismo nobelistikorik? Hau beste kontu bat da. Intelektualaren garaipena nobelagilearen porrota da. Intelektualki atzeman den maitasunik ez da nobelatu. Esan nahi dudana da ez dagoela maitasunik nobela
honetan, ez maitasun nobelaturik. Eta ez dagoela bizitzarik, bizitza nobelaturik. 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 errealaren 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 gertatzen 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 leherketa 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 kategoriaraino 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. Nahiago 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 gorabeherez 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 justifikaziorako ez bada. Miren trapu zahar bat da, komeni denean txisteratik atera eta
bere paper inuzentea beteko duena. Horren frogarik larriena bere gaixotasunarena 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 gaixotasunarekin, 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 narratiboki suizidioa mozorrotzeko saio hori, istripuarena erabat sinesgaitza gertatzen delako.
Egiatik asko du Leturiaren azken aurkikuntzak, alegia, maitasunerako
ezintasuna dela dohakabearen patua, inor ulertzeko, inori emateko, inor laguntzeko ezintasunak egiten gaituela dohakabe. Baina egia hori ez du literarioki
lortu, filosofikoki baizik. Azken finean, Leturiaren egunkari ezkutua jeneroaren 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 ikastaroen eratzaileei gonbiteagatik, Jose Luis Alvarez Enparanza «Txillardegi»ren
obra eta batez ere narrazioak eta berauen eragina eta oihartzuna euskal gizartean 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 kritikaren esparru mugagaitzara.
BIZITZA ZERTZELADA LABUR BATZUEK
Jose Luis Alvarez Enparanza «Txillardegi», «Larresoro» «Igara», «Usako» 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 Mugimenduarekin harremanetan jarri zen eta Martutenen espetxeratu zuten. 1953an
(1) Hor daude lan monografikoak: JAKIN 114 (1999); Txillardegi lagun giroan. (Aurrerantzean 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 atarian 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 espainolagoa bilakatzen ari delako, hau da, ezkertiar hiztegiaz eta espainiar nazionalismoaz 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 bisitan. 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 urteetan. Literatura sari batzuk antolatzen zituzten ere eta bertan parte hartu genuen, 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 Biltzarra) 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 zenbaitekin. 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 mintzatu, 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. Donostiako 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, narratzailea, hizkuntzalaria, eta politikoa. Hots, XX-XXI. mendeetako zientzia gizon 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 lanekin XX. mendeko Euskal Kulturaren Mugimenduan erreferente nagusietariko 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. Erbestean Eusko Jaurlaritzak sortu eta izan zituen bere ideien zabalkunderako aldizkari 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 sartutakoan 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 dezakegu 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, Ibiñagabeitia, 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 mantendu baitziren itzalian, askoz ere beranduago, baldintza sozio-politikoak aldatu bide zirenean, argitaratu arte. Hona hemen plazaratutakoen zerrenda erlijio 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 funtsezkoa. 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…

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 Etchahun (1786-1862) et ses œuvres
1946

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…)

J. Moulier «Oxobi», Oxalde (1814-1897)
Salbatore Mitxelena, Arantzazu
	Inaki Eizmendi «Basarri», Atano III. Bere edestia bertsotan

1949

*   *   *
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
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…)
1951

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
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

1953

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 literatura (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.
*   *   *
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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 existentzialismoaren arrakasta. Hots, Sartre, Simon de Beauvoir eta Camus-en entzute eta ospearen oihartzuna.
Jose Azurmendik, bere aldetik, beste bi lan aipatzen dizkigu, Oargui sariketan (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, Nemesio 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 gutunean (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 komentuan, 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 argitalpenerako prestatu hitzaurrean eta 1977ko martxoaren 7an datatuan honakoxe
argibideak:
[…] Existentzialismoa modan zegoen. Camus, Sartre, Jaspers, Kierkegaard… izatearen zoritxarra gailen. Eta gure Unamuno iragarle…
1956-ko Apirila zen. Galiziara alferez sei hilabetez egotera nindoan soldauzkara. 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 asmatu 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 Ferrolera 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 Saizarbitoriak 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 garrantzizkoena 1956. urtea izan zen. Hura gora behera, batera eta bestera ibili
heharra! Lehenik iragan nituen hamabost egun Bazkoz Belgian, edo hobe esateko Flandreetan, eta gogoz bainintzen beste bi aste oso, iraileko oporretan Euskalerrian eman nituen. Aste bat mugaz haraindiko Euskalerrian eta beste bat
Lapurdin eta Xuberoan.
Donostian ohi bezala hainbat maite nuen ene Jon Etxaide kuttunaren familian egun pare bat egin ondoren bere aizparekin solas ederrik literaturaz batipat
eman ondoren, eta Manterola denda liburuan zenbait lihuru erosi eta Arantzazura joan ginen elkarrekin, berebilez, irailaren 14, 15 eta 16 iragaitera euskaltzaleen biltzarra zela eta Euskaltzaindiaren eta frantziskotarren komentuaren babespean. 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, beneditarrak, karmeldarrak, apaiz soil, dominikoak, klaretarrak, eta batipat frantziskotarrak ugari gure artean. Sinodo bat zirudien areago, eta nola ahantz frailekume 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 babesleku 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 bizkaieraz 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 Arantzazuko 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 arrazoizkoak izan arren, haren ondoren Arrue jaunak zioenaren arabera, ezin onart zitekeen 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 benebenetazko 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 protagonistak, lehen partean dioskun bezala, Jo-ta kea- eman natzaio irakurtzeari. Hala
bada, hor daude: Gerard Bahr UDALEN-ean; Kafka eta Amiel UDA-n; Shakespeare, 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 sagaratua 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’appliquer 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, pasioak 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 gorputzaren mundua. Bere Journal-ak (1889-1939), (1942-1949) xit interesgarriak 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 Txillardegiri 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 trinkotasuna (trinkoegia bere ustez erraz eta irakurgarri izateko) goraipatzen eta kritikatzen 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 Cocteau (Maisons-Lafitte 1889- Milly-la-Forêt 1963) poeta eta antzerkigile
handiaren Journal d’un inconnu (1952), zeinetan ikus daitekeen bere benetazko nortasuna.
Jakina denez, egunkaria, kontsidera daiteke literatur kritikaren ikuspegitik (16), poetika kasu berezia gisa, anbiguoa bere literaturtasunean, deitura berarekin hasita, zeren adibidez frantsesez izen guztiz ezberdinak har ditzake:
journal, carnets, cahiers, feuillets, notes, réflexions, eta beste. Blanchot-ek berak (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 nobelaren edizioa txukun irten zedin.
*   *   *
Has gaitezen bada Koldo Mitxelenarekin bere bizitzaz eta idazlanez
zertxobait mintzatuz.
Koldo Mitxelenaren euskal gutunak (1951-1984) lanean (18) argi gelditzen 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, gramatikalari, 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 eleberrigilea.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 iraultzailea 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, laudorio 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 Leturiaren 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 aipamenarekin hasten nintzen:
Noizko Miranderen lan osoak?... Zergatik editorial batek Miranderen lanak
denak ez badira ere, bai gutienez hoberenak- bildu eta liburu bat edo bitan argitaratzeko kargua ez du hartzen?

Honelaxe mintzo zen Armendaritz Anaitasuna aldizkarian (1973-11-28)
eta honen hitzek kilikaturik edo, saiatu ziren geroztik zenbait ikerle Miranderen 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 irakasle ez ezik, adiskide kuttun-kuttuna izan zuen Andimari.
Politika, Filosofia, Erlijioa, Euskal Kultura, Euskal Literatura eta Euskara 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, kristautasunaren 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 izpirituz 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 Endarentzat gudukatzeko. Bear genuke, laster, «terrorist» igikun bat eraldu -galiztar
katalandar, breiztar, flamendar, frystar eta beste minoritatekin batean- eta aundimaundi 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 aipatzen 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, bataioak ez baitzuen deus ikustekorik euskalzaletasunarekin.
Urte gutxi batzuek geroago, indarkeriaren erabileraz iritzia guztiz aldaturik, 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 Germaniako basatien bizi-kontzeptuetara eraman nahi izaitea. Ergelkeria hoien bekhatuak 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 frogatu duenez Joxe Azurmendik aztertzean (1989) jatorrizko hizkuntzan irakurtzen zituen Weimarren hildako filosofo alemanarekin batera Schopenhauerren
eta Spenglerren eraginak.
Mortuan oihuz dagienaren mintzoa izan da nerea, dio gutun batean Mirandek mingotstasun garratzez eta etsipen doinuz, baina, halere ez zaio irkaitzik, umorerik faltako, agurtzen dituenean adiskideak edota zenbait erakunde(20) Jon Mirande, Ene jaindo-eidol zaharra, Lur!. Xabier Olarraren edizioa, Elkar, Donostia 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 Harakiri frantses aldizkaria eredutzat hartu eta hasieran Katastrophe bezala bataiatzekotan izan ziren. Hemen Erasmo, Jany, Wilde, Curros Enríquez hartu zituzten 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 oarteman 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 areago 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 pertsonaiak pairatzen zuen frantses munduarekiko lilura salatzen duela.
*   *   *
Luis Villasanteren omenez. Laudatio (24) delakoa egin nuenean honakoxea 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. Latinoak burutu, eta nobiziaduan sartu berria zegoelarik, zoritxarreko gerra madarikatua 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.
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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 Arantzazuko harkaitz hodeitsu eta hezeen artera, eta bertatik Comillaseko seminariora,
Teologia Dogmatikoa ikastera.
Ez zen Kantabriako partean kokaturik zegoen (ez kantarenean, noski) goiikastetxe hau nolanahiko lekua, Fundatzaileen helburuek hala nahi zutelarik,
sería un Colegio apostólico de donde salieren sacerdotes tan exquisitamente formados que con su cultura y santidad honrasen a la Iglesia Católica y desautorizasen 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 bereziko izar diztizariak: Nikolas Ormaetxea «Orixe», Jose Aristimuño «Aitzol»,
faxistek gerran fusilatua, eta Nemesio Etxaniz. Halere, gerraondoko euskararekiko 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 burutzen ahalegintzeko. Mende erdi honetan gizon nekaezina izan dugu Villasante eta hor dugu froga gisa, haren emaitza oparo eta ezin ederragoa batipat
idazkintzan, Zazpiehun eta berrogeita lau lan xehekiro, eta arreta handiz aipatu eta eman dizkigu Arana Martijak. Ziur naiz, ordea, bibliografia honi, 92an
argitaratua izan zenez, erantsi beharko zaizkiola oraindik azken urteotan plazaraturiko 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 digunez, iheskor eta mementoko gora-beheren gainetik kokatzen direnak, dibulgazio 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 honakoxea 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 ezagututako adiskideak:etab. Salbatore Mitxelena fraidea, eta geroago beste Mitxelena (Luis), eta nola ez aipa, Federico Krutwig jauna, zeini zor diodan Euskaltzaindian 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 hizkuntzalaritzako gogoetak eta euskara idatziarentzat egindako proposamenak ortografia, 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-bizitzaren tajugabe salatzea.
[…] Izan ere, existenzialista ateoek zergatik jotzen dute giza-bizitza tajugabekotzat? Bizitza ori bear diren begiekin ikusten eztakitelako. Bizi onetatik lekora
beste bizi bat siñesten ezdutelako. Leturiak duen itzali eziñezko egarri ori, absolutuaren 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 garaiak, 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 eleberriaz Orixek (27) eginiko kritikaren hasierarekin: Barrenak ez dit agintzen
ixillik egotea, liburu onek gaurko gazte-jendearen artean egin dezaken kaltearengatik. 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 gutunzale 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 aspalditxokoagoa izatea, baño bolaratxo ontan zabaldu duk emen ire berri. Gogoz irakurriak 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 adieraztea 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. «Idazkarerari iara geiegi egin gabe, bere almenak gai-arian biltzen dituan idazle bat bazetorkiguk 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 xamarra… nere gardiz. Astuntxoegi ere ez ote duk? Maiz orrialdeak saillean pasatzeko 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. Etortasuneza 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 bitanedo 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 egokitasuna somatzen dikat ire ortan…
Nortasun egin baten pentsaera umotua baiño, esistanzialista joerako nobelari 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 aurrekoek geiegi arroturik duten euskera-joera kontu oietan naastea. Etenkigarririk
baiño kalte geiago sortzen ditek gai oek; onetxek ere urruntzen dizkik gure aurrekoak elkarrengandik. Arrazoi aski badik gure Zaitegi jaunak Uztaila-Daguenila’ko «Eusko-Gogoa» aldizkariko atarian onako au ziagokanean: «Beste errietan 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 1.9001937 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 litzaketeanik… 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 berriketa 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 ezkero 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. Dirudienez 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 Mujika, Korta anaiek eta beste batzuek. Halaber Aita Estefania izan zuten literatur 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 Jesus’en Biotzaren Deya- ra, non ezagutzen dugun bere euskarazko lehen artikulua 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 vascos». 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 Teologia 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, apaizteko 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 uztartuak 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 zegoelarik, dinamita fabrika batean lanean, gerra zibilak harrapatu zuen, zeinek
honako sentimendua ernaraziko zion: Poz biderik ez dut, nereen berririk baterez. 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? [...] patxisten 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 agindupean, Anton Zugadirekin batera Aliaduentzat informazio lanak egiten saiatu
zen. Garai honetako albiste oso gutxi dugu. Noizean behin Madrid edo Bartzelona aldera joaten omen zen espioitza lanek hala eskaturik.
Euskara, ordea, ez zuen ahantzirik, beraxek urte anitz beranduago «AurIkastolak» artikuluan, gogoratuko duen bezala:
Gudu-ondoko urteak ziran, illun, itun eta astunak; gosea garai, malkoa nonnai, beldurra berriz, biotz guztietan ernai, salatariak ari baitziran espetxeak errugabez 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 gutunik gehienak.
BBC-erako programak prestatzen zituen, euskerazko klaseak ematen
(bere ikasle aurreratuenen artean zuberotar etorkiko ziren J. Mirande eta Peillen anaiak izango dira) eta artikulu ugari errebista ezberdinetarako (Guatemalan Zaitegik zeraman Euzko Gogoa-rako, Pariseko Euzko Deya-rako «Euskal
orrija» antolatzen, Fagoagak zuzentzen zuen Gernika-rako, bai eta Alderdirako 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 zutelarik. International PEN-Bulletin of Selected Books- erako euskal idazleen
obren berri (Bizia garratza da, Ama-semeak Arantzazu’ko kondairan, Euskaldunak, Goldaketan) ematen zuten artikuluak idazten zituen Miranderekin batera (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 iritzia. 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 adieraziko dio, Asperturik nago igaro iru auetan ater gabe txalo joka ta kritika 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 Mirandek 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 jokaera 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 itsasoaz bestaldean berehala ohartu bide zen Guatemala ez zela Parise. Honelaxe 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 Gogoarako 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 bizkargainean 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 alderako... 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 Bilbao’ko «LEN ETA ORAIN» argitaldariak oi duenez. Paketean zetozen beste liburuak aldebat utzita, Txillardegirenari ekin diot, gogoz ekin ere.
Eta egia esan, etziran ustel atera eleberri onen inguruko berri onak. Liburu 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 kanpoaldetik baizik ez zaigu agertzen, barnetik ez ordea. Txillardegiren liburu ontan
aldiz, idazlea bera agiri zaigu oso-osorik bere esankizun, auzi ta gogoeta sakonetan, 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 betetzeko girorik sekula ez dutela izan esango nuke. Berez gera lukur ta esku-eutsiak
euskaldunok barneko gure katramilla ta auziak gordinki ta ausarki biotz aratoletatik 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 azkarrarekin bat ez datozenak, iakiña. Zerbaiterako dugu bakoitzak gere burutxoa,
pentsatzeko alegia, eta bat bederak geure pentsamenduak ditugu edo bear genituke 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 murgilduko 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 litzatekeena. Tamalez, gutxiegi hedatutako artikulua da hau.
Euskaltzaindiak, 1961eko abuztuan urgazle izendatu zuen Insausti, Eizmendi eta Peillenekin batera. Adore hain handikoa eta hain sutsua izan zen
gizona urte honetan Aberrira itzultzeko asmotan ibiliko da, baina frankismoaren 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 dizkidatela… 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-auziari 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 Andima, nere ustez, bere garaieko idazle gehienak baiño. Gazteriarekiko guztiz zabala, 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 goragarri!!!) 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 ankarte 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 berrogeita 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 izandako 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, zoragarrizko 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 duana; 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 kontzientzia suspertzaile, eragile eta biziarazlerik garrantzitsuenetakoa. Baziren
urte batzuk Etxanizek berak Kanta-kantari (Aur-jolasak: Maite-kantak: Izadiabestiak) liburua plazaratu zuenez geroztik (1952). Urte honetan bertan moldiztegian emanak zituen ere bi antzerki, Izeko Aberatsa eta Irulearen negarra.
Kontrazalean Manuel Lekuonaren gaztelaniazko hitz batzuek zekartzan, honako hauek direnak, besteak beste:
Un propósito de apostolado, es el que estos últimos años le decidió a lanzarse 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 popular el expresivo título de KANTA-KANTARI. Canta cantando bella y graciosamente, 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 Zaitegiri idatzitako gutun batean (34) beste gauzen eta albisteen artean dioena Leturia…-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. Leturia’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 eleberriaren erdiketan eta euskeran. Bestalde, gaur egun ere gertatu ohi den bezala obra
bati buruzko bi erreseina ezberdin izatea, bi iritzi kontrajartzea, Euzko Gogoan 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 artean. 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 dakarkigu 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 zizkigun Aldundi’ko liburutegian. Unamuno, Ortega ta beste zemait pilosoporen gogoetak, 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-mataza nasturik. Neskatxaren ezaguera, maitasun agiriko biurtzen zaigu lan aundirik gabe.
Maitalearen mundua poliki agertzen digu Txilardegi’k. Griña biziari oztopo
asko jartzen ezpadizkio ere, maitalearen gora-berak, poz-kezkak, maitearen jokaerak, 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. Bereala aizez puztutako pilota bat, zulotxiki bat egiten ba-zaio andik uzten dan bezelaxe; alaxe gerta zaio gure ezkon-berriari. Zorionak urruti aldegin dio. Mendigañean 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 larripean 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 buruetan 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 balitu, biotzez jotzen dizkiot nereak, bide ortan aurrera jo dezan.

1966an Etxanizek argitaratu zuen poesia, eleberria, irrati-antzerkia antologia 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 zintzoarekin eta langile amorratuak direnez aberats bilakatu dira. Historia hau, Etxanizen 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 katolikoaren 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 bederatzi urte Txillardegik argitaratu Leturiarengandik, edo jadanik 1959rako Mirandek idatzirik zeukan Haur besoetakoa-tik. Badirudi, beraz, Etxaniz urte
batzuetan kulturan eta politika arloan aski ausarta izan zela, –hor daude lekuko 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 Arantzazuko 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 askotan 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 erbestetik 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 Txillardegiren harrera Parisen:
Leturiaren Egunkari ezkutua, debida a la pluma de un novel escritor «Txillardegi» 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 zaigulako; berria gaiaz ere orain arte, geuk dakigunez, euskeraz erabilli ez dan gaiaz
egiña dalako.
Esan dezagun aurretik gai ori ez dala gure gogoko. Elertiarengandik atsegina 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, kutsugarria dugu eritasun oro; zer esanik ez, erikeri baldin bada; areago gogoeritasuna izanik.
«Leturia»’ren «egunkari»’a orain eztago «ezkutua», ta gogo baten barneko
biziaren oyua izanik, idatzitako itzen bidez oso edaturik dugu irakurleen beste gogoak 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: euskera 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? Jatorrago 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 ezkutua”» (38) lanaren berri aurkeztu nahi dugu laburzki. Argi eta garbi adierazten
digu Azurmendik nola Kieerkegaard-en eragina Txillardegirengan batetik zuzen-zuzena den, irakurketetarik datorkiona, eta bestea Unamunoren bidez,
daniarra izan baitzen Unamunorengan eraginik handiena izan zuena.
Halaber, azpimarratzen digu bigarren nobelaren protagonista den Leartzaren subjetibismoa, funtsean subjetibismo modernoa besterik ez zena, ezin
zezakeela onar Orixek, batez ere existentzialismoak uko egiten ziolako aristoteliko-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 indibidualismoaren, 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 aldetik 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
Iratxe Retolaza,
EHU/UPV
Leturiaren egunkari ezkutua nobela askotan aztertu izan da, eta jardunaldi
hauetan ikusi ahal izan dugun bezala, argitaratu zen unetik beretik euskal irakurleen 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 erreparatzerakoan, 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 zabaltzen 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, existentzialismoaren 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 nobelagintza. Frantzian garaturiko filosofia existentzialistarekin harremana izanda ere,
ezin da mugatu, estutu edo hertsi nobela honen irakurketa ikuspuntu bakar horretara, nobela honetan beste irakurbide batzuetarako keinuak ere egon badaudelako.
Keinu horietariko batzuek irakurbide berriak zabaldu ez ezik, Leturiaren egunkari ezkutua nobelako unibertso literariora hurbiltzeko beste begirada batzuk ahalbidetu 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 nobelaren 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 irakurketarako 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, gizontasunari. 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 harremanaren nondik norakoen arabera askatzen edota korapilatzen da. Horixe da
aurkeztu nahi dudan alderdietariko bat, nire ustez, Leturiaren gatazka pertsonala 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 nobela irakurtzen hasi nintzenean ere, hasierako lehen orrialdeetan horrela irudikatu 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 emakume-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 pertsonaiaren ahots hori gizonezkoa dela? Galdera horren erantzunaren bilaketak
bideratuko du neure irakurketa, besteak beste.
Gogoan dut, bestetik, Leturiaren egunkari ezkutua irakurri ondoren, gogoan 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 pentsamendu 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 eragindako 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 honako hau dio, besteak beste: «Miren, horretara, gizonaren xedearen irudia zen ene
asmoan, bidean aurkiturik eta absolutu bilakatua» (20. or.). Txillardegiren irakurketa 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 irakurketa horrek ere badu beste alderik, alderdi soziologikoa alegia. Errealitateari
buruzko eta pertsonen arteko harremanei buruzko zein ikuspuntu eratzen du gizonak emakumea absolutu bilakatzeak? Kasualitatea al da nobela honetan gizonezko pertsonaia batek emakumea absolutu bilakatzea, eta ez beste ezer? Nire
erantzuna, bistan denez, ezezkoa da, ez da kasualitatea nobela honetan gizonezkoa izatea emakumea absolutu bilakatzen duena.
Leturiaren bilakaera aztertzeko, eta bilakaera horrek generoaren ikuspuntutik 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 dituen ispilu horietan bi aldi nagusi daudela, nobelaren egituran bertan zedarrituriko bi aldi: batetik, ezkontza aurreko aroa dago, eta bestetik, ezkontzaren
ondoko aroa. Nobelaren ataletan argia da oso ezkontzak duen garrantzia, urtaroen banaketa estu-estu lotzen baitzaio ezkontza-aldiei: «Udalehen» atalean
ezkontza aurreko kezkak eta gogoetak kontatzen dira; «Uda» atala ezkontzaaldiarekin lotzen da, eta gainera, ezkontza-aldi horren bidez justifikatzen du
egileak Leturiaren isilaldia; «Udazken» atalean senar-emazteen arteko harremanaren 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 erabilitako 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 saiatzeko. 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 badutelako 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 Zerubide 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 eserita, 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 entzun, 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 eraman dutela adierazten du, gezurraren bidean jarri dutela.
1.2. Gizona: jendetasuna
Naturarekiko harreman hori aurkeztu ondoren, jendetasuna (edo gizontasuna?) aurkezten zaigu, bakardadeari buruzko gogoetak eginez. Lehenik (1),
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bere egoera hori, parkean egotearena, jendearentzat orokorra den egoera batekin berdintzen du; ondoren (2), «gutasun» batetik hitz egiten du, bakardadearen 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 dagoela 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, jendearen ezaugarri orokortzat hartuz. Eta azkenik, bakardaderako joera hori jendetasunaren 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 dituenak 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 aitzakia 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 mirespenez 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 ekarriko ditu hizpidera. Horretarako parkean zehar dabiltzan ezkonberriak izango
ditu aitzakia, ezkonberri horiek izango dira Leturiarentzat ispilu, bere nortasunaz 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 ikusteak bururatzen didan hau? Bi hegi, bi alderdi, bi aro izan ditu horientzat bizialdiak:txikitatik orain artekoa bata, eta gaurdanikoa bestea. Lehenengoari utzi
diote. Hala ere, azken-kutsuren bat ez al du ezkontzak? Ordurarte, alde batetik, gorantz al doa gizona, handik aurrera beherantz eta ilunpe beltzaren aldera 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, gaztaroa 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?)
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funtsezko ezaugarria aukeramena dela, aukeratzeko gaitasuna dela. Hortaz, ezkontzaren 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 behintzat 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 ezkonduta dagoen bati? Ez, alegia, niri esaten didana bera. Nolakoa ote da ezkonduekiko loreen hizkuntza? Jaiotzatik ezkondu artekoa eta ezkontzatik heriotzarakoa: 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, ezkonduek naturaz gozatzeko eta naturarekin harremanetan egoteko gaitasuna ere
galdu dutela iradokitzen du Leturiak, nolabait naturarekin komunikatzeko gaitasuna 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, neskatxa ikusi zuen berriro ere, Miren. Lotsatuta agurtuko du, eta honela deskribatuko 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 darabiltza ausaz Zerubideko neska horrek? Zertarako haratzen da bestela horrenbestetan 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 inguruko 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 herabetiak», «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 egarriarekin 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 maitemindurik, ordura arte Zerubiden izandako lasaitasuna, naturak emandako lasaitasun 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 ezagutzearekin 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 Mirenen 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 berean. 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 baditut 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. Leturia ez da, antza, gorputzez bere sentimendua adierazteko gai, eta hizkuntza
baino ez du maitasun keinuak adierazteko baliabide. Eskutitza ematera dihoanean, 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 gutuna hartu ez dionez, Leturia biziki haserretu da, eta Mireni oso gogor hitz
egiten dio, eta gero Leturia damu da, baina horrela justifikatzen du bere jarrera: «Ez omen da gizon «azkarraren» bertutea beti atzeraka eta damutan ibiltzea; eta hala nabil ni» […] «Nork jokatu du inoiz denetan zentzuz, eta adimentu 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 pasarte 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 sendotuz 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 erabilitako hitzak: «Zeharka izan da musua, zerutiarra, eta laburra izan arren betikotasun 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 nahasiak nire begitartean gogoz dastatuz gero, banentorren Zerubide’tik etxe aldera, nahiko bustita, egia esan, bainan pozik. Eta behingoz, estutu egin zait bihotza. Barneko Mirenen irudiaren ordez, amona gajo bat begiztatu dut aurrean.
Beltz zaharra zuen jantzia burutik oinetaraino, narratxa burua, eta guztiz karrakatuta 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 ukatzea, ondoren aipatuko dugun bezala motibo errekurrente izango dena nobelan zehar.
b) ZAPLAZTEKOA: Mirenekin harreman fisikoa abiatu eta egun gutxitara, Leturiak Miren bere lagunarekin ikusten du berriro ere, eta hargatik, Mirenek 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 gabea, 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 ispiluei erreparatzean bilakaera konkretu bati erantzun diola ohartzen gara: lehenik,
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naturarekiko harremana zehazten du; bigarrenik, jendearekiko harremana; hirugarrenik, gauzekiko harremana; laugarrenik, hitzarmen sozialarekiko harremana.
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 oraingo 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 sentitzen, eta gainera, desira objektu zenak ez du asebetetzen. Honela adierazten
du Leturiak: «Larria da oso esatekoa: Miren’ek ez nau zoriontsu egiten. Ezkondu aurrean bezain tirrika nabil. Lehen eta noizik behin bakarrik, bera biziak itsututa, elkar ematen genuenean, zerua bera geurekin genuela zirudien:
odol-itsutasuna eta zoriona nahasten genituen» [...] «Mitoa desegin eta tirrikazioak deuseztatuta, bihotza zipilduta, sakonago egin da hutsunea. Nekatu egin
nau opa nuena eukitzeak» (80. or.).
Nobelaren hasieran egin bezala, ezkontzari buruz gogoeta egiteko, berriro 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 ezkonberri 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 lisuragaina; 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 bezala: «akats bat aurkitzen zioat ezkontzari: aurretik ezin probatzea. Nahi dutena 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 lekurik, 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 ezkongabeekin 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 zentzugabekeria 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 autentikoa hautetsi beharrean inautentikoa hartu du bidetzat» (87. or.). Eta bere
lagunarekin egiten duen erkaketa honetan, bere barne-kontrajarpenak agerrarazten 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 gorputzaren 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 orokorrak 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 fisikoak 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 bihurtuta 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 pertsonaia: 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 ginela, 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 zoragarriak 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 fisiko zehaztu bihurtzean desira objektu zitzaiona, nazka objektu bihurtu zaio.
Argi asko adierazten du bilakaera hori pasarte honetan: «Nahikundeak eskatzen 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, ondorengo 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 estutzen hasi nintzen, geroz eta bortitzago, batere gupidarik gabe. Eta nik estutu-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 bideratuko den botere-harremana izateraino.
2.1.4. Mirenen gutuna, hitzezko komunikazioa
Nobelaren bigarren zati honetan, Miren da hitzez Leturiaren arreta bereganatu nahi duena, Leturia berriro ere bere egin nahi duena. Leturiari eskatzen
dio bere ondora itzul dadila, maite duela. Oraingo honetan ere gutunak eragingo 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.). Badirudi 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 asebetetzen ez duelako, Leturia aseko duenaren bila abiatzen da: «Nola bete nintzake 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 atzemango 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 hezurharagizko 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 aipatzen dute maite-mina andregaiak berak ez dituen gauzak, oharkabean, absolutuari datxezkion gaitasunak geuk ezartzen dizkiogulako. Eta hala izanik, aberatsagoa 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 besteenganako pentsatze horren eredu:
«Maitetasunezkoa da haren elea (begira egiegun emakumeei), eta maitatzean 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 gizonari 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 honetan 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 konkretua baizik; neureen zerbitzaria bainaiz. Eta, nortzu dira «nire» horiek? Jainkoak 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 eskaintzeko 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 bestelakoak dira ezkondu aurretik eta ezkondu ondoren. Azterketa horretan garbi
ikusi da, hasieran esan dugun bezala, Leturiaren barne-gatazka ulertzeko ezkontza giltzarri dela, eta are gehiago, jendarte tradizionalean erroturiko ezkontzaren 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, sakrifizioa)
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, ezkonberriekiko bestelako sentimenduak izan ezik, jendetasuna ulertzeko modua bestelakoa 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, parketasun 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 Deuxième Sexe (1949) liburuan esandakoak kontuan hartuz. Egia da, Simone de
Beauvoir-en lan honek Frantzian ere 60ko hamarkadan izan zuela oihartzunik 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 dezakegulako. Simone de Beauvoir-ek (1962) lan mardul hau abian jartzeko, baieztatzen 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 aurrera 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 generikoak 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 nortasunaren 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 inmanencia 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 humano, 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 inmanencia (…). El drama de la mujer es ese conflicto entre la reivindicación fundamental 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 bortxaren bidez adierazten dio Mireni Beste absolutu hori dela, bortxazko harremanak agerrarazten du generoen arteko botere-harremana, subjektuen arteko
harremanean dagoen desoreka.
Dena den, nobela hau ere bada kontzientzia hartze baten kontaketa, Leturiak bere botere jarrera horren kontzientzia hartuko baitu nobelan zehar,
jendarteratze mota konkretua kontatuz, ezkontzarena alegia. Ondorioz, Leturiaren 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 konkretatu daitekeelakoan nago: gizonaren kezkez ari da, zehatzago esanda,
klase ertaineko gizon mendebaldarraren kezkez. Askatasuna eta aukeratzeko 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, emakumea lore kontsideratzea, parke busti batean topatzeak, iturria... erotismoaren 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 botereharreman 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 badakar hausturarik generoaren ikuspuntutik, ordura arteko euskal literaturan generoen 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
1ª.
2ª.
3ª.
4ª.

Jose Luis Alvarez Enparantza, Txillardegi, idazle erlijiosoa?
Leturiaren erlijiotasunaren urratsak

M. Unamuno Leturiarengan eragile?
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, haatik, beste iritziak ere defendagarriak direna. Gaur biltzen garen foro «informal» 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 mugituko 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.
TXILLARDEGI, Hitza hitz. Txillardegiren solasean, Elkar, 1996, 54. or.: «Nire Unamunozaletasuna erakusten duen beste artikulu bat eman nuen argitara segidan (59, 1957. 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: «Sinesmenaren –diote– edo geroko bizitzaren arazoak nahiko kezkatzen du Txillardegi». 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 aunditu zaizkio egungo gizonari, ta aiekin batera, geroz eta gehiago ugaritu

dira barne-egunkariak, benetako literatura-moda biurtu arte» (74) .
– Literatura korronteaz (existentzialismoaz, alegia) zera dakigu: «La filosofia existencial (es) producto (reacción) de la inhibición religiosa

(del racionalismo decimonónico)» (ZAMBRANO, M.) .
– Maitasunezko historia aukeratu dutenei Leturiak hauxe argitzen die:
«Maitemintzen geranean... ez du ameskia andregaiak sortzen, gure
Jainko-egarriak baizik» (117).
– Arazo erlijiosoa aukeratu dugunoi, ostera, Leturiak zera aitortzen digu:
«Argi ikusi dut gaur, eta bihotz-utsunearen sustraiari igarri diot: Jainkoaren egarria da gizonaren zorion-miña (117). «Jainkoaren bearra da gizonaren sustraia bera: gizona ukatu gabe, ezin diteke au uka» (121).
Beste literatura lanetan ere, arazo edo gai erlijiosoaz, behin eta berriz,
espresuki eta bereziki aritzen da Txillardegi (III. DIAPOSITIBA):
– Peru Leartzakoan esaterako (1960), non, Txillardegik berak aitortzen
digunez, gaurko agnostiko askori gogoko izaten zaien Jainkorik gabeko
erlijioa den «budismoaren presentzia nabaria baita».

Horrelaxe, kako artean, alegia, Leturia-ren egunkari ezkutua lehen argitalpenetik ekarritako 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».

ZAMBRANO, M., Unamuno, Debate, Barcelona, 2003, 81.-90. or.

TXILLARDEGI, Hitza hitz, o. cit., 55. or. eta 136. or.. «Budismoaren tentaldia sumatzen
du, baina bide erdian geratzen da eta etsipen osoan».
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– Elsa Scheleeni buruz (1965) 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 1967-ko
urtean; baina, lehenago gertaturik, ez maila berean Europan edo Belgikan. Gogoan har, esate baterako, esaten dudanaren adierazgarri gisa,
Rikardo Arregi-ren artikulu-andanak; edo-ta Mikel Urkola-ren “Sekularrak apaiztu” liburua. Gogoan har, ere berean, fede zaharra galdu eta
berriak sendoturik, ezker abertzalearen multzo isiletara igaro zen “defroqué” 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 (1955)» Txillardegiren existentzialismoari buruzko artilukua, esaterako, eta Budari buruzko
«Mendeurren oargarri bat» (1956), eta «Fulton Sheen: Religión sin
dios», Egan, 5-6 (1956), 155.-157. or. eta «Unamuno eragille» (Egan,
3-4, (1957), 170.-177. or., eta «Betikoaz agian», Egan, 1-2, 1958, 43.47. or., eta «Sinistu ezinean iges egin behar», Jakin, 27-28 (1967),
16.-22. or., eta «Sartre: Lekuko eta gidaria» (1983)... eta prestatzen ari
den saiakeren artean, «Erlijioaz eta Antropozentrismoaz» arituko dela
aurreratu digu in «Egunen harian», 05.10.26.
– 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 erlijiosoak dira, eta Txillardegi bera, nire iritziz, eta idazle horietariko batzuek 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 idazleengan: Atxaga, Sarrionandia, Saizarbitoria, Arrieta..., baina aipatu dizkizuedan 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:
1.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 Camus, Carles Peguy...
3.a, J. P. Sartre: «Badaude existentzialista talde bi: lehenak, kristauak direnak: talde honetan Jaspers eta Gabriel Marcel sartuko nituzke; bigarrenak,
jainkogabekoak: Heidegger, Frantziako existentzialistak eta ni neu (Sartre)».
Txillardegiren erlijiotasunari buruzko lehen atal hau Txillardegiren beraren 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 erlijiosoaren 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 sinestunek ere. Nire ustez, erlijioaren paradigma ondoen betetzen dutenak; «zelatariak” dira..., talaiariak, alegia: «Begirale, ze gaualdi dugu?» (Is 21 11).
Erlijiosoak, Diogenesen antzera, argiontzia eskuan, Jainkoaren: «Nun
daude Zu? (123) edota gizakiaren misterioaz: «Nor naiz ni, bada?» (134)
galdezka ibiltzen dira, harat-honat, gora ta behera: «Zerbait Absolutu bear
nuen biotzak. Artan atsedena eta atsegiña edateko. Betetasun bear nuen, oso10
tasuna, gelditasun osoa, pake egiazkoa, egia utsa, denetik dena» (117) .
 
 1950 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.
 
Baita Kierkegaard, Chestov, Berdiaeff, Maine de Biran, Karl Barth, Blondel, Scheler,
Charles Peguy…
 
Heidegger jainkogabeko existentzialisten artean sartzen du Sartrek, arrazoiz, Heideggerrek ateotzat jotzen baitu bere burua, eta, hala ere, O. PÖGGELER-ek El camino del pensar de
Martín Heidegger, Madrid, 1986, 282. orrialdean, zera diosku: «El problema de Dios está desde
el inicio en el camino del pensar de Heidegger».
 
Eginak (San Paulok), 17, 27-28: «Arek (Jainkoak) gizon bakar batengandik gizadi guztia
egin dau… guztiak Jainkoaren billa ibilli daitezen eta itsumustuan izanda be aurkitu dagien, gutariko 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».
10
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?11: «Zein da gizonarentzat bere etorkizunarena baño buruauste larriagorik? (123). Edozein fedek balio al du besteak aña?... Nork garamatzizke, ortaz, egiazko gure elburura? (125). Baiña, zein fede? Edozein? Zein
bide? Zein absolutu? (128). Zertarako ainbeste lan eta neke? (129). Nori
deituko? (131). Eta zer da maitasuna? (136). Nere onetan egoteagatik, ezetsi
al nazake ausaz Jainkoak?» (138).
Eta zer galdera mota egiten dute (idazle) erlijiosoek? Bada, gehien-gehie12
netan, muga-galdera deritzonak :
– Martin Heidegger: Zergatik izakia eta ez ezereza?
– Ignacio Ellakuria: Zergatik ezereza: txirotasuna, zapalkuntza, heriotza... eta ez izakia = izatea? (galdera horretatik etikaren beharra sor
13
dakiguke) .
– Leturia: Non daude mugagabeko bide ezkutuak? (102) Nor naiz, ni,
bada? Nola jaio nintzan? (134)...
Izan ere erlijiosoek bizitzaren (heriotza barne) zentzuaz edota norabideaz
galdetzen dute, behin eta berriz... eta berriz ere, erantzun osorik ez baitute inoiz
14
aurkitzen : «Guztiz egokia deritzat onengatik erlijioari, bestegatik ez ba litz ere.
Gizonaren elburua Zeruan(?) jarriz, bide utsa bihurtzen du biziera, ta itxaropenak eta lillurak gordetzeko aukera bakarra ematen dio gizonari» (120).
Galdera edo kezka (VI. DIAPOSITIBA)
... eta Nori galdetu?: Sakratua, lilugarria (beldurgarria ere, zenbait kultura eta agerpenetan) izan litekeen gutaz «beste» norbaiti: «Erlijiozkoa da berez
gizonaren utsunea, ta ez dauka mundu onetakoaz asetzerik» (117).
11
RODRÍGUEZ PANIZO, P, «Dios Misterio», Sal Terrae, 93, (2005) 241.-251. 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. Grundkurs, 23)».
12
STEINER, G, Presencias reales, Barcelona, Destino, 1991: «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».
13
ELLACURIA, I,, «Función liberadora de la filosofía», Estudios Centroamericanos 435-436
(1985), 50. or.: «Quizás en vez de preguntarse por qué hay más bien entre que nada, debería haberse preguntado por qué hay nada –no ser, no realidad, no verdad, etc.– en vez de ente». DERRIDA,
J., La religión, PPC, Madrid, 1966, 43-46. or. «La religión es respuesta, es respuesta como responsabilidad».
14
TILLIC, P.: «Ser religioso significa plantearse apasionadamente el sentido de nuestra vida
y estar abierto a las respuestas que incluso pueden llenarnos de estremecimiento». WITTGENSTEIN, L., «Podemos llamar Dios al sentido de la vida, esto es el sentido del mundo». (14)
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Beste metaforaz ere balia gaitezke erlijioa zer den hurbiltzeko: Radarraz, alegia. Erantzunik ote? distirarik nonbait?15. Bizitzaren zentzuaz tentsio edo ernetasunari eustea horixe dagokio erlijioari: «Non dago-ta nere irten-bidea?» (81).
«Erlijio» hitza latinetik datorkigu: re-ligio < religo = (ber)lotu. «Erlijioa
erligazioa da, zehazkiago esanda, erligazioaren irudikatzea» (X. Zubiri). Erligazio 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. Jainkoa16, esaterako. Areago ere. Gizakiok beste
muturrari eskatzen diogun erantzun zein betetasunagatik, mutur edo polo bi
horien artean, desproportzio17 halako bat dago(kee)la kontuan hartzekoa da:
hortixe ez zaigu gazakioi beste polo edo mutur hori guztiz ulertu zein hartzekorik, hortixe betiko bilatze edo galdetzea, hortixe hurbiltze hutsa («Erantzi
oinetakoak»18): «Nere bidea... Arkituko al dut!» (113).
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 ezberdinak19.
«Jainkoaren begiratzea maitatzea da» azaltzen digu sinesmenaren esperientziaz Gurutzeko Joan doneak. Ikuspuntu hori hurbilago dago existentzialismotik, 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.
15
... edota «ahotsa». GONZALEZ FAUS, J. I., El rostro..., o. cit., 57. or.. «Una característica 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».
16
Gogoratu Jakoben eta Jaikoaren (aingeruaren) arteko burruka (Has 32, 5 eta j.).
17
Honetara, Pascal: Pensees, II, 72, Heidegger: Identidad y diferencia, Pfullingen, 1957,
62-63. or. (17)
18
Has 3 5.
19
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, 1988, 153. or. PÖGGEDER, O., El camino del pensar de Martin Heidegger, Madrid, 1986: «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»21.
Gurutzeko Joan donearen esaldian, sinesmenaren hiru ezaugarri azpimarratzen zaizkigu:
a) Sinesmenaren helburu edo muturra «Jainko Pertsonala» dela,
b) Sinesmen prozesuaren ekimen edo iniziatiba gizakiaz «Bestearena»
omen dela: «Beste batek gu aukeratzen uztea» (136),
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» (137).
«Zein da, ortaz, fedearena baño egintza bidezkoago ta gizonezkoagorik?»
(127).
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 bananbanakoak 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, determinada por la metafísica» (teologiaz ere, zeren, Heideggeren iritziz: «Toda la teología (occidental)
es metafísica y toda la metafísica es teológica».
21
METZ, J. M., Memoria passionis, Sal Terrae, Santander, 2007, 11. or.
22
Ikus horretaz, GONZÁLEZ FAUS, J. I., «Carta a José Antonio Marina», in El rostro
humano de Dios, o. cit., 11-18. 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)

698

EUSKERA – LII, 2007, 2

– 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 sentimenduak (Leturia), “convicciones, certezas, creencias” diote teologoek, maiteedo 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 nuestros 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
27
última de este diálogo que es el hombre» (HEIDEGGER) ;
baita Leturiak ere:
– «Noiztanik da gizona pentsakorra? (100) Bañan ulermena, argizagi
itzalkorra da. (138). Buruari uko egiñez, bidean abiatzen naiz azkenik.
Gora biotza!» (139).
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» (130); eta
  • Bestetik: Objektuaren (Jainkoaren) ezin besarka-ezintasunagaitik:
«Un Dios que tiene que hacer demostrar su existencia es en definitiva 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., 21.-53. or.: «El lenguaje sobre Dios».
27
«En la búsqueda de lo absoluto, ya lo señaló también Rafael Alberti, Juan Ramón (Jiménez) 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 itxaropenaren arrazoia eskatzen dizuenari erantzuna emateko» (1 P., 3, 15).
Arrazoimen-arrazoigarritasun dinamika horretan, ez erlijioak, ezta sinesmenak 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 duena: «Bai... bai... Egia... Baña, Jainkoa?» (119).
– 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, 182,
133. 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 altamente peligrosas y que hacen necesario considerar la luz divina que representa la razón como un órgano 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, 1996: «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 indiferencia 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? (119).
  • 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? (128).
  • Ez zaitut nik zu beñere ukatu. (142).
  • Bildur naiz. Otoitz egin naiko nuke. Nori, ordea, fedegabe gogor
honek? (142).
– 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»31.
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,
1. Gizakia, batetik, mugatua da eta, bestetik, osotasunaren bila dabil,
hastamuka: Bakarrik (eta) «Zerubide»n (21): «Zoriontasun-pitsak nere
erraiteko erraiak berak sakon alaitu orduko, zoritxarreko aragiak loturik edo, lur bustiaren gañera etorri bear nuen berriz» (31):
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, 100-101);
«Zorion miña... Baztergabe-kutsua» (116).
31

TXILLARDEGI, Hitza hitz..., o. cit., 131. or.
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 (1927). SARTRE, J. P.: El Ser y la nada (1943)
32
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LETURIA (76)

MITXELENA (14)

«Gizon eria artzen omen da gaur literaturan gizonaren eredutzat; eta joera onek
iduri gezurrezkoa sortu duela diote sasibaikor 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 daukagu ezur-muiñetaraiño sartua eta beldur
naiz ez ote geran beti ibilliko gaur-biarretako 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. Gizakiak guztiz osaturik sentituko balitz (ezinezkoa zaiguna), inoiz ez, auzaz, hasiko 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» (113).
    – «Absolutuak zuzendu bear du nere bizitza; zer balio izan dezake bestela
onek? Zertarako genduke adimendua? Zertarako poz-yorana?» (123).
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 misterioari eustea (eutsi beharra): «Misteriorik gabe bizitza arnastezina izango
34
GONZALEZ FAUS, J. I., El rostro humano de Dios, o. cit., 13.-15. 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 1 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 (1637) Ideas claras y distintas. I. Kant: Arrazoimen
hutsaren kritika (1781), Arrazoimen praktikoaren kritica (1788). Blaise Pascal: Pentsamenduak
(1669).
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litzaigu» (GABRIEL MARCEL, frantziar existentzialista) eta «Borondatea 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? (81).
    – Ondoan bide-dugu beti gure zorion-egarri sakona itzaliko duena (100).
    – Oso erlatibuak dira absolutuak (126)
    – Goragaleak ditut. Nazkatuta nago (101, 103).
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 antzerakoa, jainkoen kontra definitzen dena: «Nun daude oñarri sendoak, aitean nik atsedena ar dezadan? Zutaz maitemindu nai dut. (123).
Nori deituko? (131). «Au guzia egiteko nigan pentsatu dut bakarrik»
(113). Modernitateak gizakiengana bildu zituen filosofíaren arazoak.
Arrazoimena zein etika gizakien esfortzuan oinarritu behar dira:
«Zertarako dut ulermena? Nere bidea billatzeko. Arkituko al dut!»
(113). Eta Jainkoaren erantzunaren bila aritzerakoan, Leturiak «do
ut des» moduko bat aurkezten edo exijitzen dio Jainkoari edo erlijioari:
   «Jainkoa etzaitut nik zu beñere ukatu. Lagun zaizkit nere larrialdi onetan
Miren biziko balitz Ë Maitasunaz jautuko ditut nere pekatuak» (142).
5. Ildo horretan, Leturiari erlijioa funtzional bihurtzen zaio Ë Erlijiosoa
bazara, hobeto biziko zara:
    – Argi ikusi dut gaur, eta biotz-utsunearen sustraiari igarri diot. Jainkoaren egarria da gizonaren zorion-miña. Zerbait Absolutu bear nuen
nere biotzak, Artan atsedena ta atsegiña edateko. Nola bete nintzake
emakume gajo batek? (117).
    – Erlijioari eskerrak, bizitzatik kanpora joan da gure lorkizuna (120).
    – Bizitza obakunde bat (proiektu) bat bezela jotzean, zer-egiña biurtzen da biziera, ots, bide bat, eta beste arrakasta aundi bat du au ere
(121). Guztiz egokia deritzat onengatik erlijioari, bestegatik ez ba
litz ere (120).
36

La ciencia gaya (3, 546).
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6. Hala ere, Leturiak, erlijioaren arloan, arrazoimenaren mugak, esperimentatu 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» (125).
    – «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 (119).
    – Ibiltzeak ez darama absolutorik bere sustraietan (122).
    – 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. (127)
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 anhelarle, por tener hambre de Él, antes de conocerle» («Del sentimiento trágico de la vida»): arrazionalismorik gorrienetik Ë arrazionalismo gorrienera.
    – Makurtu egin bear burua: ez daukagu egiara iristerik, jauzi baten
bidez abiaturik baizik. Eta gu geu ez gera gauza bearrezko jauzia
emateko (131).
    – Biziagoa da zorion-egarria egia-miña baño (131).
    – Iñora ez darama adimenduak, bere eziña adiraztera baizik (136).
    – Sentimenduak ez du aditzen, eskatzen baizik (136).
    – 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 gradielocuentes 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 laguntza biurtuz... Nik aukeratu ez-baña ni aukeratzea gertatu zaidalako (137).
Ondorioak (XVI. DIAPOSITIBA)
– Leturiaren erlijioarekiko jarrera modernoa da. Credo quia absurdum
(Tertuliano, II-III. m.) vs. Sinesmenaren oinarria: arrazoia (Kant, Descartes, 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 dezakean egia... zorionarekin zer-ikusirik ez du. Zertarako dut, hortaz,
gidaritzat, adimendu aul au? Zergatik nere almen nagusitzat, neure
aurka ba dago» (131). Gaur egunean, ostera, zientzilariak eta filosofoak 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 artekoa, alegia): «Erlijioari eskerrak, bizitzatik kanpora joan da gure
lorkizuna» (120)40.
  d) Leturiak hipotesi asko planteatzen ditu: arrazoimenaren eta sentimenduen 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, azkenengo 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., 136. or.. «La “eternidad”
no viene después de la vida terrena, sino que se anticipa en la temporalidad histórica».
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zerua edo infernua41, giza-antsien iturria..., baina ez ditu tesi horiek 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. Unamunok 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 korrika bada ere, Unamunoren eta Leturiaren arteko eragina (bide nabar, gogora
dezagun Txillardegik, 1957an, Egan aldizkarian, «Unamuno eragille» izenburuaz, idatzi zuela artikulua).
HIRUGARREN ZATIA
M. UNAMUNOREN LETUARIARENGAN ERAGILE?
(XVII. DIAPOSITIBA)
Sartrek eta Unamunok: zeinek eragin zion gehien Leturiari? zeinek Txillardegiri?: «Nik bi izen eman behar banitu, ene bizia markatu duten bi gidariren izenak alegia, segundo batez ere zalantzarik egin gabe hauek emango
nituzke: B. Rusell eta J. P. Sartre»42.
– Txillardegirengan Unamunoren eragina azpimarratu zuten bai Mitxelenak: «Egunkari... iturburuen billa asi ezkero, arkituko genduke noski
nor aipa. Euskaldun baten izena beiñipen, Unamuno’rena, aise etorriko
litzaiguke gogora» (10), 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 1956-7an idatzi zuen Leturiaren egunkari ezkutua; Frantziara 1961ean joan zen ihesi, eta Sartreren eragina nabarmena da Leturiarengan: a) hautatu behar eta ezina: «Ibilkizuna bearrezkoa da; ta
itsuka ibiltzekoa balitz gure betebearra» (Leturia, 123): «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 so41

Marcel).

Sartre «Infernua besteak dira». G. Marcel: . «Benetako metafisika besteak dira» (G.

42
TXILLARDEGI, «Sartre: Lekuko eta gidaria», in Pareteren kontra (Mikel Lasak euskaratua), Kriselu, 1983.
43
Berria, 07.10.06
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luziorik... bañan ibiltzea ez da elburua» (Leturia, 120, 122): «Sólo hay
realidad en la acción» (Sartre); d) gizakia bertan behera utzirik sentitzea: «Ibiltzeak ez darama absolutorik bere sustraietan» (Leturia, 122):
«El hombre está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera de
sí una posibilidad de aferrarse» (Sartre); e) gizakiaren larrimina: «Gizonaren izanak eskatzen ditu nere ustez bidegabekeria ta larrimiña»
(121): «El hombre es angustia» (Sartre) eta goragalea: «Goralaleak
ditut! Nazkatuta nago» (Leturia, 101, 103...): «La Nausée»; f) askatua
izatearen kondenazioa: «Illunpe batetik illunpe batera dijoan bidazti
itsua naiz» (Leturia, 132): «El hombre está condenado a ser libre»
(Sartre): «Bilbon nengoen ni orduan (1950, 1951az 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 barrena 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 (196570)45; eragin filosofiko edota erlijiosoa, haatik, lehenagokoa da, 1950.
urtearen ingurukoa. Txillardegik, Iñaki Gaintzarainen eraginez, Unamuno, Kierkegaard, Sartre... idazle existentzialistak irakurri zituenean:
«Intelektuak konprometituak izan nahi genuen... Sartreren eraginagatik
edo» 46.
– Eraginak eragin, Leturiaren egunkariari begira, Txillardegi bera Unamunoren eraginaren aldera makurtzen ei da nabariago Sartreren eraginari baino: Leturiaren... eleberrian «existentzialismoaren kezkak eta
problematika nagusia agertzen dira. Sinbolotan gauzaturik, aukeratu
beharrari lotutako ezinegonak azaltzen ditu, eta aukeratu ondoko egoera ezin aldatuari datxekion larridura berriak bigarren partean. Kierkegaard 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 nabarmenak izaterik ere.
44

TXILLARDEGI, «Sartre: Lekuko eta gidaria», o. cit.
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 manipulatzeko 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.
45
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M. UNAMUNO
 1. 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 Jesus51.
     c) Otoitza52.
5. Agnostiko irekia: Sinestuna? Fedegabea?
6. Prozesu luzea eta sostengatua53.
7. Nitasuna54.
8. Heriotzaren ondorengo biziraupena.
9. Lirikoa55.
10. Agonia.
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J. L. ALVAREZ EMPARANTZA
 1. Heziketa katolikoa: ez militantea.
2. Prometeo ÁË Tantalo: «Jainkoaren egarria, egiara iristerik ez daukagula» (142).
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 beharra61.
9. Intelektuala.
10. Asperdura.

4849505152535455565758

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., 130. or.: «La fe unamuniana (bizitzaren bigarren zatian) se incribe en la línea de la confianza, de la entrega a la persona de Jesús, aspecto un tanto descuidado en la teología corriente de la época. Ente elemento se repite en la parte valedora de la definición 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 confianza”. 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».
51
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 partido, 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 / Existiría yo también de veras».
56
LETURIA (131, 136...): «Bihotzean dauka bere katadera, ta ark kilikatzen gaitu zorionmiñaren 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..., 142, or: «Nork itzegiten zuen bati maitasunaz?
Aitortzeko bildur nais: Cristo! Zu al zera egiaz “Egia ta Bizitza”? Ez nuen uste, baña zure ondoondoan 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 «nostalgian» 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 dejaste, tu poema» (16, 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 sorrarazten dio Unamuno sinesgabekoari Leturiari (Txillardegiri) baino. Galdutakoaren balioa ondo dazagunari erdiragarriago agertzen zaio galera hori
(olerkietan, «nivoletan», saiakeretan, eskutitzetan...), gutxiago dazagunari
baino. Txillardegik ez dio tonu bortitzari eusten Unamunok bezain ugaritan, luze eta zoli. Hori dela eta, askoz sarriagotan agertzen dira Unamunorengan 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
64
nuestra agua la sal de la amargura» , Leturiarengan baino.
– Jesusen edo Aitaren agerpenak (Jainkoaren irudi maitagarria, alegia) askoz
ugariagoak dira Unamunorengan, Leturiarengan baino. Tratamendu diferen59

Leturia, 142. or.: «Jainkoa: etzaitut nik zuk beñere ukatu. Otoiz egin naiko nuke. Nori,
ordea, fedegabe gogor onek?».
60
Leturia, 113. 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».
61
JAUREGIZAR, A., «Joseba Leturia, Boluetatik Parisera Bilbo zapaldu barik». (61)
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, 1991, 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), 41. 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 escancia / 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 columna, resucita / sin fin linaje que hace de Dios cosa».
64
UMANUMO, M. de., Cancionero espiritual en la frontera del destierro, 14 de abril, 1928.
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te horrek sintonia ezberdinetan kokatzen du Unamunoren eta Leturiaren
Jainkoarekiko diskurtsoa. Unamunoren dikurtsoa kristaua (izandako?) batena 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 intelegible»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 absolutuaren 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) 81-88. Itzulpena in Selecciones de teología, 2007, Vol. 46,
182. zk., 119-124. 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 quebrantar 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 egunkaria hurbilagoa dago Sartreren edo Kierkegaarden egunkarietatik Unamunoren egunkaritik baino. Sartrek (Antoine Roquentin), Kierkegaardek (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 be71
hinik behin) eta Sartre ateoa .
  • 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 Jainkoari 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, arrazoiaren 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 indiscernibles: decidir que amo a mi madre quedándome junto a ella o representar 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 eragina, baina, kasurik gehienetan, eragin hori «politika» arloan gauzatzen 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 Leturiarengan. 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.
71
72
73

Ibidem: «El existencialismo ateo que yo represento».
Ibidem.
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 bukatu 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, existentzialisten kezkarik gehienak erlijioarekikoak baitira: Kant, Hegel, Nietzsche, 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 perspicacia, anotara... La filosofía en el idealismo alemán o pretendía ser religión, 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 moduan. Existentzialismo mota bat baino gehiago daude. Zer da kristau
existentzialismoa? Horretaz aritzeko, hona hemen erlijioarekiko erlazioei 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. 81-90. or.
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Esentzialismo erlijiosoa
76
Esentzia edo definizioa

Existentzialismo agnostikoa
Existentzia edo historia77

Fisika Ë METAFISIKA

Fisikoa Ë GIZAKIA

Logika edo eskolastika

Fenomenologia ÁË Arrazoi
Hutsaren Kritika
Arrazoi nahikorik gabeko
aukeratu beharra
Nahia eta ezina

Razionalismoa
Jainkoarenganako arrazoizko
«viak»
Kontzeptuak

Sinboloak (Heidegger: Poesia)

Kontzeptuaren eta errealitatearen Desproportzioa edo Muga
korrespondentzia
(meta)fisikoa Ë Arrazoirik ez
edo Misterio82.

76

Kristau existentzialismoa
Existentzia edo sinestun(ar)en
«historiak» edo esperientziak78.
Jainkoaren Erreinua edo
Proiektua. Creatio continua: in
fieri edo prozesuan.
Esperientziak Ë LILURA79
Kristoren / lehen kristauen
esperientzia
a) Bihotzaren arrazoiak80
b) Jainkoa = Jesukristoren aita
hautatu(a) izanaren arrazoiak
ematea.
Sinboloak + Jarraitzea (Leturia,
Sartre: Ibiltzea)81
83
• Misterio edo gau beltza : Ene
Jainko, ene Jainko, zergatik
utzi nauzu? gehi
• Konfiantza: Aita, zure eskuetan
jartzen dut bizia84.

Aristoteles: Homo: Animal rationale, animal religiosum.
Heidegger: Gizakia: Heriotzarako izakia. Sartre: Gizakia: Alferrikako grina..
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, imágenes, 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 filósofos y de los sabios. Certeza, certeza, sentimiento. Alegría, paz, Dios de Jesucristo. Alegría,
alegría, alegría, lágrimas de alegría». (80)
81
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 existencialismo es un humanismo: «El hombre no es otra cosa que lo que él se hace». (81)
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)
77
78
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Esentzialismo erlijiosoa
Jainko: Izate (ens) hutsa, Egia,
Lehen Motorra edo Lehen Kausa,
Azken Kausa85
Gizakia: animal rationale

Existentzialismo agnostikoa
Jainko helezina (Unamuno)
Jainko baliorik gabeko hipotesia
(Sartre)
Heriotzako izakia (Heidegger)

Heriotza: Arimaren betiko
biziraupena.

Biziraupena nahia tea ezina
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Kristau existentzialismoa
Jainko eskainia, «jeitsia»,
«Errebelatua?», «ezereztua»,
«hustua» (Fil 2, 6-11)86.
Materia biziaren
autotranszendentzia
Jainkoaren esker ona eta
dohainikoa.

8586

Ondorioa:
Item horiei guztioi begira, Leturia askoz hurbilago omen dago existentzialismo agnostikotik edo filosofia erlijiotik (erlijio filosofiatik?), kristau existentzialismotik baino.
– Lehenik, Leturiaren egunkari ezkutuan Jesusen aipu edo Jesusekiko
erreferentzia gutxi agertzen zaizkigu; hiru edo: Jauna (127), Kristo!
(142), Egia ta Bizitza (142)... Zelan kristaua izan Jesukristorik gabe?
Ex parcitate cordis os non loquitur. Unamunoren kasuan, ostera, Bibliako 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 lekurik kentzen. Baina arrazoibidearen eta otoitzaren arteko oreka ez da
Biblian edota kristau existentzialismoaren testuetan Leturiarenean be88
zalakoa (ezta Unamunoren testuetan ere ). Inondik inora.
85
HEIDEGGER, M., Identität und Differenz (1956-1957), 153: «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, 14, 15, 16, 19, 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 matemáticas incluso en el dominio de la fe, Unamuno persiguió sin duda una especie de evidencia racional 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: 1.a Zelan elkartu sufrimendua, errugabeena batik bat, eta ona
eta ahalguztiduna omen (sinesten dudan) den Jainkoa?; eta 2.a: salbamena 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 bederen, 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
90
bazen ere , oro har, positiboa (eskertzekoa) izan da bai Elizarentzat eta bai
sinestunentzat ere.
1. Existentzialismoari esker, Bibliatik datozkigun sinesmenaren jatorrizko 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 fenomenoak kontrolatzen dituena, ulertzen ez dugun (onartu behar, haatik)
91
forma txundigarri baten arabera .
2. Existentzialistei (Nietzsche, Heiddeger: Ser y tiempo) esker, sinestunok existentzia zehatz eta mugatuari: gizaki historikoari, alegia, balioa
92
ematen ikasi dugu : «Lo distintivo de la idea bíblica (SG, y existencialista) 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 231.-238. or. (89)
Arrazoi guztiz bitxiakatik. Pio XII.aren Humani Generis entzikikak (50.08.12) existentzialismoa 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) rechaza las esencias inmutables de la cosas y no se preocupa más que de la existencia de cada una
de ellas» (eskolastika hutsa).
91
SCHELLENBERGER, D, o. cit: «Entonces la divinidad ya no es responsable de nada,
porque ella lo soporta todo». (91)
92
Ibidem, 154. or.: «Heidegger cuestionó las premisas de una metafísica (SG, de una teología, religión, fe...) intemporal».
90
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3. Gizakien existentzia historikoa errekuperatzearen ildoan, existentzialistek (lehen) sinestunen historien garrantzia ohartarazi digute93: Teologia 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 errekuperatzeak 95
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, 119). «¿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 egindakoarengatik Jainko Aitaren esker ona98.
*   *   *
Badago beste eragin positivo asko erlijio zein sinesmenerako existentzialismotik sortu zaiguna, baina, gaurkoz, ez dugu gehiagorako astirik eta bukatu behar dut. Zuen arreta eta pazientziagatik, eskerrik asko.
93

Ikus SCHILLEBEECKX, E., Jesus. La Historia de un Viviente, Ediciones Cristiandad,
Madrid, 1981 eta TORRES QUEIRUGA, A., Repensar la cristología, EVD, Estella (Navarra),
1996, 61.-156, batez ere, 74. or.: «El interés fundamental de Schillebeeckx radica en reformular
hoy la experiencia cristiana original». Planetamendu hori hurbilago dago existentzialisteen esperientzatik, 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, 128. or.
JEREMIAS, J., Abba. El mensaje central del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca, 1981, 212.
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., 132. or.
98
TORRES QUIERUGA, A., ¿Qué queremos decir cuando decimos «infierno»?, Alcance,
Sal Terrae, Santander, 1995, 91. 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.
(12) 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 tozudez 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 humana más allá de los tópicos y las modas de nuestro tiempo».
(14) Ikus TORNOS, A., «La filosofía del cristianismo y de la religión en Wittgenstein», in Pensamiento, 46 (1980), 181. 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.
(17) TORRES QUEIRUGA, A., El problema de Dios en la modernidad, EVD,
Estella (Navarra), 1998, 24. or.: «Al no tener suficientemente en cuenta la diferencia
ontológica, Dios aparecería reducido a ser la causa primera: en difinitiva, el ens infinitum al lado o por encima del ens finitum, una realidad (todo lo grande que se quiera 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 intersubjetivas o públicas» eta «verdades privadas», J. A, Marinaren esanetan; ikus Por qué
soy cristiano, Anagrama. Barcelona, 2005). «Conocimientos» axioma nabarmen, logiko, 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, universales, 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 aventura de crecer», 25-40. or. Ikus Eibl-Eibesfeldt, I., Biología del comportamiento humano.
Manual de Etiología humana, Alianza, Madrid, 1993, 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 Interamerica de España, Madrid, 2003: Después, sobre todo en la cultura racionalista occidental, es la razón la que, aparentemente, al menos, asume casi el protagonismo exclusivo
del conocimiento. Sin embargo en las formas más básicas del conocer (enamoramiento, 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 necesidades 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 indiferente 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, Madrid,1960, 65. eta 71. or.: «El libro de actas, con fecha 21 de diciembre de 1879, registra 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 1880; el 1º. de octubre de 1880 se dirigió a Madrid, 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».
(61) «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 maitasunaren 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 Leturia 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-
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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., 21. 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, existencialista): «¿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 estricta antimetafísica».
(84) Ildo bertsutik? SOBRINO, J., Jesucristo liberado. Lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, San Salvador, 1991, pp. 103 ss, y Madrid 2001: «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, 126.
or.: «El seguimiento asegura que en ella están presenten los dos elementos fundamentales del misterio de Dios: “ser Padre” y “seguir siendo Dios”. Mantener dialécticamente 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, ITVREBTI, Gasteiz, 2006.
(85) Fedea, itxaropena eta karitatea dira Jainkoarekiko birtuteak (virtudes teologales). Hiru birtute horien mixing-a edo agerpena, neurri batean, kulturala edota sikologikoa omen da. Ez omen dira berdinak europar (greziar edo erromatar) kulturan, eta
ekialdeko (juduen) kulturan. Jesusen unerik sakonetan ba dirudi Jainkoarekiko esperientzarik 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 esperientzarik 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. 163. 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 podrían desvirtuar o anular. Nos parece indiscutible que nuestra historia y nuestra cultura 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».
(91) 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., 153. 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 repetidamente a la teología al yugo de un estricto pensamiento de la identidad... el axioma gnoseológico 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 histórica, 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, lamento, canto...); todo ello pertenece a la estructura cognitiva de una teología comprometida 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 instancia, 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. Harrezkero berrinprimatze ugari izan ditu. Hemen 1983koa erabiliko dugu, Elkar
argitaletxeak egindakoa.
«Uda» kapituluari buruz arituko gara: atalak, laburra izanik ere, iruzkinerako gai aski eskaintzen baitu.
Lan honi jarri diogun izenburuak, «Leturiaren uda ezkutua», kapitulu
honetan eta eleberriaren tituluan du oinarri edo aitzakia. Nola edo halako uztarketa 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 eskaintzen dute. Testu akuilagarria da.
Testuari hurbiltzeko aukerak ugariak badira ere, oraingoan bizpahiru ardatz 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 berresten 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-pertsonaiarenarekin –azken hau jadanik maiz aztertua beste zenbait toki eta alditan–
originalak dira euskal nobelaren sisteman, eleberri honetan esperimentatzen 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. Bereziki axola zaiona da edukia, mezua, ideiak, gogoetak, errealitatearen inguruko
arazo existentzialak, historikoak, linguistikoak, politikoak, eta abar. Txillardegiren 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 arrakastarekin… Baina ez zen izan “Madame la Marquise est sortie à cinq heures”
estiloan idatzitako nobela, besterik gabe gauzak kontatzen dituen nobela 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: «Txanpon batean garrantzitsua ez da txanponaren balioa, baizik eta nire eskuak 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, erlijioso, 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 samarra 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, konturatzen gara egunkari bat izateko asmoz, egunkari moldean hartua izateko intentzioz, konfiguratua izan dela, aurren-aurrena, izenburuagatik beragatik: Leturiaren
egunkari ezkutua. Titulu honek eraginik, nobela egunkari gisa irakurtzera prestatzen 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 ipiniko 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 eleberria 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?

734

EUSKERA – LII, 2007, 2

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. Egunkariarekin batera, Niaren diskurtsoaren konfigurazioak dira, adibidez: autobiografiak, 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 ezkutuak 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 errealitatez osatuak dauden egunkariak, errealagoak direnak alegia, F.
Kafka (1910-1923) edo A. Gide-ren (1889-1945) egunkariak esaterako; eta, bestetik, nagusiki fikziozkoak direnak, B. Stoker-en Drakula
(1897), J.-P. Sartre-ren Goragalea (1938), edo P. Highsmith-en Edithen 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 daitezkeen 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 pertsonan. 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 biziera propioa kontatzen du, lehenengo pertsonan. Bera da diskurtsoaren objektua: 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 nabarmendu ohi da. Are gehiago: Niaren destoleste plurala, bitan baino gehiagoko banaketa. 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 banaketa. 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 egiazkotasunaren edo zintzotasunaren irizpidea aplikatu. Ezin da kontrastatu. Aukerakoa da, librea.
Kontu desberdina litzateke alderatzea, Leturiaren egunkari ezkutua erreala den neurrian, Ni horren (Leturiaren) eta eleberrigilearen Niaren (Txillardegiren) 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 soldaduska. 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 filosofikoaren 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 bakoitzeko gertakariak jaso ohi ditu: tankera pertsonalekoak, familiartekoak, lantokikoak, harremanetakoak, eta abar, ikuspuntu pertsonalez fokatuak. Horixe da
egunkari estandar baten eduki oinarrizkoa.
Zertxobait gehiago zehaztuz: egunkariaren prototipoan, motarik ohikoenean, «intimo» adjektiboz ezagutzen den egunkarian –«egunkari intimoa»–
Niak, bereziki, bere bizitza barrukoaz, gordeaz, idatzi ohi du, barne gorabeherez. Egunkari prototipoak, besteak beste, eduki intimoak bildu ohi ditu, hau
da, besteek ikusi ezin dituzten Niaren desira, sentipen, gogaldi, bizipen, gogapen, 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, Montmartreko 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 giltzarrietara 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 izatearekin, gordea izatearekin, aurkitu gabe edo galdua izatearekin, du zerikusirik.
Isilpekoa, ezkutua, ez da, berez, eduki intimoa. Isilpeko egunkaria norberarentzat 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 distantziarik, edo, baldin badago, txikia da. Bi ekintzak batera edo ia-ia batera
gertatzen dira. Idazketa kasik gertakaria bizi den une berean ematen da. Aldibereko kontaketa, edo geroagokoa izatekotan hurbila, da.
Aldiberekotasun hori, besteak beste, aditz formetan adierazten da. Irakurleak 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:
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«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 gutxiago.
Beraz, berehalakotasuna adierazten duten aditz formak.
Gertakariak, esperientziak, ia-ia aldi berean, burutzen ari diren une berean edo berehala kontatuz, tartea arras gutxituz, egiantzekotasuna, «egia» tankera 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 kronologikoan. Oro har, egunero idatzi ohi da, eguneroko maiztasunez. Inoiz, gainera,
egunean behin baino gehiagotan. Eta egunero ez bada ere, ia-ia egunero, sarritasun handi eta erregularrez. Izaten dira, noski, aldaerak, etenaldiak, hutsuneak, 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 izenburuak, lau urtaroetakoak, ez dagozkio denbora kronologikoari, barne bilakaeraren denbora psikologiko edo sinbolikoari baizik. Tartekatzen diren datu apurrez, 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 mantendu 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, egiturarik 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 birplanteatzen, 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 aurrera, 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, parentesiak, 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 ezkutuko kodeak, siglak, inizialak, eta abar. Honez gain, inplizituak
garrantzia handia hartzen du.
d) Leturiarenean arazo sakonak ukitzen dira baina edukia gehienbat esplizitua da. Ez dago argitu beharreko koderik, klaberik, «opakotasunik», ez bada bukaeran, protagonistaren heriotzaren inguruan, non
anbiguotasunak agintzen duen.
e) Egunkarietan, detaileen, xehetasunen presentzia nabarmena da. Xehetasun gratuitoak, funsgabeak, sarritan, egunerokotasun arruntari lotutakoak.
e) Leturiaren egunkarian apenas ematen da ezaugarri hau. Egunerokotasun arrunteko zantzuak, naturaren aldetikoak ez badira, urriak dira.
Bakar batzuk «Udalehen» atalean; hortik aurrera, gorago esandakoa
errepikatuz, gero eta gutxiago. Leturiarena barne krisialdiaren, bizipen existentzialaren urrats nagusiak erakustera dago bideratua, nagusiki.
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Beraz, laburbilduz, ondorioz:
– Leturiaren egunkari ezkutuak ez ditu egunkariaren benetako prototipoa
den egunkari erreal, anonimo, ohiko, espontaneoaren oinarrizko ezaugarri tipiko guztiak.
– Egunkari fikziozkoa da, literarioa, aukera ireki eta askekoa. Jomuga
jakin baterantz zuzendua, behar ideologiko eta introspekziorako antolatua, egunkari generotik jasotako zenbait ezaugarri edo baliabide oinarrizko 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 subjektuak, 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 –funtsean– berdinjakilea da: ez du Leturia pertsonaiak dakiena baino gehiago adierazten. Honek ez du esan nahi kontalariak Leturiak dakien guztia esaten duenik, 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 interpretatzeko gai den irakurle teorikoa.
f) Irakurle enpirikoa: nobela hau egiatan irakurri edo irakurriko duen
edonor.
Instantzia hauek guztiak –eta euren beste zenbait xehetasun osagarri– irakurleak 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 probatzeko aipa genitzazkeenak; eta, agiritzat, irakurleak ezagutzen dituen bi gogoraziko 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. Aukerakoa 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 aurkitzaile, bilatzaile soila; paperen aurkitzaile eta biltzailea; transkribatzailea; antolatzaile edo moldatzailea; erredaktorea; editorea; eta abar.
Figura bitartekarien txertatzea testuan, espresuki kodetuak, ez da baliabide 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 bitartekari ere ager daitekeela: paperen gordetzailea, moldatzailea, zuzentzailea,
itzultzailea, editorea,… Hauek, ordea, ez dira testuan txertatutako instantziak
izaten; obratik kanpokoak baizik. Fikziozko egunkarietan ere, ohikoena biltzaile 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 (19421944) moldatzaileak, edo Kafkaren Egunkariaken biltzaile eta moldatzaileak.
Egunkari fikziozkoetan berriz, jadanik testuan zeinu formalez kodetuak, adibidez: B. Stoker-en Drakula edo J.-P. Sartre-ren Goragalea egunkari-nobeletan, hasierako ohar paratestual batean, euren eginkizuna zein izan den adierazten duten editoreak.
Egunkariak ez diren kontakizun fikziozkoetan ere (gutun bildumak, tankera desberdinetako eskuizkribuak,…), txertatu ohi da inoiz mota honetako
figura bitartekariren bat: editore bat, J. W. Goethe-ren Werther gaztearen zorigaitzaken (1774); aurkitzaile, itzultzaile eta transkribatzaile eginkizunak
betetzen dituzten bi figura, J. Potocki-ren Zaragozan aurkitutako eskuizkribuan (1797); aurkitzailea, N. Hawthorne-ren Hizki eskarlatan (1850); gordetzaile 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) eleberrian, Robert Lassalt-ek Jon Chaho protagonistaren kaier batzuk jaso eta bidali 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 erabakitzen 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 txertatua obran, historia jadanik aurreratua dagoela, historia nagusiaren zati zabal bat
garatu eta gero; izen arrunt funtzional batez, ez bereziz, «biltzailea», aurkeztutakoa, nor eta nolakoa den zehazki ez dakigula. Instantzia honen bidez ezagutarazten 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, estradiegetikoa 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, biltzailea 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. Bukaeran 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 argitaratzeari ematean mugatzen dena, besterik gabe, testuan eskua ezertarako sartu gabe. Kasu honetan, transmititzaile hutsa da. Halaxe, adibidez, 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 kopiatzaile 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 laguna, 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 inolako 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 transkribatzailea, edo Atxagaren «Camilo Lizardi erretore jaunaren etxean aurkitutako gutunaren azalpena» eta Pio Barojaren Itsas zabaleko pilotuak (1929) lanetakoak.
b) Itzultzailea, hots, paperetako jatorrizko testua hartu eta beste hizkuntza
batean jartzen duena, derrigorrez moldaketak eginez. Honela, adibidez, 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 bukaeran 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 pluralez 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 eramanez. Ez du ezer moldatzen edo zuzentzen; ez eta Leturiaren heriotzan ere.
Bildu eta kito.
Heriotza gogora ekarri dugunez, bide batez, galdera bat: Leturiarena buruhiltzea izan ote zen? Bere buruaz beste egin ote zuen Leturiak?
Nobela hau aztertu izan denean, ohikoa izan da Leturiaren heriotza buruhiltze moduan interpretatzea. Iruzkinlariek, oro har, historiaren bukaeran Leturiak 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 horietako bat aukeratzekotan, testuak modu nahiko argiz Leturia istripuz, zoritxarreko istripuz hil zeneko hipotesiaren alde egiten du. Xehetasunen batek
edo buru-hiltzearen susmoa indar dezake, baina istripuaren hipotesia sendoagoa da.
Buru-hiltzearen alde: jarrera etsia, «Hain nago etsita, edozein astakeria
egiteko prest nagoela» (138. orr.), eta agurra, «Agur!» (139. orr.), «Agur Altzurain 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 eleberrietan 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. Absurdua 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. Amildegitik erori bide zen» (141. orr.).
Dena den, biltzailearekin batera, utz dezagun soluzioa, gutxienez, airean:
«Hemen bukatzen da Leturia zorigaiztokoaren egunkari hunkigarria. Zer gertatu 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. Interpretazioa 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 figura txertatzeko bitarteko konbentzional moduan, jokatzen du. Biltzailea autore 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 gertakarien 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 ondoren, 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, abiatzen 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 zuzentzat hartzea, besterik ez zaigu gelditzen.
B1)a) urratsean, biltzailearen hipotesia, alegia, ez duela ezer aurkitu Leturiak 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: «Ahaztu 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 buruzko hausnarketa.
Biltzaileak, urrats hauetan, «metaliteratura» egiten du, hots, sortze literarioaz, 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 zergatiei 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 komeni den beste bereizketa bat. Biltzaileak bere teorizatzea hiru maila edo hedadura 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, tenorean, 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 Leturiarena 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 aldarterik 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 interesgarriagoa 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 aurkikunde guztiak, gaur bezala, geroan neure animak nekez goldatutako ildoan jarraitu 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 azalpena, 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 protagonistaren zoriontasun honetaz.
Batean baiezkoan da: «Zoriontsu izan al zen Leturia aro honetan? Baiezkoan 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 aurkeztean hauxe zioen: «“Eguneroko” honetan ipiniko ditut neure aurkikunde guztiak» (27. orr.).
Ez al zuen Leturiak «aurkikunderik» egin uda aldian? Aurkikunde ideologikoez 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 hutsuneak, 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 [Leturiak]? 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 lehenengo 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 saiatzen 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, paranoikoek idatzi ohi dituzte egunkariak. Eta froga gisa, bi. Bata: munduan 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 goibeltasunez 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, zuzenak dira: egunkaria idazteko arrazoi, egoera animiko benetakoak aipatzen ditu.
Gizarte krisiari gagozkiola, 1957an, Leturiaren egunkari ezkutuaren agerraldian, fede, ideologia eta abarri buruzko kezka areagotzen ari zen. Egunkarien ugaltzea ez zen harritzekoa. Asko dira orduko adibideak. Gaur egun ere
kezka, larritasuna, zalantza, nahasmena –ñabardura desberdinekoa– ez da apalagoa 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 kolektiboa, 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. Obsesiboa, hipersentibera, kezkek eta erantzukizunek abaildua; zalantzatia, erabakiak 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 bizitutako gertaera edo ekintza kulturalak komentatzen ditu, egindako irakurketak
aipatu, sortutako literatur zati zenbait bildu, eta abar. Baina barne jarrera nagusia 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, asegabetasuna,… 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 zoriontsu 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 muturrekoak. Badira, ugari, horienak bezalakoak, baina baita egunkari argitsuak baikorrak, 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: hustuketa, 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 mantsotu nahi izatea; bizitza finkatzea, bizitutakoa erabat desager ez dadin.
Argazki bat ateratzean, bisitatutako lekuen postala edo argazki liburuak 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, biziberritu ahal izateko. Idazleak bere iragana gogora ekar dezan, bizitzaren 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 iradokitzen 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 tristurari 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 horrelako gogaldirik aipatu, nolaz idatzi da horrenbeste tristurari buruz, goibelaldiak 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 tristura, 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 bakoitzaren esperientzia berezia da.
Betetasunetik, gogaldi argitsu eta bozkariotsutik, baikorretik, sorturiko
poesiaren adibideak ez dira gutxi. Besteak gehiago direla, ederkiago izkiriaturik 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– bidaztiarena», «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 badira 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 erreparatuz gero, tristurak, frustrazioak, larriuneak, paperean idatzita jartzeak lagundu egiten du baretasuna, lasaitasuna lortzen, barne tentsioa apaltzen. Biltzailearen 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 lasaibidea 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 eskaintzen 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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ERANSKINAK

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 aterea. Azkenean hemen da, mamitsua, interesgarria, dotorea, 31 ikertzailek ondua.
Liburua eskuan dugularik, burutapen hau izan dut: omenduak erabili dituen 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 Ikersailburua), 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 bibliografia guztiz ugariari so egitea aski da haren kezken ibai oparoaz jabetzeko.
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Langile porrokatua, izan ere, Txillardegi, langile argi nekaezina, euskararen
mina eta grina gazte-gaztetik zekarrena. Euskararik gabe, gure Herria hondamendira 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, Euskaltzaindiaren 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, bibliografia 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 hizkuntza bateko semea zela. Hizkuntzaren eta aberriaren egoera makurrak 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
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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 normalizatuaren 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 sakontzea. 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 présenter 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’enseignement, 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 défense 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 linguistique 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-indoeuropéennes», 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 modèle. 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 deuxième 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 Constitution 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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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’humanité, 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’Europe peut-elle suivre le modèle indien ? À partir d’une diversité comparable
–une cinquantaine de langues autochtones pour un demi milliard d’habitants– elle a commencé à s’acheminer vers une similitude de statut.
l’U.E. actuelle reconnaît les vingt et une langues officielles de ses vingtcinq 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 Européenne 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 territoire», 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 particulièrement 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 admiration et accroît notre espoir de voir se constituer un monde vraiment meilleur,
où chaque communauté pourra obtenir pacifiquement sa reconnaissance par toutes 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

MATERREREN 1623KO DOTRINA CHRISTIANA
Aramaio, 2007-IV-05
Patxi Salaberri Muñoa
Petulantzia-punttua barkatzen bazait, harrotasunez aitortuko dut bat natorrela 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 azaleratu 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 kontrarreformistek eskaintzen ez duten informazio ohargarria, hala literatura kontuez (Salaberri 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 liburura 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 andoaindarra: «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 estimable, quanto su Autor, no siendo Bascongado, aprendió la Lengua con toda perfeccion» (Larramendi 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 egiteko. Arimen zainketa baino gauza biziki arruntagoez arduratzen garenon kontsolamendurako,
edonola ere.
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Nolanahi ere den, frekuentazio neurtu hori eta Vinsonek bere Bibliographie 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 errazagoa ahalbidetzen duten liburuaren egituraketa eta edukietatik gainerakoetan ez
murgiltzea, alboratu alor horietako hainbat alderdik ere argi nahikoa ekar lezaketen arren lehen eta bigarren edizioen inguruko eztabaidara.
2. Adierazi bezala, Materreren obraren bakantasun horrek eta hain aurkitzeko 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 hipotesia egiaztatzera, garatzera edo, kasurik txarrenean, gezurtatzera. Gaiari berrikiago 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 ancien 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 baluke 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 harturik (7), ez bailuke, gure ustez, ezer funtsezkorik aldatuko.
Alabaina, onargaitzago dirudite frantses ikertzailearen bigarren galderaaieruak («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 horrela 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 oroigarri-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 jasoak (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 argigarria) (10):
LIBURU HUNEC hirur parte ditu.
Lehenbicicoan ibenitcen da Guiristinoac iaquin behar duen Doctrina declaracino 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 xxviii.era dagoen «Iracurçailleari» zuzendutako atarikoaz: 1617. urtea baino beranduagokoa 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 «Hirurgarren 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 berria, 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 debocinozco 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 declaracinoa» elkarrekin edo, nahi bada, nahasirik eskaintzen dira, hots, otoitzak eta formulak galdera-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 «Bigarren partea», azpi-izenburu gisa honako azalpen hau daramana: «Guiristinoac 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 albiste zenbait, non atzera ere egokitzapenaren berri ematen baita. Eta bitxia
irudi badakiguke ere, normalean ihardespena burutuko duen giristino ikaslearen 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 (4849 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 dagokionez, 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 lehenbicico 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 Sagaramendua: 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 declaracinoa»-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. Halatan hemen akabatcen da Doctrina Christianaren bigarren partea (175-176 or.).

Lekukotasun hauetatik guztietatik atera daitekeen ondoriorik nabarmenena, 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 bietara 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 giristinoari.
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 ausartuko ginateke esaten hirugarren partearen erredakzioaren eraginez erabaki zuela
lehen parteko otoitzen amaierak ere egokitzea eta euskarazko amaiera-loturekin 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 desberdina ematera bulkatu zuena.
Lehen adibidea «Eta guero othoitz hau latinez» (210 or.) idatzi ondoren
agertzen zaigu. Logikoa-edo zen bezala, latinezko leloarekin bukatu zuen latinezko 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 bezala, latinezkoekin. Eta hala eman zuen, 212. orrialdean hasita, hamaika (hamar 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, esaterako, nekez igaro zitekeen lehenengo ediziotik bigarrenera, larri samarra baitzen bekatu-nahasketa 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 otoitzak 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» delakoarekin 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 «Guiristinoaren 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 eskaintzen direlarik: «In nomine Patris [...], Et Filii [...], Et Spiritus Sancti [...], Amen
Iesus» (42 or.).
Hurrengo «amen» delakoa, halere, «CREDOAN dauden articulu fedezcoen 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 parteko «declaracinoa»-k lehen partean argitaratutako kredoa hitzez hitz desglosatzen 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 guztian 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.
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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 aurkezten 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 çaudena, 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, bigarren 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 formula 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 ediziokoa 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 Apostolurum 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 jasotako «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 lerroaren 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 bigarren 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 iradokitakoetatik 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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III
LIBURU-AIPAMENAK

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 alorrean 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 horretarako lanabesik okerrena. Hona gaurkoan aipagai hartu dudan ikerlana,
doktore-tesi izan ondoan egileak liburu moduan argitara emana:
Izenburua: S
 prachpolitik 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, langintza 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 ondoko 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 Europatik kanpora. Osagarrizko datua erantsi behar zaio horri, kasu honetan eta
beste zenbaitetan: hizkuntza eta kultura katalanak bilgune bizia eta agertoki zabala dute Frankfurt-eko Goethe unibertsitatean, Tilbert D. Stegmann
irakaslearen eta bere Biblioteca Catalana famatuaren eskutik. Frankfurteko giro horretan ernetako hazia da, hain zuzen, aipagai dugun lan hau.
Giro horretan jasoa du Christian Münch-ek bere formazio unibertsitarioaren 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 inguruan garaturiko alfabetatze-saioa aukeratu du berak aztergai. Hori da bere lanaren berezitasun argia (5). Ezinbestekoa gertatu zaio, horregatik, hizkuntzanormalkuntzaz 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 doktoretesia, orain liburu moduan kaleratu duena. Kataluniako Generalitat-en Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) izan du Münch-ek, neurri zabalean, bere azterlan enpirikoaren aplikaziogune 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 harremansegida. 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 gertakaria da, lehenik eta behin, Kataluniako hizkuntza-politika instituzionalaren ebaluazio-saioa egiten
saiatzen delako, ekimen horren argi-itzalak kanpotik eta barrutik begiratuz aldi berean. Horrelakorik gutxi ikusten da oro har, gure aldeotan; are gutxiago, doktore-tesietan. Aparteko gertakaria
da bere azterketa, bestalde, helduen katalanezko alfabetatze-lana acquisition-planning eta statusplanning 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 zehazteak 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 instantzia 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, bertako 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, katalanezko alfabetatze-lan horrek? Galdera-alor hori hartu du aztergaiaren muin,
eta saiatu ere galdera-muin horri erantzuten saiatu da ikertzaile alemana. Jakintza-alor batetik baino gehiagotatik edan behar izan du horretarako. Hizkuntzasoziologiari 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, kontzeptua mugarriztatze aldera. Albert Branchadell-en 1987ko «Normalització Lingüística: el concepte» 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, hizkuntza-soziologiaren sailean bereziki. Aldian behingo erdal kazetari oro-jakileen sinplekeriak maizago entzun edo jasan behar izaten ditugu, kontzeptu teorikoz eta jakite enpirikoz ondo landutako
aztertzaile kanpotarren emaitza kritiko sakonak baino. Azken era horretakoa da, katalanen onerako 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. Hizkuntzanormalkuntzaren kontzeptuaz eta bere gorabeherez inon baino gogoeta sakonagorik egin den herrialdean heldu dio langintza horri, eta horren eragina nabarmen 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 saiatu da hainbat katalan heldu, zahar eta berri, katalanez alfabetatzen, lehendik
gaztelaniaz irakurtzen eta idazten ongi baldin badaki? Zer leku izan dute jarduera 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-erabilera lotzeko saioa izan da horietariko bat. Processos de normalització lingüística: 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. Hizkuntza 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-aurreko 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’amenaça 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 alfabetatze-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 teknikoarekin zer gertatzen den. Espero dezagun, hortaz, gure arteko hainbat profesional gai izango dela lanaren muinera iristeko. Hartarako zailtasuna lukeenarentzat, 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: gizarte bidezko alfabetatze-lana bere ingurumen soziopolitikoan kokatzen du lan
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horrek, hasteko; eskolakoa gutxietsi gabe helduaroko alfabetatze-bidean zentratzen 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 eskuratzen 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 ortografia-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). Alfabetatze-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 prozesu 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 esparru 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 soziofuntzional hori kolpean eten eta ordura arte idatzizko esparrutik baztertua zegoen
hizkuntzari (funtsean, bere hiztunei) hartarako ateak zabaltzen zaizkion kasuak. Horren adibide aparta da gizarte katalana, azken mende-laurdenean, eta
horretan zentratu da ikertzaile alemana.
Hizkuntza-politika eta gizarte bidezko alfabetatze-lana uztarri berean lotzen 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, katalanez idazteko gaitasunak 1975etik hona gizarte-bizitzan izan duen bilakaera. 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 jakinen 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, aitzitik. Hala jardun du Münch irakasleak, linguistikaren esparrutik abiatuz baina
soziolinguistikaren alorrean sartuz bete-betean. Aparteko garrantzia du luzezabaleko 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, zenbaitetan, idatzizko jarduna. „Idatzizkoa« diogunean, jakina, bere esanahi soziolinguistikoa hartu behar da gogoan: irakurketa eta idazketa biltzen dituen transmisio-bide zabala, soziokulturalki landua.
I.2. Alfabetatze-bideak: eskolakoa eta helduarokoa
Argibide artezak eskaintzen ditu Münch irakasleak, alfabetatze-bide nagusiez. 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 bidezkoa ez bezala, lanbide-esparruko irakurketa «markatu»an (kasik ezinbestekoan) 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 funtsezkoa da, han eta hemen, geure hizkuntzan erraz irakurtzeko eta lasai
idazteko gaitasun funtzional-aktiboa eskuratuko badugu. Ez da egia, nolanahi 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 bezain 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 gordetzen 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 Profile 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 konstruktuak 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 esaten 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 nahirik, atal biko partiketaren ordez lau ataleko zati-banaketa proposaturik 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 hitzetan esateko, lau Bereiche-ko modeloa da bere ikerlanaren jatorrizko
matrizea:
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A: ahozko jarduera hurbila
B: ahozko jarduera urruna
C: idatzizko jarduera hurbila
D: idatzizko jarduera urruna

Labur bilduz, hurbil/urrun dikotomia erantsi diote Peter Koch-ek eta
Wulf Oesterreicher-ek ohikoari: Nähebereich eta Distanzsprache arteko bereizketa 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 aztertu nahi bada. Denbora-ardatzaren kategoria dinamikoa sartu da horrela, bere
elementu dikotomikoak lehen/orain izanik. Lau ataleko sare-taula zortzi elementuko 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 egituratu eta azken ondorioak kontzeptualki sostengatzeko. Konstruktu teoriko
(13) Gauzak xeheago analizatze aldera Nähesprachliche Praxis edo Gesprochene Nähesprache aipatzen da batetik, eta Distanzsprachliche Praxis edo Geschriebene Distanzsprache bestetik. 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 diferenteak dira, egungo Katalunian, idazmen-garapen horren ildotik. Idazmen-lanketak badu, hiztun horien mintzamoldean ere atzera-eraginik. Jakin 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 abantaila. 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 arabera, 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 berria, 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 nahasteak erabat desitxuratuko luke konstruktu osoa, eta ateratako ondorioek ez lukete behar bezalako 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, eigentlich, 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 «goraegi» jarria dagoela. Orain arte nagusiki ahoz erabili izan den hizkuntzari 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-bidean zintzilik gelditzen omen dira katalan-hiztun asko, bestela erraz
jauzi egingo luketenak ahozko jardunetik idatzizkora. Hizkuntza idatziarentzat emandako zuzentasun-arauak, hori dela bide, lagungarri
ordez enbarazo gertatzen ari omen dira Kataluniako alfabetatze-lanerako. 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 dutena. 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 konparatu. Ez gizarte-egoerari dagokionean eta ez, bereziki, language acquisition 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, euskaldun 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 soziolinguistikoago 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 idatziaren 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 nekez. 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 ikasleren (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 sakonetara jo beharrik ezinbestean. Bilakaera horren oinarrizko zertzeladez
jabetzeko, bederen, ez dago hain sistematikoki begiratu beharrik: eguneroko 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-zabaleko inkestak, benetako euskaldun-jendeak entenditu eta itxuraz erantzungo 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 hartzekoak dira, Münch irakasleak auzorako esandakoak. Zuzena da beraz,
hainbatean, ikertzaile alemanaren diagnostiko hori (18): distantziazko
jaso-formalean irabazi duguna eguneroko mintzamolde hurbilaren gazigozoan 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: erdaratiko interferentzia. Adibide xume bati helduko diot berriro ere, buruan dudana hitz bitan azaltzeko (19). Aurtengo sagardo-garaia orain
hasten dela-eta, hor egin du Euskadi irratiko esatariak bisita Astigarraga 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 gurasoetatik jaso duen hitz-altxorrak eta bere adineko herritarren harreman-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 Katalanischen, 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 hizkuntzaren 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 dokumentaziogunean konprobatzerik balegoke, seguruenik.

802

EUSKERA – LII, 2007, 2

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 besteak eskuratu dioten alfabetatzea. Münch-en karriletik genbiltzake,
beraz, horraino: bere gurasoek nekez entzundako eta (sagardo konturako behintzat) inoiz erabili gabeko «garden» erantsia lioke, euskara
idatzi jaso-urrunaz eskuratu duen ezagutza lagun, Astigarragako sagardogile 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 quedado en tierra» adierazteko aski izan da orain arte «marinel gehienak
lehorrean gelditu dira» esatearekin (21). Orain sortu zaigu joera, Astigarragan eta nonahi, «marinelen gehiengoa» gora eta «marinelen gehiengoa» behera jardutekoa.
c) Zergatik? Seguru al gaude joera horren iturburua zein den? Egia ote
da, Münch-ek esandakoaren ildotik, euskal «geschriebene Distanzsprache» dagoela joera horren iturrian, eta urrundik urrunerako
idatz-hizkuntza hori ari zaiola ohiko (orain gutxira arte, kasik erabateko) 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 katalanarekin 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 litezkeela iradokitzen baizik. Litekeena da, A ala B fenomenoa gertatzen ari
izan ordez A eta B fenomenoak gertatzen ari izatea aldi berean. Interferentziak 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 horretakoa: 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 lehentasun-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 genioke, hortaz, ondorio horri ere muzin egin behar.
Labur bilduz: on genuke guztiok, Christian Münch-en hipotesi horiek
kontuan hartuz, mintzamoldearen eta idazmenaren berritze- edo bestelakotzekontuok zertxobait zorrozten, eta aldaera bakoitzaren argi-ilunak zehazten,
saiatuko bagina. Arazo bat konpondu nahi denean, izan ere, diagnostiko zuzena 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 linguistikoak (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

804

EUSKERA – LII, 2007, 2

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 estralinguistikoa 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 Tatsache, 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 soziolinguistikoak 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 aspaldidaniko 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 hizkuntza-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. Garrantzitsua 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 (Euskaltzaindiak, azken finean) erabaki bitza erabaki beharrekoak (ortografia, hitzaltxor 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, ezikusia egiten diogun egia latz hori begien bistaratzen digu berak, katalan-hizkuntza eta hango alfabetatze-saioa hizpide harturik. Hizkuntza baten normatibizazioa ez da arauak eman eta argitaratzea soilik. Hori baino mila aldiz
konplexuagoko fenomeno soziokultural eta politiko-instituzionala da, gehiegitan ahazten badugu ere, hizkuntzaren barne-normaltze hori.
III.2. Normalització lingüística-ren mugak eta flakeziak
Katalanek sortua da, gorago esan denez, Normalització lingüística delakoa: 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-hizkuntzako mundu akademikoan, gaiari aurrez aurre heldu eta balioespen kritikoak
erantsi dizkioten adituak. Horietarikoa dugu, bete-betean, Christian Münch.
a) definizioaren lausoa: Katalanistikaren esparruan hizkuntza-normalkuntzak izandako zenbait formulazio ahul definiturik dago, bere ustean.
Definizioaren ahulaz edo, zehazkiago, lausoaz kexatzen da bera. Ninyoles hartzen du berriro aipagai, soziolinguista valentziarraren esaldi
honen lausotasun kontzeptuala azpimarratuz: «la normalització comporta sempre la consciència d’aquella distància que cal recórrer, d’un
camí que (..) ens porta d’»allò que som» a «allò que deuriem esser» (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 definizioren izaera lauso horretaz jabetzea eta definizio horietan «selffulfilling 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 etortzea, 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: hizkuntzanormalkuntzari buruzko iritzi-jarrerak eta jokamolde nagusiak ere aldatuz 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. Malgutasun-iturri da eta ez da, besterik gabe, gutxiestea komeni.
b) Konfliktu-burrukaren formulazioak ahuldu egin ditu gainerako azterbideak. Hizkuntza-normalkuntzak bezala, aparteko lekua izan du
language conflict kontzeptuak Katalunian oro har, eta bertako soziolinguistikan bereziki. Oso erakargarriak dira, alde horretatik, Jordi
Bañeres-en eta Joan Maria Romaní-ren testu jakinak aipatuz Münchek (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 desplegament 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 kontzeptuaren 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 norainokoak oso dira berariaz landu beharreko gaiak. Gure alorreko alfabetatzeesparrura etorriz, adibidez, ikasketarien eta agiridunen kopuru-kontuen
analisia ezinbestekoa da, langintza osoaren gizarte-dimentsioa begien bistatik 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, München 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 horrek, azkenik, alfabetatu berri horien katalan-hizkuntzarekiko atxikimendumoldeari?
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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 traditionellen 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 aztergai 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 normalduarekin (idazterakoan nagusi den forma batu edo estandarrarekin) aski nolahalako ezkontza (bai eta ezkon-ondoko egonezina) duela hizkuntza-soziologiak. 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 lautatik hirutan. Lautatik hirutan edo, segun noiz-nola, hamarretatik bederatzietan.
Hizkuntza idatzitik oro har, eta hizkuntza idatziaren forma bateratutik bereziki, 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 Bloomingtongo 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 hizkuntza-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 harrigarrizko garapena izan duenik Katalunian. Arrazoizkoa da, horregatik, garapen
horren zergatikoak argitu nahi izatea. Zergatik hainbat garatu den edo, gutxienez, 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-instituzional hori izan duenik batik bat. Hizkuntza-politika eta hizkuntza-normalkuntza askotan elkarren eskutik dabiltza. Baina horrek ez du esan nahi, soziolinguistikak 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 txikiagoa denik hemen: diferentea bai, agian, hainbat ikuspegitatik begiratzen bada
kontua; txikiagoa, ordea, nekez. Herri-aginteen baliabide material eta instituzionalak ez dira hemen han baino ahulagoak, kontzertu ekonomikoa dela
medio.
Han posible izan dena ezinezkoa gertatu da, ordea, hemen: ez soziolinguistika-instituturik sortu dute EAEko herri-aginteek, eta ez hangoen usainik
ere lukeen hizkuntza-soziologiazko katedra-sarerik sortu da hemengo unibertsitate publiko eta pribatuetan. Ez dakit zerk esplikatzen duen ongien, katalanherrialdeetako 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, normalkuntza-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 aurrera 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 aukera 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, ordea, 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, Andaluzian 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 objektiboetan 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 erantzunak 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 diguna. 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-eskualdeka eta udalez udal aurkeztu ditu eta Nafarroa osokoak ere bai. Emaitza
horiek koadro eta mapetan irudikatu ditu eta islatzen duten errealitate soziolinguistikoa 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 bitartez batik bat, izan duen bilakaeraren erakusleihoa da liburua. Bertan ikus daiteke emandako urratsak, oro har, handiak izan direla, euskararen lege murriztailetik 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, Erronkaribarren 7’7, eta oraindik gehiago eskualde horietako zein bertze batzuetako herrietan, 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, Tafallan 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, Etxauribarren 58, Estellerrian 24’1, Zaraitzun 36’6, Erronkaribarren 36’6, AmeskoaAllin 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, Sartagudan 22’7, Vianan 21’7.
Euskararen biziraupenerako lehen eta oinarrizko urratsa den aldetik, orain
dela hogeita bost urteko errealitatearekin konparatuz, egoera berri eta itxaropentsu 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 biziraupenerako jakitetik erabiltzera eman beharko baita urratsa, eta hizkuntzaren presentzia familia, lagunarte, karrika, kultura gune, aisialdi, administrazio zerbitzu,
lantegi, komunikabide eta abarretan bermatu eta harremanetarako tresna izatera 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
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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, hiriburuetako 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 ezagutzea, 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 etorkizuna zehatz-mehatz aztertzen ditu, eta gai honen inguruan gogoeta sakona egitera 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 kenduta. Beraz, agertzen dituen ondorioak populazioaren datuetan oinarrituta daude,
eta ez dute laginketa errorerik. Beste hitz batzuekin esanda, Nafarroako eskualdeetan euskararen inguruan gertatzen ari denaren argazki fidagarria eta osoa
eskaintzen digu.
Aurkezten dituen datu eta ondorioen arabera, ez dago zalantzarik euskara berreskuratzen ari dela Nafarroan. Franco hil osteko urteak izan ziren txarrenak 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 Etxauribarrekoak, 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 presentaban en 1986 unos porcentajes de vascofonía pírricos, y al estar situadas en
zona no vascófona, no ha habido ninguna promoción social de carácter significativo, ni del euskera ni de su aprendizaje. Cabe atribuir, por tanto, solamente
a la voluntad de su tejido social, el considerable nivel de revasquización producido, 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 euskaldunak 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 banaketa 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 baikorki ikusteko arrazoiak badaude. Lan zehatz eta ondo egindako batek adierazten digu hori.

IV
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EUSKERA AGERKARIAREN EDUKIAK
Euskaltzaindiaren Argitalpen Batzordearen erabakiz, 2007-XI-29an,
Euskera Agerkari ofizialaren berregituratzea dagokio batzorde bati, Euskaltzainburuak, 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 baitira horiek, gerora datozen irizpideak betez gero.
Joan bitez, aldez aurretik, bide berri honetan parte hartuko duten guztiontzat, 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 argitaratzen 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 zenbakietako 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, euskararekin 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 akademikoan 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 batzordekideen ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak hobetsiko dira.
3. Luzera
Bi motako testuak argitaratuko dira: ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak. 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-gakoak (gehienez ere, sei) entregatuko dira, artikulua idatzia den hizkuntzan.
5. Onarpena
Ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak onartzea Euskera Agerkariarekiko azpibatzordeari edo kasuan kasu honek izendatzen duenari dagokio. Artikulua 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 egilearen 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 «Euskaltzaindiaren argitalpen eremua», Euskera, 48 (2003) 1115-1124.
Ezarritako epeak eta aipatu baldintzak ez betetzeak artikuluaren argitalpena 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 saihestuz eta erreferentzia osoak bibliografian eskainirik.
9. Bibliografia
Bibliografia artikuluaren bukaeran emango da, oinarrizko eredu honi segituz:
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 antolatuko du. Kasuan kasu izan daitezkeen zehaztapenak edota berezitasunak argitaratzaile-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 esanguratsu 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 badago, 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 espiritua eta arima ez bada. Arima, gogo euskaltzalea, ez zaio falta Andoniri, azken
hogeita bost urtetan behin eta berriro erakutsi duen bezala. Hiztegiak, entziklopediak, 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 biribiltzeko 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 aldarrikatzen 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.
EGUNGO EGOERATIK ETORKIZUNERA BEGIRA
Andoni Sagarna Izagirre,
Euskaltzaindiko sarrera-hitzaldia

Ahaldun nagusi jauna, agintari agurgarriok, euskaltzainburu jauna eta euskaltzainok, 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 honezkero: 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 maileguzko 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 korapilatzen gauza eta noraezean zebiltzan.
Bitartean, 1906an, Alfred Schlomann (1878-1952) ingeniariak makina-atalei buruzko hiztegitxo bat argitaratu zuen, sistematikoki ordenatua, kontzeptu-sistemaren arabera, alegia, eta irudiz hornitua, sei hizkuntzatan (alemana, 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 garapenari 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 urteetan, 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 metodologiaz 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 Massachusetts-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 ahalegindu 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 metatutako 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. «Gasolina-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 dituen 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 abilezia 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. Gaztelaniaz 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 bertsoak 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 katedraduna zen adiskide katalan bat, industria-ingeniaria bera, Loiolako Santutegia bisitatzera joan omen ziren. Etxe hartako nagusiak lagundu omen zien
bisitan eta, nobizio batzuk zeuden lekura iritsi zirenean, nagusi horrek, jesulagunek 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 ziruditen 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 bezala hasi omen zen erdi totelka: jakina … baliteke … eta halako egoera gogaikarri 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 estandarraren 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 partehartzaileen 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 ortografia 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 katalunieraren katedradun eta sortu berria zen Institut d’Estudis Catalans-eko Filologia 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 berean, 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 telefono-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, euskararen 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 ingeniariak: Jean-Louis Davant, Laborantzako ingeniaritzan doktorea, batetik eta Ibon
Sarasola eta Mikel Zalbide industria-ingeniariak bestetik.
Gaurko euskaltzain urgazleen artean hor ditugu Txillardegi, Martzel Ensunza, Joan Mari Irigoien, Ramuntxo Camblong, Manuel Ruiz Urrestarazu,
Xabier Artola eta Jose Ramon Etxebarria, denak arlo bateko edo besteko ingeniariak. Eta badira beste batzuk ingeniariak izan gabe zientzietako lizentziadunak 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 informazioaren teknologiak. Ez daukat bata lantzeko bestea baztertu beharrik,
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aitzitik, esan genezake bi arloak hertsiki lotuta aurkitzen ditugula hainbat esparru teoriko eta praktikotan.
Ikus dezagun begirada laster batean zein diren hizkuntzaren eta informatikaren arteko topaguneak:
Informazio-teknologiak eta hizkuntza uztartzen dituzten hiru lan-arlo
zabal dira Hizkuntzalaritza Konputazionala, Hizkuntza Naturalaren Prozesamendua 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 horretako 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 sistema 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 teorikoenean, Hizkuntzalaritza Konputazional Teorikoa dugu.
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Jakintzagai hori Hizkuntzalaritzaren adar bat da, hizkuntzaren funtzionamenduari buruzko hipotesiak frogatzeko informatikak sortutako tresnez baliatzen dena, baina baita Psikologiaren adarra den Zientzia Kognitiboaz ere, gizakiok 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 Prozesamendua 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, ordenagailuak itzulpen-lanetan erabiltzen, bereziki errusierazko zientzia-aldizkariak ingelesera itzultzeko asmoz, pentsatuz makina horiek oso bizkorrak direla kalkuluak 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 berehala. 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 hizkuntzalaritzan 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,
0HO·ĀXNHQ HWD NLGHHQ HVDQDKLWHVWX WHRULD 0HDQLQJ !7H[W 7KHRU\ HGR
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 zituen eta aurrerapen batzuk bai, baina iraultzarik ez. 1980ko hamarkadan, makina 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 zehatzak egiteko sistema bat lortzea, baina posible litzatekeela arlo jakinetarako,
arlo horietako testu corpus handiak egongo balira.
Aditu horietako batek zioen Jaurlaritzak euskarazko itzultzaile automatikoa 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 dihardutenen arteko lankidetza bilatu behar dela eta corpusak biltzeak eta lantzeak
lehentasuna dutela. Ni ere bat nator iritzi horrekin eta uste dut Euskaltzaindiak 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 sinpleagoak 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: fonologikoak, morfologikoak, lexikalak, sintaktikoak, semantikoak, pragmatikoak,
testu-gramatikakoak, etab.

EUSKARA ETA INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIAK - Andoni Sagarna Izagirre

853

– Oinarrizko teoria sendorik gabe ezin da hizkuntza naturalaren prozesamendurik serioski garatu eta hau gabe ezin dira tresna praktiko eraginkorrak lortu. Arlo horiek eraikin baten egituraren antzera antolatu behar
dira: teoria zimenduetan, prozesamenduko tresnak gainean eta erabiltzaile 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, kalkulu-orriak, datu baseak kudeatzeko sistemak, irudiaren eta soinuaren tratamendu digitala, etab. Eduki digitalekin lan egiten hasi aurretik oso gogaikarriak, 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 hizkuntzarekin zerikusirik, baina zoritxarrez ez da horrela. Sistema informatikoak
ez du arkatzaren ibilbidea besterik gabe aztertzen; gainera hizkuntzaren prozesamendua 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 hizkuntza bakoitzerako prestatu behar da. Horren ondorioa da merkatuan hizkuntza
jakinetarako bakarrik aurkitzen direla sistema horiek.
Medikuntza-arloan beste adibide batzuk aipa nitzake, esate baterako txostenen transkripzioarekin gertatzen ari dena. Garai batean, sendagileak magnetofono 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 interpretazio-akatsak zuzentzea, behar izanez gero. Sistema berria erabilita, produktibitaWHDKDQGLW]HQGDHWDEDWH]EHVWHNRW[RVWHQEDNRLW]HNR½DXUUH]WHQGLUD
eta denbora %50-%75 jaisten da. Hori guztia ingelesez, alemanez, suedieraz,
danieraz, nederlanderaz, suomieraz, frantsesez, norvegieraz, portugesez, espainieraz, 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 esanahiaz baliatuz. Web 3.0 edo web semantikoa deritzonean, berriz, erabiltzaileek 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 bakoitzerako 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 erregistro 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 sinonimia 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 beharko 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 ordenagailuari, 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 jakinetarako 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 gertatuko 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 ezkontzak 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 dituzte 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 tratamendua eta jakintzaren transmisioa gero eta gehiago daude lotuta hizkuntzaren
tratamendu informatikoarekin. Horrela bada, ekonomiak, informazioak, jakintzak 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 hizkuntzaren 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 bilatuko 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 corpusetan 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 erreferentzia-corpusa da.
Hizkuntza bati buruzko ahalik eta informaziorik osatuena emateko prestatuta 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 hautatutako testuak eduki behar ditu erabileremu, genero, erregistro eta gainerako bereizgarriak kontuan hartu eta orekatua izateko. Hartara, erabil daiteke gramatikak, hiztegiak, tesaurusak eta beste hainbat tresna lantzeko.
Erreferentzia-corpusen xedeak hainbat izan daitezke eta izan beharko
lukete, bai hizkuntzalarientzat eta baita hizkuntza-ingeniarientzat ere. Tamainaz 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 ereduzko 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 testuak euskarri digitalean biltzea soilik.
Corpus bati benetako etekina ateratzeko, landu egin behar da, oharreztatuz. Hizkuntzaren maila guztietan jar daitezke ohar horiek: maila lexikalean,
sintaktikoan, semantikoan, pragmatikoan, diskurtsuarenean. Horrekin, testuetan dagoen informazio inplizitua informazio esplizitua bihurtzen da eta horrela 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 bestetik gorputza hartzen joango dena erreferentzia corpuseranzko bidean.
Abaguneei dagokienez, nire ustez, ikuspegi estrategiko zabal baten barruan 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 munduan beharrezkoak ditugun hainbat arlotan eskarmentua duten pertsonak
eta erakundeak. Hizkuntza Naturalaren Prozesamenduan, esate baterako, 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 ustiapen industrial eta komertzial errentagarririk Hizkuntzaren Ingeniaritzan. Gehiago esango dut: zaila ikusten dut hori lortzea planteamendu 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 errentagarritasunaren 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, Hizkuntzaren Ingeniaritzako produktuen eta zerbitzuen industria bultzatzea, hedadura handiko hizkuntzen merkatuetan errentagarritasuna bilatuz, bide batez
euskarak datorren munduan bizirik irauteko beharrezkoak izango dituen
tresnak landuz.
Mundu globalizatuan buru-belarri sartuta gaudelarik, jakintzan oinarritutako 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 honetan pasa genuen, exotiko diot ironiarik gabe, guretzat hala baitzen, eta geUR]WLN 'RQRVWLDUL DW[LNLPHQGX EHUH]LD GLRJX HPD]WHDN HWD ELRN¬   1LUHW]DW
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
¬   '21267,$
Gure Rio de Janeiro,
golko bulartsua

6RUJLQ PDLWDJDUULD
sirena maltzurra.









,JHOGRWLN8OLUD
esku harrapariz
,WVDVRD ELOGXULN
altzoan epela
Xanguruak bezala
tinki atxikitzen.
2ULHQWHWLNXKLQD
berriz ukaiten du
Ekiaren oldarra
xurgatzen aitzakiz.
Ni gabe mariñelak
heda beza bela
7LUDQRVD H]WLD
ez zaitut utziko,
$UEDVRHQ 2LDVR
Donosti, Donosti.
,+(6, Maiatz %DLRQD  RU
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irudimenez. Badut beldurra ez naizela behinere joanen. Baina funtsean horrela hobeki da, beti pentsatuko baitut Rio de Janeiro hau bestea baino politagoa
dela, txikiago delako, eta niretzat goxoagoa ere bada, beroa ez baitut ongi
jasaten. Erregeek zerbaiten gatik udako hiriburu egin zuten.
Baina gaur, Andoni, zu zaitugu hemen errege, gorte ona daukazu inguruDQHWDHXVNDUDGHQRQHUUHJLxD6HJXUNL8VXUELOHQEL]L]DUDEDLQD8VXUELOGDrrak ezin dira kexatu: gipuzkoar asko bezala, gutienetik Realzaleak izango dira
nahi gabe guzien gainetik, urtalde hobe batzuen esperantza bihotzean, eta gaur
aita-amen etxera hurbiltzea barkatuko dizue noski. Eibarzaleek aldiz niri
barka diezadatela behingo.
Zuk bederen, tanto bat ederra markatzen duzu gaur, gol bat esaten omen
da. Ez zara honen bila ibili, baina hartze zenuen, zor zitzaizun. Horren lekuko
naiz, hainbeste urtez elkarlanean ikusirik egun oso bat edo bi hilabetero,
+L]WHJL %DWXNR /DQWDOGHDQ 8=(,NR HJRLW]DQ +DOHUH KDUULWX QDX ]XUH FXUULFXOXPDN EHUULNL HVNXUDWX GXGDODULN ]XUH ODQ H]EHUGLQHQ ]HUUHQGD KDLQ GD
inpresionagarria: irakasle, ikertzaile, antolatzaile, arduradun lanak batetik,
idazlanen joria bestetik, artikulu asko, mintzaldi franko eta sei liburu.
Euskaraz idazteko, ausardia behar da. Nork irakurtzen gaitu? Non ez
GXJXQL]HQELNDLQDKDODQROD%HUQDUGR$W[DJD,W[DUR%RUGD-RVHED6DUULQRQDQGLD$QGHU/HUW[XQGLHWDQRUEDLWDKDQ]WHQGXWD"=XNOHKHQOLEXUXDHDQ
DJHUWX ]HQXHQ ©6R]LRORJLDUHQ KLVWRULDª =HU NRSHWD 2UDLQ DVNR JDUD EDLQD
SORPX]NRXUWHKDLHWDQHXVNDUD]QRUNLGD]WHQ]XHQ"6DQWXEDW]XHNGR]HQDEDW
gizon testimonial, apostolu eta profeta bakartik. Zu mutiko normal eta formala izanki oraiko itxuren arabera, hogeita hiru urteetan idazle agertu zinen, eta
QRQGLNKDVL"6R]LRORJLDUHQKLVWRULDWLN
=DLODJRULNH]LQDXUNLWX]GXGDJDEH«2OHUNLWLNKDVLED]LQHEHGHUHQEHVWH
JX]LDN EH]DOD %DLQD H] LQRUN H]DJXW]HQ H] ]XHQ DORU EDWHWLN ©VR]LRORJLDª
hitz bitxi hori erabiliz…Eta gero beste hiru liburu araberan, edo zubereraz
GLRJXQ EH]DOD ©VRUGHLª HWD ©SLVDJRª (QHUJLD   7HNQRORJLD HOHNWULNRD
  2UGHQDGRUHHQW]DNR VLVWHPD HUDJLOHDN   %HVWH EL KDDWLN ©SD[DEOHDJRDNªODQNLGHW]DQ+L]NXQW]DPLQRUL]DWXHQVR]LRORJLD  HWD(XVNDUDLUDNDVOHHQ HVNXOLEXUXD   +L]NXQW]DUL ORWXDN GDXGHQH] EL KRULHN EDUkatuko zaizkizu.
Halere, hori ote da euskaltzain izan beharra den idazle baten planta? Ez
ote zenuen pentsatzen ahal noizbait Euskaltzaindian sartu beharko zenuela?
2OHUNLWLNKDVL]]HUJDWLNH]]LQHQEHVWHJX]LDNEH]DODWHRORJLDQHGRHWDOLWHUDtura serioan sartu? Edo politikagintzan?
Haatik aipatu berri dudan zure dosierak erakusten dit ez zarela bakarrik
goi-mailako industria ingeniaria, elektrizitatean eta elektronikan espezializatua
  /HWUHWDNR GRNWRUHJR EDW HUH EDGX]X   HWD KRQD %DUW]HORQDNR
Unibertsitate Autonomoan arrakastarekin aurkeztu zenuen tesiaren izenburua:
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©$OJXQRVDVSHFWRVGHODPRGHUQL]DFLRQGHOp[LFRHQGLYHUVDVOHQJXDVª(UGL]
HUGL JXUH JDLDQ JDXGH KRU *DLQHUD IUDQWVHVH] EDGDNL]X ©V·LO YRXV SODvWª
Hemen gaur oso arraroa. Asko balio du hiztegi batua egin behar delarik mugaren bi aldeetako.
Bestalde hiztegigintza horretan, ezin gara sail tradizionaletara mugatu.
7HRORJLDQDVSDOGLGDQLNKL]WHJLDEHUDWVDGXJXHWDOLWHUDWXUDQHUH]HQEDLWHNXVWH
baino hobea. Haatik euskaldunek ez dugu denbora gehiegi otoitzean pasatzen,
ez eta olerkian. Politikaz ere gero eta gutiago axolatzen gara, agian ez dakigulako 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, hegazkina, 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. Euskaltzaindiak bere aldetik, hiztun eta idazle onaren kultura zabalean sar daitezkeen hitz tekniko eta zientifiko arruntenak bere hiztegi batura bildu behar ditu.
Maiz hitz berriak dira.
%HUD] $QGRQL 6DJDUQD EH]DODNRDN EHKDU GLWXJX JDXU (XVNDOW]DLQGLDQ
Horrez dago gaur gutartean, euskaltzain osoen konpainian eta kidetzan. Zure
GRVLHUD JRJRDQ EDLQD OHKHQLN HWD RUR] JDLQHWLN +L]WHJL %DWXNR /DQWDOGHDQ
urtez eta urtez egin duzun lana ikusirik, hiztegi horri ekarri eta ekartzen diozuna gogoan, Euskaltzaindira deitu zaitugu duda izpirik gabe. Ez da ustekabean, 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]HQHDQ HQW]XQLN 3LDUUHV /DIILWH ]HQDN DGLQHDQ DXUUHUD ]RDOD HUUHSLNDW]HQ
]XHOD %ODLVH 3DVFDO IUDQWVHV SHQWVDODUL KDQGLDN EHUH ©3HQVpHVª HGR JRJRHWD
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,
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berrogei bat milakoa izango da moldatzen dugun Hiztegi Batuaren heina, taPDLQD (WD /DILWWHN EHUDN JD]WHDJR ]HODULN ©IUDQoDLVEDVTXHª OH[LNR EDW
DJHUWXD]XHQ7RXUQLHUEDWHNLQHONDUODQHDQ%HUD]JL]RQKDQGLHQHQHUUDQDNHUH
gure muinetako zetabetik pasa behar ditugu.
Hitzik gabe nola hitzegin eta hitzerran? Gehiago ere, Platonek zioen hitzekin, hitzez eta hitzen bitartez pentsatzen dugula. Beraz hizkuntza komunikatzeko tresna bat baino gehiago da: pentsakerak sortzeko behar duen emagina, hazteko behar duen esnea, ibiltzeko behar duen makoa. Zer litzateke hitzik
gabeko mintzaira: aingeruena ote? Ala Jainkoarena? Baina hori ere ez. EskriWXUD 6DQWXHQ DUDEHUD DLQJHUXHN JL]RQ HWD HPDNXPHHL KLW] HJLWHQ ]LHWHQ KL]NXQW]DHWDKL]NHUDQRUPDOHWDQEDL,WXQ=DKDUUHDQEDL7HVWDPHQWX%HUULDQEDL
Alkoran liburuan. Usaian hitz gutiz mintzo ziren, eta gramatika motzean:
©$LQW]D]HUXJRUHQHDQ«ªNDQWDWX]XWHODULNDGLELGH]%HVWDOGH-DLQNRDSURIHten ahoz mintzatu zen, hitz eta gramatika gehiagorekin, aingeruek baino ele
jario joriagoa baitzuten profeta horiek. Azkeneko Jainkoaren hitza gizon egin
]HQ -HVXV L]HQH] 6DQ -RDQHN GLRVNXQH] EDLWD $ONRUDQ OLEXUXDN IUDQWVHV
itzulpenaren arabera. Artetik ene kezka bat: Alkoran liburua euskaraz itzuli ote
GD"%HKDUOXNH(JLDGD-HVXV-DLQNRDUHQ©DGLW]DªHUHL]DQGDLWHNHHODHWDKRU
gramatikan sartzea genuke… Dena dela bizantinismo hutsa zait hiztegiaren
JXWLHVWHDJUDPDWLNDUHQL]HQHDQ6XDUHQEDLWDQDUJLDHWDEHURDQRODEDGD]DWLWX
behar dira? Eta arnasean eguratsa eta hatsa banatu?
Hiztegigileek gramatika errespetatzen dugu gain gainetik. Hitzak hautatzean, esaldietan hartzen ditugu. Esanahiaren argitzeko, frase batzuk etsenplutzat ematen ditugu. Gramatikari lotuak egoten gara beti.

EUSKALTZAINDIAN IDAZLEAK BEHAR
Euskaltzaindian idazleak behar direla entzuten da barnetik eta kanpotik.
+RUUHNLQ DGRV QDJR %DLQD EHVWHULN ]HU JDUD JDXUNR HXVNDOW]DLQDN" ©,GD]OHª
KLW]DUHQ DW]HWLN ]HU ILJXUD MDUW]HQ GXJXQ ]HKD]WX EHKDU JHQXNH /LWHUDWXUD
SHUWVRQDO HWD OLULNRUD PXJDWX] KDDWLN ©OLULNDª KLW]D EHUH ]DEDOHQHDQ KDUWX]
hona sail horretan liburu sorta bana sortu duten idazle zenbait, euskaltzain
L]HQGDSHQ ]DKDUUHQHWDULN KDVL] DLWD ;DELHU 'LKDUFH ©,UDW]HGHUª 7[RPLQ
3HLOOHQ ,ERQ 6DUDVROD ;DELHU .LQWDQD 3DW[L =DEDOHWD -RVH ,UD]X %HUQDUGR
$W[DJD $XUHOLD$UNRW[D
Baina literatura pertsonal horretarik at, besteren obrez asko idatzi dutenetan
KRUGDXGH+DULWVFKHOKDU=DYDOD$UDQD0DUWLMD6DUDVROD&KDUULWWRQ$QD7ROHGR« .D]HWDULW]DQ +DULWVFKHOKDU /DUUH HWD JXWL HGR DVNR HXVNDOW]DLQ JX]LDN«
*UDPDWLNDNR JDLH] *RHQDJD $UHMLWD 0LUHQ $]NDUDWH«2QRPDVWLND] ,xLJR
6DODEHUUL«/LQJXLVWLND]/DNDUUD«*DLH]EHUGLQH].QRUU6DODEXUX2LKDUW]DEDO
/L]XQGLD =DOELGH 6DJDUQD 6DJUDULR$OHPDQ HWD QRVNL$QGUpV 8UUXWLD HXVNDO-
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tzainburua…Gainera, batzuek luma ur edo ardo guzietan busti dute, zikindu
JDEH(XVNDOW]DLQGLDQGHQHWDULNEDGDJRKDDWLNMHQGHDOIHUULNH]
/LWHUDWXUDQ RURNRUNL JHXUH EXUXD] PLQW]R JDUD KDXUW]DURD JRJRDQ EL]L
guzian paradisu galdu horren atzetik gabiltza. Gramatikan hizkuntza bere
buruaz mintzo zaigu, amore gatik eta hobeki balia dezagun, buruan duguna
HGHUNLHUUDQH].UXWZLJ]HQDUHQDUDEHUDKRULEDLWDOLWHUDWXUD©%XUXDQGX]XQD
HGHUNLHUUDWHDªEHUDNEHKLQERWD]L]NLGDQKLW]HWDQ+RULJX]LDHJLWHQGXJXQLN
uste hein bat ohorezki.
2UDLQKLUXJDUUHQXUUDWVEDWHPDQEHKDUGXJXJDXUNRPXQGXDUHQL]DNHUD
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.
(OKX\DU.XOWXU(ONDUWHDUHQVRUWDLOHHWDNRDL]DQLN DQ JHURHONDUWHKRUUHWDNR EXUXD   8=(,NR =X]HQGDUL 7HNQLNRD HUH L]DQ ]LQHQ HWD ]X]HQHDQ HVNXD VDUWX ]HQXHQ KL]WHJL EDW]XHWDQ )LVLND %DQND .LURONLGHD *ORWRGLGDNWLND 7HNQRORJLD PHNDQLNRD KL]WHJLHWDQ D]NHQ KRUUHWDQ DUGXUDGXQ
nagusi bezala gainera.
2QGRUHQ HQW]LNORSHGLDJLQW]DNR (XVHQRU HQSUHVDQ =X]HQGDUL 7HNQLNR
NDUJXDQ   +L]WHJL HQW]LNORSHGLNRDQ SDUWH KDUWX ]HQXHQ EDLWD 
tomoko Euskal Hiztegi Entziklopedikoan, Gazteen Entziklopedian, eta EntziNORWLN&'520HDQ
Bestalde Euskal Autonomia Erkidegoko Euskararen Aholku Batzordean
HJRQD]DUD  HWDH]XVWHNDEHDQ
Gainera Plazagunea enpresan informatikako proiektu arduradun izan zara
  HWD HVSHULHQW]LD KRUUHN DVNR EDOLR GX (XVNDOW]DLQGLDN EHUH EDOLabideetan egin beharra duen berriztapenerako.
Ber denboran eta gisa berean, erakunde, elkarte eta enpresa horien
ekarpen erraldoia ezkertzekoa zait, baita beste batzuena, bereziki unibertsitariena. Euskaltzaindiak badaki euskararen alde korrika eta lasterka ez dabilela
EDNDUULN HWD ©PDLOORWª KRULD VRLQHDQ HNDUW]HQ EDGX EHVWHHNLQ NRUULWX] GHOD
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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
VDUW]HDPHUH]L]HQXNHHQ2UDLQWRNDW]HQ]DL]X(XVNDOW]DLQGLNRDUDXGLEHUULDUL
HVNHU'XHODXUWHSDUHEDW/L]XQGLDUHQVDUUHUDQ(XVNDOW]DLQGLDUHQJDUDLEHUUL
bat iragarri zen. Egiaz, orduko hasten hasia zen, horrela esatea zilegi baldin
bada, belaunaldi berrietako euskaltzain batzuk baitzeuden bulta honetan gutarWHDQ 2UDLQ DOGDNHWD DUHDJRW]HQ DUL GD HPHULWXHQ VLVWHPDUL HVNHU (WD ]HLQ GD
oinarrizko bilakaera hori ene ustez?
Adin bateko euskaltzainak, ni barne, idazle orokorrak izan gara, «jeneraOLVWDNª PDL] SROLJUDIRDN HXVNDONL EDWHDQ RLQDUULWXDN HWD VXVWUDLWXDN JHUR
beste euskalki pare batera zabalduz joan garenak; salbuespenez kanpo, euskararen alorrean autodidaktak izan gara. Euskara batua moldatu dugu, edo hasi
bederen, larri larria. Haritz enbor gogorrean estatua baten itxura eman diogu
RURNRUNL 6LOXHWD PDUUD]WX GLRJX DL]NRUD]7[LOODUGHJL HWD 0LW[HOHQD PDLVXHQ
diseinutik.
2UDLQDL]NRODULHQRQGRWLN]L]HONDULDNEHKDUGLWXJXEHUH]LODUL]RUURW]DN
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, berritzeko, puntako teknikak baliatuz. Gu lumaren arotik boligrafora, idazmakinara
eta faxera pasa ginen. Nire ondotikoak informatikara igo dira trebetasun
KDQGL] QRU EHUH ND[D 2UDLQ$QGRQLN HUDNXVWHQ GLJX QRODNR DEDQWDLODN HWD
probetxuak atera daitezkeen tresna horren erabilera sistematiko eta kolektibo
eta publikotik.
Azken bi urteotan, zortzi euskaltzain berri hautatu zaituztegu, lehen lauak
zendu diren lagunen ondoko, azken lauak emerituen lauzkatzeko. Zortzietarik
hiru andreak zarete, ez arras erdia, baina berdintasunera joaiteko xedea hor
dago. Euskaltzaindian, Eliza katolikoan bezalaxe, ez da gehiegi presatu behar,
EDLQDKDVLJDUDHWDMRDXUUHUD
Akademia bat izanez, Euskaltzaindia nahiko gaztea da, bana beste hiruURJHL XUWHNRD ©$FDGpPLH )UDQoDLVHª IDPDWXDN ODXURJHL GLWXHODULN (] JDUD
inolaz ere horren kopia txiker eta barregarri bat, iparraldean zenbaitek uste
bezala. Bakoitzari bere fantasmak. Niretzat hau Akademia militantea da,
euskararen egoerak horretara behartua.
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Baina profesionala ere bada, eta zientifikoa izan nahi. Euskararen batasuna 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 matematiken 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 bakezaleak gara, ez inoren etsaiak. Hemendik kanpo ere, entzun nahi dutenek entzunen
GXWH%HVWHQD]DUDEHHNGLRWHQEH]DOD©/HVFKLHQVDERLHQWODFDUDYDQHSDVVHª
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 gizonak bizitza orekatu bat bizi baldin badu, ez dago zalantzarik: horrek atzetik
badu intendentzia eta zerbait gehiago segurtatzen dion pertsona bat, edo fraidea delarik talde bat: intendentea izateaz gainera, bigarren kontzientzia, erizaina, lehenago idazkaria ere, baina gaur ordenagailuak azken hau ordezkatzen
GX *XWL] JHKLHQHWDQ ,QGLDNR MDLQNR EDW]XHQ DQW]R KLUX HVNX SDUH GLWXHQ
pertsona da, hots emaztea. Nahiko lasai ikusten zaitut ibileran, nihau bezalaxe.
Beraz bizkarzain segurua badukezu, eta baduzu. Espioi barrandari batek salaWX GLW 0DUL.DUPHQ GHLW]HQ GHOD HWD DQ H]NRQGX ]LQHWHOD =HJDPDNR HUPLWDEDWHDQWDOGHW[LNLEDNHWVXDQHJRWHDJDWLN'RQRVWLDNR©&DUQDYDOªKRUUHtarik bazter eta goitik, gaur bezalaxe, baina gaurko taldea ez duzu hain
txikia.
Gainera, orduan ez bezala noski, hor daude zuen hiru alabak, Ainara
  0DLDOHQ   HWD 2LKDQD   EDLWD ELORED W[LNLDN $LQDUDUHQ
1LNROH KDPDERVWKLODEHWHNRD HWD2LKDQDUHQ$ULW] VHLKLODEHWHNRD =RULRQDN
0DUL.DUPHQ IDPLOLD RVRDUHNLQ (WD ]X $QGRQL ©H] ]DLWXJX SODLQLW]HQª
%HxDW 0DUGR EDUNR[WDU EHUWVRODULDN ©$UERWLNR SULPD HLMHUUDª NDQWXDQ ]LRHQ
bezala. Zure adinean aitona izatea, munduko gauzarik onen, gozoen eta ederrena da nire jakinean, eta luzaz goza dezazula emeritu mailara igan ondoren,
emaztearen konpainian.
(PD]WHD MDLRW]H] 2ODEHUULNRD GX]X ]HXUH DPDUHQ MDLRWHUUL /D]NDRUHQ
RQGRNRD KDLQ ]X]HQ   $PD EHUD] -HVXVD ,]DJLUUH 3HxD +DUL
esker, Goierriko euskara zure ama hizkuntza da, amaren euskaltzale senarekin
gainera. Goierriko neskei asko zor die nik uste Donostiako euskaldungoak, eta

866

(86.(5$ ² /,,  

orokorki Donostia guziak, handik asko etorri baitira neskame lanetara eta gero
KHPHQ IDPLOLDWX$LWD$VFHQFLR $VLQW[LR  6DJDUQD %HULVWDLQ GRQRVWLDUUD ]HQXHQ  PHNDQLNDQODQJLOHLNDVLDHWDQRODEDLWRIL]LRDQKDUHQELGHtik aurrera joan zara. Euskara gaztaroan galduxe zuela erran didazu, eta gero
ezkontzean erabaki familia bat euskalduna fundatu behar zuela zure ama
izango zen andregaiarekin. Beraz aitak euskara berriz ikasi zuen eta horretan
RQJL PROGDWX] MRDQ ]HQ 2QGRULR] JXUH KL]NXQW]DQ HVNROD RQD L]DQ GX]X
etxean aita-amekin.
6DLO KRUUHWDQ HJRQH] ]XUH ELUUDLWRQD ]DSDWDJLQD$YHOLQR %DUULROD LGD]OHDUHQODQJLOHL]DQ]HQ%HUHDOGLDQ]XUHDLWDN$PRUHELHWD=RUQRW]DQODQHJLQ
]XHQ ©,]DUª ODQWHJLDQ KRU EXUXHWDULNR EDW ]HODULN )HGHULFR %HODXVWHJLJRLWLD
Euskaltzaindiko idazkaria. Halako predestinazio bat bezala ez ote dago hor?
Baina predestinazioan ez dut sinesten, eta genetikan ez gehiegi, hezkuntzan
HWD LNDVNXQW]DQ RUGHD EDL 6DQ 7RPDVHN EH]DOD ©LNXVL HWD VLQHWVLª HJLWHQ
duzun lanean sinesten dut Euskaltzaindi osoarekin, eta instituzio honek geroan
HUH ]XUH DKDOPHQH] EDOLDW]HNR ©ILW[DWXª ]DLWX PRGDNR KLW] KDX EDUNDW]HQ
badidazu.
Zure aita-amen bizitza ez zen beti lasaia izan. Hogeita hamaseiko gerraren zama jasan behar izan zuten beste askok bezalaxe, ezkondu aurretik. Ama,
'RQRVWLDNR RVWDWX EDWHDQ ODQJLOH ]HJRHOD NR LUDLOHDQ IUDQNLVWHQ DXUUHDQ
ihes joan zen Abadiñora, bere ahizpa eta horren haur txikiarekin. Durangoko
bonbardaketa ikusi zuen, baita nola frankisten hegazkinek hilerrira gorpuak
erematen zituzten pertsonak bidean metrailatu zituzten. Gero amak eta familiak Bizkaiko Zailara ihes egin behar izan zuten. Hirugarren aldian Zailatik
6DQWDQGHU DOGHUD /DXJDUUHQD 6DQWDQGHUWLN LWVDVRQW]L] %RUGHOHUD$PDN ORUWX
zuen Donostiara itzultzea. Ahizpa Bordelen egon zen bere bi haurrekin. Alemanak etorri. Azkenean itzuli zen, senarra bitartean Ameriketara joanik.
$LWDN $PRUHELHWD=RUQRW]DQ ODQ HJLQ ]XHQ EHUD] PHNDQLNDQ WLN
UDVROGDGXW]DELWDUWHDQ(UUHSXEOLNDGHQERUDQWLNDUPDNHJLWHQ]LWXHQ (X]NR -DXUODULW]DUHQ DJLQGX] NR XGDEHUULDQ IUDQNLVWHQ HUDVRDUHQ
aurrean, Bilbora ihes egin zuen lantegikoekin, makinak eremanez, eta hor
segitu ber lanean. Eraso berri batek Bilbon harrapatu zituen, eta frankistek ber
lanean jarri zituzten, baina jakina euren alde.
Aitak kontatu zizun bezala, publikoarentzat hona haren inguruan gertatuULNRWUDJHGLDEHUH]LEDW/DQHNRODJXQEDW]XHQ-RQ,GLJRUDVHQDLWD)HGHULNR
Belaustegigoitiaren kotxe gidaria. Frankisten hegazkinek Durango eraso zutelarik, berehala nagusiak manatu zion hango elizara ereman zezan autoz. Eliza
hondatuan sartu orduko, Federikok emakume baten gorpua lurretik altxa zuen
HWD ,GLJRUDVL HPDQ ]LRQ KDUWX HWD HUHPDQ ]H]DQ$ODED ]XHQ$LWDN ED]HNLHQ
alaba mezala joana zela…
Holako tragediarik Espainiako Errepublikaren eremu guzian gertatu zela,
baliteke, baita gero zapalketa berdina denetara zabaldu zela. Haatik diferentzia
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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 HerriDQ KRUL JX]LD HWD JHKLDJR HJLQ GX WRNLNR KL]NXQW]DUHQ DXUND¬   2QGRULRULN
utzi duela begien bistakoa da, mugaren beste aldetik behintzat. Niretzat ageri
da hemen oraindik bakerik ez dagoela. Haatik historiari begiratuz, ikus daiteke bakea ez dela egoera naturala, ez dela berez datorren eta dagoen zerbait,
bakea eginez egiten den oreka bat dela, bakeak prezio bat baduela beti, deneWDQ .RQWXD GD ELGHVDULD ]HLQHN RUGDLQW]HQ GXHQ ,UDXQ EHKDU EDGX EDGXW
ustea denek orainduz dela, horretan ere berdintasuna behar dela, eta berdintasuna 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 DonosWLDQJDXGH(XVNDO+HUULNR5LRGH-DQHLURQ7RNLHGHUHWDJR[RDL]DWHD]JDLQ
bilgune dugu. Ezkerretik hurbil dago mendebaldeko euskalkiaren eremu naVDLD (VNXLQHWLN /DSXUGL KRUW[H %LGDVRDQ PDUDWRL HUGL EDWHNR ELGHDQ *XUH
atzetik eta gibeletik, Nafarroako lurralde zabala eta euskal Pirinio katea, Zuberoaz bukatua.
Euskal Herriko erdigunean gaude hemen, euskara batuaren bihotz naguVLDQ QDKL] ,UXxHD GXJXQ KLULEXUXD EDLQD LWVDVRULN JDEHD (JLD GD GHQERUD
EDWH]'RQRVWLD1DIDUURDNRSRUWXDL]DQ]HOD,UXxHNRHUUHJHHQSRGHULR]*DXU
holako zerbait gertatzen ari zaio berriz, politikaren gainetik, nafarren ondartza
hurbilen eta maiteena delako. Haatik Donostiaz beste sei bihotz baditu euskarak. 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 zabaOHNRHXVNDOGXQHQJDQDMRDLW]LQD

¬   .DVXNRQNUHWXEDW%LWWRU.DSDQDJDNGXHODXUWHDNNRQWDWX]LGDQDNRJHUUDRQGRDQ%LWWRUUHQDPD2W[DQGLRNRNDUULNDQHXVNDUD]HJLWHDJDWLNLVXQEDWHUDNRQGHQDWX]XWHQDJLQWDUL
berriek. Etxean zegoela, udaltzainak kaletik dei egin zion leihora ager zedin, eta isunaren berri
HPDQ]LRQHXVNDUD]QRVNLDQGUHDNEHVWHULNH]EDLW]HNLHQHWD©DOJXD]LODNªDJLDQH]DVNR]JHKLDgo. Burgosko biztanleei, tokiko hizkuntzan mintzatuz gero, ez zitzaien holakorik gertatuko.

MENDEURREN
ETA OSPAKIZUNAK

GRATIEN ADEMA «ZALDUBI»-REN
MENDEURRENA (1828-1907)

Senpere, 2007-XII-20

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 ilustrazio bat bezala dirudi. Hemen ere kantuak, edo kantikak, alegiak, gai erlijiozko edo profano, idazki serios eta irringarri maite dituen jendea. Aberriaren
eta gure hizkuntzaren apologistak, gu ere, guti edo aski, bakoitzak bere historiaren 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 Biltzarra 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 nahitez 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 literarioan 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 gorabehera 1850etik 1900era Eskual herriDQ¬   L]DQGDNR HXVNDOJLQW]D +RUUL KHOGX
behar diot beraz, aldez edo moldez. Uste baino korapilo bihurriagoa du gaiak berekin. Zer da, izan ere, euskalgintza? Intuizio bidez ongi samar entenditzen da euskalgintza hori zer den edo zer izan litekeen. Besterik da, ordea, arrazoi-bide formaOD] MDUGXQ QDKL GHQHDQ OX]H]DEDO RQDUWXULNR GHILQL]LRULN H] GX KLW] KRUUHN¬  
¬   ,SDUUDOGHNRHEDNHUDHWDJUDILDH]DJXQHQH]EDOLDW]HQQDL]KHPHQJDLQHUDNRHQRUGH]NDri. 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.
¬   ,W[XUD] ;; PHQGHDQ DVPDWXWDNR KLW]D GD euskalgintza. Artikulu-bilduma sotil baina
argigarria kaleratu zuen Jakin etxeak orain dela hogeita hamabost urte, Herriaren Lekuko izenpeDQ 5LNDUGR$UUHJLUHQ DUWLNXOXDN MDVR ]LWXHQ OLEXUXDN $UUHJL   /LEXUX KRUL[H DLSDW]HQ GX
OEHk, euskalgintza KLW]DUHQ H[HQSOX EL HPDWHUDNRDQ NR DGLELGH KRULHQ LWXUULD EHUUL]
Anaitasuna DOGL]NDULDQ DQ DUJLWDUD HPDQGDNR DUWLNXOX KDX GD ©*X WUDNHWVRNª +RU GDUDELO
R. Arregik, pare bat aldiz, euskalgintza KLW]D +LW]DUHQ D]DOSHQD ©DFWLYLGDG FXOWXUDO YDVFDª PRduan ematen du OEHN %HVWHULN HUH EDGLR DQW]HNR DOGDHUD HUDELOLD GXHOD OHKHQGLN DQ 
Salbatore Mitxelenak: euskeragintza.
S. Mitxelenaren eta R. Arregiren lau esaldiok har ditzakegu, euskeragintza edo euskalgintza
EHUDLHQXVWH]]HUGHQMDNLWHNRD ©1RQGLNHWDQRUDHXVNDOW]DOHRNLGRURNREDWDVXQRULHXVNHUDJLQW]DQ" (WD SROLWLNDQ"ª E  ©(XVNDOJLQW]DN ODQ ]DUDWDWVXDN HWD EULOODQWHDN EDLQR JHKLDJR ODQ LUDXQNRUUDN EHKDU GLWXª F  ©(XVNDOGXQJRDN LUDXWHQ EDGX JXUH EHODXQDOGLDN H] GX RQGRULR KDQGLULN
XW]LNRªHWDG ©/DQJLOHWUDNHWVDNGLUDKDXHNLGD]OH]DWDUUDN  %DLQDEHVWHHLIDOWD]DLHQ]HUEDLW
badadukate: egiten dutenak dira».
+LUXRKDUDWHUDOLWH]NHODXSDVDUWHKRULHWDWLNEDWHWLN0LW[HOHQDUHQXVWHDQeuskalgintza ez da
SROLWLNDJLQW]DH]EHKLQW]DWSROLWLNDJLQW]DMDNLQNRQNUHWXD%HVWHWLNHXVNDOGXQJRD HXVNDOKL]WXQ
HONDUWHD  EL]LULN JRUGHW]HD] GLKDUGX HXVNDOJLQW]DN ©HXVNDOGXQJRDN LUDXWHQ EDGXª  $]NHQLN
«egiten dutenak» azpimarratzen ditu andoaindarrak: -gintza horretan dago euskalgintzaren gakoa.
+RUWLN DXUUHUD H] GDJR DQ ]HLQ DQ GHILQL]LR]NR ]HKD]WDVXQ KDQGLULN (UDELOHUD
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 euskalgintza. +RU GDELO HWD EDOLDJDUUL JHUWDW]HQ GHQ KHLQHDQ KDLQEDWHQ H]SDLQOXPHWDQ DJHUL GD DOGLDQ
EHKLQ+RULGXEHUH ]LXUWDJLULD,ELOLEDGDELOEDLQD GHILQLW]HQH] GD HUUD]D
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Definizio posible ugarietako bat hautatu beharko dugu hortaz, lanari ekiteNR¬  
Definizio bila hasi orduko, berriz, eragozpen jakin batekin egingo dugu
WRSR ]HUN GHILQLW]HQ GX EDWH] HUH HXVNDOJLQW]D DVPRDN HXVNDOJLQW]DUHQ
aldeko asmoak  DOD EHQHWDQ ORUW]HQ GHQ HPDLW]DN HXVNDOJLQW]DUHQ aldeko
emaitzak " %DL DVPRD HWD EDL HPDLW]D HXVNDOJLQW]DUHQ DOGHNRDN GLUHQ NDVXHtan, bistan da euskalgintzaz hitz egin litekeela lasai asko. Argi dago, era berean, ez asmorik eta ez emaitzarik duen jarduna ezin dela euskalgintzaren
zakuan sartu. Badira ordea bestelako kasuak. Euskalgintza al da, esate baterako, 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
aldeko asmorik

ez

bai

A

B

ez

C

D

/DX VLWXD]LR SRVLEOH HVNDLQW]HQ GLWX JRLNR WDXOD KRQHN $ % & HWD '
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
KDUWX EHKDU GLWXJX KRUWD] D]WHUJDL$ % HWD & JHUWDNDULDN$N HWD %N JDX]D
¬   (JLD GD HXVNDOJLQW]DUHQ GHILQL]LR MDNLQ EDW HVSOL]LWDWX EHKDUULN H] GHOD EHWLEHWL DQW]HPDWHQ JDL KRUUHWD] MDUGXWHUDNRDQ +DOD DJHUL GD D]NHQ NDVXHWDULNR EDW EDL]LN H] DLSDW]HDUUHQ
(XVNDOW]DLQGLDUHQ ;9 %LOW]DUUHNR DNWDOLEXUXDQ (ONDUODQHDQ   *X]WLUD  RUULDOGHWLN JRrako gogoeta bideratua du Biltzar horrek XXI. mendeari buruzko euskalgintzaz, eta definiziobehar espliziturik ez da bertan ageri. Gehienik ere akta-liburuaren azpitituluak agertzen du, kontestu jakin horretan euskalgintzak zer alor biltzen dituen: hizkuntza ereduak, hiztegigintza eta
KL]NXQW]DUHQ KLVWRULD +RWV HXVNDOJLQW]DUHQ DVNL IRUPXOD]LR OLQJXR]HQWULNRD KDLQEDW DOGHWDWLN
Salbatore Mitxelenaren, Rikardo Arregiren eta abarren jatorrizko adieratik aski urrundua. Euskal
hiztun-elkartea bizirik gordetzeaz ez da hor, izan ere, aurrez aurreko aipamen handirik egiten: ez
handirik eta ez, gehienetan, inolakorik. Egia da, ordea, berariaz halakorik ez azaldu arren berekin
duela bertako hainbat artikuluk, inplizituki bederen, elementu hori ere. Ikus, esate baterako, ZuD]RUHQHWD0LUHQ$]NDUDWHUHQEHUWDNRHNDUSHQDN (ONDUODQHDQ  HWD RU 
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bat dute erkide: euskalgintzaren aldeko asmoz, berariaz horretarakoxe, bideratuak dira. Berariazko euskalgintza deituko diogu, hortaz, A eta B koadroetatik
HUDWRUW]HQ GHQ MDUGXHUDUL $OGL] & VLWXD]LRDUL DVPRULN L]DQ H] DUUHQ DOGHNR
emaitzarik dakarren jardunari, bide batezko euskalgintza esango diogu. ArgiW]HODQ[XPHKRULHJLQLNJDWR]HQGHILQL]LRRSHUDWLER]HKDW]HWDUD¬  

I.1. Berariazko euskalgintza
Berariazko euskalgintzaren definizio operatibo honetatik abia gaitezke,
hoberik ezean: soziokulturalki autorregulatzeko eta belaunez belaun transmiWLW]HNR LQGDU IDOWD] HXVNDO HWQRNXOWXUD KL]NXQW]D EDUQH  JDLQEHKHUD GDWRUUHOD
LNXVLULN¬   HUDEDW JDOW]HNR DUULVNXDQ GHOD XVWH L]DQLN HWD KDODNRULN QDKL H]
GHODULN HWQRNXOWXUD KRUUL EL]LULN HXVWHNR¬   JL]D DUWHDQ¬   GHOLEHUDWXNL¬  
egindako saio multzoa, hori da euskalgintza+RWVHXVNDONXOWXUDUHQRQEHKD¬   %HQHWDNRHJRHUDHUUHDOHDQJX]WLDH]GDW[XULDODEHOW]L]DWHQODXJHOD[NDKRULHQWDUWH
ELWDUWHNR SRVL]LRDN PDL] VDPDU DJHUL RKL GLUD KDODNRHWDQ /LWHNHHQD GD KRUUHOD DOGHNR DVPRD
EHWHEHWHD H] L]DWHD EDLQD KXWVDUHQ KXUUHQJR HUH H] JHUWDW]HD /LWHNHHQD GD HUD EHUHDQ HXVNDOgintza-saio jakinak emaitza handi-handirik ez lortzea baina lortutako hori, bere mugatuan ere,
RKDUJDUULD L]DWHD 7DUWHELWDUWHNR HJRHUD KRULHN JX]WLDN HUH NRQWXDQ KDUW]HNRDN GLUD QRVNL
erraztasunaren amorez lau situazio alternatibotara mugatu bada ere goiko azalpena.
¬   (WQRNXOWXUDEDW ©JDLQEHKHUDHWRUW]HªKRUUHNLQ EL JDX]D HVDQ QDKL GLUD EDWH]HUH
D  *HUR HWD KHUULWDU JXW[LDJRN ]HQEDNL DEVROXWX] HGR SRUW]HQWDMH] JHUR HWD JXW[LDJRN 
ageri du bere uste-sinesmen, mundu-ikuskera, balio-iritzi, eguneroko bizimodu eta jarduera konkretuan aurreko belaunaldien jarraipen sendorik.
E  %HODXQH] EHODXQHNR MDUUDLSHQ]DQW]X KRULHL EL]LULN HXVWHQ GLHWHQ KHUULWDUUDN HUH DOER
kultura nagusian indarrean dauden uste-sinesmen, mundu-ikuskera, balio-iritzi eta jardueretara makurtzen ari dira, partez.
/HKHQHQJR SXQWXDPDLHUDQ HVDQGDNR ©MDUUDLSHQ VHQGRULNª H]D WHUPLQR HUODWLERHWDQ XOHUWX
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.
.RQWXD EHVWHULN GD RUGHD DOGDNHWD W[LNLD HUODWLERNL W[LNLD  HWD KHLQ EDWHDQ DXWRUUHJXODWXD GXWH
etnokultura batzuek. Ziztu biziko aldaketa, hainbat esparrutan frenorik ia gabea eta, bereziki,
EHVWHN DVNRWDQ DX]RNXOWXUD QDJXVLDN  HUDJLQD NRQWURODWXD HGR HUUHJXODWXD GXWH EHVWH EDW]XHN
+RU GDJR DOGHD *DLQEHKHUD EL]LDQ GDWR]HQ HWQRNXOWXUHN eten larria dute beren baitan, belaun
EDWHWLN KXUUHQJRUD HWD KDODNR HWHQ ODUULULN H] GXHQ QDEDUPHQNL DXWRUUHJXODWXDJRD GHQ  DX]R
kultura sendo baten gero eta mendekoago bihurtuz doaz. Bigarren puntuko transetnizazio partziala 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.
¬   (XVNDOJLQW]D H] GD bakarkako jarduna, talde-lanean eztabaidatzen, adosten eta hezurPDPLW]HQ GHQD EDL]LN +RUUHN H] GX HVDQ QDKL EHWL HWD QRQDKL OX]H]DEDOHNR PDVDIHQRPHQRD
GHQLN HXVNDOJLQW]D -DNLQ EDGDNLJX HOLWH HWD SURWRHOLWH EDW]XHQ HUDJLQD ]HU HVDQLN H] JLGDULW]D 
bereziki zabala dela bertan. Euskalgintzak gizarte-giro bat behar du, ordea, eratzeko eta elkarODQHDQJDUDW]HNR )LVKPDQ  HWD  
¬   +RWV HWQRNXOWXUD KRUUL EL]LULN HXVWHD L]DQLN MDNLQDUHQ JDLQHNR [HGH EDNDUUD HGR [HGH
nagusietariko bat.
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rrez hainbat eragilek, perspektiba soziokulturaletik eta elkar-lanean, eratutako
HNLPHQVRUWDUL HVDWHQ ]DLR HXVNDOJLQW]D¬   %HUDULD]NR HXVNDOJLQW]D GD KRUL
etnokultura horri bizirik eusteko deliberatuki, berariaz egiten dena.
(VDQ EHUUL GHQH] NXOWXUD] EHUWDNR HWQRNXOWXUD WUDGL]LRQDOD] HWD EHUH
PRGHUQL]D]LRJDUDSHQD]  GLKDUGX HXVNDOJLQW]D KRUUHN H] KL]NXQW]D] EDNDUULN¬   (XVNDUDUL EL]LULN HXVWHQ HWD KXUD ]DEDOW]HQ VDLDW]HD EDGD HXVNDOJLQtza. Ez da hori bakarrik, ordea, bere zeregina: etnokultura osoa du euskalginW]DNJRJRDQ¬  (WQRNXOWXUDRVRDULHXWVLQDKLGLREL]LULN+RULJRUGHQDKLGX
eta, ahal delarik, indarberritu.

I.2. Bide batezko euskalgintza
(XVNDO HWQRNXOWXUD KL]NXQW]D EDUQH  JDLQEHKHUD GDWRUUHOD MDNLQLN EDLQD
galera hori eragozteko berariazko asmorik gabe, etnokultura horri bizirik
eusteko lagungarri gertatzen diren ekintzak bideratzea, hori da bide batezko
¬   .RQWXDQKDUEHGLGHILQL]LR]DEDOOD]RDGHODJRLNRKRULVDLRDUHQD]NHQKHOEXUX]HKDW]LN
HUDJLOHQDJXVLULNHWDORWXUDPROGHSROLWLNRLGHRORJLNRMDNLQLNDXUUH]PDUNDW]HQH]GXHQD+RULGD
nire ustez, XIX. mendearen bigarren erdian ipar Euskal herrian bizi izandako euskalgintzaren azterbiderako 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
EHUHRVRDQMRUUDW]HNR/RWXUDULNEDGXNRQW]HSWXKRUUHNeuskaltzale hitzarekin eta euskaltzaletasunDUHNLQ +DLQ DVSDOGL H] GHOD D]DOW]HQ VDLDWXD QDL]HQH] =DOELGH    LQJHOHVH]NR language
loyalty edo language loyalism terminoen euskal korrelatoa da euskaltzaletasun hori.
Euskaltzaleen asmo-egikerak biltzen dituen kontzeptu abstraktua da euskaltzaletasuna. Euskaltzaleek diseinatzen eta, partez edo osoz, aurrera daramaten langintza da, bestetik, euskalgintza.
Euskalgintzaren atal linguistikoa, zehatzago esanik. Bada azken horretan, halaz ere, ñabardura arJLULN HXVNDUDUHQ DOGHNR MDUGXQD HUGDUD] LSDUUDOGHDQ IUDQWVHVH] KHJRDOGHDQ JD]WHODQLD]  ELGHUDWX
izan da maiz. Erdarazko euskaltzaletasuna, askotxotan bascophilie KHJRDOGHDQ vascofilia deitua,
DVNL ]DEDOD L]DQ GD VHNWRUH EDW]XHWDQ ,]HQGDSHQ ELDN EDWHWLN euskaltzaletasuna, bestetik bascophilie edo vascofilia H]GLUDEHWLEHWLJDX]DEHUDL]DQ orientazio nagusiz uztarkide izanik ere. Ez
dira gauza bera izan 1890-1900 inguruan, neurriz edo intentsitatez bederen: une horretan euskaltzale eta bascophile (vascófilo) PRWD HGR JUDGXPDLOD GLIHUHQWHNR L]HQGDSHQDN ]LUHQ +LULDUW
8UUXWLN KRQHOD ]LRHQ HNR PDLDW]DUHQ HDQ /RXLV (W[HEHUULUL HJLQLNR HVNXWLW] EDWHDQ ©0RQVLHXU%URXVVDLQQ·HVWSDVVHXOHPHQW©EDVFRSKLOHªLOHVW©HVNXDOGXQSKLOH-HGRXWHTXHQRXVD\RQV
XQOHFWHXUSOXVDVVLGXSOXVIHUYHQWHWPHLOOHXUMXJHEDVTXHEDVTXLVDQWª &KDUULWWRQD 
Vascofilo eta euskaltzale NRQW]HSWXHQ DUWHNR EHUH]LWDVXQDN ]HQEDLWHWDQ JDWD]NDN  DVNL H]DJXQDN
HWD HVSOL]LWXDN L]DQ ]LUHQ RUREDW JDUDL KDUWDNR +HJR (XVNDO KHUULDQ LNXV$]NXHUHQ   HWD
9ko Euskalzale astekaria. Euskaldun-erdaltzalearen tipifikazioa aparte tratatzekoa da.
¬   ©.XOWXUDªGLRJXQHDQ7\ORUHN  DQWURSRORJLDQHQW]XWHWVXHJLQGDNRGHILQL]LRDUHQ
ildotik gabiltza. Definizio horrek berekin ditu, hortaz, gizakiok gizartearen kide garen heinean
geurekin ditugun uste-sinesmenak, jakite multzoa, baloreak eta iritziak, ohiturak eta jarduera
PROGHDN 7UDGL]LR DOHPDQ ]DKDUUDJRWLN KDUWXD GX 7\ORUHN Primitive Culture-ko definizio hori:
buru-bihotzen eta izpirituaren berezitasun etnonazional jator, historikoki sakon eta beste inork ez
EH]DODNRDNDGLHUD]WHQGLWXEHVWHDNEHVWHNXOWXUDUHQDGLHUDDOHPDQKRUUHN )LVKPDQ 
¬   (JLD GD RUGHD QRODQDKL HUH OHNX QDJXVLD GXHOD KL]NXQW]DN HXVNDOJLQW]D KRUUHWDQ
kulturaren osagai izanik ere hizkuntza, bere osagai zentrala da euskalgintzaren esparruan.
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euskalgintza. Ondorioetan oinarritzen da bide batezko euskalgintza hori. Ez,
halere, ondorio guztietan: berariazko asmo positiborik gabeko emaitza positiboek 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,
ELGHEDWH]NRDJDUUDQW]LWVXDJRHUHEDL¬  ]HQEDLWDOGLWDQ.RQWXDQKDUEHGL
esate baterako, hizkuntza eta kultura nagusien aldeko plangintza eta jarduna
ELGHEDWH]NRDL]DQRKLGHODPDL]DVNR¬  
Azterkizun dugun epean eta lekuan, 1850etik 1900ra arteko Eskual herrian, 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 euskalgintzak, 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
HJXU EHUHNLQ GXHOD HW[HUDW]HQ GHQD" 1RQ GDJR HJXUNHWDULDUHQ HGR HJXUNHWDUL
H]GHQDUHQDUWHNRPXJD"1RL]WLNKDVWHQGDHJXUNHWDULDHJXUNHWDULL]DWHQ"
/DXVRD HWD PXJDW]HQ ]DLOD L]DQLN HUH NRQWXDQ KDUWX EHKDUUHNRD GD ELGH
EDWH]NRHXVNDOJLQW]D¬  1HNH]HXVNDOJLQW]DUHQLNXVSHJLRVDWXHWDRUHNDWXULN
eskura dezakegu, oro har, jarduera hori ere kontuan izan gabe. Aparteko garrantzia izana du gainera, azterkizun dugun epean, bide batezko euskalgintza
KRUUHN$GLELGH EL HPDQJR GLWXJX GLRJXQDUHQ DUJLJDUUL /XLV /X]LDQR %RQDparte printzearen euskalaritza batetik; Eskualduna aldizkariaren inplementazioODQDEHVWHWLN+RUUHOD
D  /XLV /X]LDQR %RQDSDUWHUHQ WLN HUD DUWHNR DVPR QDJXVL HWD
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, nahiago bada, garai hartako euskalaritzaren sustatzaile, antolatzaile eta
¬   .XOWXUD KDQGLQDJXVLHWDQ H] GDJR GXGDULN WHOHELVWDNDWH RIL]LDODN H] GLUD KDLHWDQ
EHUWDNRKL]NXQW]D QDJXVLD LQGDUW]HNR[HGH]HUDWXDNL]DWHQH]HVNRODNEHUHQKL]NXQW]DJDUDW]HNRDVPR]GHILQLW]HQ+L]NXQW]DH]GDKDODNRHWDQEHUDULD]NR[HGHGHNODUDW]HQ2QGRULRHLEHJLUDtzen bazaie bistan da, ordea, kultura bizkortu, hedatu eta garatzeari begira eragin bizia izaten
dutela «berez beste zerbaitetarako» hartu ohi diren erabaki horiek.
¬   %LGHEDWH]NRDHWDLQSOL]LWXDEDLEDLQDH]XVWH]XVWHJDEHNRD(]H]LQEHVWHDQEHKLQW]DW
¬   *DX]DN D]NHQ PXWXUUHUD HUDPDQGD HXVNDOJLQW]DUHQ DOGHNR DVPR DUJLULN JDEHNR HNLmenak, bestelako asmoz mamiturikoak eta, are, kontrako asmoz eratuak bide batezko euskalgintzaren 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
DODH]JDOGHW]HNRDOLW]DWHNHHOD$VPRULN DVPRDUJLULN JDEHNREDLQDHPDLW]DRKDUJDUULNRHNLPHnak bide batezko euskalgintzatzat hartzea arrazoizkoa dirudien bezala, punta-muturreko beste kasu
horiek zail da euskalgintza gisa aurkeztea.
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PH]HQDV¬   (XVNDODULW]DQ MDUGXQ ED]XHQ HUH QDJXVLNL HXVNDOJLQW]D
sustatu zuen bide batez Bonaparte printzeak. Bide batezkoa izate hori
ez da, noski, oharkabean pasea etxekoen buru-bihotzetan: hortik datorkio sona, euskalaririk euskaltzaleena izandakoarena.
E  *DWR]HQ NRPXQLNDELGHHQ HVSDUUXUD %HUGRO\ HUUHSXEOLNDUUDN DQ
sortutako Le Réveil Basque HWD /RXLV (W[HEHUUL ERQDSDUWH]DOHDN DQ
jalgiarazitako Eskualduna aldizkariak ez ziren sortu euskarari eta euskal
kulturari bizirik eusteko. Are gutxiago euskal etnokultura indartu, modernizatu eta hedatzeko, edota euskararen erabilera jaso-formala arautu eta
garatzeko. Deputatu-gai «gorri»ari edo «xuri»ari hauteskundeetan laguntzeko sortu ziren, lehenik eta behin, astekari horiek. Gero ere, bizirik iraun
zuten artean, alderdi- edo bloke-organo ideologiko argiak izaten jarraitu
]XWHQ )UDQW]LDNR ,,, (UUHSXEOLNDUHQ EDLWDNR HVNHPDQ MDUGXQLN ERWHUH
politiko-operatiboa eskuratzeko, atxikitzeko edo zabaltzeko erreminta izan
ziren berez, lehenik eta behin, Le Réveil Basque eta Eskualduna +RUL
]XWHQEHUDULD]NR[HGHH]HXVNDOJLQW]DUHQLQGDUJDUUL DUHJXW[LDJRJLGDUL 
izatea. Bistan da ordea euskararen eta euskal kulturaren lagungarri ere
JHUWDWX]LUHOD]HLQEHUHQHXUULDQ¬  EDWDHWDEHVWHD(XVNDOGXQMHQGHD
herritar-jende xehea bereziki, euskara idatziaz baliatzera eraman zuten.
+L]WXQ DUUXQWHQ HUUHSHUWRULR OLQJXLVWLNRDQ DPDKL]NXQW]D [XPH ]XWHQ
mintzaire xumeari, ordura arte ia ahozko jardunera mugatutakoari, idazlangintzaren 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
]DEDODJR EDWHQ SDUWDLGH ELKXUW]HQ ODJXQGX ]XWHQ +L]WXQHONDUWH KRUUHQ
kezkak, asmoak eta beldurrak era informatuagoan kontrastatzeko gai bihurtu zen horrela eskualdun-jende hura, euskalduntasunaren kontzientzia
¬   ,W[XUD] ILORORJLD KXWVKXWVH]NR HNLPHQ ]LUHQ DUJLWDUDW]HODQHN HUH ED]XWHQ EHVWHODNR JLzarte-eraginik berekin: Intxausperen Le verbe basque argitara eman zuenean 1858an, adibidez,
aditzaren berezitasunez ohartarazten laguntzeaz gainera euskararen dignifikazio ideologiko-intelektuala sustatu zuen Bonaparte printzeak. Dignifikazio hori foro akademikoetan, jende ikasiaren artean, 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-beKDUUH]NR SDXVRD ]HQ GLJQLILND]LR KRUL ,UDXOW]D +DQGLD] JHUR]WLN EHGHUHQ SODQR VR]LRNXOWXUDOHDQ
ekonoteknikoan eta politiko-operatiboan jasandako gaitzespen-bazterreratzeen ondorioz gainbehera
]HWRUUHQ NRQVWHOD]LR HWQRNXOWXUDODUL EDWH] HUH KL]NXQW]DUL  EL]LULN HXVWHNRWDQ %HUULNXQW]D QDEDULD
]HNDUUHQ ,QW[DXVSH%RQDSDUWHHQ ODQDN KL]NXQW]DUHQ EHUH]NR GRDLDN SHUIHN]LR XVWH]NR DN HWD JDrapen-aukerak azaleratzen zituen lan horrek, inork gutxik aurrez aurre ezezta zitzakeen eran. Eginkizun 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.
¬   /DJXQJDUUL EDNDUULN H] KDOHUH EHUHQ DVPR QDJXVLD ]HQEDLWHWDQ EDNDUUD  EHVWH EDW
zelarik, aldeko eta kontrako ondorioak ekarri zituzten batak zein besteak, ez aldekoak bakarrik.
=HQWUDOWDVXQ KDQGLULN ]HQEDLWHWDQ LQRODNRULN  JDEHD JHUWDWX ]HQ EHUWDNR HXVNDOJLQW]D KDLQEDW
kasutan. Eragin bortitzekoa, erlatiboki funtsezkoa, izan zen aldiz beste zenbaitetan. Bide batezko
euskalgintza izan zen bertakoa, ez berariazkoa. Baina euskalgintza, nolanahi ere.
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HWD EDOLRLQGDUUD DUHDJRWX] EHUHQ EDLWDQ +RUL JX]WLD HXVNDOJLQW]D GHQLN
QRODXND"%LVWDQGD%HUGRO\UHQDVPRQDJXVLDH]]HODKRUL(W[HEHUULUHQD
HUHH]H]WD-HDQ+LULDUW8UUXWLUHQDHUHKDLQEDWHDQ;HGHDN[HGHRQGRULR
DUJLD L]DQ ]XWHQ RUGHD EL DUJLWDOSHQ KRULHN HWD EHVWH KDLQEDWHN¬  
mendeetako tradizioak lejitimatua zuen eliz-esparruan ez ezik beste zenbait 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.
/DEXU ELOGX] %HUDULD]NR HWD ELGH EDWH]NR HXVNDOJLQW]D ELDN L]DQJR GLtugu kontuan Adema-Zaldubiren garaiko asmoak, jarduna eta emaitzak azterW]HUDNRDQ (XVNDOJLQW]DUHQ HWQRNXOWXUD]NR H] KL]NXQW]D KXWVH]NR  GHILQL]LR
zabalari atxikiz, XIX. mendearen bigarren erdian Iparraldean izandako euskalgintza molde biak aztertzen saiatuko gara gaurkoan. Arrazoizkoa denez berariazkoari eskainiko zaio, halere, lekurik handiena.

II. ADEMA-ZALDUBI ETA BERE GIZARTE-GIROA
(KXQXUWHEHWHEHUULGLUD*UDWLHQ$GpPD©=DOGXE\ªKLO]HOD¬  /DSXUGLNR 6HQSHUHQ MDLRD DQ DQ %DLRQDQ KLO HWD VRUWHUULDQ HKRUW]LD EHUH
garaiko idazleen eta euskaltzaleen artean begiramen berezia izana du Adema=DOGXELN¬  +DODL]DQDGXLSDU(XVNDOKHUULDQIUDQWVHVHXVNDOGXQHQDUWHDQ
+DODWVXOLWHUDWXUD]NRHWDOLWHUDWXUD]KDUDLQGLNRNRQWXDNGLUHODPHGLRKHJRDOdean. Eliza-kantikak eta alegi-neurtitzak kontuan hartzekoak dira, bistan da,
Adema-Zaldubiren balioaz eta famaz ongi jabetzeko. III. Errepublikaren hasiera-aldian egindako ziri-bertsoak eta une batetik aurrera, neurtitzez eta hitz
ODX]HXVNDOJLQW]DUHQJRUDLSDPHQH]RQGXWDNRLGD]ODQVXWVXDNHUHEDL¬  
Gizonaren esan-eginez gainera bere gizarte-giroa ere kontuan izan behar
da, orduko amets-gorrotoak, egitasmoak eta emaitzak xuxen juzkatuko badi¬   $XUUHUDJR DLSDWXNRGLWXJXQ HJXQDULDOPDQDNHNDGLELGH]
¬   %HUH GHLWXUD DGPLQLVWUDWLERRIL]LDOD HWD MHQGDUWHNR L]HQJRLWLD ]RUURW] EHUHL]WHQ ]LWXHQ
DQW]D$GHPD=DOGXELN+RQHOD]LRHQEHUDNDQ©1LNELL]HQHGRILUPDEDGLWXWEDW$GpPDHQH
familiakoa gauza edo eskribu serioetan, eta apheza gisa Elizakoetan ezartzen dudana; bertzea ZalduE\JDX]DSURIDQRHGRSROLWLNDNRHGRNDQWXLUULHJLWHNRHWDQDJHUW]HQGXGDQDª 2QDLQGLD 
¬   0RQRJUDILD]DEDOKDQGLULNH]EDGDJRHUHVHQSHUHWDUUD]LQIRUPD]LRHGHUULNEDGDKDQ
KHPHQ MDVRD .RQWXDQ KDUW]HNRDN GLUD EHUH]LNL 'DUDQDW]   9LOODVDQWH   ;DUULWRQ
&KDUULWWRQ E  HWD %HQJRHW[HD   ,QIRUPD]LR KRULHQ RVDJDUUL D]WHU GDLWH]NH EHVWDOGH
(WFKHSDUH  7DX]LD  ;DUULWRQ &KDUULWWRQDHWD *RLHQHW[H *R\KHQHWFKH
 8UNL]X   =DOELGH   'XKDX   HWD7RX\URX3KDJDEXUX  
¬   =D]SL(XVNDOKHUULHQEDWDVXQDVPR]NRNDQWXDDLSDWXRKLGDVDUULEHUHHXVNDOW]DOHWDVXQ
suharraren erakusgarri. Gogo-nahi hori zehaztekotan hitz lauzko zenbait lan ere kontuan hartzekoa
GD RUGHD 3LDUUHV ;DUULWRQHN    0DQH[ *RLHQHW[HN   3LHUUH 7DX]LDN HWD EHVWHN
argi asko azaldua dutenez.
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WXJX¬   *RJRJLUR MDNLQHDQ EL]L L]DQ ]HQ =DOGXEL JL]DNL JX]WLRQ PRGXDQ
Bere garaiaren fruitu da Adema, gogo-giro haren eragile eta zirikatzaile izateaz 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, Baionako seminario handitik «ikusten» zuen gizarte-giroa gauza bat zen; handik
EHUURJHLWD KDPDU XUWHUD DQ  +HQGDLD+RQGDUULELHWDQ EL]L L]DQ ]XHQD
aldiz, oso bestelakoa. Ipar Euskal herrian ere transformazio demografiko,
ekonotekniko, politiko-operatibo eta soziokultural handiak gertatu ziren menGHHUGL KRUUHWDQ +RUUHOD HWD GDWXRLQDUULHL GDJRNLHQH] EDWH] HUH 0DQH[
*RLKHQHW[HUHQ D]DOSHQ H]DJXQHUD *R\KHQHWFKH    LVXUL] EHJLDN
kontuan izatekoak ditugu Ademaren garaiko transformazio hauek.

II.1. Transformazio demografikoa
Biztanlez hazi egin zen Iparraldea, alde batetik: 1850ean baino bizilagun
JHKLDJR ]LWXHQ HDQ +XVWX HJLQ ]HQ RUGHD DOGL EHUHDQ (XVNDO KHUULWLN
kanpora joan ziren bertako seme-alaba anitz. Beste eskualdun asko, azkenik,
aldatu egin zen lan-lekuz eta bizigunez, bertako edo berrikitan kanpotik etoUULWDNR HUGDOGXQHNLQ QDKDVWX] +LUX IHQRPHQRDN JHUWDWX ]LUHQ EDWHUD ,NXV
ditzagun banan-banan:
D  -DLRW]DWDVD KDQGLDN L]DQ ]LWXHQ GXGDULN JDEH JDUDL KDUWDNR (VNXDO
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 etnokultura jatorraren belaunez belauneko jarraipenari.
E  +D]NXQGHKRUUHQRQGRDQED]HQRUGHDHWQRNXOWXUDMDWRUUDUHQNRQWUDNR
elementu demografikorik: Eskual herriDUHQ EDUQHDOGHWLN RKLNR HWQRNXOWXUD HWD KL]NXQW]D EHUD EL]LHQLN ]HXGHQ HVNXDOGHHWDWLN  OHNXDOGDW]H
bizkorra hasi zen gertatzen: ez noranahi, frantsesezko gizarte-bizitza
]DEDOGXHQLN ]HJRHQ /DSXUGLNR NRVWDOGHUD HWD )UDQW]LD RVRUD¬   EDLzik. Barneko Eskual herri MDWRUUD KXVWHQ KDVL ]HQ HWD /DSXUGLNR NRVtalde modernoa, trenbide berriaren alboko zenbait herri-gune bereziki,
¬   2Q OLW]DWHNH DOGH KRUUHWDWLN EHUH DGLQNLGH ]HQEDLW JRJRDQ L]DWHD$GHPD=DOGXELUHQ
XUWHEHUHDQ DQ MDLRHWDXUWHEHUHDQ  KLO]HQ:HQWZRUWK:HEVWHU8UWHEHUWVXDQMDLRDN
GLUD RUREDW -XOHV 9HUQH QREHODJLOHD   HWD 0DULD (XJHQLR GH 0RQWLMR HQSHUDWUL]D
 
¬   'HVNULEDSHQ ]HKDW] EDWHN PDWL]DWX HJLQ EHKDUNR OXNH HVDOGL KRUL )UDQW]LD RVRUDNR
emigrazioaren zenbatekoa xeheago aztertu beharko litzateke, batetik. Maulera, Donapaleura eta
+D]SDUQHUD JHUWDWXULNR MHQGHELOW]HD HUDQWVL EHKDUNR OLW]DWHNH EHVWHWLN %DGLUXGL JDLQHUD D]NHQ
kasu horretan etnokulturazko jarraipen-bideak beste paradigma bati eutsi ziola.
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]DEDOGX]MRDQ]HQ¬  LQJXUXWLNDXUUHUDEHUH]LNL%DLRQDDOGHD
EDWH]HUH0LDUULW]H 'RQLEDQH/RKL]XQHHWD+HQGDLDJRJRUKD]L]LUHQ
bai inguruko edo barnealdeko eskualdunez, bai kaskoin-frantsesez eta
bai, oro har, Belle Epoque haren erakarmen-liluraz batetik eta bestetik
HWRUW]HQKDVLWDNRSRSXOD]LRKLULWDUNRVPRSROLWD]¬  
F  (VNXDOKHUULDUHQEDUQHDOGHWLNNRVWDOGHUDNRHWD)UDQW]LDRVRUDNROHNXaldatze hori bezain handia, edo handiagoa, izan zen, azkenik, Ameriketarako emigrazio-joaira. Eskualderik eskualdunenak izan ziren
HPLJUD]LRLWXUULQDJXVL¬  $PHULNHWDUDNRMRDLUDKRULIXQWVH]NRDGD
mende-erdi horretan Eskual herriak izandako transformazio demograILNRD][X[HQMDEHW]HNR¬  (]GDHUUD]HVDWHQIHQRPHQRELKRULHWDQ
.RVWDOGHUDNROHNXDOGDW]HDEDWHWLN$PHULNHWDUDNRMRDLUDEHVWHWLN ]HLQ
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 aurrera, gero eta sarriago.

II.2 Transformazio ekonoteknikoa
Batez ere laborariz eta artisau-langilez osaturiko Eskual herri tradizionala ahuldu egin zen, eta kargudun-enplegatu ugariko estruktura sozioprofesio¬   ©/H3D\V%DVTXHLQWpULHXUVHGpSHXSOHIRUWHPHQWHQWUHHWDODSHUWHHVGH
 SRXU UHWRPEHU HQ  j  3DU FRQWUH FHUWDLQV VHFWHXUV GH OD &{WH FRQQDLVHQW OD SUHPLpUHYDJXHG·XUEDQLVDWLRQFRPPHQFpHjSDUWLUGX6HFRQG(PSLUH(QWUHHWODSRSXODWLRQ GH %LDUUULW] DXJPHQWH GH  j IRUWH PDMRULWp G·pWUDQJHUV OD YLOOH GHYLHQW FRVPRSROLWH
3RXUODPrPHSpULRGH+HQGD\H DXJPHQWHGH ª *R\KHQHWFKH  
¬   :HQWZRUWK :HEVWHU NDSHODX DQJOLNDQRD -XOLHQ 9LQVRQ RLKDQ]DLQKL]NXQW]DODULD HGR
©3LHUUH /RWLª PDULQDNR RIL]LDOHD PHQGHDUHQ ELJDUUHQ HUGLNR EHUULNXQW]DJLUR KRUUHQ RLKDUW]XQ
ditugu, nor bere moldean eta neurrian.
¬   ©/DPLJUDWLRQHVWWUqVIRUWHHQjWLWUHG·H[HPSOHGHVDSSHOpVGHVFDQWRQV
GH 6DLQW-HDQ3LHGGH3RUW %DwJRUU\ (VSHOHWWH VRQW SRUWpV DEVHQWV FDU SDUWLV HQ $PpULTXHª
*R\KHQHWFKH *HUWDNDULKRULHQOHNXNRDUJLDGD$UEHOELGHEDW©(VNXDOKHUULWLNNDPSR
KLULHWDUDWHGRDPHULNHWDUDWMRDLWHNRH]LQHJRQDª  HGR©KLULHWDUDWHWD$PHULNHWDUDWMRDLWHNRGXWHQHUUDELDª    D]DOW]HQGXHQHDQDWVHNDEH]
¬   ©HQWUHHWOHGpILFLWUpHOGHODSRSXODWLRQSRXUOH/DERXUGOD%DVVH1DYDUUH
HW OD 6RXOH HVW GH  LO DWWHLQW PrPH  HQ$UEHURXH HW 2VWDEDUUHW 0DLV OH WDX[ GH QDWDOLWp SRXU OD PrPH SpULRGH HVW GH Æ HW DWWHVWH GRQF XQ UpHO G\QDPLVPH GpPRJUDSKLTXHª
*R\KHQHWFKH    (PLJUD]LR KRUUHQ NDXVDN D]DOW]HUDNRDQ KRQDNR D]DOSHQRN HPDQ ]LWXHQ
3LHUUH /KDQGHN ©&DXVHV GH O·pPLJUDWLRQ GHV %DVTXHV YHUV OH 1RXYHDX 0RQGH  O·KRUUHXU GX
VHUYLFH PLOLWDLUH ,QGpSHQGDQFH HW VHUYLWXGH PLOLWDLUHV  DJHQWV HW ©UDFFROHXUVª  OH UpJLPH
VXFFHVVRUDO HWD  O·LQTXLpWXGH DWDYLTXHª %HVWHN HUH DLSDWX L]DQ GX KL]NXQW]D NRQWXD HUDQWVL]
O·KRUUHXU GX VHUYLFH PLOLWDLUH KRUL ,NXV HVDWH EDWHUDNR /DPRWKH LQ F  ©VROGDGRDUHQ
HWDGHVREHGLHQWDUHQDUWHNRGLDORJDHGRHUUD]RLQDPHQGXDª,QWHJUD]LRDYV LVRODPHQGXHWQRNXOWXral eta operatiboa du, itxuraz, beldur-izu horrek auzigai: «lenguaia ez dakienak laidoa pairatzen
GX+RULEHUDGHODNDXVD LKHVL HJLWHQGXª
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QDOD KD]L¬   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
HWD XUEDQL]D]LRDN7UDQVIRUPD]LR KRUUHN EHUHNLQ HNDUUL ]XHQ MDNLQD ODQELGH
HJLWXUD EHUULD¬   2KLNR VWDWXV HWD UROHJLWXUHWDQ HUDJLQ EL]LD L]DQ ]XHQ
behialako lan-munduaren zaharberritze horrek: baita mintzajardunaren gizartePROGDHUDQHUH)UDQWVHVHVWDWXDUHQHJLWXUDW]HEL]NRUUDNNDUJXGXQIXQW]LRQDULRHQ ODQELGHVDUH ]HQWUDOL]DWXD IUDQWVHV KL]NXQW]DQ RLQDUULWXD  LQGDUWX ]XHQ
gainera, gero eta nabarmenago: errient-sare zabala, gero eta herri gehiagotara
iristen zena, erdarazko progresuaren eta zibilizazioaren paradigma bihurtu zen
KDLQEDWHDQ¬   =HQEDLW NDUJX SXEOLNRWDQ eskualdun gehiago txertatu zen.
Mugazainen artean, esate baterako, eskualdun HWDDUHeskualzale DQGDQDW[RD
H]DJXQD GXJX 'XYRLVLQ 'DUULFDUUHUH -RDQHV 2WVDOGH %LGDUUDLQ  HWD DEDU
)UDQWVHV PLOLWDUUHQ DUWHDQ HUH ,QW[DXVSH MHQHUDODUHQ HUDJLQH] DJLDQ ED]HQ
halakorik: Elizanburu dugu euskaltzaleen artean ezagunena, baina ez da bakaUUD¬  %HVWHODNRODQELGH©HVWDWDOªEHUULHQJRUDELGHDHUHH]JHQXNHJXW[LHWVL
behar, garai hartako transformazio ekonoteknikoaz jabetzeko orduan: frantses¬   =DOGXELUHQ"NR EHUWVR] HVDWHNR
«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»
¬   ©$2VVpV HQWUH  HW   WLVVHUDQGV GLVSDUDLVVHQW (Q  OHV IRUJHV GH /DUUDX /LFT$WKHUH\ %DwJRUU\ HW 0HQGLYH VRQW WRXWHV IHUPpHV 0DLV WURLV QRXYHDX[ IR\HUV LQGXVWULHOVVRQWHQSOHLQHH[SDQVLRQ%RXFDXDYHFOHVIRUJHVGHO·$GRXU+DVSDUUHQDYHFWUDYDLOOHXUV HXVHV HQ0DXOpRQDYHFRXYULHUVHWRXYULqUHVjODYHLOOHGHOD3UHPLqUH*XHUUH
PRQGLDOH&HVGHX[GHUQLHUVFRQQDLVVHQWOHXUkJHG·RUHQWUHHWª *R\KHQHWFKH
  ©'DQV OHV SDUWLHV OHV PLHX[ FRQVHUYpHV GX 3D\V %DVTXHª JDX]DN H] ]LUHQ LW[XUD] KDLQKDLQ
EL]NRU DOGDW]HQ DUL +DOD JHUWDW]HQ ]HQ HVDWH EDWHUDNR WHVWDPHQWXD HJLWHUDNRDQ HW[HD RLQRUGHNR
bakarrari uzteko ohiturarekin. Jokamolde zahar horrek aukera praktikoa eskaintzen zuen, zenbaiWHQ XVWHDQ JDL KRULHWDQ DGLWX H]DJXQD ]HQ /RXLV (W[HEHUULUHQHDQ HVDWH EDWHUDNR  DQWLJRDOHNR
WHVWDPHQWX PROGHD HWD JL]DUWH EHUULDUHQ EHKDUUDN HJRNLUR X]WDUW]HNR ©&UppV SRXU DVVXUHU OD VWDELOLWpGHVGRPDLQHVSDWULPRQLDX[HW GHV PDLVRQVVRXFKHV HOOHV DVVXUHQW GH PrPH FRXS OH PDLQWLHQGHVWUDGLWLRQVPDLVSDUVXUFURvWHOOHVIDYRULVHQWOHSURJUqVGHODFLYLOLVDWLRQODFRORQLVDWLRQ
GHVSD\VORQWDLQVDXPR\HQGHVpPLJUDQWVTX·HOOHVVXVFLWHQW«8QVHXOFRQVHUYHUDOHIR\HUHWVHV
WUDGLWLRQVXQRXGHX[DXWUHVVHPDULHURQWGDQVOHYRLVLQDJHHW\FRQVROLGHURQWG·DXWUHVIR\HUVOH
VXUSOXV IRXUQLUD GH SUpFLHXVHV UHFUXHV DX FOHUJp j O·DUPpH DX[ FRORQLHV 'H OD VRUWH OD SDL[
UqJQHGDQVOHVPDLVRQV(WO·KDUPRQLHUqJQHGDQVWRXWOHFRUSVVRFLDOª.RQWXDEHVWHDGD©F·HVW
OD UqJOH HQFRUH GDQV OHV SDUWLHV OHV PLHX[ FRQVHUYpHV GX 3D\V %DVTXHª GLRHQHDQ HVWDELOL]DWXULNR
JL]DUWHHJRHUDEDWH]DULRWHGHQKL]NHWDQLGD]ODQDNLW[XUD]D]DOGXQDKLGXHQJLVDHGRWD DSXUND
HGR]L]WXEL]LDQ JDLQEHKHUDGDWRUUHQIHQRPHQR EDWH]
¬   (UGDOGXQKXWVHGRHUGDOHOHELGXQQDEDUPHQ]LUHQHUULHQWKRULHWDULNRJHKLHQDN HWLN
DXUUHUD EHGHUHQ JHUR HWD JHKLDJR  HWD HXVNDOGXQ HUULHQWHN HUH HUGDUD KXWVH]NR HGR HUGDUDUDQW]
RULHQWDWXULNR MDUGXQD]XWHQODQDUDXQDJXVL3DVDELGHNRKH]NXQW]DUHQ QD]LRDUWHNRWHUPLQRORJLDQ
transitional bilingual educationHQ DOGHNR$UFKXHWDJDLQHUDNRHVNRODPDLVXHXVNDOGXQDNWLN
HUDDUWHNRIDVHDULGDJR]NLRIXQWVHDQHWLNDXUUHUDNRIDVHDQVDUW]HNRDGHQ&RQVWDQWLQDLWD
euskaldun eta euskaltzale argia, bere salbuespen-izaeragatik da deigarri.
¬   ,NXV DGLELGH] NR (XVNDO )HVWHQ RKRUH]NR SUHVLGHQWHODQHDQ MDUGXQGDNR 'HUUpFDJDL[JHQHUDOD 'LELVLRDUHQNRPDQGDQWHD (ONDUODQHDQ 

,3$55$/'(.2 (86.$/*,17=$ ;,; 0(1'($5(1  0LNHO =DOELGH



IXQW]LRQDULR JHQLWXHQ QRU EHUH VDLOHDQ / 0 -XOLHQ 9LDXG ©3LHUUH /RWLª
kostazaina eta Julien Vinson oihanzaina. Injeniarien zabalkundea ere ez da
JXW[LHWVL EHKDU PHQGHDUHQ ELJDUUHQ HUGLDOGHDQ¬   DORU KRUUHWDQ VDUW]HNRD
GXJXEHWHEHWHDQ/HZ\$EDUWLDJDEDW0HGLNXHQ]DEDONXQGHDHUHRKDUJDUULD
izana da. Bada sail horretan ere andanatxoa, euskaltzaleen alorrean sartzekoa:
Pierre Broussain hazpandarra dugu garai hartako adibide argiena eta beste
DVNRUHQDLW]LQGDULD¬  ,QGLDQRHQOHNXDD]NHQLNH]GDLQRODHUHDKD]WHNRD
+DUULDJD0RUUR[NRUHQ NDVXD H] GD EDNDUUD SDUDGLJPDWLNRHQD EHUDX L]DQLN
ere. Profesional berri eta indiano horiek kontu bat dute amankomunean: gazWHWDQNDQSRUD EDW]XHN)UDQW]LDNRKLULEXUXKDQGLEDWHUDEHVWHDN$PHULNHWDUD 
joan eta lanbide berria ikasi edo lanean aberastu, gizarte berriaren moldeetara
RKLWX HWD VWDWXV RKDUJDUULD]  KHUULUD LW]XOW]HDQ PXQGX EHUULDUHQ PRGHUQLWDWHD
bertako autentizitatearekin lotzeko saioa, euskaldun-fededunen ortodoxiatik ez
beti oso ongi ikusia, berauek bideratu zuten indartsuen. Ohiko kategoria sozioprofesional zenbaiten statusean bortizki eragin zuen gizarte-moldaera berri
horrek. Esate baterako, elizgizonen artean eta ordura arte herri-giroan aitzindaritza tradizionala berekin izandako jaun-jauntxo errentadunen bizibidean.
Aldaketa horien guztien oihartzun argirik ez da falta Adema-Zaldubiren esaneginetan.
Ekonomian eta lanbide-egituran gertaturiko aldaketa horiek XIX. mendeko
EDWH]HUHHSHDOGLNR WHNQRORJLDEHUULNXQW]DQ]XWHQLWXUEXUXHWDNREDW
7HNQRORJLD DORUUHDQ H] ]LHQW]LDHVSDUUX KXWVHDQ RQGRW[R DOGDWX ]LUHQ JDX]DN
$GHPDUHQ JDUDLDQ %HUQDO  LQ   OLEXUXNLD   %HVWH ]HQEDLWHQ
ondoan albo-eskualdetzat har zitekeen Zaldubiren garaiko ipar Euskal herria,
WHNQRORJLDEHUULNXQW]HL ]HJRNLHQH]¬   (] ]HQ HUDEDWHNR ED]WHUJXQH RUGHD
lurrunezko itsasontziak, telegrafoa eta burdinbidea, esate baterako, bizkor zaEDOGX]LUHQ,SDUUDOGHDQHUH¬  WLNDXUUHUD¬  WUHQELGHDHUDW]HQKDVWHDN
eta urratsez urrats zabaltzeak, eragin zuzena izan zuen gizarte-berrikuntza horretan. Oinez astebetean eta zalgurdiz hiruzpalau egunean egin ohi ziren ibiliak
¬   ,NXV%HUQDOLQOLEXUXNLDRU©ODDSDULFLyQGHORVLQJHQLHURVªDWDOD
¬   &RQVWDQWLQVHPHDHWD-HDQ(W[HSDUHPLGLNXDNQRODQDKLHUHELGHXUUDW]DLOHL]DQDNGLUD
1900etik aurrera.
¬   7HUPLQR HUODWLERHWDQ RVR RQGRULR GLIHUHQWHHWDUD LULWV OLWHNH RUGHD DOERL]DHUD KRUL
MX]NDW]HUDNRDQ ,NXV HVDWH EDWHUDNR - 9LQVRQ EDWHN +HQGDLDQ GDJRHODULN +RQGDUULELUD EHJLUD
)UDQW]LD(VSDLQLHQ DUWHNR GLIHUHQW]LH] HJLWHQ GXHQ EDOLR]WDW]HD9LQVRQHQ EDOLR]WDW]H KRUL )UDQtziako gizarte-giroan hain-hain aho batezkoa ez zela konturatzeko ikus halere, esate baterako,
©3LHUUH/RWLªUHQEHKLQ HWD EHUULURNR DLWRUPHQDN
¬   (VNXDO KHUULDUHQ PXJDED]WHUUHWDQ EDWH] HUH .RVWDOGHDQ OXUUXQH]NR LWVDVRQW]LDN
Kostaldean eta Aturri parean burdinbidea.
¬   3DULV0DGULO ELGHDUHQ DWDO JLVD %DLRQDWLN +HQGDLDUD ]DEDOGXWDNR WUHQELGHD L]DQ ]HQ
jakina, ordura arteko harreman-sare hurbil askoren eta urrutirako lotura-bide irekiagoen iraultza-iturri nagusi. Kostaldeko berrikuntza horrek jarraipen argia izan zuen barnealdean, handik haPDUNDGDJXW[LUD©&HWWHDFWLYLWpLQGXVWULHOOHHVWVRXWHQXHHWYLYLILpHSDUO·RXYHUWXUHGHVOLJQHVGH
FKHPLQ GH IHU 3X\RR6DLQW 3DODLV HQ  $XWHYLHOOH0DXOpRQ HQ  %D\RQQH6DLQW-HDQ
3LHGGH3RUWHQª /HV PXWDWLRQV WHFKQLTXHV GH ODFDPSDJQHVRQW PRLQV pYLGHQWHV OHV FKDUUXHVOHVIDXFKHXVHV OHV EDWWHXVHVPpFDQLTXHVVRQW HQFRUH UDUHVª *R\KHQHWFKH  
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egun bakarrean egin ahal izan ziren une batetik aurrera. Ohiko harreman-sare
hurbilak, aurrez aurreko mintzamoldean oinarrituak, ahuldu egin zituen bidegintza 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
RQXUH] HWD SULELOHMLRH]¬   *XUDVRHN RLQRUGHW]DQ XW]LWDNR HW[DOGHDN LNXVNDW]Hko, adibidez, oinez egiten zituen Anton Abbadiak gazteak, ia urtero, ehunka kilometro. Aldiz helduaroan eta zahartzaroan, Parisera eta noranahi, trenez egiten
zituen joan-etorri gehienak. Jende xeheak ere laster ikasi zuen ordea, ez AbbadiDNHWDEHUHJLVDNRHNEDNDUULNWHNQRORJLDEHUULKRUUHWD]EDOLDW]HQ/RXUGHVHUDNR
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 uskaldunHN ]DKDU HWD JD]WH¬  $OGL] KXUUHQJRDQ HNRDQ EXUGLQELGH] HJLQ
]XWHQELGDLDERVSDVHLPLODHVNXDOGXQSHOHJULQHN¬  WUHQD%DLRQDQ3XLRQHGR
3DXEHQKDUWXWD $GHPD=DOGXEL $OGHKDQGLDL]DQ]HQMHQGHJDUUDLRaren berritze hori, urte gutxiren buruan. Beste horrenbeste gertatu zen produktuekin: teknologia berriaren laguntzaz bere produktuak lehen baino urrunago bidaltzen, 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 urrutiagoko eskualdunHNLQ¬  KDUUHPDQHWDQMDUW]HNRRLQDUULJHUWDWX]LUHQ
/XUUXQPDNLQD HWD WUHQD GLQDPRD HWD DUJL HOHNWULNRD WHOHJUDIRD HWD DUJD]NLDDOW]DLUXJLQW]DPRGHUQRD %HVVHPHU7KRPDV HWDW[HUWRPROGHEHUULNR
LPXQL]D]LRD =DOGXELUHQ EL]LGHQERUDQ ]DEDOGX ]LUHQ¬   %HVWH EDW]XN beribil-otomobila¬  DGLELGH]EHUHD]NHQXUWHHWDQKDVL]LUHQDJHUW]HQ1RODQDKL
¬   3URGXNWXDN HUH OHKHQ EDLQR XUUXWLDJRWLN HWD ODVWHUUDJR PXJLWX DKDO L]DQ ]LUHQ XQH
EDWHWLN DXUUHUD (XJHQLD GH 0RQWLMRN HVDWHUDNR XQH EDWHWLN KRWV WLN  DXUUHUD WUHQH] HVNXratu ahal izaten zuen goizero asteme-esnea, egun berean Donostiako asto-kalen jaitzia, Miarritzeko bere uda-egonaldietan Kleopatraren modura asto-esnetan bainatu ahal izateko.
¬   ,W]XOHUDQ EHVWH KRUUHQEHVWH LQIRUPD]LR [HKHD HVNXUDW]HNR LNXV Escualdun Pelegrinaren bidaltzailea $GHPD=DOGXEL  
¬   +REH HVDQLN SDUWH] RLQH] HWD SDUWH] WUHQH] HJLQ ]XWHQ KRULHWDULNR ]HQEDLWHN MRDQ
HWRUULD+RUUD=DOGXELUHQEHUDUHQD]DOSHQD©%XUGLQELGHHF  H]GXWHXNKLWFHQ(VFXDOKHUULDUHQ
KHJDOWWR EDW EHLFLF   %DwJRUULDU$OGXGDU *DUD]WDU HWD =XEHURWDU JXWL] JHKLHQHF EHUHQ RLQH]
HJLQFLWX]WHQEHUHQNLORPHWUDF  JDUDUDLQRKHOWFHFRª%D]HQWDUWHDQRUDLQGLNRLQH]NR SHOHJULQLN MRDQHWRUUL RVRUDNR WUHQLN KDUWX H] ]XHQLN ©RLQH]FR SHOHJULQ KRULHWDQ EDFLUHQ
FHPEHLW  XUWKH] JRLWLFRDF$GLQ KRUWDFR EDWWR 'RQDSDOHRWLF /XUGHVHUDLQRFR MXDQMLQHDQ RLQH]
EHFLFH]FHQLELOLª $GHPD=DOGXEL  
¬   8UUXWLDJRNR eskualdunekin, uskaldun zuberotarrak barne, eta aldian behin euskaldunekin.
¬   ,NXV%HUQDO  OLEXUXNLD
¬   Beribil KLW]D +LULDUW8UUXWLN DVPDWXD GD DQW]D 2(+UHQ HVDQHDQ NRD EskualdunHNRD (]RWHGDWRU OHKHQ[HDJRWLN"
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ere den, eragin bizia izan zuten berrikuntza horiek garai hartako gizarte-bizitzan: bai eguneroko bizimoduaren antolamendu materialean, bai ikusmoldeetan
HWD EDL PLQW]DMDUGXQDUHQ JL]D DUWHNR PROGDHUD ]DEDOHDQ )UDQWVHVDN ]HNDUUHQ
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
$OGDNXQW]DRKDUJDUULDNEL]LL]DQ]LUHQ)UDQW]LDQ;,;PHQGHDQHVSDUUX
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
KDLQEDWNRQWXWDQLQGDUJDEHWXD ]XHQNR,UDXOW]DKDQGLDN;,;PHQGHNR
Inperio bien eta hiru Errepubliken zaharberritze- eta bateratze-lana ez zen,
bestalde, Iraultzarena baino txikiagoa izan integrazio eta transformazio sozioSROLWLNRHQDORUUHDQ)UDQWVHVH]NRHVNRODUHQHWDSUHQWVDUHQ]DEDONXQGHDVROGDdutza orokorraren jeneralizazioa eta herritar xumeen hauteskunde bidezko
DNWLED]LR SROLWLNRD EHVWHDN EHVWH EHUULNXQW]D QDEDULDN JHUWDWX ]LUHQ /X]HUD
begira ondorio sakona eragingo zuten berrikuntzak.
Kontuak ez ziren, bestetik, alor horietara mugatu. Era askotako aldakuntzak eragin zituen berez, gizarte-sektore gehienetan, transformazio horrek.
(WHQJDEHNR SUR]HVXD L]DQ ]HQ )UDQW]LDQ JL]DUWHEHUULNXQW]D ]HQEDLWHWDQ
LUDXOW]D  PHQGH RVRDQ %HUULNXQW]D KRULHQ HUDJLOH QDJXVLD H] ]HQ L]DQ RUR
har, beharrizan larrian edo miseria gorrian bizi zen kanpañako jende xeKHD¬   EHVWHODNR KLULWDUPXOW]R PRELOL]DWXD EDL]LN KLULHWDNR RIL]LDOHDN HWD
estudianteak, artisauak eta burjes ttipiak izan ziren, luzaz, berrikuntza-eragile
QDJXVLDQHVDWHEDWHUDNRLUDXOW]DUHQDOGHNR]HQKDLQEDWKLULWDU(]DOGL]
kanpañako baserritar-jendea edota bertako herritar xumeak. Desordrearen
NRQWUDULR]LUHQRURKDUNDQSDxDUUDNEDL)UDQW]LDRVRDQHWDEDLEskual herrian, «egiazko eskualdun»en artean. Burjes handiei bezala lur-ondasunen banaW]DLOH KRWVNHQW]DLOH LUXGLW]HQ]LW]DLHQNDQSDxDUUHLHUHKLULHWDNRDXUUHUD]DOH
jende ausart hura: jende arriskugarria.
;XULHQ HWD JRUULHQ DUWHNR ]DWLNHWD  LQJXUXDQ HUDW]HQ KDVLD L]DQ ]HQ
handik aurrera batzuen eta besteen arteko muga-marra nagusi. Xurien eta gorrien arteko partiketa hori konstante argia izan zen mendea amaitu arte, Iparral¬   0LVHULD JRUUL]NR JLUR KRUL DUUDV QDEDUPHQGX RKL ]HQ ]HQEDLW DOGLXQHWDQ KDOD QROD
DQ 2UGXNRD GD =DOGXELN HWD EHUH ODJXQ (OL]DQEXUXN SDUDWXULNR ©%HWLUL 6DQWVª ©HUUDQ QDKL
EDLWDNR KHUUL KDXWDNR DXUWKHQJR PLVHULDª ,NXV7RX\DURX3KDJDEXUX    +RQHOD GLR EHUtsoarte batek: Kanpuan kreditik ez, etxian miseria / Horra nekhatzalien bizitze tristia / Nihon ez
da posible orai bizitzia / Jainkoak izan beza miserikordia.
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GHNR VR]LRORJLD SROLWLNRDUHQ HVSHNWUR QDJXVLDQ¬   0XJDPDUUD KRUUHQ DOGH
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 eskualdun-jende xehearen artean, eta ez zuten itzal hori alferrik galdu nahi.
Eskualdungoa aski pasibo ageri zen halere: mobilizatzen zaila, baina
PRELOL]DWXEHKDUUD0HQGHDNDXUUHUDHJLQDKDODWLNDXUUHUDEHUH]LNLJHUR
eta herritar gehiagok hartu zuen parte gizartearen kudeamenduan, asuntu publikoetan. Behinolako jaunen gainbehera zabalduz joan zen oro har, eta gizarWHVHNWRUH EHUULHQ SL]NXQGHD DUJLW]HQ¬   %DNHJLURD LQGDUWX HWD QDJXVLWX
HJLQ ]HQ D]NHQLN 3DULVHNR .RPXQD] JHUR]WLN +DUUH] JHUR H] ]HQ JHUUDULN
Zaldubiren Betiri SantsLN L]DQ UD DUWH (UUHIRUPD SROLWLNRRSHUDWLER
KDQGLHQJDUDLDL]DQ]HQD]NHQKDXGRDNRHVNRODNHWD  ODLNRDHWDGHUULJRUUH]NRD   HONDUUHNLQ ELOW]HNR DVNDWDVXQD   SUHQWVDDVNDWDVXQD
 VLQGLNDW]HNRDVNDWDVXQD  HWDXGDOHVNXELGHDN  JL]DUWHUDWX
]LUHQXUWHJXW[LUHQEXUXDQ¬  
7UDQVIRUPD]LR SROLWLNRRSHUDWLER KRULHN EHUH]LNL QDEDUPHQDN L]DQ ]Lren Zaldubiren bizi-denboran: hots, Zaldubiren beraren eta, oro har, garai
KDUWDNR HOL]JL]RQ HVNXDOGXQHQ JDUDLDQ )UDQW]LDNR ,UDXOW]DN HUDJLQ EL]LD
izana zuen lehendik ere, jakina, Elizaren eta Estatuaren arteko harreman
LQVWLWX]LRQDOHDQ .RQWXDN JRJRUWX] MRDQ ]LUHQ RUGHD WLN DXUUHUD¬  
Etsaigo bizia jaso zuen gobernamenduaren hainbat neurrik, hori zela medio,
DSH] HVNXDOGXQ DVNRUHQ DOGHWLN$LWD VDLQGXDUHQ NR Ralliement bideak
ez zuen etsaigo hori osorik indargabetu: konstante sendoa izaten jarraitu
zuen, Zaldubiren bizi-denbora osoan, botere zibilaren eta erlijio-esferaren
DUWHNR H]LQ NRQSRQGXDN LQMHUHQW]LDN HWD JDWD]NDN¬   *DUDLNR VWDWXV HWD
¬   +LVWRULDOLEXUXHWDQ DUJL MDVRWDNR JHUWDHUD KRUL ]HKDW] DLSDWXD GX 0LFKHO (OL]DQEXUXN
HUH EHUH LGD]NHUD SROHPLNRDQ ©-DXQ 0HUD /RXLV3KLOLSHUHQ JL]RQHWDULN GX]X (UUHJH KXQHQ
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». (OL]DQEXUX  
¬   =DOGXELNSHQD]HWDGRORUH]HVDQJR]XNHHQH]  ©.DUJXDN]LUHQOHKHQJRUDtik jin gauzak; / ematen ditik orai ziri baten bozak. / Ai, ai, mutilla, ziri baten bozak. Podoreduna lehen handi behar zuan; / orai ttiki’ta txarrak nausi tuk multzuan. / Ai, ai, ai! mutilla, nausi
tuk multzuan.»
¬   ,WXUULD'XURVHOOH   DUJLWDUDOGLD  RU
¬   =DOGXELN KRUUHOD DJXUWX ]XHQ NR (UUHSXEOLND ODLNRD XUWH KDUWDNR Betirisants
kantuan: «Betirisanstarren Jainkoa, da mundu huntako gozoa / erlisione libro eta lazoa, aphez
JDEHNRD  HUUDQ JDEH GRD JXUH [DNXUUDUHQD EH]DODNRDª +XUUHQJR XUWHDQ" " KRQHOD ]LRHQ
bere Errepublika NDQWX IDPDWXDQ ©-DLQNR OHJHULN JDEH /HJ·HJLOH EHUDN  KRODNR] ]LUHQ OHKHQ
bethetzen galerak» «Zer-nahi haizu nahiz, berentzat lehenik, / erlisioneari dire aiherrenik / Ai, ai,
DL PXWLOOD GLUH DLKHUUHQLNª .RQVWDQWH VHQGRD L]DQ ]HQ LNXV$ %HQJRHW[HD   HWD
  WLUDELUD]NR JLUR KRUL =DOGXEL KLO DUWHNR HSHDOGL ]DEDOHDQ DQ JRLHUSLQD MR ]XHODULN
LNXVDGLELGH]+LULDUW8UUXWLLQ$OW]LEDU 
¬   NRDN GLUD EHUH EHUWVR]DWLRN ©*XUH JREHUQDPHQGXDN -DLQNRD KDLQ KLJXLQ GX
WULEXQDOHWDULN EDLWX NXUXW]HILND NKHQGX  +DLQEHUW]HQD] GX )UDQW]LDQ MXVWL]LD DSKDOGX NRQW]LHQW]LHQEHOGXUUDGXEHKLQLNEDW JDOGXª LNXV$ %HQJRHW[HD  
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rol instituzional berri horretan bizi izatea suertatu zitzaion, hain zuzen,
$GHPD=DOGXELUL¬  .

II.4. Transformazio soziokulturala
7UDQVIRUPD]LR VR]LRNXOWXUDOD HUH RKDUJDUULD L]DQ ]HQ Egiazko eskualdunen uste-sinesmenak eta mundu-ikuskera, balio-iritziak eta eguneroko bizimoGX NRQNUHWXD IDPLOL RVDHUD DX]REL]LW]DUHQ JL]D DUWHNR DUDXDN MDQHGDQDN¬  MDQ]NHUD¬  HWDRUUD]NHUD¬  HUOLMLRSUDNWLND¬  GDQW]DNDQWXDN
NLURODHWDRURKDUDLVLDOGLDUHQDQWRODPHQGXD DVNRDOGDWX]LUHQ+RULHNEDNDUULNH]IUDQWVHVH]NRNXOWXUDLGDW]LODLNRD JDLSURIDQR]NRDOGL]NDULHWDOLEXUXHWDQJHURHWDPDL]DJRLUDNXU]LWHNHHQD KHGDWX]MRDQ]HQHW[HNRGLUXDSXUUD
orobat, «behar denerako» aurreztu ordez unean uneko kontsumora bideratu zen
JHUR HWD PDL]DJR¬  $WVHJLQH]NR KDUDWKRQDWDN HWD EHVWH KDLQEDW PRGHUQL]D]LRDUUDVWRHUHLQGDUWX]MRDQ]LUHQ1HVNDPXWLOHQVHQDUHPD]WHHQHWDVHPH
-alaben arteko harreman-eskema tradizionalak nabarmen aldatu ziren horrela,
ohiko rol-egitura zurrunak apurtuz eta eskema berri zabalagoak hedatuz.
+L]NXQW]DUHQ HUDELOHUD DUUXQWHDQ HUH +,=8 HOHPHQWXHQ RKLNR HUDELOHUD
GLIHUHQW]LDOHDQDGLELGH] RLKDUW]XQDUJLDL]DQ]XHQVR]LRNXOWXUD]NRVWDWXVHWD
UROEHUULW]H KRUUHN +HUULWDU [HKHHQ HWD QDJXVLHQ DUWHNR VWDWXVHVNHPD ]DKDrrak, orobat apaizen eta beren «kristau zintzoen» artekoak, zaharberritu beharrean 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
¬   $SDUWHNR HUDJLQD L]DQ ]XHQ HVWDWXDUHQ HWD HOL]DUHQ DUWHNR PROGDHUD EHUUL KRUUHN RUdura arte euskaltzaleen harrobi nagusi izandako apezen artean: bai herriko apaiz xoilen artean eta
bai eliza-hierarkiaren goraxeagoko aginte-guneetan ziharduten seminarioko irakasle, fraide-koPHQWXNR]X]HQGDULHWD NDWHGUDOHNRNDORQMHHQDUWHDQ+RUW[H ]HJRHQEHWHEHWHDQ=DOGXEL
¬   1DJXVLNL JDULDQ DUWRDQ HWD ]HNDOHHWDQ RLQDUULWXWDNR HOLNDGXUDWLN KDUDJLDN OHNX ]DEDlagoa zuen alimentazio modu baterako pausoa eman zen aldi horretan. Egiantz handia duen bilaNDHUD]MDEHW]HNRLNXV OHKHQ KXUELOSHQJLVD (OL]DQEXUX 
¬   0LFKHO(OL]DQEXUXUHQDLSDPHQDNGLUDKRQHWDQ]HKDW]HQDNLNXVDGLELGH]
(] GD EDNDUUD RUGHD LNXV HVDWH EDWHUDNR - % /DUUDOGH HDQ ©PXWKLO]DKDUUDª EHUWVRHWDNR
]HQEDLWDLSDPHQ LQAnton Abbadiaren koplarien guduak,8UNL]XF ©*ULVHWHNXW]LGXWH
mokanes pullita / Ustez hobeki dohan lore-dun boneta», edota «Sederian sarthuak, printzesak
LGXUL  )X HJLWHQ GLRWH VRLQ WHODSLQWDULª$QW]HNR NH[XRKDUUDN LUDNXU OLWH]NH GLRJXQ ELGHQDEDU
XUWHJDUDL EHUHDQ NR KDPDUNDGDQ  ;HQSHODUUHN LGDW]LWDNR ]HQEDLW EHUWVRWDQ$OGDNHWD KDQGLD
oso handia gertatu bide zen jazki kontuan, 1850etik 1900era. Arbelbideren hitzetan «non dira
OHKHQHNR MDXQ]WXUD HWD DSKDLQGXUDN" 1RQ GLUH HJLD]NL KHUULNRDN HWD JXUHDN ]LUHQ VRLQHNR KHN"
$UEHOELGH LQ *RLHQHW[H  
¬   (PDNXPH]NRHQWRDOHWHDQHWDHW[HNRDOW]DULHWDQHVDWHEDWHUDNRDOGHKDQGLDDQW]HPDWHQGX(OL]DQEXUXN    (] GD EDNDUUDRUGHD LNXV HVDWHEDWHUDNR$UEHOELGH
¬   (ONDUUHQ JDLQND GDWR] HUOLMLRSUDNWLND ]DKDUUDUHQ HSHOW]HDUULVNXH] HWD ]HQEDLWHWDQ
gertaera frogatuez diharduten iturriak. Aski izan bedi, berriro, Elizanburu 1889 aipatzea.
¬   ,NXV(OL]DQEXUX
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nahi zuten gazteek lehen ez bezalako tentazioa, komenentzia eta, zenbaitetan,
EHKDUJRUULDVHQWLW]HQ]XWHQWUDQVOLQJXLILNDW]HNR+DUWDUDLULVWHQH]]LUHQDNHUH
hein batean bederen, pauta soziokultural berrietara transetnizatuz zihoa]HQ¬  

II.5. Aldaketaren bereizbidea: Baserri/kale, kanpaña/hiri
Aldaketa demografiko, ekonotekniko eta soziokultural horiek ez ziren
XQLIRUPHDNL]DQH]HVSD]LRDQHWDH]GHQERUDUHQKDULDQ¬  (VNXDOGHEDW]XN
lehenago modernizatu ziren besteak baino. «Betiko bizimodua»k nagusi izaten
MDUUDLWX ]XHQ OX]D] HVNXDOGH EDW]XHWDQ EDWH] HUH EDUQHDOGHNR KHUULKHUUL[ND
JHKLHQHWDQ  NXOWXUD PDWHULDOHDQ HWD XVWHEDOLRHWDQ EHUULNXQW]D DVNRW[R EHUHJDQDWX] KDOHUH $OGL] EHVWH ]HQEDLW LQJXUXPHQHWDQ /DSXUGLNR NRVWDOGHDQ
'RQDSDOHXQ 0DXOHQ  HUGDO JL]DUWH EHUULPRGHUQRD EL]NRUUDJR KHGDWX ]HQ
eta lehenago gailendu.
Gorago esan dugun barnealde/kostalde bereizkuntza hori indartuz joan
]HQ RUR KDU¬   (] ]HQ KRUL L]DQ RUGHD GLNRWRPLD QDJXVLD 0HQGHHUGL KRUUHWDNR EHUHL]ELGH ODUULHQD EDVHUULWDUUHQ HWD NDOHWDUUHQ DUWHNRD L]DQ ]HQ +RWV
+LULDUW8UUXWLUHQHVDQHDQNDQSDxDUHQHWDKLULDUHQDUWHNRDEHVWHKLW]HWDQHVDQLN
kanpañarren eta hirritarren artekoa. Askok baino zorrotzago adierazi zuen
(W[HQLNHN6DUDNR(XVNDO)HVWHWDQKLULWDUUHQLNXVSHJLDQDEDUPHQGX]IXQWVH]NR
dikotomia horren zenbait ezaugarri: batetik baserritarren mundua zegoen, eta
¬   Transetnizatze KLW]DN KHPHQ GXHQ HVDQJXUD] MDEHW]HNR LNXV EHUH]LNL )LVKPDQ 
HWD
¬   (VNXDOKHUULDUHQEDUQHD]WHUNHWDHJLWHQDULJDUHQH])UDQW]LD(VSDLQLHQDUWHNRNRQWUDVWHD-9LQVRQHNKDLQQDEDUPHQVHLQDODWXD 9LQVRQLWXUULD;;99, H]GXJXKHPHQ
aintzakotzat hartuko. Gogoan izan, halere, kontrapuntu sendoa ezartzen ziela Vinsonen bereizkunW]DKRULHLEHUHJDUDLNR]HQEDLWNDQSRLNXVOHN LNXV /RWL;, LQ   
¬   (]GDDKD]WXEHKDURUGHDOHKHQGLNHUHED]LUHODDOGHDN.RVWDOGHDUHQ RURKDU/DSXUGLUHQ HWDEDUQHDOGHDUHQ EHUH]LNL1DIDUURD%HKHUHNRHWD=XEHURDNRKHUUL[NDW[LNLXJDULHQ DUWHDQ,NXVHVDWHEDWHUDNR+RXUPDWHQDUWLNXOXDNRHVNRODLNXVNDW]HDRLQDUULKDUWX]HJLQD ,N
/DVD    %HUWDWLN MDVRDN GLUD DGLELGH] D]DOSHQRN ,QVSHFFLRQHV KHFKDV HQ HO GHSDUWDPHQWR GH ORV %DMRV 3LULQHRV GXUDQWH ORV PHVHV GH RFWXEUH QRYLHPEUH \ GLFLHPEUH GH 
©SDQRUDPDDQJXVWLRVRªSDUDODHQVHxDQ]DSULPDULDHQHOFDPSRGH)UDQFLDSDUWLFXODUPHQWHHQHO
Midi. Iturri bat hartu zein bestea hartu, funtsezko ezaugarri soziolinguistikoa ageri da nabarmen:
Iparraldeko barnealde horretan, hegoaldean baino hagitz zehatzago, diglosia tradizionala indarrean dago XIX. mendearen erdialdean. Bertako euskaldunentzat oso zaila gertatzen zen, diglosiaJLURKRUUHWDQIUDQWVHVH]LUDNXUW]HQLNDVWHD©VLHOYXOJRKDEODJDVFyQODGLILFXOWDGHVJUDQGHSHUR
OD VLQJXODULGDG GHO LGLRPD YDVFR OD DJUDYDª /DVD LQ +RXUPDW   (Q HO FDQWyQ GH7DUGHWV QR
HQFXHQWUD ©PiV GH FXDWUR DOFDOGHV FDSDFHV GH FRPSUHQGHU HO IUDQFpVª +RXUPDW LQ /DVD  
ª$SHQDV VH SXHGH FUHHU TXH KD\ YDULRV SXHEORV HQ ORV TXH QR HV SRVLEOH HQFRQWUDU XQD VROD
SHUVRQDH[FHSWXDGRHOPDHVWURTXHVHSDHVFULELUSDVDEOHPHQWHRWURVGRQGHORVDOFDOGHVDSHQDV
VDEHQWUD]DUXQDILUPDLQIRUPH\HQILQTXHKD\WDPELpQSXHEORVHQORVTXHXQYLDMHURTXHQR
KDEODUD VLQR IUDQFpV HVWDUtD HQ OD LPSRVLELOLGDG GH KDFHUVH HQWHQGHU D PHQRV TXH QR UHFXUULHUD
DO FXUDª +RXUPDW LQ /DVD   ©*UDYHGDG GH OD VLWXDFLyQ HQ =XEHURD \ %DMD 1DYDUUDª
+RXUPDWLQ/DVD 
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bestetik hiritarrena: hirietan bizi zirenena edo, gutxienez, beren bizimoldean
hiriko pautetara bilduz zihoazenena. Kanpañako baserritarrak ezjakinak ziren
EHUH XVWH] MDXQW[RHQ HWD DSH]HQ HVDQHNRDN VLQHVWHD HUOLMLR VDLQGXDQ H] OLEXUXHWDQ  ]XWHQDN$OGL] KLULWDUUDN EDLWD KLULNR ODQJLOH SREUHDN HUH  HVNRODWXDN
ziren gutxi-asko eta, horri eskerrak, «jakintsu handi». Beren izpiritua ez zuten
zenbait aphezen erranez eta ele ederrez xinpletua: kazetak eta liburuak irakurriz
DVNRJDX]DLNDVWHQ]XWHQHWDKRUUHODEHUHQEXUXDUHQMDEH DJR ]LUHQ (WFKHQLF
GHVNULEDSHQRVRD]MDEHW]HNRLNXVHUDQVNLQD %D]HNLHQ(W[HQLNHN]HU
esaten zuen: progresu-aurrerakuntzaren ideologia nagusiek ez zuten, ikertzaile
eta pentsalari sakonago askoren kasuan ere, oso bestelako emaitzarik eskainW]HQLNXVDGLELGH]5HFOXV  HWD9LQVRQ  
Deskribapen horretan ez zen, hasiera batean behintzat, bereizbide linguistikorik ageri: hiritar horiek frantsesez mintzo zirenik, eta baserritarrak euskaraz, ez zuen Etxenikek ez esan eta ez iradoki. Biak mintzo ziren euskaraz,
HSHDQEDVHUULWDUUDNHUDEDWHGRLDHUDEDWKLULWDUUDNHUHEDLRUGHDKHLQ
batean bederen. Etnokulturaren beste zenbait osagai ere dikotomia horretatik
salbu zeuden artean, itxuraz. Posible zen, oraindik, kalean bizi eta euskaraz
MDUGXWHD/DVWHUKDVLNR]LUHQRUGHDNRQWXKRULHNDOGDW]HQHXVNDOGXQMDWRUHWD
hiritar moderno izatea bateraezin bilakatu ziren hainbatentzat. Bietako bat
aukeratu beharko zen handik aurrera.

II.6. Bilakaera soziolinguistikoa
)UDQWVHVDUHQ]DEDONXQGHHGRODQJXDJHVSUHDG¬  garaia izan zen, batetik, Zaldubiren bizialdia. Partez kaskoinaren bizkar egin zuen frantsesak zabalkunde-spread hori: gutxitan ageri da garaiko testuetan, frantsesaren sarbide
horrek luze-zabaleko mintzaldatzea eragin zuenik eta ordura arte euskaraz
HXVNDUD KXWVHDQ QDJXVLNL HXVNDUD]  MDUGXQGDNR KL]WXQWDOGHHN HUDEDW HGR
QDJXVLNL  IUDQWVHVHUD PDNXUWX ]XWHQLN EHUHQ PLQW]DMDUGXQD ,]DQ ]LUHQ RUGHD
KDODNRNDVXDNHUHDXUUHUDJRDLSDWXNRGHQH]1RODQDKLHUHPLQW]DOGDW]HKRUL
DVNL QDEDUPHQD JHUWDWX ELGH ]HQ MDUGXQHVSDUUX MDNLQHWDQ HOL]DNDQWLNHWDQ
DGLELGH]+LULDUW8UUXWLUHQKLW]HWDQHVDQLN 
+DLQEDW DLSDPHQ GDJR KDQKHPHQ =DOGXELUHQ EL]LDOGLNR HVNXDOGXQHQ
euskarazko konpetentzia linguistikoak, konkretuki mintzagaitasunak, gora ordez 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
HJLQGDNR HWD JHUR EHUHQ ODQELGH] DSDL] PHGLNX QRWDULR LUDNDVOH  KDUUHPDQVDUHLQWHUOLQJXLVWLNRHQRUELWDQPXUJLOGXWDNRHVNXDOGXQDVNRN %URXVVDLQ
¬   7HUPLQRORJLDNRQWXH] EDWH] HUH language-spread edo hizkuntza-hedapen horren adiHUD] LNXVHVDWHEDWHUDNR5REHUW &RRSHU 
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EDWHN HVDWH EDWHUDNR  DUJL DLWRUWX ]XHQ KRUL LNXV DXUUHUDJR W[RVWHQDUHQ ,9
DWDOHDQ (VNXDOGXQDNDVNR]LUHQ=DOGXELUHQKHULRW]DJDUDLDQHUH,SDU(VNXDO
herrian. Eskualdun horien eskualduntasuna ez zen, ordea, laurogei urte lehenagokoaren pareko, trinkotasunez eta bizi-indarrez.
+L]WXQ KRULHQ SURGXN]LRDQ DKR]NRDQ EHUH]LNL JHUR HWD QDEDUPHQDJR
agertu zen hizkuntza-interferentziaren eragina. Idazle bat baino gehiago dira
KRUL DLWRUW]HQ GXWHQDN +LULDUW8UUXWL GXJX DJLDQ HVSOL]LWXHQD HWD GLRHQDUHQ
KDULWLNILGDJDUULHQGLUXGLHQD)UDQ[LPDQWH]NRHVNXDUDGDEHUHKLW]HWDQHVDQLN
HWLN DXUUHUD JHUR HWD QDEDULDJR DQW]HPDWHQ GHQD +DOD GD HWD KL]WXQDN
beraiek, hainbat kasutan, ez dira interferentzia horiez jabetzen edo, jabetzen
EDGLUD HUH +LULDUW8UUXWLN H] EH]DOD DVNL QDWXUDOWDVXQH] RQDUW]HQ GLWX]WH
7[RVWHQDUHQ ,9 DWDOHDQ KHOGXNR ]DLR ELODNDHUD VR]LROLQJXLVWLNRDUHQ JDLDUL
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 indar 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 elaborazio sinbolikoa eta defentsa praktikoa ahalik eta neurririk zabalenean, garaiko
establishment-eskema nagusia itzulipurdikatu gabe, antolatu eta aktibatu nahi
L]DQ]XWHQ=DOGXELUHQJDUDLNRHXVNDOW]DOHHN¬  $SDL]MHQGHDN$GHPDNHWD
beste hainbatek, leku seinalea izan zuen ohiko euskal etnokultura bizirik
gordetzeko saiakera horretan.
Askotan leporatu zaie euskaltzale haiei, «Antzinako gizarte» idealizatuaz
OLOXUDWXULN OLOXUDWXHJLQRODQDKLHUH EL]LL]DQ]LUHOD¬  OHKHQJRHJRHUD©RQª
KDUL EHUH KDUWDQ HXVWHD HGRWD DUH EHUHQ JL]DOGLNR JL]DUWHXU DUUHDN LWXUUL
JDUELHWDUD LW]XOW]HD  MDUW]HQ ]XWHOD KHOEXUX 1RVWDOJLDUHQ SDUDGLJPDWLN DVNR
¬   (]GDHJLDLSDUUDOGHNRHXVNDOW]DOHHNEHWLHWDQRQDKLKRUUHODMRNDWX]XWHQLN'LKDUDVarri baten kasua konfliktuaren paradigman sartzen da bete-betean, ez sistema barruko aginte-eskemen onarpen otxanean. Joera nagusia ez zen, ordea, konfliktu bidezko hori izan. ErrepublikaUHNLNRHWVDLJRDH]]HQRUDLQJR]GDNLJXQQHXUULDQHUULHQWSXEOLNRHNJRLDJLQWDULHQEDEHVSHDQ HWD
MDNLQD NRQWUDNR QRUDELGHDQ  SUDNWLNDW]HQ ]XWHQD EDLQR JRUGLQDJRD (UOLMLR NRQWXDQ HUH NDVXDQ
kasuko aginte-hierarkiaren ildora bildu ziren neurrian, apez euskaltzaleen postura-hartzea sistemaarauen barnekoa izan zen nagusiki.
¬   ,NXVEHVWHDNEHVWH *R\KHQHWFKH
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NRVWDWX ]LW]DLHOD DOGHQW]HD¬   EDL [HGHDVPRHQ IRUPXOD]LR RURNRUUHWDQ HWD
bai, dakigun neurri mugatuan, eguneroko praktikan. Egia da hori, neurri
ohargarrian. Gizarte berriaren erabateko gaitzespen mingotsa ageri zen, askoWDQ HXVNDOW]DOH KDLHQ DUWHDQ JLGDUL LNXV )UqUH ,QQRFHQWLXV(OL]DQEXUX HWD
EHUH]LNL EHUH LNDVOH L]DQGDNR +LULDUW8UUXWL *L]DUWH EHUULDUHNLQ EDWHUDJDUUL
gerta zitekeen formulazio soziokultural handirik ez zuten, dakigularik, ondu.
Arrazoiz esan liteke, alde horretatik, atzerakoi-kontserbadore-«zarrontzale»
]LUHOD¬  
Beldur naiz, ordea, epai horrek ez duela egia osoa bere aldeko. Orduko
jarduna ez zen nostalgia-lanketa huts. Euskalgintza garatzeko hainbat elemenWXSUDNWLNRVRUWX]XWHQHXVNDOW]DOHKDLHN*L]DUWHEHUULDUHQWHNQLNH] ND]HWDULW]D] HVNROD] HXVNDOGXQJRDUHQ PRELOL]D]LRD]  EDOLDW]HQ VDLDWX ]LUHQ KRUUHWDUDNR ORUWX HUH EDL KHLQ EDWHDQ 1RVWDOJLDWLN H]HU JXW[L ]XHQ KRUUHN JHURDN
argi azaldu duenez. Ehun urtetik gora iraun duten formulak, belaunaldi gazteak 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 jarraibide. 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 azterketa pausatua behintzat merezi dute. Merezi du, horregatik, Adema-ZalduELUHQ EL]LDOGLNR EDWH] HUH ;,; PHQGHDUHQ ELJDUUHQ HUGLNR  HXVNDOJLQW]DUHQ
ezaugarriak hurbilxeagotik aztertzea.
Goiko atalean azaldutako transformazioak hainbaten gogoko ziren: gizarte berria zekarten berekin, eta berritasun hori termino positiboetan bizi eta
sentitzen zuen hainbat hiritarrek. Gizarte irekiagoa, lehenaren kate-mugetatik
libroagoa, instruituagoa, igualitarioagoa, demokratikoagoa, progresuaren ondasunez 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
SURJUHVXD EHUD EDLQR SLVXDJRD ]HOD XVWH ]XHQ KDLQEDWHN +RWV EHUHQ JL]DUWH
molde eredugarria gogoan hartuz aurrera ordez atzera ari zirela, oro har. Baziren, 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
VR]LRNXOWXUDODN HXVNDO NXOWXUD HWD RURUHQ EXUX HVNXDUD EHUD  HUD DXWRUUHJXlatuan bizirik mantentzeko eta belaunez belaun transmititzeko aukerak murriz¬   Egiazko eskualdunaren paradigma indartzen den garaia dugu XIX. mendearen bigarren
erdi hau.
¬   ©=DUURQW]DOHª GLRGDQHDQ JDUDLNR EDLQD %L]NDLNR H] QRQDKLNR  WHUPLQRD] DUL QDL]
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 zuketen 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 halakori: hoberena, bere ustean, oso-osoan lehenari eustea, ezer ukitu gabe. Besterik badirudi ere gutxienak ziren, ordea, halakoak: feminismoaren defentsa
eta ekologiaren aldeko jarduera proaktiboa, baita langileentzako gizarte-segurantza edota erretreta-bideen eztabaida, bizi-bizirik zeuden eskualtzale-giro
KRUUHWDQ /HKHQDUL EHUH KXWVKXWVHDQ HXVWHD H] EDLQD MDWRUWDVXQ HWQRNXOWXUDOD
berritasun ekonoteknikoarekin beste era batean berrantolatzea zekarren, funWVHDQ LNXVSHJL KRUUHN +RUL H]LQ GD NRQWVHUED]LRIRUPXOD KXWVHUD PXJDWX]
ongi tipifikatu.
Bazuten eskualtasunaren aldeko horiek guztiek, batzuek eta besteek,
gauza bat amankomunean: zerbait egin beharra zegoen beren ustez, gizarteurak 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 eliWHDNHGRVDUULDJRSURWRHOLWHDN HOLWHQDKLDNNRQWUDHOLWHDN JHQLWXHQKRULHN
=HU HJLQ RUGHD" 1RUN HJLQ HWD QROD HJLQ" =HUWD] EDOLDWX HJLQ QDKL GHQ
hori egiteko? Galdera multzo horri erantzuten diote XIX. mendearen bigarren
erdialdeko eskualzaleek Ipar Euskal herrian. Sortzen duten uste-jarduera-antolamendu-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 objektibo bateraturik: era askotara analiza litezke fenomeno, prozesu edo gertakari sozialak, eta azterbide guztiak dira berez aizu. Ba al dago, halere, kanpoko saioetan dagoeneko probaturik den eta itxura bateko emaitzarik eskainirik
GXHQ D]WHUELGHULN" +DOD EDOLW] H] RWH OXNH PHUH]L D]WHUELGH KRUUHWD] EDOLDWX
eta Zaldubiren garaiko euskalgintza ildo horretatik analizatzea? Baiezkoan
nago ni, eta horren aldeko saiotxoa izan nahi luke gaurkoak.
*XUHDUWHDQDLSDPHQKDQGLULNMDVRH]EDGXHUH¬  JDUUDQW]L]NROLEXUXD
SDUDWX]XWHQ&KULVWLQD%UDWW3DXOVWRQHNHWD*5LFKDUG7XFNHUHNDQThe
early days of sociolinguistics¬  . Bidegileei egindako elkarrizketen bidez
argi azaltzen da bertan soziolinguistika-jakintza noiz-nola eratu zen formalki,
LQJXUXDQ NRQEHQW]LRQDONL,QGLDQDNR%ORRPLQJWRQHQ -DNLQW]DHVSDUUX
¬   (]GDKRUL]RULW[DUUH]VDOEXHVSHQODUULDKL]NXQW]DVR]LRORJLDUHQDORUUDULGDJRNLRQH]
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 problePDNª NRQSRQW]HNR EDOLR KDQGLULN HGR LQRODNR EDOLRULN  JDEHDN$OIHUULN L]DQJR GD KRQH] JHUR
ikuspegi horren funtsezko okerraz eta bere ondorio kaltegarriez jardutea.
¬   )XQWVH]NRD GD LWXUULKRUL 6R]LROLQJXLVWLNDUHQVRUEXUXDN XOHUW]HNR
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hori handiki-soineko akademikoz nola jantzi zen eta ordutik hona, batez ere
lehen hamarkadetan, zer garapen teoriko-enpiriko izan duen ere ganoraz aztertzen 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 gainera, aparteko argitasuna eta beharrezko sakonera. Zortzi puntuotan bildurik
GDJR ODEXU HVDQLN &KULVWLQD %UDWW 3DXOVWRQHQ HWD * 5LFKDUG 7XFNHUHQ
kontzeptu-sarea: 1.-Major initial schools of thought, 2.- Major players, pioneHUV 0DMRU RUJDQL]DWLRQV ,QIOXHQWLDO PHHWLQJV VHPLQDUV FROORTXLD 
,QIOXHQWLDO FRXUVHV  0RVW LPSRUWDQW SXEOLFDWLRQV  0RVW LPSRUWDQW FRQcepts, eta 8.- Most important terminology.
Antzeko kontzeptu-sareaz balia gaitezke gu ere, hoberik ezean, ZaldubiUHQ JDUDLNR HXVNDOJLQW]D] MDEHW]HNR 3XQWX KRULHQ JX]WLHQ HGR JHKLHQHQ  DUgitan azter dezakezu garai hartako euskalgintza. Gogoan izan bedi, berriro
esanik, euskalgintzaz jarduterakoan batez ere 1850etik 1900era arteko ipar
(XVNDOKHUULDL]DQJRGHODVDLRW[RKRQHWDQD]WHUJDL¬  2UGXNREskual 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
]HQ RUGXDQ HWD H] GD JDXU  EHWL EDW L]DQ DOGH KDQGLD ]HJRHQ EDW]XHQ HWD
besteen erantzunetan. Aurrerago zehaztuko diren zertzeladen kaltetan gabe, eta
¬   3UDNWLNDQ H] GDJR JDUDL KDUWDNR HXVNDOJLQW]DUL GDJRNLRQH] LSDU HWD KHJR (XVNDO KHrrien artean erabateko etenik egiterik. Erraz emenda litezkeen adibide xume bi baizik ez aipatzeDUUHQKHJRDOGHNR3HOOR(UURWDL]DQ]HQ'RQLEDQH/RKL]XQHNRHNR(XVNDO)HVWHWDQEHUWVRODULOHKLDNHWDUHQLUDED]OH *XLOEHDXDONDWHPHGLNXD]HWD(OL]DQEXUXSRHWD]JDLQHUD-RVH0DQWHUROD
GRQRVWLDUUD ]HQ HSDLPDKDLNR LNXV JX]WLD LQ (*,39 /LWHUDWXUD    HUD EHUHDQ 9LFWRULDQR
,UDROD L]DQ ]HQ NR OLWHUDWXUDOHKLDNHWDUHQ LUDED]OH HXVNDOW]DOH HUUHSXEOLNDUUHQ +D]SDUQHNR
(XVNDO )HVWHWDQ 'RQRVWLDNR Euskal-Erria aldizkariak argitaratu zituen, gainera, lehiaketa hartan
saria jasotako idazle guztien lanak. Ez zen salbuespena, inondik ere, Pello Errotak bertsogintzan
HWD 9LFWRULDQR ,UDRODN OLWHUDWXUD LGDW]LDQ LSDUUDOGHNR VDULOHKLDNHWDQ SDUWH KDUWX L]DQD EHUWVRODUL
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-jokoDNEDUQHLNXVDGLELGH]3LHUUH/RWL  3LORWDSDUWLGHNEHUDULD]NRWUDGL]LRD]XWHQKRUUHWDQ2VR
zaila genuke, hor, ipar eta hego zorrotz bereiztea: tradizio luzea du alde bietako pilotarien norgehiagokak. Agur jaunakNDQWXDGXJXEHVWHDNEHVWHWUDGL]LR]DEDOKRUUHQRLKDUW]XQHWDHPDUL LNXV
0XMLNDUHQ2xDWLNR .RQJUHVXDUHQ DNWDLGD]NLHQVDUUHUD 
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labur zurrean gabiltzanez, honako bost atalotan bilduko nituzke orduko euskalgintzaren asmo-atal nagusiak: euskaldun-jendea iratzartzea, euskararen
FRUSXVSODQJLQW]DKL]NXQW]HQVWDWXVSODQJLQW]DHVNRODELGH]IUDQWVHVDLUDNDVteaz 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 politiko-operatiboa. Erlijioa, frantses-hiritartasuna eta «herri xehe» izatearen sentiera eskualdunDVNRUHQLNXUORNDUULELKXUWXULN]HXGHQ HGRELKXUW]HQKDVLEHUUL
]LUHQ XQHDQ©ODXJDUUHQELGHDªDOGDUULNDWX]XHQ]HQEDLWHXVNDOW]DOHNHXVNDOtasun-sentiera arrunta sozialki aktibatzea. Aktibazio horrek osagai historiko
KLVWRUL]LVWD  QDEDUPHQD ]XHQ EHUHNLQ DOGH EDWHWLN (XVNDO KHUULDN ED]XHQ
]D]SLHVNXDOKHUULHNED]XWHQ ©JUHDWSDVWªXNDH]LQDEDJHQXHQL]DQJX]WLRN
HONDUW]HQ JLQWXHQ ©EURDGHU XQLW\ª SUH]LDWXD -DNLWHUD HPDQ EHKDU ]HQ DOW[RU
KRULOHKHQLNHWDEHKLQ0DUWLQ+LULEDUUHQHQ[HGHDDQEskaldunak liburua
DUJLWDUDW]HDQ JDUEL GDJR ]HLQ ]HQ LUDNXUW]HQ ]HNLWHQ HXVNDOGXQDN¬   HWD
KDLHQELGH]JDLQHUDNRDN JHXUHLUDJDQ©KDQGLHGHU]DEDOªKRUUH]D]MDEHDUD]tea. Euskaldunak beren herri-nortasunaz harro sentiaraztea. Ikus, adibidez, liburuaren sarrerako bertsook:
Populu guzietan lurreko lehena / ezin jasan diteke gutien jakina:
Iharrus, eskaldunak, zuen ilhunbeak, / abia ordu luke argien mendeak.

%DJHQXHQ ©JUHDW SDVWª EDJHQXHQ ©EURDGHU XQLW\ª )LVKPDQ  
Gauza bakarra falta zen: mendeetako utzikeriak hautsez estalirik zeukan altxorra garbitu, edertu eta jendartean agertzea. Eskualdunon hizkuntza eta etnizitaWHD MDQ]NHUDNMRNRMRODVDNNDQWXDNHWDEHUWVRDNDWVRWLW]DNHWDKHUULWDU[XPHHQ HJXQHURNR EL]LPRGXDUHQ EHVWH KDLQEDW DUUDVWR  H] ]LUHQ KXWVDUHQ KXUUHQJR
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
EDLQR JHKLDJRN RSDUR DVNL DVPD]LRELGH KRUUL HNLQ ]LRQ -XDULVWL  
Ez al zuten beste herriek ere, akaso, hori eta gehiago egiten nork bere
¬   /DUUDPHQGLUHQ$VWDUORDUHQ HWD EHVWH KDLQEDWHQ NDVXDQ H] EH]DOD EHUH OLEXUX KRUL H]
]HJRHQ HUGDOGXQHL EHUWDNR ]HLQ NDQSRNR HUGDOGXQHL  ]X]HQGXD$OGH KDQGLD GDJR KRUUHWDQ RUR
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.
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HW[HDQ"¬  $OW[RUELODNHWDKRUUHWDQDSDUWHNROHNXDHVNDLQL]LW]DLRQHVSHro izatekoa zenez, hizkuntzari berari. Xaho baten hainbat saio bide horretan barrena joan ziren. Ez nolanahi, halere, ebidentzia argia eta asmazio
neurrigabea zaku berean sartuz baizik, behin baino gehiagotan.
(XVNDOJLQW]D RVRD H] ]HQ KDOHUH DVPD]LRDUHQ PRUURL +L]NXQW]DUHQ
barne-egitura lantzeari dagokionean, adibidez, dokumentu-oinarri sendoan
]HQWUDWXULNR DOW[RUELODNHWD LQGDUWX HWD QDJXVLWX ]HQ SDXVR] SDXVR +DODNR
bilatzailea genuen, esate baterako, Emmanuel Intxauspe euskal aditzari zegokionez. Euskararen altxor-izaera azaltzeko orduan aparteko eragina izan zuen
NREHUHLNHUODQDN¬  +L]NXQW]DUHQDKDOPHQEHWHDLUDGRNLW]HQ]XHQEHUH
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. Mobilizazio 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 euskaltzalerekin 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 eskuara gainbehera. Gizarte berriaren eskakizunetarako berez balio ezin zuelako
DUL ]HQ KL]WXQHQ H]SDLQHWDWLN JDOW]HQ +RUUHODNR LNXVSHJLD D]DOW]HQ KDVLD ]HQ
zenbait pentsalari edo aditu. Ahuldu ordez indartzen ari zen gainera irizpide
KRUL¬   (VNXDO KHUULDQ HUH ,NXVSHJL KRUUHQ DXUUH] DXUUH HXVNDUDUHQ EHUH
baitako ahalmen eta perfekzio nabarmenen diskurtsoa eraiki zuen IntxausSHN¬  (XVNDUDUHQGLJQLILND]LR ]HQEDLWDOGL]PDJQLILND]LR LQWUDOLQJXLVWLNRD
¬   *DOGHUDKRQHQHUDQW]XQDEDGDNLJXMDNLQEDLH]NRDGHOD%DLH]NRELULELODH]QRODEDLtekoa: 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
DVPD]LRDUHQ L]DHUD RURWDULNRD HWD RLQDUUL REMHNWLERULN H]D  L]DQ EHKDU GLUD NRQWXDQ LW[XUD]NR
epairik eman nahi bazaio tradizio-asmakuntzaren kontuari. Iparraldeko euskalgintzak, dena den,
hegoaldekoak baino leku murritzagoa eskaini zion asmatze-lan horri: joera nagusiaren salbuespenetik 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 ohaUUHDQHPDQ]XHQ EHUHKDODIDOWVLILND]LRDUHQEHUUL LNXV 8UNL]X E  
¬   (PPDQXHO,QFKDXVSp 
¬   .RQWXRNSHUVSHNWLED]DEDODJRDQW[HUWDW]HNRIXQWVH]NRDNGLUDJXUHDUWHNRODQHLGDJRNLHQH]%HxDW2LKDUW]DEDOHQD]NHQDOGLNRRN2\KDUoDEDOD HWD E
¬   +RUUHWDQ H]LQ OLWHNH MDNLQD HUDEDWHNR EHUULWDVXQH] KLW] HJLQ +HJRDOGHDQ EHGHUHQ
EDJHQXHQ /DUUDPHQGL] JHUR] HXVNDUDUHQ EHUH EDLWDNR RQGDVXQHGHUWDVXQHQ DUJXGLRRLQDUUL HWD
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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. BarneH]LQWDVXQDUHQ DQWLWHWLNRD JHQXHQ IXQWVHDQ EHUH GXLQWDVXQELODNHWD KXUD¬  
+RQDNR KDXHN LUDNXU OLWH]NH KRUUHOD (PPDQXHO ,QW[DXVSHUHQ Le Verbe Basque-ren KLW]DXUUHDQ©/DODQJXHGHV%DVTXHVFHWWHODQJXHVLpWUDQJHVLRULJLQDOH VL KDUPRQLHXVH HW VL PHUYHLOOHXVHPHQW FRQVHUYpH   VHPEODEOH j FHV
JLJDQWHVTXHV3\UDPLGHVGHO·2ULHQWWpPRLQVGHODSXLVVDQFHSDVVpHG·XQJUDQG
SHXSOHª FI DXUUHUDJR glorious past  0DLV FH Q·HVW SDV VHXOHPHQW VRQ DQWLTXLWpHWODPHUYHLOOHGHVDFRQVHUYDWLRQFHQ·HVWSDVVHXOHPHQWVRQRULJLQDOLWp HW O·KDUPRQLH GH VHV WHUPHV TXL GRLYHQW UHFRPPDQGHU OD ODQJXH EDVTXH j
O·DWWHQWLRQGHVVDYDQWV6DEHDXWpLQWULQVqTXHODSHUIHFWLRQGHVRQRUJDQLVPH
O·XQLWpHWODVLPSOLFLWpTXLRQWSUpVLGpjVDFRQVWUXFWLRQHWHQPrPHWHPSVOHV
JUDQGHV HW PDMHVWXHXVHV SURSRUWLRQV GH VRQ DUFKLWHFWXUH OD ULFKHVVH GH VHV
IRUPHVHWVDPHUYHLOOHXVHIOH[LELOLWpYRLOjOHVFDUDFWqUHVGRQWHOOHV·HQRUJXHLOOLWYRLOjOHVWLWUHVTX·HOOHSUpVHQWHDXMXJHPHQWGXOLQJXLVWHHWGXSKLORVRSKH
SRXUUpFODPHUVRQUDQJSDUPLOHVSUHPLqUHVODQJXHVGXPRQGHª%HUHDNGLWXgu, aurreko argudio horiek aski ez bailiran, etnozentrismo zorrotzeko beste
D]DOSHQRN HUH ©6L RQ GRLW MXJHU GH OD SHUIHFWLRQ G·XQH ODQJXH SDU OD VLPSOLFLWpGHVRQPpFDQLVPHHWSDUOHVUHVVRXUFHVTX·HOOHSRVVqGHSRXUUHQGUHDYHF
FODUWpDYHFMXVWHVVHHWDYHFIDFLOLWpWRXWHVOHVQXDQFHVGHODSHQVpHKXPDLQH
QRXV RVRQV GRXWHU TX·DXFXQH ODQJXH SXLVVH HQWUHU HQ FRPSDUDLVRQ DYHF OD
ODQJXHEDVTXHª¬  
Euskalarien eta euskaltzaleen iratzartze-asmo hori ez zen mugatzen,
bestalde, euskaldunak beren izate bereziaz jakitun bihurtzera eta harro sentiaraztera. Iratzartze-lanean ari zen hainbatek bazuen, horrezaz gainera, aplikazioasmo hurbilagorik: hauteskunde bidezko parte-hartzea zabaltzen ari zenez
)UDQW]LD RVRDQ KHUULWDUUHQ SDUWHKDUW]H KRUL QRUDELGH MDNLQHUD PDNXUWX QDKL
]XHQ]HQEDLWHN%HOW]XQW]HNRNRQGHDHWD+LULEDUUHQDSKH]DH]GLUDLUDW]DUW]H
ODQKRUUHQOHKHQRUGXNRDGLELGHRNHUUHQDN/HKHQHQJRDUHQNRNotice en
WUDGL]LR ]DEDO MDNLQD 7UDGL]LR KRUUL HJXQHDQ HJXQHNR ]XUNDLW]HOHPHQWXDN HUDQWVL ]LW]DL]NLRQ
ordea, 1850etik aurrera, Iparraldean: bai atzerriko euskalarien eskutik eta bai, bereziki, Intxausperen 1858ko Le verbe basque delakoaz.
¬   )XQWVH]NRD]HQKRULFRUSXVSODQJLQW]DNHWDD]NHQEDWHDQHXVNDOJLQW]DRVRDN]HQW]Xrik izango bazuen: ezertarako balio ez duen tresna konpontzen eta zorrozten jarduteak ez du ez
buru eta ez hanka.
¬   8OHUW]HQ KRWV EHUH DVPRXQLEHUWVRDQ NRNDW]HQ  KDLQ HUUD]DN H] GLUHQ EDLQD DWHQW]LR
berezia zor zaien esaldiok ere bertakoak dira. Aditz-jainkoarekin hizketan ari delarik honela dio
,QW[DXVSHN©{9HUEH(WHUQHO  MHYRXVDGRUH(VWFHjVDILGpOLWpDXFXOWHGXYUDL'LHXTXHOH
SHXSOH %DVTXH GRLW GH OHV DYRLU PLHX[ FRQVHUYpV TXH WRXV OHV DXWUHV SHXSOHV GX PRQGH" 1RXV
DLPRQV j OH FURLUH 9HUEH LQFDUQp /XPLqUH GX PRQGH IDLWHV   TXH OH SHXSOH %DVTXH TXL
VHPEOH DYRLU FRQVHUYp DYHF YRXV GHV OLHQV SOXV pWURLWV VRLW FRQVWDQW j PDUFKHU j OD OXPLqUH GH
YRWUHSDUROHTXHWRXMRXUVLOJDUGHVDIRLHWVDODQJXHªEuskaldun-fededun paradigman txertatzeNRDN GLUHQLN H] GDJR GXGD KDQGLULN +RUL EDLQR XUUXQDJRNR SODQWHDPHQGX EDWHQ D]WDUQDN DQW]Hman litezkeela bertan esango nuke, halere.
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faveur de la langue basque HWD ELJDUUHQDUHQ (XVNDO )HVWHWDNR ]HQEDLW EHUWVR¬   SDUWH] EHGHUHQ PRELOL]D]LR LQVWLWX]LRQDODUHQ RUELWDQ NRND OLWH]NH
euskarari eta euskal kulturari buruzko jakintza-sailean ez baina euskaldun-jendearen gizarte-bizitza arruntean eragitea zuten saio horiek helburu. Bazuten
QRVNL EDL %HOW]XQW]HN HWD EDL +LULEDUUHQHN HVSDUUX KRUUHWDQ ELGHHUDNXVOH
argirik: Agosti Xaho. Zuberotarra dugu, erabilitako dokumentazioaren argitan,
DNWLED]LRODQ HWQRNXOWXUDOD SROLWLNDJLQW]D MDNLQDUHNLQ¬   H]NRQW]HQ HWD EDWHUDW]HQ EHUDULD] VDLDWXWDNR OHKHQD /HKHQD HWD RUR KDU  LQJXUXUD DUWH
QDEDUPHQHQD¬  
Euskaltasuna gero eta maizago instrumentatu zen ipar Euskal herrian,
hauteskunde-alorrean. Ez elementu nagusi gisa gehienetan, are gutxiago elementu bakar bihurturik. Bai, ordea, funtsezko osagai moduan. Euskara eta
kristautasuna euskal etnokulturaren oinarri proklamatu ziren sarri, eta euskalJLQW]DUHQ DGDU EDW JHKLHQHWDQ EDLQD H] EHWL HVNXLQDOGHNR SROLWLND  EHUWDNR
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»
HJLQ EHKDUUD¬   DUJXGLDWX ]HQ MHQGDXUUHDQ HWD DUJXGLR KRUUHQ RQGRULR MDNLnak 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
KDVLWDNRSODQWHDPHQGXD¬  
Bete-betean sartu zen gure Adema-Zaldubi iratzartze-lan politiko-operaWLERKRUUHWDQ/HNX]HQWUDODL]DQ]XHQKRUUHWDQ$GHPDNEDLKDPDUNDGDQ
¬   ,NXV HVDWH EDWHUDNR DQ 8UUXxDNR (XVNDO )HVWHWDQ DLSDPHQD MDVRWDNR ©+HUULNR
%LOW]DUUDUHQ JDLQHDQª EHUWVRVDLO OX]HD 8UNL]X F   =DLO JHUWDW]HQ GD RUDLQ DSDUWHNR
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.
¬   =DLO GD $JRVWL ;DKRN DNWLED]LRODQ HWQRNXOWXUDOD SROLWLNDJLQW]D MDNLQDUHNLQ QROD H]kondu nahi izan zuen hitz bitan esatea. Bistan da errepublika bidezko gizarte-berrikuntza zuela
jomuga iparralderako, franko-konformismo aitortuaren orbitan; burujabetasun-asmoekin errazago
ezkontzen ziren, aitzitik, hegoaldeari buruz ageri zituen iritzi-jarrerak.
¬   WLNUDDUWHNREHUHMDUGXQDQHNH]HVSOLNDOLWHNHDWDOELNRLNXVPROGHKRULJDEH
/HKHQGLN HUH HXVNDO L]DWHDUHQ ]HQWUDOWDVXQD DOGDUULNDW]HQ MDUGXQD ]HQ ;DKR EHUH ND]HWDULODQD]
EDWH] HUH KDLQEDW XUWH] +DLQ RULHQWD]LR RSHUDWLER KXUELOLN H] L]DQ DUUHQ ]HQWUDOWDVXQ KRUL D]SLPDUUDW]HQ]XWHQRUREDW %HOW]XQW]HN+LULEDUUHQHNHWDEHVWH ]HQEDLWHNEHUHQ LGD]NLHWDQ
¬   =HUEDLWHJLQEHKDUUDHWDXVWH]RNHUGDELOHQNDUJXGXQDULMHQGDXUUHDQNRQWXDNHVNDW]HD
*DX]DEHUULDGDKRULKDQGLNDXUUHUD]DEDOGX]MRDQJRGHQEHUULWDVXQD©$QFLHQ5pJLPHªGHODNRD
etnokulturalki bizien diruditen herri-herrixketan bertan gainbehera datorren seinale.
¬   +HJRDOGHDQ LULWVL ]XHQ DJLDQ HNR KDPDUNDGD KDUWDQ HXVNDO L]DWHDUHQ NRQW]LHQW]LD
jendartera hedatzeko joera horrek bere gailurra. Iparragirreren Gernikako Arbola mobilizaziotresna bildurgarria zen, orain harrigarri samarra iruditzen bazaigu ere. Iparraldean bertan bere
RLKDUW]XQDL]DQDGX ,SDUUDJLUUHN/DUUHVRURQ EHVWHDNEHVWH
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HWDEDLWDUWHDQ.RQEHQW]LWXD]HJRHQEHUWDNRKL]NXQW]DHWDHWQL]LWDWHD
altxor preziatua zirela, altxor hori galtzeko arriskuan zegoela eta bizirik atxiNLW]HNRVDLRDNRQ]LUHODHWD]LOHJL$UULVNXDUHQL]DHUDQ]HJRHQEHUH HWDEHUH
RQGRDQ EHVWH DVNRUHQ  XVWH] EHQHWDNR JDNRD WLN DXUUHUD HUDWX ]HQ JRbernamendu-moldea, Errepublika, hori zen eskualduntasunaren benetako etsai.
Eskualdun-jendeak, bertako hizkuntza eta etnizitatea ongien eta bizien atxikitzen zuenak, galera baizik ez zuen. Kaltegarria zen aginte molde hori Eskual
KHUUL HWD UDNR HWD DXUUH HJLQ EHKDU ]LW]DLRQ (VNXDOGXQMHQGHD LUDW]DUUL HJLQ
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
QDEDUPHQH] MRNDWX ]XHQ EHKLQ EDLQR JHKLDJRWDQ +RUUHN HJLQ ]XHQ =DOGXEL
lehenaz gain, ezagun eta famatu: goraipamen biziak jaso zituen alde batetik,
eta gaitzespen mingotsak bestetik.
Abbadiaren bertsu-guduak eta, oro har, Zubernoako jaunaren lore JokoDN HGR (XVNDO )HVWDN L]DQ ]LUHQ EHUH ]LULEHUWVR JHKLHQHQ DJHUOHNX¬  
+RUUHODNRDN GLUD HVDWH EDWHUDNR Betirisants izeneko kantu poemikoak:
PLVHULDUHQ DOHJRULD JLVD HUDELOLD ]XHQ JD]WDURDQ DQ  Betirisants termiQRD +LW] KRUL EHUSL]WX] HUDEDW DGLHUD HWD [HGH EHUULD HPDQ ]LRQ EHUWVR
hauetan: miseria gorriarekin identifikatu zuen III. Errepublika sorberria.
+RQD NR Betirisants-en bostgarren, seigarren eta zazpigarren bertsoak
JX]WLUD KDPDU 
Betirisantsen politika,/Bera laxo, bertzeak tinka;
Gero «Bibe la liberté» errepika./ Jendea dabilka
7LUDNDSXUW]LND/HJDUHWDOHJHEHUULXNKDOGLND
1DJXVLQDKL]RURJDLQGL]ND%DLQDQRURH]LQDOGL]ND
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.

%HWLULVDQWVHQVROGDGXDN)UDPD]RQEHOW]DNGHLWXDN
1RQQDKL]DL]NLJXQDJXVLSKDUDWXDN=HUQDKDVPHQGXDN
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 haWVDUULLGHRORJLNRHQNRQWUD+RQDNRKDXHVDWHEDWHUDNR
/LEHUWp(JDOLWpHWD )UDWHUQLWp
$K +LUX JH]XU KRLHN HJLDNEDOLWH
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
¬   /RUH -RNRHWDUD L]HQJRLWL] DJHUW]HQ ]HQ +RQD ]HQEDLW Hergaraya, Senperetarra,
Uxaleguy, Zalduby Artzain Beltcha .1  
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harrotutako hautsak zirela medio emango zuela pauso hori. Produkzio idatziari dagokionez Ademaren faserik klerikalistena zabaldu zen orduan, hegoaldeNR JHUR[HDJRNR  ©.ULVWR JXUH HUUHJHªUHQ RUELWDUD KHJDOGDWX] QDEDUPHQ
+RQHOD ]LRHQ Q ©$UUHQ FHU JR]R VHFXODQ HFLQ DKDQWFLD JXU$LWD 6DLQGX
PLUDJDUULDUHQ LFXVWHD «  1RQ GD HUUHJHULF EHUH PDQXSHFRH] KDOD PDLWDWXULF"ª ©&HU FDQRUH OXNH$LWD 6DLQGXD EDOLW] EHUWFH PXQGXFR HUUHJH EDWHQ D]SLFR"&HULUULDFH]OLWX]NHPHUHFKLKRODFRPDMHVWDWHEDWEDLQRJRUDJRMDUXVWH
OXNHHQSULQWFHDF"ª©+RUUDFHUWDFRDLWD6DLQGXDH]GLWHNHQL]DQEHUHPXQGXFR
EHUHFRHUUHJHWDVXQEDWJDEHª $GHPD
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]DUHQ EDWH] HUH $LWD 6DQWXDUHQ  RQJLD HWD OHKHQWDVXQD ]LWXHOD XQH KRUUHWDQ
kantagai nagusi. Jakin ere badakigu, bestalde, Elizaren goi-aginteak antolatuULNR SHOHJULQDLD KDLHWDUDNR VRUWX ]XHOD OLEXUXD HWD KDUWDUDNR HQNDUJX]"  SDUDWXDN ]LWXHOD DQW]D =DOGXELN KLW] ODX HWD NDQWLND KDLHN /DEXU ELOGX] HOL]gizon izanik, eta bertso-paratzaile iaio, Erromako elizak eta Estatu frantsesak
une hartan eskuartean zuten eztabaida gordinean Erromaren argudio-bideen
eskumutil fermu agertu zen Zaldubi. Zer-esan txikia zuen une hartan, agirien
bederen, eskualtzaletasunak.
Bazuen ordea izan, orduan ere, zerikusirik: euskaldun-fededun binomio
ezin-hautsizkoaren defendatzaile sutsu zen Zaldubi, eta fedea defenditzen
zuenean euskaltzaletasuna ere defenditu nahian ari zen. Ez nolanahiko euskalWDVXQD MDNLQD RVR PROGH MDNLQHNRD EDL]LN )UDQW]LDNR SRVWXODWX HUUHJHWLDU
eliztiar-«zarrontzale»-xurien markoarekin bateragarri, eta haren laguntzaile,
izan zitekeen euskaltasuna. Eliza zen une horretan Zaldubiren bertso-idearioan
QDJXVL(OL]DHWD)UDQW]LDNDWROLNRRQJLOHD
 WDUWHDQ KDVL ]HQ$GHPD EHUULUR SOD]DJL]RQ SROHPLNR JLVD MHQGDXUUHUD DJHUW]HQ¬   WLN DXUUHUD ]DEDOGX ]HQ KDOHUH EHUH IDPD PXJD]
alde bietako euskaltzaleen artean, Gauden gu eskualdun bertso-kantuaz. EusNDOW]DOHHQ KLPQRD ELODNDWX ]HQ EHUHKDOD¬   +RUL L]DQ ]HQ GXGDULN JDEH
euskaldun-jendea euskalgintzara iratzartzeko Zaldubik inoiz paratu izan zuen
WUHVQDULN EL]NRUUHQD (] RUGHD EDNDUUD /HKHQGLN HUH ED]LWXHQ VHQSHUWDUUDN
ohiko bere modu grafikoan, euskaltasunaren bere ustezko kalte-iturri nagusiak
seinalatuak. Ondoko hauek, bereziki:
¬   La Semaine de Bayonne DVWHNDUL HVNXLQGDUUHDQ =DOGXELN"  SOD]DUDWX DUWLNXOX EDWHN
$WKDUUDW]HNR KDXWHWVLD VXWDQ HPDQ ]XHQ HWD NR9,,NR (VNXDOGXQHDQ LKDUGRNL ]LRQ SHUtsonalki laidoztatuz. Zahartzearekin, jitezko malgutasuna higatu ote zitzaion? Ala kanbiamenduen
errotaren indarrari kontra egiteko asmoz, erradikalago bihurtu zen?
¬   $GpPDUHQ NDQWX H]DJXQ KRUUHWDQ HUH XNDH]LQD GD Gernikako arbolaren eragina:
©+DULW] HGHU EDW EDGD JXUH PHQGLHWDQ  =D]SL DGDUUH] GHQD ]DEDOW]HQ DLUHWDQ  )UDQW]LDQ (VSDLQLDQELDOGHUGLHWDQ +HPHQ KLUX WD KDQ ODX EDW GD ]D]SLHWDQª
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a) Hizkuntza-ukipenaren ondorioz mintzaldatzea: eskualdunek beren
RGRODULXNRHJLWHD]HQKRUL $% 
eskualdunek arrotzekin / ahanztea eskuara,
odolari hori berdin / ukho egitea da.
Gauden erne sar ez dadin / ahalke hori gutara.
(] EDKX WUDED DUURW]LN ]HU HJLQ KLUR" (UUDN $% 

b) Modernizazio soziokultural eta ekonoteknikoa:
/HKHQJRGHQERUHWDQH]]HODGHXVRQLNPDL]DGLW]HQGHQDGDJD]WHKRLHQJDQLN
Xaharra naizelakotz erran gogo dut nik, / oraikoez badenez errenkuradunik.
Diote berthutea, fedea, odola, / oraiko jendeari guttitu zaizkola.
+REH RPHQ GD RUDL [LNDQD HVNROD  EDNKRW[DEHUHHWDEHUW]H]H]D[ROD
/HKHQHNRPHQGHWDQKDX]HQKDX]X]HQDGHQHNRKRUDW]HDEHUWKXWH]XHQD
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,
+HWDQ VDUWX] JHUR]WLN]HU EHOGXU LNKDUD
Behar ordutan ere maiz ezin aldara.
KN: 130

d) Nolanahiko diru-gosea:
$VSDOGLNROHORD]XHQKDX=DOGXELN,NXVHVDWHEDWHUDNRNRAmeriketarako bidean:
Aberastu nahi naiz, bainan
zuzenez eta ohorezki:
+HUULUDWKHOW]HQQDL]HQHDQ
dirudun fama ez zait aski.

Bide beretik segitu zuen gero ere. Ikus 1880ko Pattin dirudun ez fededun
.1 
Pattin aberasteak hola badu jaundu,
1RODJHUWKDW]HQ]DLRH]EDLWDJL]RQGX"
*LULVWLQROHJHDXW]LULNRPHQGX«
Bihotza nekhez dio diru hutsak ondu.
Pattiren balentria, herrirat jin eta,
Gur’erlisioneaz maiz trufatzen baita.
«jainko legea, Pattin, ez dirozu maita;
+XQLLKHVEDLW]DUHLELOLVRVNHWDª

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

*L]DUWHDOGDNHWD HUOLMLR WUDGL]LRQDODUHQ LQGDUJDOW]H VR]LRORJLNRD Gemeinschaft-etik Gesellschaft-erako jauzia eta status adskribatu/bereganatu
GLNRWRPLDQ JHUWDW]HQ DUL ]HQ EDWHWLN EHVWHUDNR HVNXDOGDW]HD  QHJDWLERNL EDOR-
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UDW]HQ]XHQ=DOGXELN .1 ,NXVPROGHKRUL]XHQ=DOGXELNEHUH
garaiko beste hainbatek bezala: gizarte inmobilizatua, laborantzaren zentraltasunean sostengatua, bertutea eta apaiz-jendea goi-mailan atxikiko zuena, aldi
berean frantses konbentzitu eta behinolako Euskal herri zabal-noblearen miresle, fededun zintzo eta egiazko eskualdun. Ideia horien inguruan saiatu zen
Zaldubi bere garaiko eskualdunak iratzartzen, ustez beren on beharrezko xedeen 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
GDRUGHDQRODQDKLHUH¬  
,]DQ ]XHQ =DOGXELN PRELOL]D]LRODQ KRUUHWDQ DXUUH] DXUUHNR QDKL] H]
LW[XUD] KDLQ IDPD ]DEDOHNR  HXVNDOW]DOH PRGHUQL]DWX DJR ULN +RU VDUW]HNRD
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
DOGHNRSROLWLNDN HVSOL]LWXDNHGRLQSOL]LWXDN KREHVWHQHWDKDLHQDOGHNRDOGDrrikapen publikoa egiten, hasi zen eskualdun–jendea mende-erdi horretan.
-DX]LKRULH]GDJXW[LHVWHNRSDXVRD¬  PHQGHHUGLKRUUHWDNRHXVNDOJLQtza ongi ulertu nahi bada. Ustez euskal etnokultura bizirik gordeko zuen politika-bideak hobesten hasi zen euskaltzale-jendea, ezker eta, batez ere, eskuLQ¬   (WQRNXOWXUD KRUUL EL]LD RSD ]LW]DLRQ HWRUNL]XQHDQ HWD KRUUHQ EDUUXDQ
«bere lekua» zuen euskarak. Ikur-proklama gehienak atzera begirakoak izan
arren, gerora begira ari zen euskaltzale-jende hori, bere eguneroko ekine¬   =DOGXEL] DUL JDUHODULN EHUH PRELOL]D]LRODQD KDUWX GXJX PLQW]DJDL QDJXVL (]LQ HVDQ
gabe utz liteke, ordea, beste hainbat euskaltzale ere nabarmendu zela alor horretan. Batez ere
/DXUHQW 'LKDUDVDUUL -HDQ 3LHUUH $UEHOELGH HWD 0LFKHO (OL]DQEXUX  LQJXUXDQ HWD D]NHQ
XQHDQPHQGHEXNDHUDQHGRPHQGHEHUULDUHQKDVLHUDQ-HDQ+LULDUW8UUXWL/X]HKLW]HJLQJRGXJX
horiez gehienez, aurrerago.
¬   $QWRQ$EEDGLD EDWHQ HWD EHVWH KDLQEDWHQ JDUUDQW]LD] QHNH] MDEH JDLWH]NH MDX]L KRUL
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.
¬   (XVNDOW]DOHHQ H]NHUHVNXLQ DUWHNR WHQWVLR KRUL $EEDGLDUHQ (XVNDO )HVWD ©[XULªHQ HWD
*XLOEHDX PHGLNXDUHQ (XVNDO )HVWD ©JRUULªHQ DUWHDQ NRQNUHWDWX L]DQ GD PDL] %DGDJR KDUWDUDNR
PRWLERULNDVNLWLNDXUUHUDHWDEHUH]LNLWLNUDELWDUWHNRHSHDQ0HQGHHUGLNRSHUVSHNtiba zabalari heldu nahi badiogu, aldiz, ez dut uste hori denik adibiderik argiena. Abbadiaren
(XVNDO)HVWHWDQEHUWDQEHKLQEDLQRJHKLDJRWDQDJHUWXL]DQ]LUHQLNXVSHJLELDNDOGHEDWHNRHQ]LUL
bertso moduan edo, are, bertsogile beraren alde bietako ikuspegien norgehiagoka bizian. Idazlan
KRQHQHUDQVNLQHDQGDWRUUHQ(W[HQLNHUHQNREHUWVRD -HDQ(WFKHQLF GDDJLDQGLRGDnaren adibiderik egokiena. Euskaltzaleen eta xurien arteko korrelazioa ez zen inoiz, dakigun neurrian, erabatekoa izan. Askok dio, ordea, xurien alde makurtzen zela oro har euskaltzale-jendea:
euskaltzale buruzagiak bereziki. Azterketa sakonik ezagutzen ez badut ere gai horrezaz, irakurritakotik badirudi egia dela baieztapen hori. Merezi luke, halere, sakonago aztertzea.
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DQ¬  $XUUHUDEHJLUDNRMDUGXHUDKRUUHWDQEHUUL]DKR]NRMDUGXQHWLNLGDW]L]kora ere pasa beharra ikusten zen eskuara +L]NXQW]D LGDW]LD RLQDUUL KDUWX]
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
]HUHJLQHN EHUH]NRD GXWHQ XQLIRUPDW]HELGHUD HNDUW]HQ KDVWHD EHVWHWLN +RWV
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
LGDW]LDJL]DUWHHJLQNL]XQEHUULHWDUDNRHJRNLW]HQ/DQNHWDOLWHUDULR]DEDODMDVR
zuen euskarak, mende-erdi horretan: idazle-kopuruz eta gaien aniztasunaz
RUGXUD DUWH EDLQR KDJLW] ]DEDODJRD ,GD]OH NODVLNRDN EHUU DUJLWDUDW]HQ HUH
ODQKDQGLDHJLQ]HQ¬  8UWHURQHXUWLW]OHKLDNHWDNHUDWX]HWDODQKREHUHQDN
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
L]DQ ]HQ KDUWDUDNR RUWRJUDILD EHUULD DGRVWX]¬   KL]WHJLDN SDUDWX]¬  
gramatikazko azalpen zehatz eta sakonak eratuz... Ezin ukatuzko pausoak
HPDQ]LUHQ,SDUUDOGHDQPHQGHHUGLKRUUHWDQFRUSXVSODQJLQW]DUHQcodification-alorrean. Baita implementation stage delakoan ere, eliza-liburuak, urtekari-astekariak, kantu-liburuak eta bestelako Zweckprosa xumea sortuz eta
]DEDOGX]¬  ,SDUUDOGHNRFRUSXVSODQJLQW]DUHQDW]HWLNLELOLJLQHQKHJRDOGHkook, hizkuntzaren batasun-lanei dagokienez, 1880 ingurura arte bedeUHQ¬  
¬   (UDEDWHNRNRQWUDHVDQDGLUXGLHQKRUL)LVKPDQHNGXLQRUNEDLQR]RUURW]DJRGDNLGDODULN
aztertua. Ikus, bereziki, Language and Nationalism )LVKPDQ   HWD Ideology, society and
language. The Odyssey of Nathan Birnbaum )LVKPDQ ).
¬   (GZDUG6SHQFHU'RGJVRQLDSDUWHNROHNXDGDJRNLRHJLQNL]XQKRUUHWDQ(]]HQEDNDrra izan, ordea, bere lanean.
¬   2UWRJUDILD EDWHUDW]HNR DKDOHJLQ KDLHQ VLQWHVLD]DOSHQ KREHUHQD .ROGR =XD]RUHQD GD
RUDLQHUH =XD]R 
¬   *XW[LWDQRUGHD DUJLWDUDWX]LUHQKL]WHJLODQKRULHN HWDRUGXDQ HUH H] EHWLRVRULN
¬   Zweckprosa GHODNRD] LNXV +HLQ] .ORVV  Escaldun cocinerra modukoak betebetean sartzen dira, jakina, garai hartako Zweckprosaren alorrean.
¬   -RVH 0DQWHUROD L]DQ ]HQ KHJRDOGHDQ NR KDPDUNDGDUHQ KDVLHUDKDVLHUDQ GHVRUHND
hori berdintzen saio praktikorik handiena egin zuena. Jose Ignazio Aranaren zubi-lanaren ondoan,
90eko hamarkadaren erdialdean, hasi zen iparraldeko nagusitasun hori inbertitzen. Gero ere,
HUD DUWH EskualdunaUHQ WUDGL]LR OX]H]DEDOD] WLN UDNR VDLR DNDGHPLNRD] Cercle
d’Études Euskariennes  (XVNDOW]DLQGLDUHQ KDVLHUDNR H]WDEDLGHWDQ HWD D]NHQLN +HQUL *DYHO ]HOD
medio, 1919ko idaztarauei eginiko egokitzapenetan, iparraldeko «jakituria» hura funtsezko osagai
izan zen euskal ortografiaren bateratze-bidean.
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,QRQ HXVNDUDUHQ FRUSXVSODQJLQW]DUHQ ]DQW]XDN EHUH RVRDQ DQW]HPDQ
balitezke XIX. mendean, ortografia-lanketan egin liteke antzemate hori. Aurrez
aurre, zehazki eta luzaro ikertu zen «euskal ortografia»: jendaurrean eztabaiGDWX DOWHUQDWLED NRQNUHWXULN SURSRVDWX HWD ]HQEDLW NDVXWDQ RSDUR ODQGX /Hhendik zetorren kezka bizia, euskarari «bere» idazkera bilatu eta zabaltzekoa.
Martin Duhalderen 1809ko Meditacioneac 'DUULJROHQ NR IRUPXOD]LR
HVSOL]LWXD$JRVWL;DKRUHQ HWDGDJRNLRQQHXUULDQ $QWRQ$EEDGLDUHQNR
JUDPDWLNDHWD-DXUHW[HUHQNRVDLRSUDNWLNRD¬  DXUUHNDULJDUUDQW]LWVXDN
L]DQDN ]LUHQ HXVNDO LGD]NHUDUHQ EDWDVXQELODNHWD KRUUHWDQ¬   3URSRVDPHQ
horien oinarrian, era batera edo bestera, hiru irizpideok ari ziren nagusitzen:
D  H[RQRUPDWLELVPRDUHQ JDLW]HVSHQD¬   E  HXVNDUD]NR OHWUDKRWVHQ DUWHNR
ELXQLERNRWDVXQDOHJHDUDXELKXUW]HDHWDF HXVNDOKL]WXQHONDUWHRVRUDNREDOLR
izango zuen ortografia-sistema bakarra hobestea.
Proposamen partikularretik jendaurreko eztabaidara eta jendarteko onarpen-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 lantzen hasi zen garaia. Eztabaida-lekua, berriz, ipar Euskal herria izan genuen.
$JRVWL;DKR]HWD0DUWLQ+LULEDUUHQH]DSDUWHHWDELKRULHQJDLQHWLN%RQDSDUWHSULQW]HDHWDEHUHODQNLGHKXUELODN EDWH]HUH(PPDQXHO,QW[DXVSHHWD-HDQ
'XYRLVLQ L]DQ]LUHQSURWDJRQLVWDQDJXVL¬  $XUNDNRMRHUDGHIHQGLWX]XWHQ
ELVWDQGHQH]EDWDN ,QW[DXVSHN HWDEHVWHDN 'XYRLVLQHN RKLNRJUDILDVLVWHPDUL HXVWHQ HWD HOL]DOLEXUXHQ ELGH] LQGDUW]HQ DKDOHJLQGX ]HQ 6DQ /HRQ RVpitale zibileko kapilaua, aurrerantzean Baionako elizbarrutiaren idazkari naguVL HWD ELNDULR MHQHUDO L]DWHUD LULWVLNR ]HQD¬   *UDILDVLVWHPD EHUULD
euskararen bere baitako hots-egituran sustraitua eta hots-grafemen arteko biunibokotasunetik hurbilagokoa, zabaltzen saiatu zen aldiz mugazain-ohia. Ezta¬   ,NXV -DXUHW[HUHQ NR Andre-dena Mariaren ilhabethea, edo Maiatza Jaincoaren
amaren loriacotz contsecratua. Ikus, horri buruz, Zuazo 1988.
¬   $L]NLEHOHQJDUDLLQJXUXKRUUHWDNRODQDKHJRDOGHDQHJLQDNRQWXDQKDUW]HNRDGDRUREDW
¬   'X 0DUVDLV KDUWX ]HQ KRUUHWDQ ELGHHUDNXVOH ©ODV UHJODV GH OD /HQJXD VH KDQ GH
EXVFDUHQODPLVPDOHQJXDª,NXV'XYRLVLQHQDUJXGLRDNKHJRDOGHNRHQ Revista Euskara$U]DN 
DXUUH]DXUUHNRH]WDEDLGDQ,NXV EHUH]LNL=XD]R 
¬   .ROGR=XD]RN  RQJLD]DOGXDGX$JRVWL;DKRN0DUWLQ+LULEDUUHQHN%RQDSDUWH
SULQW]HDN $QWRQ $EEDGLDN -HDQ 'XYRLVLQHN HWD (PPDQXHO ,QW[DXVSH NDORQMHDN JDL KRUUHWDQ
izandako protagonismoa. Perspektiba kronologiko zabalago batetik helduz eta iparraldera mugatuz
J. D. Salaberri herri-kantuen biltzaile-zabaltzailea eta, kontrapuntu gisa, Julien Vinson erantsi
behar zaizkio noski zerrenda horri, Zuazok berak argi asko eginik duen moduan.
¬   (]LQXNDWX]NRDUUDNDVWDSUDNWLNRDEHUHJDQDW]HQMDNLQ]XHQ,QW[DXVSHNEHUHHOL]DOLEXruon bidez, Xuberoan batez ere. Bereziki azpimarratzekoa da, alde horretatik, 1851ko bere debozio-liburua: Jincouac guiçonareki eguin patoac DUJLWDUDOGL EHUULHWDQ     
Uscaldunaren laguna edo Uscaldunaren guthunac L]HQHNRD +HGDSHQ KDQGLNR DUJLWDOSHQD L]DQ
]HQKRULKRQHODGLREHKLQW]DW*q]HN  ©/H&DWpFKLVPHRXOHUscaldunaren guthunac,
GHX[OLYUHVHQWUH OHV PDLQV GH WRXV OHV 6RXOHWLQVª
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baida ez zen, jakina, euskalari edo euskaltzale biren artekoa, ondotxoz inplikazio zabalagokoa baizik. Intxausperen atzean aldiz elizaren tradizio
sakroklasikoa zegoen, aldez edo moldez berrikuntza-asmo grafikoei freno
MDUW]HQ ]LHQD 2QGR DVNR MDEHW]HQ ]LUHQ KRUUHWD] ,QW[DXVSH HWD 'XYRLVLQ 9LOODVDQWHUHQHVDQHDQDQ$[XODUUHQGueroco Gueroren lapurtera dotorezko
AitzinsolhasHDQ ©,QFKDXVSH UHFRQRFH TXH KD H[SXUJDGR HO WH[WR GH FLHUWDV
H[SUHVLRQHVGHPDVLDGRFUXGDV\IXHUWHV5HFRQRFHTXHHQORV~OWLPRVWLHPSRV
VH KD GLIXQGLGR XQ VLVWHPD TXH VH DFRPRGD PHMRU D OD OHQJXD YDVFD SHUR
FRPR HVWH XVR QR VH KD JHQHUDOL]DGR D~Q OR EDVWDQWH QL HV ELHQ UHFLELGR GHO
SXHEOR SRUTXH REOLJD D GDU D ODV OHWUDV XQ YDORU GLIHUHQWH GHO TXH WLHQHQ HQ
IUDQFpV \SRUWUDWDUVHGHXQDREUD\DFRQVDJUDGD\YHQHUDEOHOHKDSDUHFLGR
PHMRUUHVSHWDUODRUWRJUDItDDQWLJXDª 9LOODVDQWH 
%HVWH DOGHWLN HWD 'XYRLVLQHQ EHUDUHQ KLW]HWDQ HVDWHNR ©SDU XQH FUDLQWH
DVVH]SHXIRQGpHGHQ·rWUHSDVELHQDFFXHLOOLOHFOHUJpQHVHKDVDUGHSDVHQFRUH
j OD UpIRUPH GDQV VHV SHWLWV OLYUHV G·pJOLVH -H SHQVH TXH O·H[HPSOH G·XQH RX
GHX[SXEOLFDWLRQVUHOLJLHXVHVUpSDQGXHVjERQSUL[OXLIHUDLWIUDQFKLUOHSDV-H
YDLVYRLUVLMHWURXYHUDLGHVDGKpVLRQVjFHSURMHWª8UWHDNEHKDUL]DQ]LUHQDSH]
jendea, banakako aphezak lehenik eta eliza bere osoan gero, bide berri horretan
barrena abiarazteko. Grafia zaharraren eta berriaren arteko iritzi-bitasunak aurrera jarraitu zuen, hainbatean, azterkizun dugun mende-erdi horretan. 1890 ingururako argi zegoen, halere, grafia molde berria bere bidea egiten ari zela eta 1850
LQJXUXNR H]WDEDLGDN H] ]LUHOD DOIHUULNDNRDN L]DQ .DQWXSDSHUDN $EEDGLDUHQ
SHUWVXODULJXGXHWDNRDN HWD 6DODEHUULUHQ OLEXUXD EHUD  ELGHODJXQ VHQGRD L]DQDN
]LUHQDQW]DGHQH]ELGHEHUULW]HKRUUHWDQ'XYRLVLQHQJDUUDQW]LDQRODQDKLHUHH]
GD JXW[LHWVL EHKDU FRUSXVSODQJLQW]D KDUHQ JUDIL]D]LRDORUUHDQ¬   RUWRJUDILD
bateratzeko eta «on»tzeko orduan eragin praktiko handia izan zuen berak iparralGHDQOX]HUDEHJLUD¬  +HJRDOGHNRLUDNLQDOGLDQHUHLQJXUXDQLGD]PROGH
EHUULDUHQPH]XODULHUDJLOHHWDELGHHUDNXVOHL]DQ]HQ'XYRLVLQ
¬   +L]NXQW]DSODQJLQW]D DVNRUHQ DWDOLN DKXOHQD GHVNXLGDWXHQD HWD JXW[LHQ ]DLQGXD implementation edo cultivation fasea izan ohi da sarri. Inplementazio horren zabalkunde atalak duen
garrantziaz jabeturik Salaberriren kantu-liburua eta, nola ez, Anton Abbadiaren urteroko bertso- eta
QHXUWLW]OHKLDNHWDNRVRNRQWXDQL]DWHNRDNGLUD/DQLNKREHUHQDNDUJLWDUDHPDWHQ]LUHQEHUWDQDVNL
ortografia landuz. Urterik urteko jarduera linguistikoki zaindu eta sozialki baloratu horrek ohitura bat indartu zuen azkenik: handik gutxira Eskualduna astekari-kazetaren idazkera nagusira
eramango zuen ohitura zabala, orain errazegi gutxiesten duguna.
¬   %DWHN EDLQR JHKLDJRN HWD -HDQ +LULDUW8UUXWLN RVR EHUH]LNL DUUD]RL] DLSDWX L]DQ GX
'XYRLVLQHQ Laborantzako LiburuaUHQ ]HQWUDOWDVXQD FRUSXVSODQJLQW]DUHQ DORU XJDULWDQ JUDILD
NRQWXHWDQHWDEHVWH]HQEDLWHWDQ*XVWXUDLUDNXUUL]XHQOLEXUXDKDLQEDWHN LNXV$OWXQD 
eta arrasto zabala utzi zuen idazle gazteagoen artean. Grafizazio-lanaren arrakastari dagokionez
NRQWXDQ KDUW]HNRDN GLUD RQGRNR KLW]RN RUWRJUDILD EHUULDUHQ LQSOHPHQWD]LRD GHODHWD 'XYRLVLQHN
%RQDSDUWH SULQW]HDUL HVNXWLW]H] HVDQDN ,  ©OD QRXYHOOH RUWKRJUDSKH SRSXODULVpH SDU GHV
FKDQWVGHQRVSRqWHVFRPPHQFHjrWUHHPSOR\pHSDUODFODVVHGHVSD\VDQVTXLVDYHQWpFULUHM·DL
HQWUHOHVPDLQVSOXVLHXUVOHWWUHVGDQVOHVTXHOOHVOH]!UHPSOLWVDIRQFWLRQjO·H[FOXVLRQGXo!
R OHV TXL! HW OHV JXL! RQW HQWLqUHPHQW GLVSDUXª %HUH OLEXUXHWDNR LGD]NHUD] JDLQHUD NRQWXDQ
izatekoa da Eskualdunako estilo-zuzentzaile ere izan zela hainbatean, eta antzeko ardura izan
]XHOD$EEDGLDUHQXUWHURNR MRNDOGLHWDNRVDULGXQODQHNLQHUH LNXV$OWXQD  
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III.1.3. Hizkuntzaren status-plangintza
+L]NXQW]DVR]LRORJLDUHQ QD]LRDUWHNR ELEOLRJUDILDQ status planning esan
RKL ]DLRQ KRUUHWD] DUL JDUD KHPHQ +L]NXQW]D MDNLQ EDWHN¬   JL]DUWH DORUUHDQ¬   GLWXHQ DUD]RDN¬   NRQSRQW]HQ VDLDW]HNR EHUDULD] KDUW]HQ GLUHQ QHXUULDN GLWXJX JRJRDQ 2UGXUD DUWH EHUHDN L]DQGDNR / ORZ  IXQW]LRHWDQ RKLNR
nagusitasuna galtzen ari zelarik euskara, nagusitasun horri eusten saiatzea eta,
ELGHQDEDU PRGHUQLWDWHDN JRUDELGHDQ ]HNDUW]DQ + KLJK  IXQW]LRHWDQ ]HQEDLW
esparru-gune irabaztea: hori izan zen, funtsean, iparraldeko euskalgintzaren
PHQGHHUGL KDUWDNR SURLHNWXD (] DJLDQ HVSOL]LWXD EDL RUGHD EHQHWDNRD /DX
ataletan azter liteke ongienik jarduera hura: belaunez belauneko transmisioan,
erlijio-alorrean, komunikabideetan eta plaza agerian.
D E
 uskararen belaunez belauneko transmisioa: Alferrik ziren ortografiak
eta gramatikak, literatura-lanak eta sari-lehiaketak, olerki bihotz-altxagarriak eta ikerketa historiko handinahiak, hizkuntzaren belaunez belauneko transmisioak herren egiten bazuen bere leku naturalenean:
HW[HDQHWDDX]RDQNDOHDQHWDODJXQDUWHDQ+RUL]HQRUGXNRHXVNDOW]Dle zenbaitentzat, une hartako arrisku-iturri nagusia: bere-berea izandako espazioa galtzen ari zen eskuara hainbat herri eta hiritan, gazteJD]WHW[RHQDUWHDQ+RULJDOGX]JHURDOIHUULN]LUHQHXVNDOJLQW]DRVRDUHQ
gainerako saio gehienak: odolusten ari den pertsonari alferrik da dioptria egokiko betaurrekoak prestatzea, egunkaria hobeto irakurri ahal
izan dezan. Odolusten dena hil egiten da, eta hildakoak ez du egunNDULULN LUDNXUW]HQ )XQWVH]NRD ]HQ HUDEDW KL]NXQW]DUHQ HW[HJLURNR
HWD DX]R KXUELOHNR WUDQVPLVLRD /HKHQWDVXQH]NR KHOEXUX ELKXUWX ]HQ
zenbaitentzat, horregatik, etxeko hizkuntzaren transmisio-lana saritzea:
HXVNDUD] RQJLHQ PLQW]R ]LUHQ QHVNDPXWLODN HGR DJLDQ KDLHQ JXUDVRDN GLUX]VDULW]HD%LGHXUUDW]DLOHKDQGLDL]DQ]HQKRUUHWDQHUH$QWRQ
$EEDGLD +DOD GLR HVNXHUDQ GXJXQ GRNXPHQWD]LRDN ©$QWRLQH G·$EEDGLH OXL Q·D SDV FKHUFKp j HPSrFKHU OHV HQIDQWV G·DSSUHQGUH OH
IUDQoDLV VHXOHPHQW LO D FUX GHYRLU HQFRXUDJHU FHX[ TXL DSUqV OHXU
SUHPLqUH FRPPXQLRQ parlent OH PLHX[ OH EDVTXH HQ OHXU IDLVDQW
GLVWULEXHU GHV UpFRPSHQVHV SDU GHV SHWLWHV FRPPLVVLRQV FRQVWLWXpHV j
¬   +L]NXQW]D EDWHN HGR JHKLDJRN KRUL GD JXW[LHQD $UD]R EDW GDJRHOD DQW]HPDWHD
DUD]RKRULJL]DUWHDORUUHNRDGHOD]HKD]WHD H]FRUSXVSODQJLQW]DUHQDORUUHDQEH]DODKL]NXQW]DUHQ
beraren baitakoa: ortografia finkatzea, morfologia bateratzea, hitz-altxorra eginkizun berrietarako
]DEDOGX HWD GRLW]HD  HWD DUD]R KRUUL HONDU KDUWXULN H] QRUN EHUH ELGHWLN  HUDQW]XWHQ VDLDW]HD
horiek dira status plangintzaren ezaugarri nagusiak, txosten honen egitekoari dagozkion heinean.
¬   *L]DUWH DORUUHDQ H] QRUEDQDNRDUHQ SODQR ELRJUDILNRDQ  VXHUWDWX RKL GLUHQ KL]NXQW]D
arazoez, eta arazo horien konponbide posibleez, arduratu ohi da hizkuntzaren status-plangintza.
¬   ©+L]NXQW]DMDNLQEDWHNGLWXHQDUD]RDNªGLRJXQHDQEDGDNLJXQRVNL]HUHVDQQDKLGHQ
©EHJL] MRWDNR KHOEXUXHQ DUJLWDQ JL]DWDOGH MDNLQHN VHQWLW]HQ VHQWLWX XVWH  GLWX]WHQ DUD]RDNª GLUD
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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FHWHIIHWHQGHKRUVHWDYHFH[FOXVLYHPHQWGXFOHUJp 3HWLW 
Orain ere baluke lanmolde horrek bere erakarmena: bai praktikoa eta
EDLEHUH]LNLWHRULNRNRQW]HSWXDOD¬  
E  Euskara erlijio-alorrean. High edo H funtzio gutxitan zuen euskarak
OHNX VHQGRULN HOL]D SUHGLNXD NRQIHVLRD GRWULQD NDQWLND HWD DXUUH]
DXUUHNRKDUUHPDQWUDWXD ]XHQHXVNDUDNSUDNWLNDQSUHVHQW]LD]DEDOHNR HVSDUUX LQVWLWX]LRQDO EDNDUUD +RU DJHUL ]HQ LQGDUWVX MHQGDXUUHDQ
HWD + HVSDUUXDQ +RUL ]HQ RUR KDU HXVNDUD]NR + MDUGXQDUHQ HVSDUUX
LQVWLWX]LRQDO ©QDWXUDODª ¬   PHQGH DVNRWDNR RKLWXUDN HWD HWHQLN
gabeko praktika eguneratuak sinbolikoki berezkotua eta sozialki lejiWLPDWXD1DJXVLWDVXQKRULDKXOW]HNRHWDLQGDUJDEHW]HNRVDLRDQWRODWXrik ez zen falta izan, aginte-esparrutik bultzaturik, mende-erdi horreWDQ¬   *RLDJLQWH ]LELODUHQ VDLRHL DXUUH HJLWHD EHUH HJLQNL]XQ
nagusitzat hartu zuen, 1890etik aurrera bederen, iparraldeko euskalJLQW]DN¬   *DUDL KDUWDNR HXVNDOJLQW]DUHQ IHGHNRQWXHNLNR DW[LNLmendua 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, aurrerapauso ohargarririk egin zen garai hartan. Bidegile izana da iparraldeko
HXVNDOJLQW]DKRUUHWDQHUH+HVSDUUXUDGDUDPDQHVIHUDLGDW]LDQJDUUDQtzi handikoa izana da bere langintza, euskarazko mintzajardun arrun¬   $VPRD RVR ]HQ RQD GLUHN]LR RQHDQ ]LKRDQ GXGDULN JDEH %DLQD reward system txikiHJLD]HNDUUHQEHUHNLQ%HVWHRUGDLQVDULDN HUGDUDUHQDOGHNRDN HUUD]QDJXVLW]HQ]LUHQHGRHUUD]
nagusitu zitezkeen, hain saio mugatuaren aurrez aurre.
¬   .RQWX]LELOLEHKDUNRJHQXNHKRQHWDQHUHJDX]DNEHUHQHXUULDQKDUWX]HOL]DUHQMDUGXHUDLQVWLWX]LRQDOHDQ EHUH]LNL LGDW]L]NR GRNXPHQWD]LRDQ  IUDQWVHVD]HQRURKDUMDXQHWDMDEH%DL
HWD DSDL]JDL EHUULHQ SUHVWDHUDQ HUH %DLRQDNR VHPLQDULR KDQGLDQ HWD /DUUHVRURNR WWLSLDQ -HQGDXrreko praktika instituzionalean leku seinalea zuen ordea euskarak herri-giroko eliz bizitzan, hitzezNR MDUGXQHDQ HWD NDQWXDQ 1DJXVLWDVXQ KRUUHWD] DUL JDUD KHPHQ QDJXVLWDVXQ NRQSDUWLWXD] HGR
zehazkiago esanik, konpartimentatuaz; nagusitasun partzialaz baina nagusitasunaz, nolanahi ere.
¬   (] GD HJLD KDOHUH HXVNDUDUHQ HOL]JLURNR QDJXVLWDVXQ KXUD DKXOW]HNR HWD LQGDUJDEHtzeko ekimen guztiak aginte-esparrutik etorri ohi zirenik. Are gutxiago top-down ekimen guztiak
herri-aginte zibiletik etorri ohi zirenik: eliz agintaritzak berak behin baino gehiagotan agertu zuen
HXVNDUDJDQDNR LQWHUHV IDOWD HGR DQWLSDWLD QDEDUPHQD LNXV$EEDGLDUHQ VDLRD HWD GHVLOXVLRD EHUH
GLUXD] HXVNDUDNODVHULN VHPLQDULRDQ VDUWX H]LQ L]DQ ]XHODULN LNXV RUREDW NR DLSDPHQ [RWLO
EDLQD DUJLD DSH]SLNXDUL HVNXDOGXQ WUDGL]LR]DOH ]XULHN HJLQD  Top-down edo goitik beherako interes-falta edo etsaigo horri bottom-up edo behetik gorakoa erantsi zitzaion, une batetik aurrera
LNXV-HDQ+LULDUW8UUXWLUHQNRDEX]WXDUHQNRDUWLNXOXDEskualdun kazetan, orain in AltziEDUDUJ 
¬   (]GXJXKHPHQNRD]DURWLNHUDDUWHNRJHUWDNDULSROLWLNRHUOLMLRVRVR]LROLQguistiko larriez jardungo, aztergaiaren esparrutik kanpora gelditzen baita hori hainbatean. Jakin
EDGDNLJXRUGHDOHKHQGLN]HWRUUHQMRHUDEDWHQHPDLW]DL]DQ]HODNRD]DURD]JHUR]WLNRMRNDPROGHLQVWLWX]LRQDODGRWULQDHXVNDUD]LUDNDVWHD]LJRUPHKDW[X]GHEHNDWX]XHQD3LHUUH7DX]LDUHQ
ekarpena funtsezkoa da, jakina, horren berri zehatza izan nahi duen edonorentzat.
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WDUL ELGHD ]DEDOGX] HWD ©OHNX EDWª VHJXUWDW]HQ VDLDWX]¬   (VNXDOdun 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
KRUUHWDWLN EDL %HUGRO\ HUUHSXEOLNDUUDUHQ  HWD  DUWHNR Le
Réveil Basque «gorri»a, Prefeturatik beretik kudeatzen zena, eta bai
Eskualduna©[XULDª/RXLV(W[HEHUULERQDSDUWH]DOHHOL]WLDUUDNDQ
VRUWXDLQJXUXDQHWDDOGLDQDSH]SLNXDUHQMDUGXQD]NH[X
DJHUWXWDNRD HWD JHUR WLN DXUUHUD HOL]EDUUXWLDUHQ DJLQWHHVSDUUXUD
JHURHWDQDEDUPHQDJROHUUDWX]HQD%HVWH]HQEDLWND]HWDHUH DGLELGH]
1910etik aurrerako Argitzale errepublikarra), kontuan hartzekoak
GLUD¬   +RUL GX LSDUUDOGHNR HXVNDOJLQW]DN PHQGHHUGL KDUWDNR
LUDED]LULNKDQGLHQHWDNRDKHJRDOGHDQXUUXQGLNHUHORUWXH]]HQD¬  
eskuaraz mintzo zen jende-multzo zabal samarrak eskuaraz irakurtzen
ikasi zuen eta, hainbatetan, eskuaraz irakurri zuen. Zenbaitek, eskuaraz
bakarrik zekien irakurtzen.
G  Euskara plaza agerian. +L]NXQW]D RUR KLW]H]NR H] LGDW]L]NR  JHUWDkaria 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 jardun-esparru arruntetan zurkaiztu eta indartu nahi izan zuen, horregatik,
iparraldeko euskalgintzak. Pilota-lekuetako jende-biltzea, bertsolarien
DXUUH]DXUUHNRQRUJHKLDJRND/XUGHVNRSHOHJULQELGDLHQHXVNDOJLURNR
osaera eta, oro har, etxeko hizkuntza herriko festetan handikiro age¬   ,OXQ GDJR RVR VDLR KRUUHQ UD DUWHNR HIHNWX SUDNWLNRDN ]HQEDWHUDLQRNRDN L]DQ
ziren: bai salmenta-kopuruak eta bai, bereziki, irakurleen zenbatekoa eta nolakoa behar bezala
D]WHUWXJDEHGDXGHRUDLQGLNJX]WLRQODWVDJDUUL%DLWDWLNUDDUWHNRMDX]LKDUULJDUULDHUH
%HVWHULN GD KRUL RUGHD +LULDUW8UUXWLUHQ RGLVHD SHUWVRQDODUHNLQ HVWXNL ORWXULN GDJRHQ IHQRPHQR
KRUUL RUDLQ DUWH 0RNRURD,EDU 2UL[H /DIILWH ,QW[DXVWL &KDUULWWRQ HWDE  HPDQ ]DLRQ DWHQW]LRD
ongi justifikatua dago, eta emendiozko azterketen pizgarri ere bada.
¬   $XUUHUDJRWLNKDVOLWHNH]HUUHQGDHJLWHQ;DKRNELGHUDWXWDNRAriel-etik, esate baterako.
Kaliforniako Goitinoren Eskual Herria ere hor dago noski.
¬   =HUJDWLN EDWHDQ LSDUUDOGHDQ  EDL HWD EHVWHDQ KHJRDQ  H]" %DLPHQ NRQWXDN DSDUWH
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
L]DWHNR +LSRWHVL SDUW]LDO XJDULHWDNR EDW KRQDNR KDX L]DQ OLWHNH  LQJXUXWLN DXUUHUD KHJRDOdean izandako transformazio ekonotekniko suharrak elebakar hutsen fenomenoa ahuldu egin zuen
nabarmen; aldiz iparraldean, lehengo nagusitasun-moldaera soziolinguistikoak jarraipen sendoagoa izan zuen eta, kontestu horretan, herri-herrixketako masak mobilizatzeko ezinbestekoa ikusten
]HQLGDW]L]NRMDUGXQHDQHUHHXVNDUDUL©EHUHOHNXDªHPDWHDDQHGRDQ©VDJDUUD]RULWXD
zegoela» uste izan zenean, zenbait jauntxo-buruzagik euskarazko kazeta erdalduntzea hobetsi
izana hipotesi honen alde, ez kontra, dagoela uste dut.
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UUDUD]WHDVWDWXVSODQJLQW]DLQSOL]LWX EDLQDH]KRUUHJDWLNDSDODJR EDWHQ
adierazle ditugu. Euskararen jendaurreko eta jendarteko ekimen ugarien 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
+H[DJRQRDOLQJXLVWLNRNLXQLIRUPDW]HDDVSDOGLNR[HGHD]HQNR,UDXOW]D
edo Nahasmendu HandiDUHQ JDUDLWLN DXUUHUD EHUH]LNL )UDQW]LDNR LULW]LVRUW]DLOH
nagusien artean eta jarduera instituzionalaren hainbat esparrutan klarki aldarrikaWXD¬   2UGXDQ HUH L]DQ ]HQ HJLD GD DVPR KRUUHQ IRUPXOD]LR DOWHUQDWLERULN
HJLQGDNRULN¬  EDLQDIRUPXOD]LRDOWHUQDWLERDH]]HQLW[XUD]DVPRIDVHKDUWDtik 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
PXJDWXDN]LUHODULN¬  LUDNDVOHJHKLHQDNHXVNDOGXQDN DUHKHUULEHUHNRDN¬  
¬   ,NXVDGLELGH]NRXUULDUHQHNRGHNUHWXDNRXUWDUULODUHQNRDHWDNR
D]DURDUHQNRD/HKHQHQJRDNKRUUHODGLRDUWLNXOXDQ©'DQVWRXWHVOHVSDUWLHVGHOD5pSXEOLTXH
O·LQVWUXFWLRQ QH VH IDLW TX·HQ ODQJXH IUDQoDLVHª %LJDUUHQ GHNUHWXDN KRQHOD GLR  DUWLNXOXDQ ©,O
VHUD SURFpGp j OD PrPH QRPLQDWLRQ G·XQ LQVWLWXWHXU GH ODQJXH IUDQoDLVH GDQV OHV FRPPXQHV GHV
FDPSDJQHV GHV   HW GHV %DVVHV3\UpQpHV GRQW OHV KDELWDQWV SDUOHQW GHV LGLRPHV pWUDQJHUV
+LUXJDUUHQGHNUHWXDND]NHQLNKRQDNRKDXGLRDUWLNXOXDQ©/·HQVHLJQHPHQWVHUDIDLWHQODQJXH
IUDQoDLVHO·LGLRPHGXSD\VQHSRXUUDrWUHHPSOR\pTXHFRPPHXQPR\HQDX[LOLDLUHª$UJLGDJR
)UDQW]LDNR,UDXOW]DUHQKH]NXQW]DSDUDGLJPDQOHNXEDNDUUDGDJRNLRHXVNDUDULQHVNDPXWLODNEHUHQ
elebakartasun «arrotz»etik frantses-itsasora lehenbailehen eta neke txikienaz eramateko lagungarri
L]DWHD+DQGLNDXUUHUD H]HUH]
¬   +RQHOD ]LRHQ *DUDWHN (XVNDO KHUULDQ )HQL]LD %HUULD HUDLNLW]HNR SURLHNWXD DXUNH]WX
]LRQHDQ1DSROHRQ(QSHUDGRUHDULHWDSURLHNWXKRUUHQKDULWLN(XVNDOKHUULJX]LNROHKHQHWDELJDUUHQPDLODNRLNDVWHW[HHWDQLUDNDVELGHQDJXVLDHXVNDUDL]DWHDSODQWHDWX]XHQHDQÅ,OVHURLWGLIILFLOH GH GpQRPEUHU WRXV OHV DYDQWDJHV TX·RQ VHUD VU GH UHFXHLOOLU HQ IDLVDQW G·XQH WHOOH ODQJXH OH
SULQFLSDO HQVHLJQHPHQW GH WRXWHV OHV pFROHV SULPDLUHV HW GH WRXV OHV /\FpHV GHV 'pSDUWHPHQWV
IRUPpV SDU OD UpXQLRQ GH WRXV OHV FDQWRQV EDVTXHV GH OD )UDQFH HW GH O·(VSDJQH «  ,O QH VHUD
SDV WUqV PDO DLVp GqV OH SUHPLHU LQVWDQW GH WURXYHU GDQV OHV VHSW FDQWRQV EDVTXHV GHV KRPPHV
HQpWDWGHELHQWUDGXLUHGDQVOHXULGLRPHOHVPHLOOHXUVWUDLWpVG·K\GURJUDSKLHHWGHPpFDQLTXHOHV
PHLOOHXUVpOpPHQWVG·KLVWRLUHQDWXUHOOHHWGHFKLPLHWRXVOHVOLYUHVHQILQTXLGHYLHQGURLHQWQpFHVVDLUHV j FHV FDQWRQV GHVWLQpV HVVHQWLHOOHPHQW j OD FXOWXUH GHV WHUUHV DX VHUYLFH GH PHUª *DUDW
Les recherches sur le peuple primitif de l’Espagne, sur les révolutions de cette Péninsule, sur les
Basques Espagnols et françois  LQ 2LKDU]DEDOD 
¬   ;,;PHQGHDUHQOHKHQSDUWHDQXGDOHWDWLNWDQKHUULNRLGD]NDULD]HQDOGLEHUHan erreient-maisu.
¬   ©/D HQFXHVWD GH  GDED IH GH OD DUPRQtD TXH UHLQDED HQ ORV SXHEORV GHO 3DtV
9DVFRHQWUHHOPDHVWURHOFXUD\HODOFDOGH(OUHFOXWDPLHQWRGHPDHVWURVHUDHVHQFLDOPHQWHORFDO
HUDQQXPHURVRVORV TXH HQVHxDEDQ HQ VX SXHEOR QDWDOª +RXUPDW LQ /DVD   
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eta lehendik, erlijio-kontuak tarteko zirela, eskuarak eskola-ajendan bere lekua
HJLQD]XHODULN¬  
Zailtasunak zailtasun Acquisition planning argia, zabala eta iraunkorra
zuen gizarte berriaren ajendak ¬   KLULWDU JX]WLHN IUDQWVHVH] MDNLQ HWD
frantsesez jardungo zuten estatu-nazioa eraikitzea. Oztopo zen horretarako
HXVNDUD¬   *DLQGLWX EHKDUUHNR R]WRSRD ©LO HPSrFKH OHV FRPPXQLFDWLRQV
GHWRXWJHQUHHQWUHQRVFRQFLWR\HQVEDVTXHVHWQRXVHWVLM·RVHDLQVLGLUHOHXU
DQQH[LRQ j QRWUH FLYLOLVDWLRQ PRUDO /HXU ODQJXH QDWLRQDOH HVW j SHX SUqV OD
VHXOHGRQWLOVIDVVHQWXVDJHF·HVWODODQJXHGHVEHVRLQVYXOJDLUHVHWMRXUQDOLHUV
DLQVLTXHGHVVHQWLPHQWVGHIDPLOOHF·HVWVXUWRXWFHOOHGHODUHOLJLRQF·HVWj
GLUH GH WRXW O·RUGUH GHV FUR\DQFHV GHV WUDGLWLRQV PRUDOHV GHV UqJOHV GH FRQGXLWHGHVKDXWHVHVSpUDQFHVHWGHVSOXVLQWLPHVpPRWLRQV/jHVWpYLGHPPHQW
OHJUDQGREVWDFOHª 3pFDXWLQ&DVWRUHR *RJRJLUR
horretan kokatu behar dira, ezinbestean, Zaldubiren bizi-denboran euskaldun
KDXUHWDJD]WHDNHVNRODELGH]IUDQWVHVHOHELGXQW]HNRVDLRDN¬  
Badirudi saio horren eragina aski mugatua izan zela 1890 ingurura arte.
*DUDLNRWHVWLJDQW]DH]DJXQHNH]GXWHEHKLQW]DW]DODQW]DKDQGLULNSL]WHQ+DV
JDLWH]HQ %HOW]XQW]HNR NRQGHDN DQ HVDQGDNRWLN +RUUD EHUH D]DOSHQD
©(Q  M·DYDLV pWp FKDUJp SDU OH VRXVSUpIHW GH %D\RQQH GH O·LQVSHFWLRQ
GHWURLVpFROHVSULPDLUHV/HVLQVWLWXWHXUVEDVTXHVGHQDLVVDQFHpWDLHQWpOqYHV
GHO·eFROHQRUPDOHGH3DXHWREpLVVDLHQWDX[RUGUHVGXFRPLWpVXSHULHXU « 
/HV HQIDQWV VDYDLHQW LPSHUWXUEDEOHPHQW OHXU OHoRQ PDLV QH FRPSULUHQW SDV
GDYDQWDJH TXHOTXHV TXHVWLRQV IRUW VLPSOHV PDLV HQ GHKRUV GH FHOOHV GH OHXU
OLYUH TXH MH OHXU DGUHVVDL &H IXW XQ HPEDUUDV SOXV JUDQG HQFRUH ORUVTXH MH
OHXU GHPDQGDL HQ EDVTXH GH PH WUDGXLUH FH TX·LOV YHQDLHQW GH JD]RXLOOHU
FRPPHGHVSHUURTXHWV(WRQQHOHXUDYDLWULHQGLWGHVUqJOHVJUDPPDWLFDOHV
GH OHXU ODQJXH GH OD VHXOH TX·LOV HQWHQGLVVHQW HW VXU ODTXHOOH MH OHV LQWHUURJHDLV &HV IDLWV VRQW DXWKHQWLTXHV HW MH ILV PrPH XQ DUWLFOH j FH VXMHW TXL
¬   .DWL[LPDUHNLQKDVWHQ]HQHVNROD.DWL[LPDKRULEHUUL]RWRLW]EDWHNLQKDVWHQ]HQHWD
beste batekin bukatzen. Eskuaraz ikasten zen, halako neurri batean, irakurtzen: ikus, adibidez,
Abecedea escuaraz iracurten ikhasi nahi dutenentzat %DLRQD   +RUWLN DELDWX EHKDUUD ]HXkan, hortaz, eskola bidezko frantseste-lanak.
¬   5REHUW &RRSHUHN DQ VRUWXWDNR DGLHUD] GDUDELOJX KHPHQ QDJXVLNL acquisition
planning kontzeptua. Jatorrizko adiera hori zertxobait zabaldurik ematen da, dena den, euskarazko alfabetatze-bideari dagokionean.
¬   +RULEDNDUULNH]JDUDSHQNRJQLWLERDUHQHWDDXUUHUDSHQLQWHOHNWXDODUHQEHKD]WRSDHUH
EDL /D Gazette de France H[SOLFDED HQ  ©OD LQIHULRULGDG GHO 3DtV 9DVFR D FDXVD GH VX SREODFLyQ GLVSHUVDª Le Mémorial des Pyrénées UHFKD]D HVWD H[SOLFDFLyQ HV HO ©LGLRPD QDFLRQDOª
GHORVYDVFRVHO YHUGDGHUR UHVSRQVDEOH GH HVWH HVWDGR GH FRVDVª /DVD  
¬   Transitional bilingual education edo pasabideko hezkuntza elebidun horren markoan
VDUW]HQ GLUD /DSXUGLQ +LULDUWHN DQ DUJLWDUD HPDQGDNR Introduction à la langue française et
à la langue basque HWD =XEHURDQ $UFKXN DQ SXEOLNDWXULNR Uskara eta franzes gramatika,
uskhalerrietaco haurrentzat %DLWD $UFKXUHQ NR IDEXODN HUH KRQHOD ]LRHQ EHUWDQ HVNROD
LNXVNDUL]XEHURWDUUDN©0RQSUHPLHUEXWDpWpGH  OHXULQVSLUHUOHGpVLUG·DSSUHQGUHODODQJXH
IUDQoDLVHª
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IXW MH P·HQ VRXYLHQV LQVpUp HQ  GDQV OH MRXUQDO GH 3DXª .ODVHDN
frantsesez ematen ziren, baina eskolak ez zuen erakusten frantsesez hitz
egiten. Eskola ez zen aski.
.RQWXDNH]]LUHQRVRGLIHUHQWHDNDQ)3pFDXWKH]NXQW]DLNXVNDULDUHQ HVDQHDQ ©/D VLWXDWLRQ VFRODLUH \ HVW H[FHSWLRQQHOOHPHQW PDXYDLVH
HOOH WLHQW j OD ODQJXH DX[ WUDGLWLRQV j OD UHOLJLRQ j O·pWDW VRFLDO TXL FRQFRXUHQW j LVROHU FHWWH FKDUPDQWH UDFH GH VHV YRLVLQHV PDLV j VRQ WRXU HOOH
UHQG HQ TXHOTXH VRUWH LQFXUDEOH FH TX·LO \ D GH PDXYDLVH GDQV O·pWDW PRUDO
HW VRFLDO /HV GHX[ WLHUV OHV WURLV TXDUWV GHV HQIDQWV TXL IUpTXHQWHQW QRV
pFROHV QH VRQW SDV SOXV FDSDEOHV GH SDUOHU OH IUDQoDLV XVXHO TXH GH OH
FRPSUHQGUH TXDQG RQ OHV LQWHUURJH RX TX·RQ OHXU GRQQH XQH H[SOLFDWLRQ
RQ HVW WHQWp GH VH FURLUH DX PLOLHX G·pWUDQJHUVª %HUH KH]NXQW]DHVSDUUXNR
ikasleen bi heren edo hiru laurden ia-atzerritar iruditzen zitzaizkion, mintzairaz. Egoera horren esplikazio bila hasita, arrazoi handiz, eguneroko
bizimoduan ikusten zuen motibo nagusia: «on parle, on sent, on pense en
EDVTXH« 2Q QH OLW QL OLYUHV QL MRXUQDX[ IUDQoDLV H[FHSWp GDQV OHV YLOOHV
/HVFXUpVSUrFKHQWHWHQVHLJQHQWHQEDVTXH%HDXFRXSGHJDUoRQVQ·DSSUHQQHQW SDU FRHXU TXH OH FDWpFKLVPH EDVTXH HW F·HVW OH SOXV FODLU GH OHXU LQVWUXFWLRQª¬  
$QW]HNR RQGRULRDN DWHUD OLWH]NH KDQGLN KDPDU XUWHUD HDQ  ( *RXJqUHN %DLRQDNR HVNRODLNXVNDULDN EHUH W[RVWHQHDQ ]LRHQHWLN (VNXDO KHUULDQ
ERVW HGR VHL XUWHNR KDXUUHL IUDQWVHVD HUDNXVWHD )UDQW]LDNR LNDVOHHL DW]HUUL
KL]NXQW]D EDW LQJHOHVD DOHPDQD LWDOLDQRD HGR HVSDLQROD  HUDNXVWHD EH]DOD
omen zen. Argi dago kontua: eskolak ahalmen mugatua zuen, ikasleak elebiGXQIXQW]LRQDOELKXUW]HNR,QJXUXPHQKXUELOHNRKL]NXQW]D HW[HNRDDX]RNRD
NDOHNRD KHUULNR SOD]DNRD IHULDHJXQHNRD  QDJXVLW]HQ ]HQ KDQKHPHQ 1RQ
zen ordea etxe- eta kale-giroa nagusiki euskaldun?: herri-herrixka gehienetan
HWD PHQGLDOGHNR HW[DOGHHWDQ +HUULKHUUL[NHWDNR HWD HW[DOGH EDNDUWLHWDNR
egoeraz ari ziren hor ikuskariak, bai 1880an eta bai 1890ean: ez, inola ere,
JHUR HWD MHQGH JHKLDJR HUDNDUW]HQ DUL ]LUHQ HWD  LQJXUXUDNR KD]NXQGH
EL]LD ]XWHQ  KHUULEXUX HWD KLUL QDJXVLHWDNR EL]LPROGH EHUULD] (VNXDOGXQ DVNR
bizi ziren oraindik herri-herrixka txikietan eta mendialdeko etxaldeetan; bi
KHUHQHGRKLUXODXUGHQDQ)3pFDXWHQHVDQHDQ
Ahalmen mugatukoa izanik ere, frantsesaren indargarri eraturik zegoen
HVNRODVLVWHPD +DOD ]HJRHQ HVNRODVDUH SXEOLNRD KHUUL KD]LHWDQ HWD KLUL QDJXVLHWDQJHURHWDVDUELGH]DEDODJRD]XHQD+DODHJRQJDEHHUHKDODWVXIXQW]Lonatu zuen praktikan, une batetik aurrera, eskola giristinoen sareak. Maiz aski
euskaraz ez zekiten errientez gainera frantsesezko ikasmaterialez hornitu ziren
KHUULHWDNRHVNRODNLQJXUXWLNDXUUHUD¬  .DWH[LPDHUDNXVWHNRRUGXDQ
¬   ,NXV7DX]LD 
¬   ©(Q  IXHURQ GLVWULEXtGRV HQ )UDQFLD  DOIDEHWRV  FDWHFLVPRV
DULWPpWLFDV\  KLVWRULDV GH OD %LEOLDª +RXUPDW LQ /DVD  
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leku zabala zuen halere euskarak Baionako elizbarrutian: ahozkoan nagusia
HWDLGDW]L]NRDQNRQSDUWLWXD¬  
7HRUL]D]LR KDQGLULN H]DJXW]HQ H] EDGD HUH JDUDL KDUWDNR acquisitionplangintzak berekin zituen azken xedeez, bistan da arrisku-iturri zela eskola,
JHUR HWD QDEDUPHQDJR HXVNDOW]DOHHQ XVWHDQ¬   *REHUQDPHQGXNR HVNROD
VDUHDUL GDJRNLRQH] $UFKX LNXVNDULDUHQ HWD EHVWH ]HQEDLWHQ HNDUSHQDN GLUD
dakidalarik, euskarari eskola-munduan «leku bat» bilatzeko saio ezagun nagusiak. Ezagunak bai, baina inola ere ez sendoak: saio horietariko gehienak
transitional bilingualism PRGXNRDN ]LUHQ DVPR] HWD HJLWH] +HUULNR QHVND
-mutilak beren eskuaraWLN )UDQW]LD RVRNR KL]NXQW]D 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 zeramakeen zubia. Eskola giristinoen ekarpena apenas, eskueran ditugun testigantza mugatuen argitan, gobernamenduaren eskoletakoa baino hobea izan zenik
HXVNDOJLQW]DUHQLNXVSHJLWLN+LULDUW8UUXWLUHQNRHSDLDQHNH]JHUWDOLWHNH
NRQWHVWX KRUUHWDQ VXVPDJDUUL LNXV $OW]LEDU DUJ    'RWULQD EHUD
frantsesez irakasten hasiak ziren eskola giristinoetan bertan, gobernamenduaUHQNRGHEHNX]RUURW]DHWRUULDXUUHWLN¬  
Jakin badakigu pasabideko hezkuntza elebidun hori, arras bestelako
xedez diseinatua izan arren, hizkuntza ahularen indargarri ere gerta ziteNHHOD ELGH EDWH]¬   (XVNDUD LGDW]LDUHNLNR NRQWDNWXJXQH HWD KRUUHQ
¬   ©/D HQVHxDQ]D GHO FDWHFLVPR SHUPDQHFtD HQ  FRPR EDVH GH ODV PDWHULDV GH
HQVHxDQ]Dª +RXUPDWLQ/DVD NRLNDVOLEXUXDN©ORVPiVQXPHURVRVHUDQORVPDQXDOHV
GHLQVWUXFFLyQLQVWUXFFLyQUHOLJLRVDHOFDWHFLVPRKLVWyULFRHQIUDQFpV\HOFRPSHQGLRGHKLVWRULD
VDJUDGDHQODVHVFXHODVGHOGLVWULWRGH%D\RQDVHDJUHJDEDQDOFDWHFLVPRGLRFHVDQRHQYDVFR\D
OD ,PLWDFLyQ GH &ULVWR HQ YDVFRª +RXUPDW LQ /DVD   %DWH] HUH IUDQWVHVH]NR HUOLMLRWHVWXHN
korritzen zuten, aitzitik, Oloroeko eta Akizeko esparruan.
¬   $UULVNXLWXUUL ]HQ KDXUUHQ HVSDUUXDQ HWD DUULVNXLWXUUL JXW[L EDW]XHQW]DW KDQGLN JRUDJRNRPDLOHWDQ/DUUHVRURNRVHPLQDULRWWLSLDUHQKL]NXQW]DSROLWLNDHJXQHQEDWHDQJDQRUD]D]WHUtzen bada, gauzak argiago ikusi ahal izango ditugu. Kontu horiek behar bezala argitu gabe daudelarik 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
JHUR EDLQD GDNLGDQ QHXUUL PXJDWXDQ  H] ]XWHQ KRUUHWDQ MHQGDXUUHNR VDLR NROHNWLERULN HJLQ
$EEDGLDUHQD L]DQ ]HQ KRUUHWDQ HUH GHLJDUULHQD (] ]XHQ RQGRULR SUDNWLNRULN L]DQ RUGHD LNXV
DXUUHUDJRW[RVWHQDUHQ,9 DWDOD 
¬   ©,O SDUDvW TXH GDQV QRV pFROHV OLEUHV PrPH HW VXUWRXW GDQV FHOOHV GLULJpHV SDU GHV
UHOLJLHXVHVOHFDWpFKLVPHHVWDSSULVHQIUDQoDLV/·(VNXDOGXQDFHYDLOODQWGpIHQVHXUGHQRVPRHXUV
HWGHQRVWUDGLWLRQVHW0O·DEEp+DULVWR\OHGpYRXpFROODERUDWHXUGHPO·DEEp'XEDUDWRQWIDLW
HQWHQGUH j FH VXMHW XQH pORTXHQWH SURWHVWDWLRQ TXL D WURYp O·pFKR GDQV OH FRHXU GH WRXV QRV
FRPSDWULRWHVª 3HWLW  
¬   2LKDU]DEDOHN D  DUJL GLRHQH] ©OLEXUX KRULHN HXVNDUD HWD HXVNDUDUHQ JUDPDWLND
tresna didaktiko gisa baliatzen zituzten oroz lehen, egoera diglosiko arruntean eskolan erdarek zuten
OHKHQWDVXQDHWDQDJXVLJRD]DODQW]DQMDUULJDEH(XVNDUDUHQLQGDUW]HNRHJLQDN]LUHQQHXUULDQ HWDH]
GDGXGDULN[HGHKRULHUHED]XWHODKREHNXQW]DSHGDJRNLNRD]JDLQHUD HW[HNRHWDKHUULNRMHQGDUWHNR
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 eskuUDOHNXJHUWD]LWHNHHQSDVDELGHNRKH]NXQW]D/LWHNHHQDGDVHJXUXHVDWHULN
ez badago ere, iparraldeko jende xeheak euskaraz irakurri eta, zenbaitetan,
HXVNDUD] LGD]WHNR WUDGL]LR ]DEDOD KHJRDOGHDQ EDLQR KDJLW] ]DEDODJRD 
HVNRODNHWDKRUUHQXVWHJDEHNRRQGRULRL]DWHD1HNH]HVDQOLWHNHEHUDULD]NR
euskalgintzak presentzia sendoa izan zuenik mende-erdi horretako eskola-esparruan. Baina eskuaraz irakurtzeko ohitura hegoaldean baino zabalduago zegoen bertan, itxura osoz, Zaldubiren bizi-denboran. Aski bazter-fenomenoa izanik ere bere merezimendutxoa zukeen, horretan, hainbat
HUULHQW HVNXDOW]DOHUHQ HUDJLQDN &RQVWDQWLQ DLWD H] JHQXHQ DXVD] EDNDUUD
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, batetik; pasabideko hezkuntza zela medio eskuararen barne-egituraz eta frantsesarekiko analisi kontrastiboaz eskuratutako ezagutza metalinguistikoan, bestetik.
+RUUL HVNHUUDN OLEXUXHWDNR HVNXDUD OHNXDQ OHNXNR DOGDHUDWLN KDUDQ]NRD H]
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. Oinarri 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
HVNXDUD] OHNXDQ OHNXNR PLQW]DPROGH EHUH]LD]  MDUGXWHNR KLW]H] HWD KDLQEDtean, 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
LGD]WHQ HUDNXVWHD +RUL JX]WLD RQJL ]HJRHQ KRUL EDLQR JHKLDJR ]HQ RUGHD
euskalgintza, Zaldubiren garaiko euskaltzaleentzat. Ikuspegi zabalago horretan
txertatu behar da, ene ustez, euskalgintzaren promotore eta jatortasun etnokulWXUDODUHQ GHIHQGDW]DLOH VHQGR L]DQGDNR $QWRQ $EEDGLD   WLN
DXUUHUDNRHXVNDOJLQW]DH]LQD]WHUWXHWDHQWHQGLOLWHNHLSDUUDOGHDQH]HWDWLN
aurrerakoa hegoaldean, bere nortasun-plangintza eta jatortasun-lanketa aintza-
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NRW]DW KDUWX JDEH¬   +L]NXQW]DUHQ D]WHUNHWD] HWD ODQNHWD IRUPDOD] JDLQHUD
HJXQHURNR EDWH]HUHIHVWDJLURDWVHJLQHNR EHUWVRODULW]DHWDROHUNLJLQW]DHUDJLten zuen, batetik, mezenas-lan horrek. Asmoz eta egitez beste adar askotara ere
iristen zen bestetik: belaunez belaun hitzez transmititzen ziren ohiko legeDUDXHQ GHIHQGDW]DLOH VXWVXD ]HQ$EEDGLD¬   ©HJLD]NR HVNXDOGXQªHQ HVDHUD
]DKDUUDNHWDOHJHQGDNELOW]HQ ]HKD]NLDJRKDUWDUDNRODJXQW]DHVNDLQW]HQ EHKLQ
EDLQR JHKLDJRWDQ MDUGXQ L]DQ ]XHQ¬   +HUULNDQWX ]DKDUUHQ ELOW]DLOHDN HUH
EHUDULD]EXOW]DWXHWDEDEHVWX]LWXHQ+LW]DUHQHVSDUUXWLNVRLQODQNHWDUDDOGDWX]
beste horrenbeste esan liteke, funtsean: herri-kirolen indarberritze-saioan eragin
zabala izan zuen Abbadiak, pilota-jokoa indartuz eta handiki-soinekoz jantziz.
/LWHUDWXUDHWDNLURODORUUHWLNNDQSRUDHUHHUDJLQEL]LDL]DQ]XHQEHUHMDUGXQDN
Jatortasun etnokulturalaren prestijiatze-lana izan ohi zuen, horrelakoetan, helburu 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
DVNRW[RUHNLQHWD)UDQW]LDNR=LHQW]LD,QVWLWXWXDUHQEXUXOHKHQL]DWHUDHUHLULWVLD
zen. Posible zen beretzat modernitatea eta jatortasun etnokulturala elkarren
eskutik eramatea. Ez zuen bat ala beste hautatu behar izaterik nahi. Biak elkarren eskutik eramanez euskal jatortasunari mundu berrian ere bere lekua zegokiola uste zuen. Inperatibo moraltzat hartzen zuen eginahal hori, eta gizarte
berriarekin bateragarria egiten ahalegindu zen.
Anton Abbadiaren filosofia soziokultural zabal horren aldeko zen Adema=DOGXELHUH+RUL]XHQEHUHEL]LRVRNRDUGDW]HXVNDOKL]NXQW]DULHWDKHUULJLQtzari zegozkionetan. Urteen joanean indartu egin zitzaion ikuspegi hori,
ahuldu ordez. 1890eko bere azalpen hau, esate baterako, mundu-ikuskera
KRUUHWDQ VDUW]HNRD GXJX ©0DLQWHQDQW VXUWRXW R WDQW G·pOpPHQWV GLVVROYDQWV
FRQVSLUHQW FRQWUH QRV PRHXUV UHOLJLHXVHV HW OD FRQVHUYDWLRQ GH QRWUH ODQJXH
EDVTXH LO LPSRUWH GH GpIHQGUH QRWUH SDXYUH PDLV QREOH SD\V FRQWUH WRXW HQYDKLVVHXU pWUDQJHU VRLW GH GRFWULQH VRLW GH OpJLVODWLRQ VRLW PrPH GH PRGHV
TXLWHQGUDLWjHQOHYHUVRQQREOHFDFKHWjQRWUHQDWLRQDOLWpªIdentity 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
VHQGRDN5HVXUHFFLyQ0DUtDGH$]NXHHVDWHEDWHUDNR¬  
¬   Nortasun-plangintza GLRJXQHDQ -$ )LVKPDQHN   Identity planning terminoari eman izan dion adieraz ari gara. Jatortasun-lanketa diogunean, berriz, bere authenticity fostering GXJXDLSDJDL )LVKPDQ  
¬   =X]HQELGH]NR NRQWVLGHUD]LRDN HUH RVR EDUQHDQ ]HUDPDW]DQ$EEDGLDN KHUULJLQW]DUHQ
luzera begirako planteamendu esplizituetan oinarrituz.
¬   ,NXV KRUUHWD]8UNL]X E
¬   $EEDGLDUHQ RLQRUGHNR DVNL ]X]HQ L]DQD GXJX OHNHLWLDUUD QRUWDVXQSODQJLQW]DQ HWD
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 askoW[RL]DQ]XHQLSDU(XVNDOKHUULDQ1RUL]DQJHQLWXHQELGHJLOH"1RUL]DQ]LUHQ
bidegile nagusi? Zer formazio zuten bidegileok, eta zertan jardun zuten bere]LNL" %LGHJLOH JX]WLHQ H]DJXQHQDNHGR GLUHQHQ  ]HUUHQGD HPDWHD L]DQ OLWHNH
MDNLQD JDOGHUD KRUUL HUDQW]XWHNR ELGHULN HUUD]HQD¬   %LGHXUUDW]DLOHRN
belaunaldika sailkatzea izan liteke, bestetik, aztergaia gehixeago argitzeko
modua. Emendiozko bide-urratsa egin liteke, azkenik, aurreko pauso horiei
protagonisten status sozioekonomikoa, formazio akademikoa edota lanbideMDUGXHUD HUDQWVL] +RUL GD LW[XUD] RUDLQJR] HVNXUD OLWHNHHQ KHOEXUXULN RVDtuena. Azken bide horri helduko zaio hemen.

III.2.1 Belaunaldi nagusiak
Esan dezagun, laburzki, hiru belaunaldi ageri direla XIX. mendeko euskalJLQW]DQEDLLSDUUDOGHDQHWDEDLKHJRDQ/HKHQEHODXQDOGLDHWDDUWHDQ
HGR KRUUHQ LQJXUXDQ  MDLRWDNRHN RVDW]HQ GXWH %LJDUUHQ EHODXQDOGLD  HWD
 ELWDUWHDQ MDLRWDNRHN +LUXJDUUHQ EHODXQDOGLD D]NHQLN JXW[L JRUDEHKHUD
1860 eta 1865 artean jaiotakoek. Badira noski, sakabanatuago egonik ere, hiru
belaunaldi horietatik kanpora gelditzen direnak: lehen belaunaldia baino zaharxeago 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
%LGHJLOH L]DQDN GLWXJX $JRVWL ;DKR KDVLHUDKDVLHUDQ DQ KLO DUWH 
Anton Abbadia, Bonaparte printzea eta, azken bi bide-urratzaile horien inguMRNR HWD MRODVELONHWD LNXV Euskalerriaren Yakintza  DVNL HUD VLVWHPDWLNRDQ ODQGXDN GLWX EHUDN
Egia da bere langintza ez zela nortasun-plangintzaren eta jatortasun-lanketaren esparrura mugatu.
+RUWLNNDQSRUDHUHODQKDQGLDHJLQ]XHQWHDWUR]HLQRSHUDEHUULDNVRUW]HQHXVNDOHVNRODNVRUW]HQ
eta zabaltzen, alfabetatze-lanean, euskalduntze-metodoen prestaeran eta urtetako irakaskuntzan.
+RUUHWDQ JX]WLDQ HWD QROD H] HXVNDUDUHQ FRUSXVSODQJLQW]DQ (]DXJDUUL DVNL EHUULD] HJLQ ]XHQ
$]NXHN KRUL JX]WLD DXUUHNR JHKLHQHN H] EH]DOD HGRWD KDLHN EDLQR QDEDUPHQDJR  ELUPROGDWX
HJLWHQ ]XHQ VDUUL KL]NXQW]D RQHGHUUDUHQ SDUDGLJPDUHQ EHUH SDUDGLJPDUHQ  DUDEHUD KHUUL [HKHDUHQ DKRWLN HGR GRNXPHQWX ]DKDUUHWDWLN MDVRW]HQ ]XHQD 1RUWDVXQSODQJLQW]DN HWD MDWRUWDVXQODQketak berariazko lekua zuten, gehienetan, hizkuntza on-ederraren paradigma horretan.
¬   (] GD KDOHUH GLUXGLHQ EH]DLQ ODQ HUUD]D DOGH EDWHWLN DUULVNXD GDJR ELGHJLOH ]LQW]R
izandako hainbat kanpoan uzteko; arriskua dago, bestetik, bidegile nagusien sailean lekurik nekez
izan dezakeen bati baino gehiagori sarbidea emateko. Euskalgintzaren izaera-kontuak eta, batez
HUHHXVNDOJLQW]DUHQLQWHQWVLWDWHNRQWXDN]HULNXVLKDQGLDGXGXGDPXGDKRULHNLQ+HPHQHVNDLQLko dena ere, hortaz, hurbilketa soila baizik ezin izan liteke eta hala aurkezten da gaurkoan.
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UXDQ -HDQ 0DUWLQ +LULEDUUHQ -HDQ 'XYRLVLQ 3LHUUH0LFKHO 5HQDXG -HDQ %
$UFKX 0DXUL]LR +DUULHW -RDQHV 2WVDOGH 0DQXHO ,QW[DXVSH HWD )UDQFLVTXH
0LFKHO +DPDUKDPDLND ELGHJLOH JX]WLUD HJLQGDNR DXNHUD NRQNUHWX KRUUHWDQ
+XUUHQJRWDXODNHPDWHQGXELGHJLOHKRULHQRVDJDUUL]NR]HQEDLW[HKHWDVXQ
Lehen belaunaldia
1810-1815 artean (edo horren inguruan) jaiotako euskaltzale eta euskalariak
Zkia

Nor

Jaio/hil

Kazetari

X

1

Agosti Xaho

1810-1858



Anton Abbadia





-HDQ0DUWLQ+LULEDUUHQ

1810-1866



-HDQ'XYRLVLQ

1810-1891

5

3LHUUH0LFKHO5HQDXG



6

0DXUL]LR+DUULHW





Joanes Otsalde



8

Emmanuel Intxauspe



Multzo honetan
/RXLV/XFLHQ%RQDSDUWH 

10

-HDQ%$UFKX

1811-1881

11

)UDQFLVTXH0LFKHO



Prof.
lib.

Errient

Kargudun

Atzerriko
aditu

Agintari

X
X
X
X
X
X
1

3

2

1

X
X
X

Multzo honetan
Guztira, 1. belaunaldian

Eliz
gizon

X

1

9

Handiki

1
1

2

1
3

1

1
2

1

1

)UDQW]LDNR,UDXOW]DJDUDLDUHQDPDLHUDQHGRMXVWXKRUUHQRQGRDQMDLRWDNRDNGLUDEHODXQDOGLKRQHWDNRHXVNDOW]DOHHWDHXVNDODULDN©1DKDVPHQGXKDQGLDªUHQRQGRNROHKHQEHODXQDOGLDRVDW]HQGXWH¬  (XURSDULGDJRNLRQH]JDUDL
EHUWVXDQ MDLRDN GLUD EHVWHDN EHVWH PXVLNDQ )UpGpULF &KRSLQ   5REHUW6FKXPDQQ  )UDQ]/LV]W  5LFKDUG:DJQHU  
HWD*LXVHSSH9HUGL  SROLWLNDQ/XLV1DSROHRQ%RQDSDUWH Napoleon III    HWD %LVPDUFN   QDWXU ]LHQW]LHQ HEROX]LRXOHUNHUDQ&KDUOHV'DUZLQ  JL]DUWHSHQWVDHUDQJDUDLKRUUHWDNRDNGLWXJX D]NHQLN 3LHUUH -RVHSK 3URXGKRQ   HWD +LULDUW8UUXWLUHQ LWXUEXUX
L]DQGDNR/RXLV9HXLOORW  EDWHWLN-XDQ'RQRVR&RUWpV  
HWD-DLPH%DOPHV  EHVWHWLN¬  
¬   3HUVSHNWLED ]DEDODJRUDNR (VNXDO KHUULD] KDUDLQGLNR ELODNDHUD VR]LRNXOWXUDO HGR
KLVWRULNRDQILQNDWXULNRSHUVSHNWLEDUDNRLNXV -DFTXHV 1pUpUHQ Historia Contemporánea.
¬   $OGH W[LNLD L]DQ DUUHQ EHODXQDOGL KRUUHWDNR ELGHJLOHDN EDLQR ]HUW[REDLW ]DKDUUDJRDN
GLUD $OH[LV GH 7RFTXHYLOOH   /RXLV (W[HEHUULUHQ SHQWVDHUDQ KDLQ ]HQWUDOD L]DQGDNR
)UpGpULF/H3OD\  HWD-RKQ6WXDUW0LOO  $SXUEDWJD]WH[HDJRDOGL].DUO
0DU[   /HZLV +HQU\ 0RUJDQ   HWD+HUEHUW 6SHQFHU  
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b) Bigarren belaunaldia
0DUWLQ *XLOEHDX -HDQ 3LHUUH $UEHOELGH 0DUWLQ /DQGHUUHW[H $UQDXG
$EEDGLH - % 'DUULFDUUqUH -HDQ ,WKXUUL -HDQ %DSWLVWH &RQVWDQWLQ $OEHUW
*RLHQHW[HHWD/DXUHQW'LKDUDVDUULGLWXJXEHVWHDNEHVWHELJDUUHQEHODXQDOGLDQ
NRQWXDQ KDUW]HNRDN +XUUHQJR WDXODN HPDWHQ GX ELGHJLOH KRULHQ RVDJDUUL]NR
zenbait xehetasun:
Bigarren belaunaldia
1840-1850 artean (edo horren inguruan) jaiotako euskaltzale eta euskalariak
Zkia

Nor

Jaio/hil

Kazetari

Handi- Elizgiki
zon



Martin Guilbeau





eWLHQQH/DSHLUH

[

X



Jean Pierre Arbelbide



X

15

0DUWLQ/DQGHUUHW[H



X

16

Arnaud Abbadie



X



-%'DUULFDUUqUH



18

Jean Ithurri



19

-HDQ%DSW&RQVWDQWLQ





/DXUHQW'LKDUDVDUUL





Albert Goienetxe



Multzoan

Prof.
Lib.

Errient

Kargud

Atzadi

X

X
X
X
X
X
6

2

1

1



+XJR6FKXFKDUGW



X



Julien Vinson



X



*HRUJHV+pUHOOH



X



-9LDXG©3LHUUH/RWLª



1

Multzoan
Guztira, 2. belaunaldian

Agintari

6

2

1

1

3

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
[X[HQ DSOLNDW]HQ JRJRU VDLDWXWDNRDN .DQSRDQ MDLRWDNR 6FKXFKDUGW 9LQVRQ
+pUHOOHHWD9LDXG©3LHUUH/RWLªDOGL]ELGHXUUDW]DLOH KDLQEDWJDX]DWDQHONDUUHQDXUNDUL DUJLDNL]DQDNGLWXJX
Atzerriko pertsona ezagun hauek euskalgintzaren bigarren belaunaldiko
KRULHQ SDUHNR GLWXJX DGLQH] JL]DUWHSHQWVDHUDUHQ VDLOHDQ )UDQFLVFR *LQHU GH
ORV 5tRV   *XVWDY 5DW]HQKRIHU  ¬   *DEULHO 7DUGH
¬   *L]DUWHJDWD]NDUHQWHRULJLOHKDQGLDJL]DUWHGDUZLQLVPRDUHNLQORWXUDL]DQGDNRDEDLQD
funtsean handik kanpora ibilia.
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 ¬  )ULHGULFK1LHW]VFKH  HWD9LOIUHGR3DUHWR 
  MRNDHUD HUUHIOH[XDUHQ DORUUHNR ,YDQ 3DYORY   PXVLNDUHQ
DORUUHNR3LRWU&KDLNRYVNL  (GYDUG*ULHJ  HWD1LNRODL
5LPVNL.RUVDNRY  

c) Hirugarren belaunaldia
(XVNDOJLQW]DUHQKLUXJDUUHQEHODXQDOGLKRUUHWDQ-HDQ+LULDUW8UUXWL3LHUUH
%URXVVDLQ )HOL[ /DUULHX )UpGpULF 6DLQW-D\PH HWD %ODV $GHPD VDUW]HNRDN
GLWXJX EHVWHDN EHVWH +XUUHQJR WDXODN HPDWHQ GX ELGHJLOH KRULHQ RVDJDUUL]NR
zenbait xehetasun:
Hirugarren belaunaldia
1860-1865 artean (edo horren inguruan) jaiotako euskaltzale eta euskalariak
Zkia



Nor

Pierre Broussain

Jaio/hil

Kazetari

Handiki

Elizgizon



Errient

Kargud

Atzadi

Agintari

X



-HDQ+LULDUW8UUXWL

1859-1915

X



Blas Adema



X



)UpGpULF6DLQW-D\PH





)HOL[/DUULHX



Guztira, 3. belaunaldian

Prof.
liber.

X
X
2

2

1

Posible da, hemen ere, euskalgile horien adin beretsuko europar bidegile
H]DJXQDN DLSDW]HD$W]HUULNR DGLQNLGH GLWX]WH KRUUHOD JL]DUWHSHQWVDHUDQ EHUH]LNLVR]LRORJLDQ KDLQDUUDVWRVDNRQDHUDJLQGDNR0D[:HEHU  EDL
HWDPXVLNDQJDLOHQGXWDNR*XVWDY0DKOHU  &ODXGH'pEXVV\ 
 5LFKDUG6WUDXVV  HWD-HDQ6LEHOLXV  
Zaldubiren garaiko euskalgintzan nor izandako guztiak ez dira, halere,
hiru belaunaldi horietan sartzen. Badira hiru belaunaldi horietatik kanpora
JHOGLW]HQGLUHQDNHUH+RUUHOD

d) Aurrekoak
/HKHQEHODXQDOGLDEDLQR]DKDU[HDJRL]DQLNHUDJLQEL]LNRDNJHUWDWX]LUHQ
bottom-upODQJLQW]DQEHUH]LNL-HDQ(W[HWR  HWD 'U -HDQ%DSWLVWH/DUUDOGH  (ODERUD]LRVLQEROLNRDUHQHWDGHIHQWVDLQVWLWX]LRQDODUHQDOGHWLNEHUHSLVXDL]DQDGX&KDUOHV%HOW]XQW]HNRNRQGHDN
¬   0DVDNXOWXUDUHQHWDLULW]LSXEOLNRDUHQNRQW]HSWXVRUUHUDQDLW]LQGDULL]DQD
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Aurrekoak



&KDUOHV%HOW]XQW]H





Jean Etxeto





-HDQ(W[DPHQGL/DUUDOGH 



3LHUUH1pUpH'DVVDQFH

1801-1858



-HDQ%DSWLVWH/DUUDOGH



X
X
X
X

e) Lehen eta bigarren belaunaldien artekoak
/HKHQ HWD ELJDUUHQ EHODXQDOGLHQ DUWHDQ MDLRDN GLWXJX KRQDNR ELGHJLOH
hauek:
Lehen eta bigarren belaunaldien artean


Martin Arrupe





0LFKHO(OL]DQEXUX



X



Grazian Adema



X



Jean Bapt. Elizanburu





Basilio Joannategi





-HDQ'RPL6DOODEHUU\

X
X
X

Guztira, tartealdi honetan


3DXO%URFD



X



:LOOHP-DQ9DQ(\V



X



:HQWZRUWK:HEVWHU



X



eOLVpH5HFOXV



X

f) Bigarren eta hirugarren belaunaldien artekoak
Bigarren eta hirugarren belaunaldien artean jaioak ditugu, bestalde, honako hauek:
Bigarren eta hirugarren belaunaldien artekoak


/RXLV(WFKHYHUU\





6LPRQ'XUUXW\





-9LDXG©3LHUUH/RWLª



50

(GZDUG6S'RGJVRQ



51

/HZ\G·$EDUWLDJD



X

X
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Alor honetako bidegileen europar adinkide ezagunei dagokienez hor
GDXGH HVDWH EDWHUDNR )HUGLQDQG 7|QQLHV   VR]LRORJLDQ 6LJPXQG
)UHXG  SVLNRORJLDQ)HUGLQDQGGH6DXVVXUH  OLQJXLVWLNDQHWD*LDFRPR3XFFLQL  PXVLNDQ
/DEXUELOGX]EHUURJHLWDKDPDUEDWELGHJLOHDQW]HPDWHQGLUDEDWH]EHVWHDQ
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. Beraiek izan ziren, orobat, iparraldeko euskalgintzaren luzera begirako joera nagusia
finkatu zutenak: haiek markaturiko bidetik joan ziren gauzak, oro har, 1890eko
KDPDUNDGDUDDUWH/HKHQEHODXQDOGLKRUUHQDL]DQDGDKRUWD]DVNLQHXUUL]DEDOHan, XIX. mendearen bigarren erdiko euskalgintzaren gidaritza intelektuala.
III.2.2. Zenbait bidegile
Bistan da 50 bidegile horien bizi-zertzeladak ezin ditugula txosten honeWDQ ODEXUELOGX %HKDUULN HUH H] GXJXQ KHOEXUXUDNR +RQHJDWLN HGR KDUJDWLN
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.
D  $QWRQ$EEDGLD 
Aparteko lekua zor zaio Abbadiari esparru askotan, ez euskalgintzarenean
EDNDUULNJRLPDLODNR]LHQW]LDLNHUW]DLOH EDWH]HUHJHRGHVLDQHWDDVWURQRPLDQ 
Afrika izkutuenaren deskubritzaile eta berri-emaile sistematiko, antropologiaren
bide-urratzaile, urrutiko hizkuntza ezezagunen biltzaile eta aurkezle, bere garaiko gizarte-pentsaeraren ebaluatzaile zorrotz, aberats diru-jestore zuhur, enperadorearen lagun eta herri xumearen hurbileko, jatortasun etnokulturalaren eta
berrikuntza teknologikoaren zale, fededun handi eta pentsalari hotz, paremioORJRHWDNLURODULKHUULNRDX]DSH]¬  HWDELGDLDUL+RULJX]WLDL]DQDGD$QWRQ
$EEDGLD+RULJX]WLDHWDJXUHW]DWKRUUH]D]JDLQHUDHWDKRUUHQJDLQHWLNLUODQGDU
euskaldun eskualtzale. XIX. mendeko eskualgintzaren promotore nagusi.
Aztertzaile asko saiatu izan dira Abbadiaren nortasun-printzak bilW]HQ¬  (]DXJDUULKRULHWDULNREDW]XNKDUWXNRGLWXJXNRQWXDQHXVNDOJLQW]Dren aiekari heltzerakoan.
¬   ©'HVSXpV GH ODV OH\HV TXH ULJHQ OD YLGD SULYDGD QLQJXQD RWUD GHEH SUHRFXSDU WDQWR
FRPRODFXHVWLyQPXQLFLSDOª $EEDGLD  LQ 8UNL]X DUJ  
¬   ,NXVDGLELGH],(VWRUQHV   $QWRQ$EEDGLD HVFRQVFLHQWH  GHOD©VXSHULRULGDGªHXURSHD+DEODGHOD©VXSHULRULGDGLQQDWDGHOHXURSHRª(QFRQWUDSRVLFLyQDRWURVSHQVDGRUHV\DQWURSyORJRVGHVXpSRFD *RELQHDX+6&KDPEHUODLQ3HVFKH9RJW3HQFDHWF ODXQLFLGDG
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D  ,QGDUELOW]DLOHHWDNRRUGLQDW]DLOHL]DQ]HQ$EEDGLDEDWHWLNHXVNDOJLQW]DUHQDORUUHDQ©+L]RHQJUDQDUDVXPRYLPLHQWRDOSURIHVRU'DUULJRO
DO SUtQFLSH %RQDSDUWH D ,QFKDXVSH DO FDSLWiQ 'XYRLVLQ D &DPSLRQ
DO SDGUH - ,JQDFLR GH$UDQD D - GH 0DQWHUROD D 3LHUUH /RWL H LQGLUHFWDPHQWHDWRGRHOPXQGRLQWHOHFWXDOYDVFRGHVXWLHPSRª¬  
E  (] KRUL EDNDUULN LUL]SLGH MDNLQH] HUDWXULNR OHKHQWDVXQHVNHPD ]XHQ
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.
F  $]NHQLN HWD H] GD KRUL HUH JXW[LHWVL EHKDU EHUH SROWVLNRWLN RUGDLQGX
ohi zuen Abbadiak beste inork nekez ordainduko zuen eta, bere ustez,
euskalgintzarako beharrezkoa zen hainbat ekintza. Bazekien helburuak
finkatzen, bazekien jendea bildu eta elkarlanean gidatzen eta, azkenik,
HXVNDOJLQW]DUHQ PH]HQDV QDJXVL L]DQ ]HQ  XUWH]¬   *XW[LWDQ
gertatzen dira hiru elementuak batera.
Bere irizpide nagusietako batzuk, euskalgintzaren alorrean, esaldi hauetan
bil daitezke:
D  +L]NXQW]D EDNDUULN H]LQ GD VDOEDWX WUDQVHWQL]DW]HNR DUULVNX EL]LDQ
dagoen herri baten kultura bere osoan hartu eta jestionatu behar da,
ezer lortzekotan.
E  +RUUHN H] GX KL]NXQW]DUHQ ]HQWUDOWDVXQD XNDW]HQ HWQRNXOWXUD EDWHQ
eta bere hizkuntza asoziatuaren arteko harremanak gogoan izan behar
dira beti. Eta
GHOJpQHURKXPDQRHQVXSHQVDPLHQWRHVWiIXHUDGHWRGDGXGD&DWyOLFRFRQVHUYDGRU OtQHD&KDWHDXEULDQG DELHUWRDOPXQGR  SHURGHEHUURTXHxDIHURPDQD(QSOHQDHFORVLyQGHOGDUZLQLVPR\GHO
GRJPDGHODGHVLJXDOGDG\MHUDUTXL]DFLyQGHODVUD]DV 1RWW\*LGGRQHWF SURIHVDXQPRQRJHQLVPR
LQTXHEUDQWDEOH$FWLWXGFXOWXUDOLVWDRSXHVWDDGLIHUHQFLDFLRQHVUDGLFDOHV+XPDQLVPRFRQLQWUDQVLJHQFLDURPDQD3DUWLFLSDGHODLQTXLHWXGHUXGLWDGHVXVFRHWiQHRVSRUXQSDVDGRHQUiSLGDVYtDVGHGHVDSDULFLyQ©HVHOPRPHQWRDKRUDRQXQFDGHKDFHUODUHFRSLODFLyQDILQGHHOXFLGDUHOJUDQSUREOHPD
GHORULJHQGHODVQDFLRQHVª&UHHHQXQDVXSXHVWDGHELOLGDGGHODFDSDFLGDGJHQHUDWUL]GHODVFLXGDGHV
,NXVRUREDW3HWLW  $QWRQ$EEDGLD©Q·DFRQQXTXHGHX[SDVVLRQVFHOOHGHODVFLHQFHHW
FHOOH GH VRQ SD\V /D VLPSOLFLWp GHV JRWV HW GHV KDELWXGHV VRQ pORLJQHPHQW GHV VDORQV VDQV YXH HW
GHVUpXQLRQVEUX\DQWHV6DYLHpWDLWUpJOpHHQGHX[SDUWVªJRL]H] JDUUDQW]LWVXHQD HVWXGLRDNDUUDWVDOdez txapela zuria eta alpargata zuriak jantzita, ariketa fisikoak. Beste elementuok ere kontuan hartzeNRDN GLUD $EEDGLD  LQ 8UNL]X DUJ   ©/D ILHEUH GH OD LQQRYDFLyQ GHPDVLDGR D PHQXGR
FRQIXQGLGD FRQ ODV VDQDV QRFLRQHV GHO SURJUHVR   /D LGHD GHO FHQVR \D HV DQWLFXDGD )UDQFLD KD
REUDGRVDELDPHQWHUHQXQFLDQGRDOFHQVRHOHFWRUDOSRUTXHODUD]yQGHXQKRPEUHQRVHHVFODUHFHPiV
SRUTXH DXPHQWHQ VXV UHQWDV HO VHQWLGR FRP~Q QR VH PLGH SRU YDUDV   (O GHVSRWLVPR GH ORV PRQDUFDVyHOGHODVPXOWLWXGHVWXUEXOHQWDVQRVHDFRPRGDiHVWDVOLEHUWDGHVPXQLFLSDOHVª
¬   ,NXV(*,39$EEDGLH
¬   (XVNDO )HVWHWDNR RKLNR RQW]D XUUHD] HWD DEDUUHNRH] JDLQHUD EHVWH KRQHODNR [HKHWDVXQH]HUHEHWHVDPDUULNGDJRLW[XUD]EHUHEL]LD©0GH1DQVRXW\  DUpYpOpDYRLUUHoXGHOXL
$EEDGLDN HPDQLN  SRXU OD SXEOLFDWLRQ GH OD *UDPPDLUH GH 3LHUUH G·8UWH XQH VRPPH GH 
IUDQFVDYHFUHFRPPDQGDWLRQH[SUHVVH GH Q·HQ ULHQ GLUHª 3HWLW  
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F  +L]WXQHONDUWHEDWHNRNLGHL]DWHDNLQSHUDWLERPRUDODNHUHH]DUW]HQGL]NLJXJL]DOHJHD I KL]NXQW]D %HUHLNXUEXUXDNHUHEDGLUDQRUWDVXQEHUH]L
baten adierazgarri: «plus estre que paroistre», eta «in labore felicitas».
%HUHKHUHQW]LDLGHRORJLNRDHXVNDOJLQW]DULGDJRNLRQH]DQ'RQLEDQH
/RKL]XQHNR (XVNDO )HVWHWDQ D]DOGX ]XHQ DUJL ©(Q FHV WHPSV R OD IRUFH GHV
FKRVHV WHQG j PrOHU WRXV OHV SHXSOHV j FKDQJHU OHV PRHXUV HW KpODV j
DPRLQGULU OHV EHOOHV FKRVHV GX SDVVp LO PH SODvW GH FURLUH TXH PHV FKHUV
%DVTXHV VH VHUUHURQW OHV XQHV FRQWUH OHV DXWUHV SRXU UpVLVWHU GDQV XQH VDJH
PHVXUHjFHWHQYDKLVVHPHQWSRXUFRQVHUYHULQWDFWVOHXUODQJXHOHXUVPRHXUV
OHXUV FRXWXPHV VpFXODLUHV OHXU JpQLH QDWXUHO OHXU VHQWLPHQW GH O·KRQQHXU HW
GHOHXUIRLDXWDQWGHWUpVRUV&·HVWOjXQIDLVFHDXVDFUpTX·LOVGHYURQWJDUGHU
DYHFMDORXVLH(WTX·LOVVHVRXYLHQQHQWTXHVLOHVJUDQGHVFKRVHVGpIHQGHQWOHV
SHWLWHV FHOOHVVL GpIHQGHQW DXVVL OHV JUDQGHVª =D]SL (XVNDO KHUULHQ GHIHQGDW]DLOH VXWVXD ]HQ $EEDGLD¬   $WVHJLQD L]DWHD] JDLQHUD ]RUUR]WDVXQD HWD
zuzentasuna ziren Abbadiaren dohainak. 1859an, «Altabizkarko kanta» aipatzean, asmakizun hutsa zela salatu zuen ingeles aldizkari batean.
Bere testamentuan, besterik esaten badugu ere sarri, euskalgintzaz akorGDWX]HQ$EEDGLD7HVWDPHQWXDLGDW]LDXUUHWLNJHURRNHUULNH]JHUWDW]HNRHGR
kontsultak egin zituen Parisen, Euskal Akademia sortzeko asmoz edota, erra]DJR EHUH RUGXUD DUWHNR HXVNDOJLQW]DELGHDUL HXVWHNR DVPR] 1RODQDKL HUH
ahuldutako hizkuntzak indarberritzen saiatzeari zer zeritzon galdetu zion Société Linguistique delakoari: Elkarte horren onespena jaso zuen, aho batezkoa
MDVR HUH +RUUD RUGXNR GRNXPHQWD]LRDN ]HU GLRHQ ©0 %UpDO GRQQH OHFWXUH
G·XQHOHWWUHGH0G·$EEDGLHO·XQGHVIRQGDWHXUVGHOD6RFLpWp/LQJXLVWLTXH
DXVXMHWG·XQHGRQDWLRQTX·LOVHSURSRVHGHIDLUHj/·$FDGpPLHGHV6FLHQFHV
XQHGHVFODXVHVGHFHWWHGRQDWLRQpWDQWUHODWLYHjODSUpVHUYDWLRQGHODODQJXH
EDVTXH 0 G·$EEDGLH FRQVXOWH OD 6RFLpWp SRXU VDYRLU V·LO HVW FRPPH LO
SHQVHXWLOHSUpVHUYHUOHVLGLRPHVORFDX[$SUqVXQpFKDQJHG·REVHUYDWLRQVOD
6RFLpWp FKDUJH j O·XQDQLPLWp VRQ VpFUHWDLUH GH UpSRQGUH DIILUPDWLYHPHQW j
FHWWH TXHVWLRQª 8UNL]X DUJ E   +RUUHQ RQGRUHQ KRQDNR NODXVXOD
KDXVDUWX]XHQEHUHWHVWDPHQWXDQ©/·$FDGpPLHGHYUDFRQVDFUHUFKDTXHDQQpH
FRPPH0HW0PH'·$EEDGLHOHIRQWDFWXHOOHPHQWXQHVRPPHGHRQ]HFHQW
IUDQFV j GHV GLVWULEXWLRQV GHV SUL[ SRXU OHV MRXWHV HW VXUWRXW SRXU OD ODQJXH
EDVTXHGDQVOHVSD\VDYRLVLQDQWVªLQ3LHUUH*DXMDRU
E  $JRVWL;DKR 
Aparteko lekua izan ohi du Agosti Xahok, euskal letren eta euskalgintzaren panoraman. Bide-urratzaile izana dugu bera ere, Eskual herriaren aldi jakin
¬   (XVNDO)HVWDKRULHWDNRKLW]DOGLDHVDWHEDWHUDNRKRQHODDPDLWX]XHQ©&KHUVFRPSDWULRWHV GLVDLWLO HQ WHUPLQDQW MRLJQH] YRV YRL[ j OD PLHQQH GpMj ELHQ pWHLQWH HW FULRQV WRXV HQsemble: Zazpiak bat!»
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bateko gizarte-bizitzan: euskalaritzan egindako lanez gainera pentsalari eta
ekintza-gizon moduan dugu Xaho ezagun. Baita kazetari eta kazetagile uskaldun JLVD HUH (XVNDODULW]DUL GDJRNLRQH] OHNX DJLULD L]DQ ]XHQ EHUDN WLN
1858ra arte gramatika sailean, hiztegigintzan eta ortografia bateratzeko saioetan. 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
]DWLELNHWD;DKRH]]HQRKLNRDGLHUDQDJXVLDQIHGHGXQ¬  
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 letramundua atsegin zuen, eta Establishment nagusiarekin gutxitan bizi izan zen
KDUPRQLDEHWHDQ+RJHLXUWH]XHODULN3DULVHUDMRDQ]HQSULPXWDVXQDUL]HJR]kion hamabi mila liberaren zatiño bat harturik, zuzenbidezkoak ikastera.
+DQGLN JXW[LUD  LQJXUXDQ &KDUOHV 1RGLHUHN $UVHQDOHNR OLEXUXWHJLDQ
DQWRODW]HQ]LWXHQIHVWHWDUDDJHUW]HQKDVL]HQ+DQLNDVLDNHGRODQGXDNL]DQJR
zituen bere pentsamolde korapilotsuaren hainbat zoko-moko. Batetik han,
$UHQDOHNRLQJXUXDQHWDEHVWHWLNIUDQWVHVSHQWVDODULHQOLEXUXMDNLQHWDQ¬  
Bere pentsaera trumiltsuak egin zuen Xaho ezagun. Obra-lan asko digu
XW]LDWLNUDDUWHDQEDW]XNDUJLWDUDHPDQLNHWDHUGLLOXQSHDQEHVWHDN
Obra horien sendoak baino areago aktibazio-lan soziopolitikoak eta, bereziki,
oinarri-eraikitze ideologikoak egin du Xaho entzutetsu. Errealitatea eta asmazioa uztarri berean loturik ageri dira, sarri, bere idazlanetan. Bistan da aski
zuzen zebilela maiz, etimologiazko hainbat esplikaziotan: eguerri (egun +
berri) edo ekain (eki + gain) modukoetan adibidez. Amets-irakite handiak
paratuak dizkigu, aldiz, Aitor-en eta antzekoen jira-bueltan.
Great past-en sortzaile dugu Xaho: sortzaile ugarietako bat. Ohiko
irudien ondoan aski elaborazio sinboliko pertsonala eskaini zuen berak, gure
asaba zaharren DORUUHDQ¬   6LQERORLNXU VDJUDWXHQ HODERUDW]DLOH HUH
L]DQD GXJX +RUUHODNRD GD EHUH]LNL DUERODUHQ NRQWXD )UDQW]LDNR (UUHSXblikaren kosmogonian eraikia zegoen begiramen hori, lehenik eta be¬   *DX]D H]DJXQD ]HQ KRUL DUUDV KRQHOD L]HQGDW]HQ ]XHQ +LULEDUUHQHN DQ EHUH
lagun Xaho: «beira balu fedea, eskaldun lehena».
¬   (UUHEHOD]LRDUHQ HWD HUOLMLR NRQSDUDWXHQ ILORVRILDQ HVDWH EDWHUDNR &RXUW GH *pEHOLQ
 HWD)DEUHG·2OLYHW  SHQWVDODULHQMDUUDLW]DLOH]HODHVDQL]DQGD-&'URXLQ
HNLQ8UNL]XD 
¬   /HKHQ$LW]LQDWHDQPXQGXDELKHUULWDQ]HJRHQEDQDWXULNLSDUUDOGHNRDNEDWHWLNKHJRDOGHNRDN EHVWHWLN$UR KRUL . D  XUWHDQ DPDLWX ]HQ LSDUUDOGHNR EDUEDURDN HUUDOGRLDN KHJRDOGHNR OXUVDLOHWDQ VDUW]HDQ -LJDQWHRN ]HOWDN ]LUHQ (XURSDQ HWD $VLDQ HVLWDN +HJRDOGHNR
biztanleak, berriz, Europa-Asietan euskaldun-iberoak. Bi arraza kontrajartzen ziren hor: zeltaesitak batetik, euskaldun-iberoak bestetik.
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KLQ¬   %HUH KLW]HWDQ HVDQLN ©(UUHSXEOLNDUHQ L]DWLDN 3RSXOLDUHQ HUUHJHtarzunak badu sekulaz-geroz bere potreta: zuhain gora bat, haritx eder bat.
(WD KDULW[ KXQHN KLUXU DGDU JHKLHQ /LEHUWDWLD HGR ]X]HQ MXVWXD /HJH EDUGLQD )UDWHUQLWDWH LUXV EDWª $ULHO ,9    $JRVWLN H] ]XHQ RUGHD
errepublikaren kosmogonia hori bakarrik gogoan, haritzaren miresmenez
ziharduenean. Arbolarenganako begiramenak eta santu-sentierak bazuen
HXVNDOJLQW]DUHQRLQDUULLGHRORJLNRHNLQ]HULNXVLULN©/HFKrQHGHOHXUUpSXEOLTXHVRODLUHTXLUDSSHOHODIpOLFLWpGHVDQFLHQVMRXUVHVWSRXUFHWWHWHUUH
SURIRQGpPHQW GpFKXH XQ V\PEROH GH UpJpQpUDWLRQª Voyage en Navarre 
+HUULD EL]LEHUULW]HD] LQGDUEHUULW]HD] DUL ]HQ KRU ;DKR KRWV HXVNDOJLQW]D
ororen ardatz-ardatzeko xedeaz. Bere ikusmolde horrek eta Iparragirreren
Gernikako Arbolak zernolako harreman-lotura zuten ikuskizun dago. XIX.
mendearen bigarren erdialdeko sinbolo-ikur handiena izan genuenez azkena
*HUQLNDNR$UEROD  H] JHQXNH OHKHQHQJRD LQROD HUH JXW[LHWVL EHKDU¬  
Politikarekin uztartu zuen Xahok garai hartako euskalgintza: kausa dinastikoa ez baina herri baten bizinahia, eta nahi hori asetzeko zenbait neurri poliWLNRRSHUDWLER KDUWX EHKDUUD SODQWHDWX ]XHQ EHUDN +HJRDOGHDUL EHJLUD +HUUL
DVNDWDVXQDUHQ DOGHNR LQWHUSUHWD]LRD HJLQ ]XHQ $JRVWLN /HKHQ .DUOLVWDGD]
HDQ1DIDUURDUDHJLQLNRLELODOGLDUHQKDULWLN'RQ&DUORVHQDOGHOHUURWXED]LUHQODXSURELQW]LHWDNRHXVNDOGXQDVNR JHKLHQDN" (VSDLQLDUDLULWVLWDNRMDNRELQRHQOLEHUDOLVPRDNEHUHQRKLNR)RUXDNDUULVNXDQLSLQW]HQ]LWXHODNRL]DQ]HQ
%HUHQ )RUXDN ]DLQW]HDUUHQ ELKXUWX ]LUHQ NDUOLVWD 3ROLWLNDUHQ XQH KRUUHWDQ JHUUDHNLQW]HQ HVSDUUXDQMRNDW]HQDUL]HQHWRUNL]XQRVRDEDLWDMDWRUWDVXQHWQRNXOWXUDODUHQ JHURD HWD RUR KDU +HJRDOGHNR HXVNDOGXQHQ RQJLL]DWH NROHNWLERD
Zumalakarregi jeneralak zuen bere ustez, azken finean, giltza: hari zegokion
HXVNDO)RUXHLHXVWHDHWDKDLHQELGH](XVNDOKHUULDN(XVNDOKHUULL]DWHQVHJLWX
ahal izatea. Ez zen bera bakarrik, inola ere, Zumalakarregirenganako miresmen
bizia zuena iparraldean: miresmen horren partaide ziren hainbat zuri eta, kuriRVNL ]HQEDLW JRUUL¬   %HVWH ELGHWLN MR ]XHQ DUUDV LSDUUDOGHDQ WLN DXrrerako politikagintzan bide jakina hartu zuen Xahok: errepublikazale erradikalen
ELGHWLNLELOL]HQVXWVXKDULNHWD1DSROHRQHNNRQWXKRULHWDWLNDSDUWDW]HUDEHKDUtu zuen arte. Gizarte berriaren bozemaile eta boto-biltzaile ozen izan zen atharraztarra. Ez aphez jendea zuen maite eta ez, bereziki, kargulant-kargudun-fun¬   3DWUL 8UNL]XUHQ KLW]HWDQ EHWL ELUVRUW]HQ HUDEHUULW]HQ DUL GHQ XUW]LDUHQ NRVPRV EL]Laren irudia dugu zuhaitza, alegia biziarena. Zuhaitz sagratu zenbaiten artean haritza da nagusi.
+DULW]D LQGDUUDUHQ VHQGRWDVXQDUHQ JDUDLWDVXQDUHQ HWD EL]LW]D OX]HDUHQ LUXGLD GXJX (] EL]LEHUULtzea, bizi luzea baizik, aditzera ematen du alde horretatik.
¬   *DX]D MDNLQD GD Gernikako Arbola, eta bere egile Iparragirre, ezagunak eta biziki
HVWLPDWXDN]LUHOD,SDUUDOGHDQ]HQEDLWHVSDUUXWDQEHGHUHQ/DUUHVRURQHJLQ]LW]DLRQKDUUHUD]LNXV
esate baterako, Xarriton.
¬   =DOGXELNIDPLOLDWLNEHUHWLN]XHQNDUOLVPRDUHNLNRORWXUDORWXUDHSLVRGLNRKXWVDQDKL
EDGD EDLQD ORWXUD KXUELOD EL]LD (]LQ JDX]D EHUD HVDQ OLWHNH MDNLQD ;DKRUHQ ODJXQ +LULEDUUHQ
aphezaz eta, bereziki, Elizanburu gazte, gero errepublikazale argiaz. Jakin badakigu, ordea, Zumalakarregiren miresle izan zirela hirurak.
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tzionariorik: bestelako laguntzaz eskuratu nahi zuen Agostik herri xehearen
]RULRQD +RUUHN HJLWHQ ]XHQ KDLQEDW HVNXDOGXQHQW]DW HUDNDUJDUUL $OGL] EHVWH
hainbatentzat, ez Enperadorearentzat bakarrik, bazter-nahasle eta arrisku-sortzaiOH]HQ;DKR+RUUHNHJLWHQ]XHQEHOGXUJDUUL6DLDWX]HQHOL]DUHQHWDEstablishment 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
]XHQ&KDKRUHQHXVNDOJLQW]DUDNR]DOHWDVXQDJHRJUDILDDOGHWLNHXVNDOOXUUDOGHDN
berekin zuen batasunak; hizkuntzak berak; euskaldunen historiak; Euskal heUUL HWD NR HVNXELGHDN /DX DUGDW] KRULHQ MLUDQ HXVNDO EDWDVXQD H]DUW]HQ ]XHQ
;DKRNQDJXVLHWD]HQEDLWNRQWHVWXWDQ H]]HQEDLWHWDQHUUD]HJLHVDQL]DQGHQH]
GHQHWDQ =D]SL3URELQW]LHQDVNDWDVXQDUHQDOGHNRGHLDHJLWHQ
Aparteko dedikazioa eskaini nahi izan zion hizkuntzalaritzari: dedikazio
KRUUHQ HUDNXVNDUL GLWXJX EHUH]LNL NR EHUH ODQDN Études grammaticales
sur la langue basque batetik, euskarak eta sanskritoak elkarrekin zituzten
antzekotasunez eta latinaren jenioaz zihardutenak bestetik. Berariaz landu nahi
L]DQ ]XHQ HXVNDUDUHQ FRUSXVSODQJLQW]D HUH WLN DXUUHUD EHUH]LNL¬  
Bere euskalgintza ezin liteke ordea, hasieran esan denez, euskalaritzaren eta
FRUSXVSODQJLQW]DUHQDORUUHUDPXJDWX=D]SL3URELQW]LHQDNWLED]LRVR]LRSROLWLNRD]XHQDPHWVLSDUHWDKHJRDVNLMDUGXHUDGLIHUHQWHDN KDLQEDWHDQEDWHUDH]LQDN  EXOW]DWX QDKL L]DQ ED]LWXHQ HUH *L]DUWHEHUULNXQW]DUHQ ]XUUXQELORDQ
PXUJLOHJLQLN H]EHVWHDVNRNEH]DOD]XUUXQELORKRUUHWDWLNLKHVHJLWHQDKDOHJLQGX]  HUDWX QDKL L]DQ ]XHQ HXVNDOJLQW]D KRUL NR KHULR JRL]WLDUUDN 
XUWH ]LWXHQ DUWHDQ  DJRUWXULN XW]L ]XHQ ELGH KRUL %HUGRO\N HWD *XLOEHDXN
(OL]DQEXUXNDSLWDLQDNHWD/HZ\$EDUWLDJDNJHURHNDUULNR]XWHQHXVNDOW]DOHWDsun errepublikarrak ezer gutxi zuen Xahoren amets- eta ekimen-mundutik.

c) Jean Duvoisin (1810-1891)
Bidegile guztiak ez dira buruzagi. Bestelakorik ere behar izaten da, gizarte-bizitzaren hainbat alorretan. Bestek markaturiko bidean barrena ibilbide
]DEDOD HJLQJR GXHQLN WDUWHDQ +RULHWDULNRD GXJX -HDQ 'XYRLVLQ HDQ
¬   2NHU GDJR NRQWXRN KL]NXQW]DODULW]D KXWVH]NRDN ]LUHOD XVWH GXHQD +RQHOD ]LRHQ
;DKRN$EEDGLDUL  LQJXUXNR HVNXWLW]HDQ KRWV Études grammaticales sur la langue basque
ELHQ L]HQHDQ DUJLWDUD HPDQ ]XWHQ JDUDLLQJXUXDQ  ©/H EDVTXH D GHV HQQHPLV LPSODFDEOHV -H OH
UpSqWHF·HVWODOXWWHGH*DOLEHVQHFRQWUH/·(PSLUHURPDLQHWQRXVIDLVRQVGHQRWUHSD\VOD-XGpH
GHO·2FFLGHQWVRSKLVWHª=LOHJLGDEHUD]NRJUDPDWLNDQRUHQW]DWHWD]HUWDUDNRDUJLWDUD]XWHQ
galdetzea. P. Urkizuk emana digu, partez, erantzuna: «Gramatika jeneralean aditu direnentzat,
EDWLNEDW3DULVHNR KL]NXQW]DODULHQW]DW(WD IURJDWXD ]XHQH] ;DKRN  KL]NXQW]D H]DJXQ JX]WLHWDNR
erroak bereganatzeko eta bere egituran sarrarazteko euskarak duen ahalmena, ez ote zituen bere
EDLWDQGHVLUDGDLWH]NHHQEDOGLQW]DNKL]NXQW]DXQLEHUWVDOEDWHUDW]HNR"ª/HNXWDQ]HJRHQXVNDOGXQ
KHUULWDU [XPHHQ RQJLL]DWH DUUXQWD ]DLQW]HNR LQWHUHV KXWVD &RUSXVSODQJLQW]D RURN EHUHEHUHD
duen agenda izkutuarekin topo egiten ari gara hor, itxuraz.
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$LQKRDQ VRUWXD¬   (]SHOHWDQ HJLQ ]XHQ XPHGHQERUD JHKLHQD 9LOODVDQWH
   HWD /DUUHVRURNR VHPLQDULRDQ ;DKRN 3DXEHNRDQ EH]DOD  HJLQ ]LWXHQJD]WHWDQJRLNDVNHWDN¬  +DQKDVLRPHQ]HQEDWH]HUHHXVNDUDVXKDUNL PDLWDW]HQ HDQ DLWD KLO ]LW]DLRQ HWD ©X]WDLOHNR LUDXOW]Dª OHKHUWX 8QLbertsitaterako bidea utzi egin behar izan zuen eta aitaren ofizio berean sartu:
DGXDQDNR JXDUGD $OWXQD    +DQGLN DXUUHUD UD DUWHDQ ODQELGH
horretan jardun zuen. Eskalan gora eginez aduanetako kapitain izatera iritsi
]HQ'RQLEDQH/RKL]XQHQEL]LL]DQLNDQDGXDQHWDNRNDSLWDLQSRVWXDXW]L
HJLQ]XHQHWDXUWHNROLEHUDNRVROGDWD]/XLV/X]LDQR%RQDSDUWHSULQW]HDUHQW]DW HXVNDODULW]DDORUUHDQ KDVL ODQHDQ +DOD MDUGXQ ]XHQ KDLQEDW XUWH]
,QSHULRDJLQWHDHURULHWD-XOHV)HUU\UHQ*REHUQXHUUHSXEOLNDUUDNVROGDWDKRUL
erretiratu zion arte. Ziburun egin zituen azken urteak. Singladura pertsonal
KRUUHQEDLWDQW[HUWDWXEHKDUGD'XYRLVLQHQHXVNDOJLQW]D¬  
Gizartegintza osoa zuen kapitain-ohiak buruan, euskalgintzaren ardatza
finkatzerakoan. Gizarte molde oso bat zuen gogoan, eskuarazko langintzari
HNLWHUDNRDQ =HU JL]DUWH PROGH" +RUL H] GD HVDWHQ KDLQ HUUD]D7UDGL]LRQDOLVmoa?; preserbatibismo hutsa?; erreformismo regenerazionista? Dudarik ez da,
hasteko, asko zuela bere pentsaerak tradizionalismotik. Preserbatibismo hutsetik baino erreformismo regenerazionistatik hurbilago zebilen, ordea, oro har:
ODERUDQW]D LQGDUEHUULWX HWD HUDEHUULWX QDKL ]XHQ 'XYRLVLQHN HWD ODERUDQW]D
ELGH] HXVNDUD]NR MDWRUWDVXQ HWQRNXOWXUDOD ]XUNDL]WX¬   +RUL ]HQ RNHU H]
banago, bere gizartegintzaren muina. Gauza bat dago, nolanahi ere, argi: XaKRUHQ NDVXDQ H] EH]DOD XUUXQ GDELO 'XYRLVLQ QD]LRQDOLVPRWLN HWD EDWH] HUH
RVR XUUXQ QD]LRQLVPRWLN FI )LVKPDQ  HWD   'XYRLVLQ H]LQ GD
abertzaletasunaren aitzindari edo bidegiletzat hartu. Badu gai honek garrantzia,
'XYRLVLQHQNDVXKXWVHWLNKDUDLQGLNRD*LVDNRDGDKRUWD]LSDUUDOGHNRHXVNDOgintza haren eta handik gutxira hegoaldean eraturiko abertzaletasunaren arteko
harreman-bideez ohar bat edo beste egin dezagun.
Aspaldidanik egin izan da han-hemen saiorik, tradizionalismoa nazionalisPRWLN JXUHDUWHNRWHUPLQRORJLDEDOLRNLGHDQDEHUW]DOHWDVXQHWLN DUJLEHUHL]WHNR
Ondoko hau izan liteke, mundu zabaleko bibliografiari dagokionez, adibide
¬   %HVWHULNHVDWHQH] GHQ ELWDUWHDQ3DW[L$OWXQD  GXJX D]DOSHQKRULHQ LWXUEXUX
¬   *DUDLKRUULGDJRNLRQHDQHVDQDNGLUD-HDQH])DPDGHDOXPQRLQGLVFLSOLQDGR.DOLILND]LR RQDN /DUUHVRURQ ]DOHWX KLVWRULD] JHRJUDILD] OLWHUDWXUD] HWD KDQ ODWLQH] HWD JULHJR] LGDW]Lriko antzineko liburuez liluratu.
¬   (VNXDUWHDQGXJXQHJLQNL]XQHUDNRPHUH]LOXNHEHVWHDLSDPHQRNHUHNRQWXDQL]DWHD©'XYRLVLQIXHVLHPSUHXQWUDEDMDGRUHPSHGHUQLGRVHGHGLFyDOSHULRGLVPRDWUDEDMRVKLVWyULFRVHWF'HMy
XQDLQJHQWHFDQWLGDGGHWUDEDMRVLQpGLWRVWUDGXFFLRQHVGLFFLRQDULRHWF+DULVWR\GHFtDTXHQXQFDOHtD
VLQRHVFRQODSOXPDHQODPDQR(UDKRPEUHPRGHVWR\DJUDGDEOH$VXPXHUWH+DULVWRLYLQRDKDFHUVHFDUJRGHVXVSDSHOHV\WUDEDMRVLQpGLWRV)XpVLHPSUHFULVWLDQRGHFRQYLFFLRQHVDUGLHQWHVª
¬   $W]HUULNREHUULHUHED]XHQKRUUHWDUDNR,QJDODWHUUDQ)UDQW]LDQ6XLW]DQHWD$PHULNHtan 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.
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DUJLD©ZKHUHDVWUDGLWLRQDOLVPVRIYDULRXVNLQGVVHHNDUHWXUQWRRUDSUHVHUYDtion of the genuine past, nationalism seeks to «render the present a rational
FRQWLQXDWLRQRIWKHSDVWª %URPDJH LQGHHGLWVHHNVDQGFUHDWHVDXVDEOH
SDVWª )LVKPDQ    %DL HWD RQGRNR SDVDUWH KDX HUH ©,W LV SDUW RI WKH
VSHFLILF QDWXUH RI WKH QDWLRQDOLVW UDWKHU WKDQ DQ\ PRUH JHQHUDOO\ UHIRUPLVW 
VWUHVV RQ DXWKHQWLFLW\ WR ILQG LW LQ WKH ORZHU FODVVHV DQG LQ WKH GLVWDQW SDVWª
2UREDWGDJRJRDQJDUULDEHVWHRKDUKDX©WKHORZHURUGHUVDUHVHHQDVEHLQJQRW
VLPSO\ SULPLWLYH SHDVDQWV EXW DV WKH VRXUFH RI QDWLRQDO FUHDWLYLW\« 6DOYDWLRQ
PXVWFRPHIURPEHORZª 0LQRJXHJX]WLDLQ)LVKPDQ 
Abertzaletasunetik hurbilago zebiltzan, irizpide horien arabera, Agosti
;DKR HWD $GHPD=DOGXEL¬   1DEDUPHQNL XUUXQDJR DOGL] 'XYRLVLQ HWD
EDWH]HUH0LFKHO(OL]DQEXUXSUHVHUED]LRLDODXVRJDEHDUHQSDUDGLJPDQPXJLW]HQ]HQD]NHQKDX(]RUGHD-HDQ'XYRLVLQ/HKHQJRHJRHUDHWDOHKHQGLNDNR
ordena zaharra defenditzen zituen hainbatean, berak ere. Ez osorik ordea:
kanpañarren ordura arteko bizibidea ez zitzaion osorik gustatzen; zer aldatua
XJDULLNXVWHQ]XHQEHUWDQ¬  
'XYRLVLQHQ PXQGXLNXVNHUD] HWD EHUH ILORVRILD VR]LRNXOWXUDOD] MDEHW]HNR
aparteko lekua zor zaio, nolanahi ere, 1858an argitara eman zigun Laborantzako liburuaUL)DPLOLDHJLWXUDWUDGL]LRQDODUHQGHIHQWVDLQSOL]LWXDHJLWHQGDEDWHWLN
liburu horretan: aita-semeen arteko harreman elkor eta hotzen errainua ikusi uste
]XHQ$OWXQDNKL]NHUDKRULHWDQ $OWXQD *DUDLKDUWDNRHXVNDOQHND]Dritzaren argazki soziologikoa eta «betiko» euskal nekazaritzaren azterketa zorrotza 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?» galderari honela erantzunez: «lo!», eta hutsik handiena «beren lurrak etxalde ttipiWDQH]DUUL]ªHJLWHQGXWHODDLWRUWX]+HUULHWDNRDJLQWDULHWDEXUX]DJLDNHUHJRJRU
KDUW]HQGLWXKDXHQHJLQELGHDKHUULNRODUUHDNRLKDQH]EHWHW]HD GHODULN FIJHUR
%URXVVDLQ DX]DSH]D  H] RPHQ GHODNR ©VHJXUNL JREHUQDPHQGXDUHQ KREHQD EDOdin hori ez bada hola egiten; gure hauzapezek badute hortaz aditurik aski, guti
NKH[DW]HQ EDGLUD HUH JHKLHQDNª ©+DLQLW]HN H] GXWH KDX]DSKH]JRD XUJXLOX]
baizik bilhatzen. Kargu horrek badu errekesta. Eder zaku entzutea: Agur, jaun
KDX]DSKH]Dª $OWXQD    /DQDUHQ HWD DUUHWDUHQ EDOLR SDUHJDEHD
¬   +LUXKRULHQJDQHUUD]DGDRQGRNRMDUGXHUDDUUDVWRULNELODW]HD©7KHSDVWLVEHLQJPLQHG
LGHRORJL]HGDQGV\PEROLFDOO\HODERUDWHGLQRUGHUWRSURYLGHGHWHUPLQDWLRQHYHQPRUHWKDQGLUHFWLRQ ZLWK UHVSHFW WR FXUUHQW DQG IXWXUH FKDOOHQJHVª )LVKPDQ    %DL HWD KRQHODNRULN HUH
©:KLOHLWLVWUXHWKDWQDWLRQDOLVPERWKVHHNVRXWDQGFXOWLYDWHVWKH/LWWOH7UDGLWLRQRIDQRVWHQVLEOH
SDVW ² ZLWK LWV IRONVRQJV IRONWDOHV SURYHUEV IRON GDQFHV FRVWXPHV SDVWLPHV DQG H[SUHVVLRQV LW
ILQGV QRW RQO\ SXULW\ DQG DXWKHQWLFLW\ LQ WKH SDVW EXW DOVR DQG SDUWLFXODUO\  JUHDWQHVV ,W LV WKLV
JUHDWQHVV URRWHG LQ DXWKHQWLFLW\ WKDW FDQ LW LV KRSHG  LQVSLUH FXUUHQW PDVVHV WR PDNH QHZ HIIRUWV
WRRYHUFRPHQHZGDQJHUVDQGWRDFKLHYHQHZ DQGHYHQJUHDWHU JUHDWQHVVª )LVKPDQ 
¬   +LJLHQH NRQWXDQ HVDWH EDWHUDNR DOGHULN DOGHNR EHUULNXQW]DKREHNXQW]HQ DOGHNR ]HQ
'XYRLVLQ=DLOGDDOGL](OL]DQEXUXUHQEDLWDQKRUUHODNREHUUL]DOHWDVXQDUJLHWDGHOLEHUDWXULNELODW]HD
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JRUDLSDW]HQ GX 'XYRLVLQHN KDVLHUDWLN EHUHWLN +LW] JXW[L DJHUW]HQ GD OLEXUXDQ
artha EDLQR PDL]DJR ©DUWKD GD JX]LDª   ©ODQ DUWKDWXD GD  RQWDVXQ JX]LHQ
ama» eta «lanak eta arthak sendatuko dute gure gaitza».
Bere argudio-ardatza, labur bilduz, honako hau da: Gaitzak jota dago
(VNXDO KHUULNR ODERUDQW]D JDLQEHKHUD GDWRU NDQSDxD +L]NXQW]D EHUD EDLQR
areago modus vivendi osoa, behinolako bizimodu tradizionala, dator gainbehera. 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, laborarimunduan, 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 bideUDJDUUL¬   %LGHUDJDUUL HWD KRUUHQEHVWH] EHODXQDOGL EHUULHQW]DW VR]LDONL
HUDNDUJDUUL¬  .DQSDxDNREL]LPRGXDEHUULWXHWDHJXQHUDWXEHKDUUDLNXVWHQ
zuen kapitain-ohiak, euskaltasun etnokulturalak etorkizunik izatea nahi bazen.
Ikuspegi horren ildotik ulertu behar da bere saioaren oinarria. Baita euskara
EHUD D]DO HWD PDPL GLJQLILNDW]HNR MDUGXQD HUH +L]NXQW]D EL]LULN DWHUDNR
bazen idatzizko finkapen modu bat beharrezkoa zuen, herritar xeheak gero eta
KL]NXQW]D LGDW]LDUHQ EHKDUUDJR EDLW]LUHQ QRQDKL +L]NHUD HGHUUD HJXQHURNR
praktika mintzatutik eta, horren osagarri, lehengo autore eredugarrietatik eratorri eta elaboratua, formulatu zuen berak. Ortografia propioa, ez ordura arteko menpekotasun konbentzionalekoa, defendatu eta indarrean jarri nahi izan
]XHQ+RUUHWDQVDLDWX]HQEHUDEXUXEHODUUL
$UUDVODQJLOHD]HQ'XYRLVLQ(WHQJDEHNRODQJLOHD3HUWVRQDJXW[LL]DQ]HQ
LSDUUDOGHDQ DQW]D EDL FRUSXV HWD EDL VWDWXVSODQJLQW]DQ EHUD DGLQD VDLDWXWDkorik. Jakin badakigu, azkenik, bere lan zabal hura ez zela guztiz alferrikakoa
izan. Egindako lan asko argitara eman gabe gelditu bazen ere beste zenbait
JDUDL] NDOHUDWX ]HQ HWD JXVWX KDQGL] NRQWVXPLWX DVNRUHQ WDUWHDQ -HDQ +LULDUW8UUXWLUHQ HUHGX]NRPDLVXELODNDWX]HQDLQKRDUUDKL]NXQW]DRQHGHU]X]HQDUHQ DORUUHDQ %D]XHQ HVNXDUDN 'XYRLVLQHQ LOGRWLN HGHUWDVXQ HWD HJRNLWDsun-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:
GHQDN HGR JHKLHQJHKLHQDN [XUL ]LUHOD KLW]H] HWD HJLWH] +DOD ]LUHOD HWD SUH¬   (NRQRPLDPRQHWDULRD]HUHPHVILGDWLDJHULGD'XYRLVLQ©GLUXDOHUUDNRUGDHVNXHWDQ
HUHXUW]HQ]DLNX QROD H] GDNLJXODª $OWXQD   
¬   ,KHV HJLQJR GX EHVWHOD MHQGHDN NDQSDxDWLN KLULHWDUD HGR$PHULNHWDUD +RUL GD 'XYRLVLQHQEHOGXUUDHWDH]EHUHDEDNDUULNGHQERUDNHUDNXWVLNR]XHQH]H]]HELOW]DQRNHUEHOGXUKRUL
L]DWHUDNRDQ'XYRLVLQ HWDEHUH LUL]NLGHDVNR
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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 hauetarikoDNL]DQJHQLWXHQ0LFKHO(OL]DQEXUXHWD/DXUHQW'LKDUDVDUUL
DQMDLRDGD(OL]DQEXUX1DIDUURD%HKHUHNR+HOHWDQ0XJD]DLQEXUX]DJL EDWHQ VHPH ]HQ 0LFKHO HWD -HDQ %DSWLVWH (OL]DQEXUX SRHWDUHQ OHKHQJXVX¬   +HUULDQ EHUWDQ HJLQ ]XHQ 0LFKHOHN KDXUW]DURD *D]WHWDQ EHUUL]
Baiona ondoko Saint Pierre d’Iruben izan zen, aita hara destinaturik. Baionako Salletarretan egin zituen ikasketak lehenik. Ordena horretan sartzekoak,
EHUUL]7RORVDQ HWD$NL]HQ Frère Innocentius L]HQD KDUWX ]XHQ 0LFKHOHN VDOOHWDU HJLWHDQ +D]SDUQHNR LNDVWHW[HDUHQ ]X]HQGDULD HUGDOGXQD ]HODULN KDUHQ
WRNLDQ HXVNDOGXQ EDW H]DUW]HNR EHKDUUD QDEDULWX ]XWHQ VDOOHWDUUHN HWD DQ
IUqUH ,QQRFHQWLXV JD]WHD L]HQGDWX +DQ DUL L]DQ ]HQ (OL]DQEXUX LUDNDVOH HWD
]X]HQGDULEHUURJHLWDODXXUWH] UDDUWHKRUWD] +DQLGDW]L]LWXHQRUREDW
 HWD  DUWHNR EHUH OLEXUX JDUUDW]HQDN¬   *L]RQ ]RUURW] HWD JRJRrraren fama izan zuen bertan.
3HUWVRQD JDUUDQW]LWVXD GD 0LFKHO (OL]DQEXUX JDUDL KDUWDNR HVNXDOJLQW]D
ongi ulertzeko. Bere perfil soziopolitiko zorrotzak ematen dio salletarrari garrantzi hori. Erregezale sutsu zen )UqUH ,QQRFHQWLXV¬  , xurien aldeko itsu
eta gorrien etsai purrukatu. Ez zen horretan, ondo pentsatzen jarrita, hain lore
EDNDUHWDELW[L%D]XHQHUHGXDUJLULNKDQKHPHQ%DWH]HUHKDQEHUH)UDQW]LD
PDLWHDQ)XQWVH]NRDGDKRULHQWHQGLW]HDMRHUDEDLWDJRJXUHDUWHDQXVWHL]DWHko, xurien erro ideologikoak aski etxeko direla, eta gorrienak kanpoko. Egia
GDJRUULHQPXQGXLNXVNHUDQHNH]KDU]LWHNHHODEHUWDNRVRUNDULW]DW+RULEH]DLQ
egia da, ordea, xuriena ere ez zela bertako ikusmolde esklusiboa. Kanpotik
ekarria zen, hein handi batean, Frère Innocentius-en mundu-ikuskera klerikaOD HUH %HUDN DLWRUWXD GLJXQH] E   DXWRUH KDQGLW]DW KDUW]HQ ]XHQ -Rseph de Maistre. Oso gogoan hartzea komeni da Maistre, iparraldeko eskualJLQW]DUHQ DUJLLW]DOH] MDEHW]HNR¬   +DUHQ ELGHWLN LELOL ]LUHQ EHUWDNR
¬   0LFKHOEDLQRXUWHEHWHJD]WHDJR]HQ-HDQ%DSWLVWH(OL]DQEXUX  0XJD]DLna zuen aita Jean Baptistek ere, baina lehengusua ez bezala errepublikar gorria zen poeta.
¬   HWD DUWHDQLGDW]LHWDDUJLWDUD]LWXHQ(OL]DQEXUXNEHUH OLEXUX JX]WLDN
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.
¬   /XLV;9, HWD-HVXNULVWR elkarren antzekotzat hartzen zituen.
¬   ©(OFRQGH-RVpGH0DLVWUH  HVHOSHQVDGRUPiVLQIOX\HQWHGHOD5HVWDXUDFLyQ /D 5HVWDXUDFLyQ QR HV ~QLFDPHQWH XQ PRYLPLHQWR SROtWLFR TXH GHVHD IUHQDU OD PDUHD OLEHUDO(VWDPELpQXQDFRUULHQWHLQWHOHFWXDO\XQDLGHRORJtD)UHQWHDODGLYLVD©/LEHUWDG,JXDOGDG
)UDWHUQLGDGª0DLVWUHFRQVLJXHDSHODUD©WURQR\DOWDUª8VDXQOHQJXDMHURPiQWLFRLUUDFLRQDOLVWD
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HVNXDOW]DOH [XUL DVNR¬   MDNLQDUHQ JDLQHDQ HGR XVWH] XVWH JDEHDQ 2QGR
jakinaren gainean ibilitakoa dugu Elizanburu.
+LVWRULDUHQLNXVPROGHWHRORJLNRD]XHQ0DLVWUHN%HUH[HGHDH]]HQHUOLjio-kontua argitzea, klerikalismoa bultzatzea baizik: Aita santua zen beretzat
JL]DUWHRVRDUHQJRLHUSLQ¬  HWDJL]DUWHPROGHKRUUHQELOD]HELOHQEHUD6
*LQHUHQHVDQHDQ© 0DLVWUHUHQXVWH] OD5HYROXFLyQKDVLGRODIRUPDGHSXUJDU
ORV HXURSHRV VXV PXFKRV SHFDGRV ORV UHYROXFLRQDULRV KDQ VLGR JXLDGRV SRU
6DWiQ SHUR 6DWiQ PLVPR HV XQ LQVWUXPHQWR GH 'LRV /R TXH YHQGUi GHVSXpV
VHUi XQD UHVWDXUDFLyQ GHO PXQGR DQWHULRU D OD UHYROXFLyQ SHUR UHQRYDGR \
YLUWXRVR RUJDQL]DGR WHRFUiWLFDPHQWH VLQ TXH ORV YLFLRV FRUURPSDQ FRPR
DQWHVODVFRUWHVUHDOHVª,NXVPROGHKRULEL]LEL]LULNGDJR(OL]DQEXUXUHQEDLWDQ
Bekatuak purgatzea tokatzen ari zaio giristino-jendeari, Eskual herrian eta are
)UDQW]LDRVRDQRVWHUDHUOLMLRDHWDRKLWXUDRQDNQDJXVLWXNRGLUHQJL]DUWHMDWRUUD
berreraiki ahal izateko.
)UDPD]RLKDUJLQEHOW]HQNRQWUDULREL]LD]HQVDOOHWDUUDEHUHPDLVXDEH]DOD
©0DLVWUH FUHH TXH H[LVWH XQ JUXSR UHGXFLGR GH SHUVRQDV FRQRFHGRUDV GH VX
RILFLR VXEYHUVLYR GRWDGDV GH JUDQ YROXQWDG TXH LQWHQWD FDPELDU HO PXQGR
&RQVLGHUD TXH H[LVWH XQD FRQMXUD FRQWUD ODV IXHU]DV GHO RUGHQ OOHYDGD D FDER
SRUXQRVSRFRVVLQSDUWLFLSDFLyQSRSXODUDXWpQWLFD'HVGHODDSDULFLyQGHVXV
FRQVLGHUDFLRQHV HQ  OD LGHD SDUDQRLFD GH OD FRQMXUD KD SHVDGR VREUH ODV
PHQWHV UHDFFLRQDULDVª *LQHU    )UDPD]RLKDUJLQEHOW]HQ NRQWXDUL
MXGXHQ DXUNDNR DLKHUNXQGHD HUDQWVL ]LW]DLRQ (OL]DQEXUXN )UDLOHUHQ KLW]HWDQ
«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. Aspaldidaniko ordena eta bizimodua, Erlijioaren oinarri guztiak barne, hain laster
suntsitzen ikustean, askok eta askok aldez aurretiko egitarau bat zegoela uste
VHQWLPHQWDO(OIXQGDGRUGHOSHQVDPLHQWRUHDFFLRQDULR WLHQH DOJXQDVLGHDVQRGHVGHxDEOHVXQD
SULPHUD FUtWLFD VHULD D OD FRQILDQ]D HQ OD UD]yQ TXH KDEtD HVWDEOHFLGR FRQ DSDUHQWH VROLGH] HO
SHUtRGR GH OD ,OXVWUDFLyQª LNXV Ensayo sobre el principio generativo de las constituciones políticas *LQHUHQHVDQHDQ0DLVWUHUHQXVWH]©ODHYROXFLyQKLVWyULFDGHODVRFLHGDGGHEHLPSHUDU VREUH ORV DFWRV GHFLVRULRV TXH VRQ FRQVHFXHQFLD GH XQRV SULQFLSLRV PRUDOHV DEVWUDFWRV /D
GHVFRQILDQ]D GH 0DLVWUH HQ OD UD]yQ HV WRWDO &RQ 0DLVWUH HPSLH]D OD HUD GHO LUUDFLRQDOLVPR
FRQVFLHQWH$ERJDSRUHOPDQWHQLPLHQWR\GHVDUUROORGHVLVWHPDVVRFLDOHVEDVDGRVHQHOSUHMXLFLR
¶/DFXQDGHOKRPEUHGHEHHVWDUURGHDGDGHGRJPDVGHPRGRTXHFXDQGRVHGHVSLHUWHVXUD]yQ
HQFXHQWUH TXH WRGDV VXV RSLQLRQHV HVWiQ \D KHFKDV SRU OR PHQRV DTXHOODV TXH DWDxHQ D VX FRQGXFWD1DGDPiVLPSRUWDQWHSDUDHOKRPEUHTXHHOSUHMXLFLR·ª -RVHSKGH0DLVWUHÉtudes sur la
Souveraineté,[  LQ *LQHU   
¬   (UDJLQEL]LDL]DQ]XHQ0DLVWUHUHQSHQWVDHUDNEHUH]LNLDSKH]MHQGHDUHQDUWHDQ©3RU
ODUJDV GpFDGDV HO SHQVDPLHQWR UHDFFLRQDULR \ OD UHOLJLyQ LUiQ XQLGDV HQ ODV PHQWHV HXURSHDV /D
GLVRFLDFLyQHVUHFLHQWHª *LQHU   
¬   2QGR H]DJXQD GXJX LNXVPROGH KRUL KHJRDOGHDQ *RJRUDWX XUWHLQJXUX KDLHWDQ JXUH
artean eraturiko integrismo politikoa, eta haren korrelato kantuzkoa: «Kristo gure errege, adora
dezagun / zeru-lurren jabe, aitortu dezagun».
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]XWHQ1DKDVWHKRQHQHUDJLOHDNPDVRLDN]LUHQ6DWDQHQEHUDUHQODJXQW]DLOHDN
$QWLNULVWRUHQHUUHVXPDSUHVWDW]HQ]LKDUGXWHQDNª )UDLOH  
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 hanGLDN HUUDWHQ ]XHQD %R]NDW]H \HQHUDODN JH]XU \HQHUDODNª (OL]DQEXUX 
 $WVHNDEH]NRD]XHQER]NDW]HELGHKRULEDLQDH]]LRQPX]LQLNHJLQKDUWD]
baliatzeko planari.
Une batean, 1889 inguruan, eskola-kontuak alde batera utzi gabe bigarren
lanbide bati heldu zion Elizanburuk, besteren enkarguz: eskualdun jendea
©LUDW]DUULª HWD JL]DUWHJLQW]D ]X]HQHUDNR ELGHDQ MDUW]HDUL +RUUHOD VRUWX ]LWXHQ
Lehenagoko eskualdunak zer ziren   HWD Zer izan diren eta zer diren
oraino framazonak munduan  /LEXUXELDNHVNXDUD]LGDW]L]LWXHQELGH
berritza handia zen hori: ez zegoen artean tradizio handirik, kontu horiek esNXDUD]D]DOGXHWDMXVWLILNDW]HNR¬  (OL]DQEXUXUHQVDLRKRULHXVNDOJLQW]DDO
den galde dezake norbaitek. Erantzuna argia da oso. Ikus Elizanburuk berak
OLEXUXDUHQVDUUHUDQHVDQD©(VNXDOKHUULNRDSKH]JX]L]DUJLWX EDWHN HVNXDUD
gure lenguaia ederra, osoki maite duelakotz, eta hura luzaz kontserba dadienW]DW JXUH DUWHDQ QDKL L]DQ GX   OLEXUX KDX HPDQD L]DQ GDGLQ SXEOLNRDUHQ
eskuetarat, hala nola jadanik ager arazi baitu goraxeago aiphatu liburuxka,
Framazonakª LQ7UHNXHWD1D]DEDO ¬  1RURWH]HQ©-DXQ
errespetagarri» hura, horretarako dirua aski zuena edo eskuratzeko gai zena?
1RUQDKL ]HOD HUH DUJL GDJR JDUDL KDUWDNR DSKH] NOHULNDO[XUL KDLHQ SROLWLNDgintza ez zela erlijioak bakarrik gidatua. Politikagintza hark bazuen berariazko
[HGHULN ©JXUH OHQJXDLD HGHUUD   OX]D] NRQWVHUED GDGLHQW]DW JXUH DUWHDQª
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 geratuko ez bazen: hauteskundeetarako aplikazio organizatiboa eratu behar zen horretarako, lehen-lehenik; eta gero, bozketa bidez emaitza egokirik lortutakoan,
HWHNLQDNDWHUDEHKDU]LUHQ+HUULHWDNRDSKH]HNDUJLD]DOGXEHKDU]XWHQKRUUHtarako, prediku-aulkitik, boza nori ez eman. Aphez horiei, hauteskunde aurre¬   +RUL HUH HJLQ ]XHQ EHUDN OLEXUXDUHQ VDUUHUDQ ©(VNXDUDN H] GX ]RUULN HGR]RLQ OHQJXD\DKRULHL+DLQ]DOKXDGDQRQ  GREODSOHJDEDLWLWD]NHQDKLEH]DODHWDLW]XODUD]QRUDWQDKL
/HQJXD\D JXWL GD (VNXDUD EDLQR JHKLDJR JDL GHQLN NREODW]HNR HGR SRHVLDNR 2URN EDGDNLJX
3RHVLD GHOD NKDQWX]NR HGR NREOD]NR OHQJXD\D KLW] QHXUWX]NRD (VNXDUD HUUDQ QDKL GD JXUH DLtaamen 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 frantseVH]NREDW]XHWDULNDWKHUDH] OH]D]NHQDEDQWDLOIUDQNRª (OL]DQEXUX  
¬   ,QW[DXVSH
,QW[DXVSHELNDULRMHQHUDOD"$GHPD=DOGXEL"$UEHOELGH"/DXUHQW'LKDUDVDUUL"%LVWDQ
ELNDULR MHQHUDOD" $GHPD=DOGXEL" $UEHOELGH" /DXUHQW 'LKDUDVDUUL" %LVWDQ
GD/RXLV(W[HEHUULH]LQ]HODL]DQ©DSKH]ªEDWH]GDKRUNRQWXD%DOLWHNH'LKDUDVDUULL]DWHD1RUnahi zela ere, bistan da aphez haien politikagintza klerikala ez zela erlijioak bakarrik gidatua, ez
eta erlijioa salbatzeko asmoz egina ere soil-soilik.
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tik, argi esan behar zien norbaitek bazutela hartarako eskubidea, eta komeni
]HODKDODHJLWHD/DXUHQW'LKDUDVDUULNKHOGX]LRQODQJLQW]DKRUULDQMDLRD
]HQ/DXUHQW6DUDQ(OL]JL]RQVDLDWXD]HQKL]WXQJDUELDHWDHDQ.DQERko erretor. Bi liburuxka edo idazki argitara zituen urte horretan: Aphezen
dretchoac eta eginbideac eletcionetan LW]XOSHQD  HWD Erlisionearen ichtorioa
laburzki. Kontua ez zen hor gelditu: hainbat aphezek gorrien aurkako edo
xurien aldeko predikurik egin zuten, hauteskunde aitzinean. Aita santua aldeko zuten, ustez. Baionako suprefeta eta, handik gutxira, bertako apezpiku
EHUULDNRQWUDDWHUD]LW]DL]NLHQRUGHD$JLQWHELHN EDWHWLN3DULVHNHWD%DLRQDNR DSH]SLNX EHUULDN 3DULVHN L]HQGDWXDN EHVWHWLN (UURPDN  WDOND HJLQ ]XWHQ
DXUUH] DXUUH 7DOND KDUHQ HPDLW]D DVNL H]DJXQD GD EHUHQ HOL]HWDWLN HUDX]LDN
izan ziren hemeretzi aphez, Diharasarri tarteko. Gora jo zuen Kanboko erreWRUHRKLDNHWDKDLQEDWNDWUDPLODUHQRQGRDQRKRUH]NRWUDWDHUD ©$LWD6DQWXDUHQ JHODULª  HVNXUDWX ]XHQ (UURPDWLN 6DNRQVDNRQHDQ )UDQW]LDNR HVWDWXDUHQ
postulatuak atera ziren ordea garaile: Intxauspe bikario jenerala etxera bidali
zen, suprefetari obeditu ez izateagatik, eta Diharasarriren argi-distira itzalduz
MRDQ]HQKHUULWDUUHQDUWHDQDQLVWULSX]KLODUWH¬  
Gutxitan esaten dena da, eta komeni da argi uztea, euskaldun-fededun
paradigmari oso-osoan eusten zion aphez-jende hori Maistreren eta bere
LNDVOH/XLV9HXLOORW  KLOEHUULDUHQDUUDVWRDQ]HELOHODIHGHRVR] ¬  
oraindik indar betean zegoen Pio IXren doktrina lagun. Ikuspegi horren arabera herritar xumeak ez ziren gai, zer zen on eta zer txar bere kabuz erabakitzeko. Esan egin behar zitzaien hori, ez nork bere arrazoibidez kontua argitu
]H]DQOLEUHXW]L¬  $UUD]RLDDOGHEDWHUDXW]LEHKDU]HQDOHJLDHWDJL]DUWH¬   NR ER]NHWDQ JDOW]DLOH DWHUD ]HQ HWD JHUR]WLN H] ]XHQ GDNLJXODULN ODQJLQW]D KRrietan parte hartu.
¬   %DLWD
%DLWD ]HQEDLWHWDQ
]HQEDLWHWDQ LNXVSHJL
LNXVSHJL ILVLRNUDWLNR]
ILVLRNUDWLNR] /H
/H 3OD\UHQJDQGLN
3OD\UHQJDQGLN KXUELODJR
KXUELODJR ]HJRHQ
]HJRHQ /XLV
/XLV
%RQDOG  IDPDWXDUHQHDQHUH/XLV%RQDOG  ©QRFUHtDTXHODUHOLJLyQODLFD
GHORVUHYROXFLRQDULRVGHEtDVHUFRQWUDUUHVWDGDFRQXQDWHRFUDFLDVLQRSRUXQVLVWHPDPRQiUTXLFR DXWRULWDULR \ IXHUWH %RQDOG HV XQ KHUHGHUR GH OD PHQWDOLGDG ILVLRFUiWLFD \ SURSXJQD XQD
YXHOWD D OD YLGD DJUtFROD IXHQWH GH WRGD PRUDOLGDG 6H FLHUUD GH EDQGD DQWH HO \D FRQVLGHUDEOH
DXPHQWR GHO LQGXVWULDOLVPR (Q )UDQFLD /XLV 9HXLOORW   GLVFtSXOR GH 0DLVWUH \ DPLJR
GHO UHDFFLRQDULR PiV GHVFROODQWH GHO VLJOR ;,; -XDQ 'RQRVR &RUWpV HV OD ILJXUD UHSUHVHQWDWLYD
GH HVWD VHJXQGD IDVH 9HXLOORW IXp D\XGDGR SRU 3tR ,;   TXH SXEOLFy VX Syllabus de
Errores FRQGHQDED HO UDFLRQDOLVPR HO HVFHSWLFLVPR FLHQWtILFR \ HO OLEHUDOLVPR FI liberalkeria
bekatu da  /D GHFODUDFLyQ GH LQIDOLELOLGDG SDSDO HQ  DJUDYy OD VLWXDFLyQª 6 *LQHU 
   .DVX NRQNUHWX EDW]XHWDQ RVR JDUEL HVDQD GDJR KRUL +LULDUW8UUXWLUHQ NDVXDQ HVDWH
EDWHUDNRJXW[LHQH]ELWDQDLSDWXD©(QWUHORVHVFULWRUHVIUDQFHVHVVXVSUHIHULGRVHUDQ/RXLV9HXLOORW\6DLQWH%HXYHª 9LOODVDQWH ©%RVVXHW/D%UX\qUH6DLQWH%HXYH/RXLV9HXLOORW
]LWXHQ GLRWHQD] PDLWHQLN EDLQDQ KHWD] EHUW]H DVNR HWD DVNR LGD]ODUL JRJRNR ]LWXHQª /DILWWH
 /RXLV(W[HEHUULN/H3OD\UHNLQ]XHQKDUUHPDQDHUHDVNLDLSDWXULNGDJROHKHQGLN%HVte 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.
¬   (OL]DQEXUXRQGRNRQWXUDW]HQ]HQKRUUHWD]©(]GDGXGDULNEDWHUHH]HGRJXWLHVNROHWDQ LELOL GLUHQHN DEDQWDLO JHKLDJRUHNLQ LUDNXUWXNR GXWHOD HQH OLEXUX WWLSLDª    %HUH
[HGHD KRUWLN KDUDQ]NRD ]HQ RUGHD ©(QH OLEXUX[ND EHUUL KDX QRUN EHKDU GX HURVL" +DX HURVLNR
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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 Erroman, 1891n Rerum Novarum HQW]LNOLND DWHUD ]XHQHDQ /HRQ ;,,, DLWD VDQWX
EHUULDN +DQ EXNDWX ]LUHQ (OL]DQEXUXUHQ HWD 'LKDUDVDUULUHQ DUJLWDOSHQ SROLWLkoak, erlijioaz bat euskalgintza bultzatu nahi zutenak.

e) Martin Guilbeau (1839-1912)
Xahoz jarduterakoan zerbait esan dugu jadanik: eskualtzale guztiak ez
]LUHQWUDGL]LRQDOLVWD SUHVHUED]LRQLVWD]HLQHUUHIRUPLVWD %D]HQWDUWHDQHXVNDra eta euskal kultura errepublikaren markoan, eta marko horren oinarrizko
LUL]SLGHHQDUDEHUDEDEHVWXHWDLQGDUWXQDKL]XHQLN+RULHWDULNRDGXJX0DUWLQ
Guilbeau. Urruñan jaioa, haurtzaro zail baten ondoan eta bere merezimendu
propioez ikasketetan aurrera egin eta, azkenik, mediku egina. Medikuntza
KRUUHWDQ MDUGXQ ]XHQ 'RQLEDQH /RKL]XQHQ WLN DXUUHUD (UUHSXEOLNDUUHQ
NDQGLGDWXH]DJXQL]DQ]HQPDL]WLNDXUUHUDNRSDQRUDPDLQVWLWX]LRQDOHDQ
%HUWDNRDX]DSH]PHUDL]DWHUDLULWVL]HQDQHWDNDUJXKRUUHWDQMDUGXQ]XHQ
hamar urtez, 1888ra arte. Mediku eta gorri, «beste» eskualtzaletasunaren
eredu dugu Guilbeau.
Oso gaztetatik agertu zen Martin euskal literaturaz arduratua. Abbadiaren
OHKLDNHWDQ SDUWH KDUWXD ]HQ JD]WHW[RWDQ DQ  HWD RUGXNR HVNXDOW]DOHHNLQ
harreman onetan jarduna. Errepublika etortzearekin batera asko mindu ziren
NRQWXDNRUGHDLSDUUDOGHNRHXVNDOJLQW]DUHQHVSDUUXDQDQEHUH]LNLKDVHUUHDJHUWX]HQ(XVNDO)HVWHWDNRHSDLOHHNLQHSDLOHKRULHNH]]LUHQEHUHLGXULko, ideologia aldetik batere neutralak. Xurien alde ari ziren nabarmen eta,
horrenbestez, bera bezalako gorrien kaltean. Iparraldeko euskalgintza bidebanatzen hasi zen harrez gero. Ez zuen hurrengo handik aurrera elkartasun-giro
zabalik berreskuratuko.
*XLOEHDX HWD EHVWH ]HQEDLW EXUXMDQW]L PHGLNX HWD QRWDULR IXQW]LRQDULR
HWD ]HQEDLWHWDQ DSDL]¬   H] ]HXGHQ SUHVW HXVNDOJLQW]D RVRD HVWUDWHJLD
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 alferrikaltzen 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 diWX]WHQ(VNXDOGXQJX]LHN1RUEDLWHNJDOGHJLQHQGDXWRUDLQRKH\DEHUHQL[WXGLRDNHJLQDNGLWX]WHnek probetxurekin irakurtuko duten liburutto hau, ene errepostua izanen da: Batere dudarik gabe»
 
¬   %HUDULD]DLSDWXDGDDVSDOGLGDQLN &KDUULWWRQD KDUUHPDQRQD]XHOD*XLOEHDXN
'RQLEDQH/RKL]XQHLQJXUXNR ]HQEDLWDSKH]HNLQ
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$EEDGLDUHQ )HVWHWDQ [XULDN QDJXVL ]LUHOD LNXVLULN EHUDULD]NR NXOWXUDHPDQNLzunak antolatu zituen Guilbeau mediku eta jaun merak 1881ean, herriko fesWHWDQ +HJRDOGHNR EDWH] HUH 'RQRVWLDNR PDQWHURODWDUUHQ  HXVNDOW]DOHPXJLmenduarekin harremanak izan zituen behin baino gehiagotan. Eta gero,
1890etik aurrera, iparraldeko xurien eta gorrien arteko etsaigoa arras gaiztoturik zegoelarik, aparteko elkartea sortu zuen «bestelako» eskualgintza hori
bideratzeko: $VVRFLDWLRQ %DVTXH¬  . Bertako burulehen izan zen Guilbeau
WLN DXUUHUD (ONDUWH KRUUHQ HVNXWLN +HQGDLDNR %LOW]DUUDUHQ DQWRODW]DLOH
L]DQ JHQXHQ HDQ HWD DQ +HQGDLDNRDUHQ NRQWXHUUHQGDW]DLOH¬  
Mende-amaiera trumiltsu hartako euskalgintza nekez uler liteke Guilbeau eta
bere pareko euskaltzaleen saioa gabe. Jakin bazekiten minorian zirela euskaltzaleen artean, eta indar handirik ere ez zuten Iparraldeko ideario errepublikarrean: ez, bederen, ideario horretan euskal esparru burugainik eratzeko. Bizirik
eutsi nahi zioten euskal hizkuntzari eta kulturari, eta lan gaitza zen gauza biak
H]NRQW]HDRVREHVWHODNRD]HQL]DQHUH)UDQW]LDRVRNRHUUHSXEOLNDUHQRLQDUUL
ideologiko nagusia. Oinarri horren arrastoan mugitzea zegokien eskualtzale
JRUULHL EHUHQ PXQGXEHUUL SURPHVDUL XNR HJLQJR H] ED]LHWHQ +HQGDLDNR ELOtzar-kongresuaren 1901eko bere prestalanen berri duenak badaki, logistikazko
ahuleziak momentuz alde batera utzita ere, zein egoera ahulean jardutea suertatu zitzaion Guilbeauri: xurien parte-hartzea gabe alferrik zen bere proiektua,
han baitzegoen indar nagusia, eta parte-hartze hori segurtatu ahal izateko
haien zenbait baldintza ezinbestean onartu beharra zeukan. «Bere aldekoak»
EDWH] HUH EHUH DOGHNR EHOLJHUDQWHHQDN -XOLHQ 9LQVRQ EXUX  VDNULILNDW]HD HVkatzen zuen horrek, praktikan. Ezinezko konbinatoria gertatu zen buru biko
X]WDUW]HODQKRULHWDKDODOHKHUWXHUH]LUHQNRQWXDN+HQGDLDQEHUWDQH]EDLQD
EDL KDQGLN KXUUHQJR KLODEHWHHWDQ HWD D]NHQLN +RQGDUULELDQ NR LUDLOHDQ
Azterkizun dugun epealditik zertxobait kanpora garamatza horrek, ordea, eta
KREHL]DQJRGXJXRUDLQJR]DOGHEDWHUDXW]L¬  
Guilbeauren eta bere inguruko iritzikide errepublikar-gorrien ideario
euskaltzalea gutxi aztertua dago oro har: xuriena baina hagitza gutxiago, nolanahi ere. Garbi dago distantzia handia markatzen zuela, batzuen eta besteen
DUWHDQ )UDQW]LDNR HVWDWXDUHQ HUDPROGH SROLWLNRRSHUDWLER EHUULDN (WRUNL]XQ
oparoago baten atariko zen batzuentzat eramolde hori; era askotako gaitzen,
¬   ,NXV &KDUULWWRQ D  ©$\DQW SHUGXH OH 'RFWRU *XLOEHDX OD PDLULH GH 6DLQW
-HDQGH/X] HQ  LO DYDLW FRQVWLWXp DYHF TXHOTXHV EDVFRSKLOHV GH WHQGDQFH OLEpUDOH FRPPH
OXLXQH$VVRFLDWLRQ/DERXUGLQHGHYHQXHELHQW{WO·$VVRFLDWLRQ%DVTXH/DSUHPLqUHPDQLIHVWDWLRQ
manifestation
GHODQRXYHOOH$VVRFLDWLRQHXWOLHXOHVHSWHPEUHj8VWDULW]/·$VVRFLDWLRQQRXYHOOHV·HVW
GRQQpXQHGHYLVH©%L]LEHGL(VNXDO+HUULDªHWXQHEDQQLqUHVXUODTXHOOH0=LJDUURDG·8UUXJQH
D SHLQW OHV DUPHV GHV VHSW SURYLQFHV EDVTXHVª /·$YHQLU  VHSWHPEUH GH   ,NXV KRUUHQ
SDUH] SDUH 'RQLEDQH /RKL]XQHNR (XVNDO )HVWDN DQ EHUH]LNL$EEDGLDUHQ KLW]DOGLDPDLHUD 
HWDDQEDQGHURODHWD HUDNXVJDUULDN
¬   *HUR ;; PHQGHDUHQ KDVLHUD DOGHDQ KDQGLN VRUWXWDNR Eskualzaleen Biltzarraren
idazkari.
¬   +DUWD]LQIRUPD]LRULNQDKL GXHQDN LNXV EH]D HVDWHEDWHUDNR=DOELGH
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eta azken batean euskaltasunaren gainbehera etnokultural eta soziologiko oso
EDWHQHUDJLOHDDVNRUHQW]DW+RUUHWDQEHUHL]WHQ]LUHQJDUEL[XULDNHWUDJRUULDN
Zer nolako Eskual-herri zuten amets, ordea, Martin Guilbeauk eta bere kidekoek? Zer leku zegokien eskuarari eta eskual etnokultura zahar edo eguneratuari beren ametsezko etorkizun-proiektuan? Beren esan-eginei bagagozkie,
zail da puntu horretan xuriak eta gorriak zorrotz bereiztea. Apaiz-jendeak ordura 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. ErreSXEOLND]DOH(OL]DQEXUXUHQ©LNKXVWHQGX]XJRL]HDQ«ªGHODNRDQHNH]KDUOLWHke baserri-bizitzaren gutxiespenezko aitormentzat. Kultura zaharraren eta
bizi-baldintza berrien arteko konbinatoria diferenteak markatzen du argi, ezerk
PDUNDW]HNRWDQ ELHQ DUWHNR PXJD +RUUHN HWD QROD H] ELGHJLOH JRUULHUUHSXblikar-aurrerazaleak zientziaren eta aurrerapen teknologikoaren ezin itzurizko
ezinbestekotasun mugagabearen sinesle itsu bilakatu izanak. Berariaz heldu
EHKDUGLRJXJDLKRQL9LQVRQHWD9LDXG©/RWLªDLSDW]HDQ

I  -XOLHQ9LQVRQ  HWD-9LDXG©3LHUUH/RWLª 
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
DWDOKRQHWDQ-XOLHQ9LQVRQ  EDWHWLNHWD/RXLV0DULH-XOLHQ9LDXG
©3LHUUH/RWLª  EHVWHWLN2VRGLIHUHQWHDN]LUHQELDNHWDDOGLEHUHDQ
DPDQNRPXQHNR KDLQEDW H]DXJDUUL ]XWHQ %LDN )UDQW]LDQ MDLRDN ELDN (XVNDO
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
HUDJLWHQ VDLDWX ]LUHQDN /DEXUODEXU D]DOGXNR GLWXJX ELDN HXVNDOJLQW]DUHQ
ikuspegitik funtsezkoa dugun punturen bat edo beste azpimarratuz.
%DLRQDNR RLKDQ]DLQ MHQHUDO JHQXHQ 9LQVRQ +L]NXQW]DODUL HWD HXVNDODUL
Parisko Revue de LinguistiqueUHQ]X]HQGDUL¬  (XVNDONODVLNRHQDUJLWDUDtzaile eta euskal hizkuntzaren gaineko bibliografiaren sortzaile nagusi. Bere
garaiko euskalari gehienekin disputa mingotsak izandakoa, Europako linguis¬   -XOLHQ 9LQVRQHN RVRNL EDW HJLQ ]XHQ KDVWHKDVWHWLN KL]NXQW]DODULW]D QDWXUDOLVWDUHQ
LNXVPROGH HWD KDWVDUUHHNLQ *yPH]   (VNROD KDUN DWHUDW]HQ ]XHQ DOGL]NDULDN HUH Revue de
linguistique et de philologie comparée  HXVNDODULW]DUHQ KLVWRULDQ JDUUDQW]L ]HUEDLW L]DQ ]XHQ HWD
OX]D] 9LQVRQ L]DQ ]HQ KDUHQ ]X]HQGDULD EDLWD DUWLNXOX HJLOH HPDQNRUUHQD DOGL]NDUL KRUUHWDQ
RURWDUD  DUWLNXOX DUJLWDUDWX EDLW]LUHQ  DUWLNXOX HJLOH L]DQLN MDNLWHNRD GD 9LQVRQHN EHUDN
RURWDUDLGDW]L]LWXHODHUUDQ QDKL EDLWDKLUXUHWDULNEDW 2LKDU]DEDOE 
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WLNDUHQ ELGHEHUULW]H EDW]XN H] JX]WLDN  KXUELOHWLN H]DJXW]HQ ]LWXHQ DGLWXD
(VNXDOKHUULDUL]HJR]NLRQJDX]DDVNRW[RUHQ WDUWHDQHVNXDUDUHQEL]LW]DPRGHUQRUDNR EDOLDJDUULWDVXQ VR]LDODUHQ HWD HXVNDOGXQIHGHGXQ LGHDODUHQ  GHWUDNWRUH
zorrotza.
+RQDNR HUGDO DLSDPHQ ODEXU KRQHWDUD ELOGXNR GLWXJX DOGL] 3LHUUH /RWL
UHQQRUWDVXQ]HUW]HODGDN©RILFLDOGHPDULQDJUDQHQDPRUDGRGHO3DtV9DVFR
TXH FRQRFLy HQ  )UDQW]LDNR $NDGHPLDQ VDUWX ]HQ XUWH EHUHDQ  HVWDQGR
GHVWLQDGR D YLJLODU OD GHVHPERFDGXUD GHO %LGDVRD 6H LQVWDOy HQ XQD FDVD HQ
+HQGD\D (Q  SXEOLFy 5DPXQWFKR (ODERUy WDPELpQ XQ FXDGHUQR HQ HO
TXH PXHVWUD VX SHFXOLDU \ PHODQFyOLFD YLVLyQ GH XQ SXHEOR TXH OXFKD GHVHVSHUDGDPHQWH \ GH PDQHUD FRQWUDGLFWRULD SRU DEDQGRQDU YLHMRV XVRV \ DGDSWDUVHDORVQXHYRVWLHPSRVTXHWUDtDFRQVLJRHOVLJOR;;ª 5RJHU 
Euskal herria eta eskuara kanpotik ikusten dute biek, hein batean: atzerritik etorri dira, pertsona heldu gisa, eta factum soziokultural batekin egin
dute topo: ahultzen eta gesaltzen ari den entitate etnokultural berezi batekin.
%DLWD DKXOW]HELGH KRUUL DXUUH HJLQ HWD NRQVWHOD]LR HWQRNXOWXUDO RVRD ODQELGH
HWDMRODVXVWHVLQHVPHQHWDPLQW]DLUDIHGHHWDMDNLQW]D JDOELGHWLNDWHUDW]HNR
saioarekin ere. Euskalgintza martxan dago beraiek guregana iristean. Zer diote euskalgintza horretaz: zer balioespen etiko merezi die saioak? Zer bideragarritasun aitortzen diote saio horri? Egin al liteke, benetan, esukaltzaleek egin
nahi dutena? Egiterik balego ere, merezi al du egitea? Euskalgintzaren gaineko gogoeta sendoa eginik dute biek, nork bere modura, funtsezko bi galdera
horien inguruan.
Atzekoz aurrera hasita, diogun bideraezina iruditzen zaiola Vinsoni euskalgintzaren 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 berreUDLNL +HOEXUX [XPHDJRH] HUH H] GX D]DOSHQ DUJLULN ¬   EDLQD ELVWDQ GD
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
EHUULDUHQNRQSOH[XWDVXQL]XJDUULUDNREDOLR)UDQWVHVDUHQDXUUH]DXUUHDKXODGD
LQGDUJDEHD EHUH EDUQHHJLWXUD]$KXOD GD HWD 6FKOHLFKHUHQ GDUZLQLVPR OLQguistikoak argi erakutsia duenez berrikitan, hizkuntza indartsua nagusitzen
]DLRKDODNRHWDQH]LQEHVWHDQDKXODUL¬  
¬   1LN H] GXW EHGHUHQ KDODNRULNORNDOL]DW]HULNL]DQ
¬   $UJL ]HQ 9LQVRQHQW]DW KL]NXQW]D NRQGHQDWXD ]HOD ©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
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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-bizitzako sinbolo beneragarri moduan ez bada. Aurrerapen teknologikoaren
DEDQJRDUGLDQ GRD )UDQW]LD HWD KRUUHNLQ EDWHDQ JL]DNL EHUULDUHQ SDUDGLJPD
sortuz doa bere erraietatik. Ikusi besterik ez dago zer aurrerapen egin den
+HQGDLDQ .RQSDUDWX +RQGDUULELUHNLQ HWD ,UXQHNLQ © JDXFKH HW GHUULqUH
V·HQGRUW OD YLHLOOH YLOOH HVSDJQROH DYHF VHV PDLVRQV HQ UXLQHV PDOJUp OHXUV
pFXVVRQVDUPRULpVVHVUXHVpWURLWHVHWVRUGLGHVHWVRQJURXLOOHPHQWG·HQIDQWV
TXLPHQGLHQWGURLWHV·pWHQGODSDFLILTXH%LGDVVRDSXLVODULYHIUDQoDLVHHW
FHWWHJUDQGHJDUHG·+HQGD\H  ROHVKRPPHVG·pTXLSHFRXUHQWHWV·DJLWHQW
R OHV YR\DJHXUV HW OHV WRXULVWHV VH SUHVVHQW LQTXLHWV HW DYLGHV ,FL F·HVW OD
PRUW OH SDVVp OD PRQDUFKLH OD IpRGDOLWp OD PLVqUH Oj F·HVW OD IRUWXQH OD
GpPRFUDWLH OD 5pSXEOLTXH O·DYHQLU OD YLHª 9LQVRQ  ;;99,  (] GX
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.
%HVWHULNHUHLNXVWHQGXRUGHD©3LHUUH/RWLªNJL]RQDUHQEHWHDH]GXDXUUHUDSHQ WHNQRORJLNRDN HPDWHQ +HUULHQ RQJLL]DWHD HWD DXWRUUHJXOD]LR VR]LRkulturala ere ez. Aurrerapenak ez du berez, ezinbestean, eskuararen galera
eskatzen. Ez du euskal hizkuntzak, Vinsonen ustearen kontra, berezko tatxaorbanik. Gai da euskara, XIX. mendearen amaiera horretan, eguneroko bizimoduaren poz-atsedenak, beldur-ikarak, nekeak eta itxaropenak adierazteko: 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 saJDUGRHGDWHQ HUH +RWV HJXQHURNR EL]LDUHQ JRUDEHKHUDN DGLHUD]WHNR H] GX
aparteko eragozpen intrintsekorik euskarak. Atzera baldin badoaz hizkuntza
eta etnokultura hori, ez da hizkuntzak bere baitariko ezintasun larria duelaHVNRODUHQODQHLHVNHU(VNRODKRULKDPDUNDGDUHQELJDUUHQSDUWHDQVRUWX]HQ/HKHQHUDJLOHDN +RQRUp &KDYpH   HWD $EHO +RYHODFTXH   L]DQ ]LUHQ QDKL] $XJXVW
6FKOHLFKHU   L]DQ ]HQ OHKHQDJR LNXVPROGH KRUUHQ QRODEDLWHNR DLW]LQGDULD HWD HUDJLOHD
+L]NXQW]DODULKDXJDUDLKDUWDNRLQGRHXURSHDUODULIDPDWXHQHWDULNEDWL]DQ]HQWHRULDRVREDWHUDWX
]XHQDKL]NXQW]HQHEROX]LRDULEXUX]1HXUULKDQGLEDWHDQEDW]HWRUUHQKDUHQWHRULDGDUZLQLVPRDN
L]DNL EL]LGXQHQ HEROX]LRD] VRUWX ]XHQ WHRULDUHNLQ 'DUZLQ  6FKOHLFKHU   ]HUHQ KDUHQ
ikuspegiaren arabera hizkuntzak ere natura-izakiak baitziren, gaineratiko izaki bizidunak bezala
garapen katea batean sartuak zirenak. Garapen desberdineko hizkuntzak eremu berean gertatuz
gero hil-ala-biziko lehiaketa batean sartuak izanki, ahulenek desagertu behar zuten orduan nahitaez. Garapen mailak, hizkuntzen kasuan, geroztik tipologiako lanetako atxikia izan den partikaPHQKLUXNRLW]DUHQDUDEHUDHJLWHQ]HQKL]NXQW]DLVRODW]DLOHDN!KL]NXQW]DHUDQVNDULDN!KL]NXQW]D
IOH[LRGXQDNª =X]HQ]X]HQHDQ HXVNDUDUL DSOLNDWX ]L]NLRQ 9LQVRQHN QDWXUDOLVWHQ WHRULDN 9LQVRQ
    *X]WL] EDW HJLWHQ ]XHQ 9LQVRQHN KL]NXQW]DGDUZLQLVPRDUHNLQ ©/HV RUJDQLVPHV SKRQLTXHV VRQW GHV SURGXLWV VSRQWDQpV HW LQFRQVFLHQWV GHV RUJDQHV KXPDLQV VRXPLV HQ OHXU TXDOLWp
G·rWUHV QDWXUHOV j OD JUDQGH ORL GH O·pWHUQHOOH YDULDELOLWp «  /HV rWUHV OLQJXLVWLTXHV VRQW VRXPLV
DXVVL j OD ORL WHUULEOH GH OD FRQFXUUHQFH YLWDOH TXL D IDLW GLVSDUDvWUH ELHQ GHV ODQJXHV LQFRQQXHVª
9LQVRQLQ2LKDU]DEDOE 
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ko. Gizartean gertatzen ari diren transformazio demografiko, ekonotekniko,
politiko-operatibo eta soziokulturalak dira, aitzitik, euskal hizkuntza eta
euskal kultura ahultzen, baztertzen eta, azkenik, bideraezin bihurtzen ari
GLUHQDN$JLDQ H]LQEHVWHNRDN GLUD WUDQVIRUPD]LR KRULHN KRUUHWD] H] GLUXGL
LULW]L]RUURW]LNGXHQLN3LHUUH/RWLN EDLQDH]GLUDLQWULQWVHNRDN$UHJHKLDgo: beretzat behintzat ez dira miresgarri. Vinsonek aurreko pasartean azaldutakoak idatzi eta handik urtebetera, leku beretik begira ari delarik, honaNRJRJRHWDKDXHJLWHQGX/RWLN¬  ©2\HQGRGREODUODVFDPSDQDVGHODV
LJOHVLDV\YLEUDUHQODOHMDQtDODVYLHMDVFDQFLRQHVPHGR\FXHQWDH[DFWDGH
WRGR FXDQWR HVWH SDtV KD JXDUGDGR GH SDUWLFXODU \ GH DEVROXWDPHQWH GLVWLQWRHQHOIRQGRGHVtPLVPR'HOFRQMXQWRGHFRVDV\GHVHUHVDPELHQWHVVH
GHVSUHQGH D ORV RMRV GH PL HVStULWX FRPR XQD YLYLHQWH HVHQFLD SRU YH]
primera siento existir DTXt XQ QR Vp TXp DSDUWH PLVWHULRVR ²GHVWUXFWLEOH
£D\SHURD~QLPSUHJQiQGRORWRGR\H[KDODQGRGHWRGR²VLQGXGDHODOPD
DJRQL]DQWHGHOSDtVYDVFR«1RREVWDQWHDOOiDOROHMRVDPLHVSDOGDIHR
QHJUX]FR HVWUHSLWRVR LGLRWDPHQWH DSUHVXUDGR SDVD UiSLGR KDFLHQGR UHWHPEODU OD WLHUUD WXUEDQGR OD FDOPD GHOLFLRVD FRQ VLOELGRV \ UXLGRV GH IHUUHWHUtD HO FDPLQR GH KLHUUR (O FDPLQR GH KLHUUR PiV QLYHODGRU TXH HO
WLHPSR SURSDJDQGR OD EDMD FKDSXFHUtD GH OD LQGXVWULD \ GH ODV LGHDV PRGHUQDVGHUUDPDQGRDTXtFRPRHQWRGDVSDUWHVEDQDOLGDGHVHLPEpFLOHV«ª
3LHUUH /RWL Cuaderno de notas ;, 
)UDQW]LD(VSDLQLHQ NRQWUDVWHD EDLQR ]HUEDLW JHKLDJR DJHUL GD ]LQH]
9LQVRQHQHWD/RWLUHQEDLWDNRLNXVPROGHGLIHUHQW]LDOKRULHWDQ0RGHUQLWDWHDUHQ
eta jatortasun etnokulturalaren arteko uztardura-bide posibleen eta ezinezkoen
DUWHNRWLUDELUDNRQW]HSWXDOHWDLGHRORJLNRD+RUL[HGDIXQWVHDQ;,;PHQGHNRHXVNDOJLQW]DNLSDUUDOGHDQ EDLWDKHJRDQHUHKHLQEDWHDQ EL]LGXHQDUD]RD
egin nahi den hori egingarria eta komenigarria ote den ez dago argi. Gogoratu Abbadiak galdera bera egina diela, urte-garai horretan bertan, Parisko jakiWXQDNDGHPLNRHLRQDUJDUULDDOGDHXVNDOJLQW]D" 8UNL]XDUJE,NXV
RUREDWW[RVWHQKRQHWDNR,,,SXQWXNRDDWDOD 
+REHD RWH OLW]DWHNH HVNXDUD]NR (VNXDO KHUULD" (] RWH GD KREH HVNXDUD
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 WUqVLQIpULHXUHª2QDHWD
poztekoa zen gauzak horrela gerta zitezen: hizkuntza eranskaria izanik euskara, bere garapenean bide erdi gelditu zen eta ondorioz, nahitaez, hizkuntza
flexiodunak zituzten zibilizazioen ondoan zibilizazio primitibo eta osatu gabe
EDWHQHNDUOH]HODLUXGLW]HQ]LW]DLRQ2LKDU]DEDOE 
¬   *D]WHODQLD]HPDWHQGXW DLSDPHQDHUDELOLWDNRDUJLWDOSHQHDQGDJRHQ PRGXDQ
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Eskuartean zuten langintzaren klarifikazio eta adostasun-lanketa ideologikoa erdi-eginik zeukaten Iparraldean, ez erabat osaturik, Zaldubiren bizi-denboran: galga-freno handia ezartzen zion horrek bertako euskalgintzari. Alde
ELHWDQ ]HJRHQ DUD]RD MDNLQD EDL HXVNDUDUHQ GHWUDNWRUH VLQSOLILNDW]DLOHHQ DUDzoaren muina hizkuntza eta etnokultura honen barne-egitura defizitarioan zegoHODXVWH]XWHQHQ HWDEDLQRODH]ERURQGDWHRQH]HWDGLUXELGHHJRNL]KRUUHODNR
lan bat onik atera zitekeela eta, beraz, nahi izatea eta hartan gogor saiazea aski
]HOD XVWH ]XWHQHQ DUWHDQ +RUL EDLQR DVNR]D] ODQ NRQSOH[XDJRD ]HQ RUGHD HWD
hala da orain ere, euskalgintzak bere gibel-erraietan zekarrena. Gutxitan iritsi
]LUHQ EDW]XHN GHWUDNWRUHDN  HWD EHVWHDN HXVNDOW]DOHDN  KRUUHWD] MDEHW]HUD
Euskalgintzaren dimentsio sozial osoaz jabetzea eskatzen zuen horrek eta guW[LN HJLQ ]XHQ KDUWDUDNR KXUELOELGH VHQGRULN -HDQ +LULDUW8UUXWL GXJX DVNL
abiaburu eta ikusmolde markatuetatik ari izanik ere, horietariko bat.

J  -HDQ+LULDUW8UUXWL 
+D]SDUQHQ MDLRD HVNXODQJLOH [XPHHQ IDPLOLD ]DEDOHDQ KD]LD HWD DQ
DSDL]WXDIXQWVH]NRILJXUDGD-HDQ+LULDUW8UUXWL;,;PHQGHNRELJDUUHQHUGLDOGHDUHQ ,SDUUDOGHNR HXVNDOJLQW]DQ )XQWVH]NRD GD EHUH]LNL HVNXDOJLQW]DUHQ
1890etik aurrerako klarifikazio-saio ideologikoan eta horren araberako zabalNXQGHODQHDQ $SDL] L]DWHD] JDLQHUD LUDNDVOH L]DQ ]HQ OX]D] +LULDUW8UUXWL
/DUUHVRURNR VHPLQDULR WWLSLDQ LUDNDVOH WLN DXUUHUD +DUWDQ MDUGXQ ]XHQ
KRJHLWDERVWXUWH]$EEDGLDMDXQNDORQMHDEXUX]DJL]XHOD¬  WLNDXUUHUD
irakaslan horretan jarraitzeaz gainera, Eskualdun kazetaren erredaktorea izan
]HQHWDWLNDXUUHUDDVWHNDULKRUUHQ]X]HQGDULDQ=DOGXELKLOGDNRDQ
kazetari-lanean jarraitzeaz gainera Baionako katedraleko kalonje izendatu zuen
apezpikuak, eta handik jarraitu zuen bere eskualgintza berezia bideratzen.
)LJXUD VHQGRD ]RUURW]D HWD GLQDPLNRD GD +LULDUW8UUXWL JDUDL KDUWDNR
panoraman. Aski ezaguna bere ideologia xuria-eliztiarragatik, baina baita ere
bere ekimen zabalagatik. *UHJRULR 0XMLNDN HVDQD GD +LULDUW8UUXWLUHQ GLQDPLVPRD]©QRHUDGHHVRVYDVFyILORVTXHVHSDVDQHOWLHPSRGLFLHQGRKDEUtD
TXH KDFHU HVWR R OR RWUR (O QR GHFtD OR TXH KDEtD TXH KDFHU VLQR TXH OR KDFtDª 9LOODVDQWH   )UDQW]LDNR LWXUUL MDNLQHWDWLN HGDQD ]HQ 6HPLQDULRNR
bere ikasleen aurrean ez zuen izkutatzen, antza, bere ideologiaren iturburuak
QRQ ]LUHQ ©(QWUH ORV HVFULWRUHV IUDQFHVHV VXV SUHIHULGRV HUDQ /RXLV 9HXLOORW¬   \ 6DLQWH%HXYHª 9LOODVDQWH    3DQRUDPD ]DEDO[HDJRD HVNDLQLD GLJX /DILWWHN +D]SDUQHNR ND]HWDJLOHD] DUL GHODULN ©%RVVXHW /D
%UX\qUH6DLQWH%HXYH/RXLV9HXLOORW]LWXHQGLRWHQD]PDLWHQLNEDLQDQKHWD]
EHUW]HDVNRHWDDVNRLGD]ODULJRJRNR]LWXHQª /DILWWH ª
¬   ,UDNDVOHRQD RPHQ ]HQ EDLQDRVR GHVSLVWDWXD
¬   /RXLV9HXLOORW  QRUGHQMDNLWHNRLNXV6*LQHU©GLVFtSXORGH
0DLVWUH\DPLJRGHO UHDFFLRQDULRPiV GHVFROODQWHGHO VLJOR ;,; -XDQ 'RQRVR &RUWpVª
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(VNXDOW]DOH VXKDUUD L]DQ ]HQ +LULDUW8UUXWL (] KRUL EDNDUULN RUGHD *Lzarte molde oso bat zuen gogoan, ez eskuara bakarrik, eta gizarte horren aldeko 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
]LUHQWUDQVIRUPD]LRKRULH]MDNLWXQ]HQRVRHWDKRULHWDULNRKDLQEDW H]JX]WLDN
LQROD HUH  DWVHNDEH] LNXVWHQ ]LWXHQ 'XYRLVLQHQ LNXVSHJLDUL DW[LNL] EDLQD
neurri zabalagoan praktikara eramanez, gizartegintza zen bere xede nagusia.
/DUUHVRURNR PDLVXODQELGHDN HPDQGDNR HVNDUPHQWXWLN EHVWHDN EHVWH JD]WHJLQW]D NULVWDXD HVNROD] NDQSRNR DSH]ODQD  ]XHQ +LULDUW8UUXWLN DPHWV¬  
Ametsak amets zirela, beste alorretan jardutea suertatu zitzaion ordea: kazetaJLQW]DQ +RU HPDQ ]XHQ -HDQHN EHUH QHXUULDUHQ EHWHD (XVNDOJLQW]DUL GDJRNLRQH]ODXDLHNDWDWLNDQDOL]DOLWHNH+LULDUW8UUXWLUHQEskualdun kazetako langinW]D HXVNDO LGD]OH RURWDULNRHQ VRUUHUD HWD KDLHQ DNWLED]LRD¬   EDWHWLN
HVNXDUD]NRLUDNXUOHPDVD]DEDODVRUWXHWDDVWHURDVWHURHOLNDW]HD¬  EHVWHWLNHVNXDUDUHQFRUSXVSODQJLQW]DVHQGRD¬  KXUUHQLNHWDHXVNDOJLQW]DUDNR
¬   ©(QH EXUXDUHQ MDEH EDQLQW] H] EDQLWX EL]NDUUHDQ HW[HNR ]RU EDW]X   EL]LDUHQ
RQGDUUDKLJDQH]DNHHQHVRUWKHUULNRJD]WH]DUWDKDUW]HQ  *DL[RJD]WHDN%DLMRNR]JDEHWXDN
dira eta berdin maita lezaketen bertze asko gauzaz. Ez litake menturaz ezinezkoa, bihotz gose eta
EL]LKXWVKRULHQEHWHW]HD  /HKHQEDLOHKHQHJLWHNRJDX]HWDULNEDWOLWHNH%DLRQDQ+D]SDUQHQ
'RQLEDQH/RKL]XQHQ +HQGDLDQ 'RQLEDQH *DUD]LQ KHUUL MHQGHWVX JX]LHWDQ 'HXVLN H] 'HXVLN
H]'DQW]D]EDL ]HU QDKL ]LQNXULQD%HUW]HULNH] +LULDUW8UUXWLLQ$OW]LEDU  
¬   ,NXVL EHVWHULN H] GDJR D] JHUR ]HQEDW EHUULNHWDUL HWD ]HQEDW SDUWHKDUW]DLOH (Vkualdunaren nominara bildu zen. Iparraldean inoiz belaunaldi batean izan den parte-hartze zabalena, seguru aski. Ez ziren guztiak, bistan da, berak sortu eta ekarriak. Bera baino adinez zaharxeago ziren haietariko hainbat, eta lehenagotik luma-lanean hasiak: berak bildu zituen ordea, eta
urte luzez idazketa-lan berrian atxiki.
¬   +RULGDGXGDULNJDEH+LULDUW8UUXWLUHQHXVNDOJLQW]DNEHUHNLQGXHQPHUH]LPHQGXULN
handienetarikoa: milaka irakurle bildu izana, aski base egonkorrez, euskarazko irakurtze-ahalegiQHUD .RQWXDQ L]DQ GH]DJXQ  DOH HVNDVHNR WLUDGD ]XHOD (VNXDOGXQDN +LULDUW8UUXWL EHUWDQ
ODQHDQ KDVL ]HQHDQ HWD XUWH JXW[LUHQ EXUXDQ  DOHNR WLUDGDUD SDVD ]XHOD DVWHNDULD 7LUDGD
handiak dira horiek, oso, Ipar Eskual herrira mugatzen zen astekari batentzat. Are nabarmenagoa
GD GLPHQWVLR KRUL HXVNDUDN DVWHNDULDUHQ EDLWDQ NRQWUDNR DVPR DJLUL HWD H] KDLQ DJLULHL DXUUH
HJLQH] -HDQHN  JHUR HWD SUHVHQW]LD ]DEDODJRD L]DQ ]XHOD JRJRDQ L]DWHQ EDGD WLN UDNR
fasea izan zen, irakurle-masa zabala eskuratze horretan, erabakigarria. Gure gaurko azterketamarkotik zertxobait kanpora ateratzen da epe hori eta kontua bere horretan utziko dugu, beraz.
¬   $OGH DVNRWDUD QHXU GDLWHNH FRUSXVSODQJLQW]D KRUUHQ HUDJLQD (LQDU +DXJHQHQ HWD
gainerako adituen ohiko terminologia teknikoari atxikiz gogoan izatekoa da, batetik, bertan
egindako kodifikazio-lana: Ithurriren gramatika dugu, alde horretatik, plangintza-lanik egituratu
HWDVLVWHPDWLNRHQD+RULEDLQRRQGRW[R]JHKLDJRHJLQ]XHQ+LULDUW8UUXWLNEDWHWLNLQSOHPHQWD]LR
lana bideratu zuen, aski neurri zabalean. Azkenik, eta bera iruditzen zait lanik garrantzitsuenetarikoa, stylistic cultivationHGRLGD]WDQNHUDSURSLREDWVRUWXHWDODQGX]XHQ+LULDUW8UUXWLNXUWHULN
urteko jardunean. Berria eta egokia zen, batetik, estilo hori: eliza-esparruaz haraindiko problema
EL]LDN SROLWLND PXQGXNR JHUWDNDULHQ EHUULHPDWHD RVDVXQD HNRQRPLD JL]DMHQGHDUHQ IODNH]LHQ
HWD KDQGLWDVXQDUHQ D]DOSHQDN  RKLNR KLW]DOW[RUUHWLN LKHV HJLQ JDEH HUD GXLQ MDVR HWD PDOJXDQ
azaltzeko aski baliagarria. Mintzaira landua zen, azkenik: frantses-eskuaren kontaktu jeneralizatua
hiztun askoren ezpainetaratzen ari zen interferentziazko mintzamolde nahasitik bereizia eta eskuarak, hartara jarriz gero, bere baitan zuen potentzial handiaren erakusgarri bikaina. Oso urruti
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HVNXDOJLQW]D PRWD MDNLQ EDWHUDNR  SURJUDPDODQNHWD¬   D]NHQLN /DX
SXQWX KRULHWDQ ELGHJLOH QDJXVL L]DQ ]HQ +LULDUW8UUXWL +RUUH[HJDWLN GD EHUH
euskalgintza hain gogoangarria. Planteamendu ideologiko globalean aski leku
zentrala aitortzen ez bazion ere euskarari, hizkuntzari atxikia zuen gizartegintzarako proiektu osoa: bere belaunaldiko beste inork baino eragin zabalagoa
L]DQ]XHQSUDNWLNDQKRUUH[HJDWLN+LULDUW8UUXWLUHQHXVNDOJLQW]DN¬  

III.2.3. Zaldubi bidegile
Pertsonaia agiria izana da Zaldubi, bere garaian. Bazuen hartarako motiERULN¬   6HQSHUHQ VRUWXD KDXUW]DURWLN NXOWXUDQ HWD HOHDQL]WDVXQHDQ PXUJLOGXD /DUUHVRURQ LNDVOH L]DQD -HDQ %DSWLVWH (OL]DQEXUX SRHWDUHNLQ EDWHDQ
%DLRQDNRVHPLQDULRKDQGLDQDSDL]HJLQDHWDKDQGLN/DUUHVRURUDLW]XOLDLUDNDVOH +D]SDUQHQ DSDL] ODJXQW]DLOH L]DQD HWD JDUDL KDUWDQ VXNDU XVWHOD VRUWX ]Hlarik herrian, eriz eri kuraia handiz jarduna; Bidarrain erretore lehenik, eta
Atharratzen gero; Baionako katedralean kalonje tituludun azkenik; bertan hil
JHOGLW]HQ ]HQ EHUH HVNXDUD DOGH KRUUHWDWLN 0LFKHO (OL]DQEXUXUHQHWLN +DUHQ PLQW]DHUDPROGH
SRSXOLVWD HWD ODQGXDULQHWLN XUUXQ EH]DLQ 'XYRLVLQHQ HODERUDWXWLN JHUWX $SDUWHNR HUDJLQD L]DQD
]XHQ/DERUDQW]DNROLEXUXDN+LULDUW8UUXWLUHQJDQHWDEL]LRVRDQDQW]HPDQL]DQ]HQHUDJLQKRUUHQ
indar betea.
¬   (VNXDOGXQMHQGH [HKHDUHQ H] H]LQEHVWHDQ HXVNDOW]DOH HWD HXVNDODUL ©MDXQªHQ 
JRJREHKDUUHQ DUDEHUDNRD (VNXDOGXQMHQGH [HKHD RVR EHJLHQ DXUUHDQ ]XHQ +LULDUW8UUXWLN HWD
EHVWHODNR ELGHWLN ]LKRD]NHHQ HODERUD]LR LGHRORJLNRHL RUWRJUDILD DORUUHDQ HVDWH EDWHUDNR  DVNL
atentzio mugatua eskaintzen zien. Ez zegoen bera horrelako kontuekin denbora galtzeko. Are
JXW[LDJR ELGH KRULHWDQ EDUUHQD DELDWX] HVNXDUWHDQ ]XHQ ODQJLQW]D DUULVNX EL]LDQ MDUW]HNR +RUL
kontuan hartzen ez bada ezin uler liteke bere hainbat posizionamendu. Euskalgintzak garai hartan
L]DQGDNREXUXULNVR]LR]HQWULNRHQDGDDVNRJDWLNEHUHD+XUELOELGHOLQJXR]HQWULNRDNEHJLUXQH]HWD
errespetuz aztertzen zituen, baina «hemen-eta-orain»go egoera soziologikoaren galbahetik iragazten beti.
¬   *RJRDQL]DWHNRDGDDOGHKRUUHWDWLN+LULDUW8UUXWLUHQHXVNDOW]DOHWDVXQD]%URXVVDLQHN
HDQ ND]HWDJLOHD KLO ]HQHDQ  HVDQD ©PDOJUp VHV GpIDXWV LO OXL VHUD EHDXFRXS SDUGRQQp HQ
IDYHXU GH VRQ JUDQG DPRXU GH OD ODQJXH EDVTXH HW GHV VHUYLFHV VLJQDOpV TX·LO D UHQGXV j O·HVNXDUDDXFRXUVGHVDWUqVORQJXHFROODERUDWLRQjO·(VNXDOGXQD,ODEHDXFRXSIDLWSRXUOHSUHVWLJHHW
OHPDLQWLHQGHQRWUHODQJXHSDUVHVLQQRPEUDEOHVDUWLFOHVpFULWVHQEDVTXHDXVVLSXUTXHSRVVLEOH
HW FKRVHHVVHQWLHOOH SHQVpVHQEDVTXHDYHFOHPLQLPXPGHJDOOLFLVPHVTXHFRPSRUWHO·HVNXDUD
DFWXHOª%URXVVDLQHQ ©SDUGRQQpª KRUUHWD]LNXV ;DUULWRQHQ HVSOLND]LRD &KDUULWWRQD 
¬   )DPLOLDWLN ]HWRUNLRQ =DOGXELUL KDLQEDWHDQ DJLULNRWDVXQ KRUL DLWD -HDQ%HUWUDQG
$GpPD   PHGLNXD ]HQ RIL]LR] NDVNRLQD JHUODUL LKHV /RWHW*DURQQHWLN HWRUULD DPD
&DWKHULQH *R\HQHFKH   +HOEDUUXQ 6XJDUUHWD HW[DOGH KDQGLNRD IDPLOLD SX[DQWHNR
DODED 73 =DOGXELUHQDLWDW[L DPDUHQDOGHWLN 6HQSHUHNRDX]DSH]L]DQD]HQEHVWHIDPLOLDNLGH]HQEDLWHNHUHNDUJXSROLWLNRHWDHUDQW]XNL]XQDNXNDQ]LWX]WHQ*UDFLDQ*R\HQHFKH LGD]OHDUHQ
XJD]DLWD  'RQLEDQH /RKL]XQHNR DX]DSH]RUGH ]HQ DQ =DOGXEL VRUWX ]HQHDQ HWD 0LFKHO
*R\HQHFKH 0XQGXWHJLEHUUL HW[HDUHQ MDEHD 6HQSHUHNR RLKDQ]DLQ EULJDGLHU DPDUHQ DQDLD -
%ODLVH *R\HQHFKH IDPDWXD L]DQ ]HQ ;,; PHQGHDQ DQ +DULVSH PDUH[DODN NDUJX KDQGLD
HPDQ]LRQEXUX]DJLKDQGLDUHQIDPDEDLW]XHQ 73 KRUUH]D]JDLQHUD-RVH%RQDSDUWHHWD'RQ
&DUORV DWHUEHWXDN ]LWXHQ 6HQSHUHQ *HUR HUH DVNL H]DJXQD L]DQ ]HQ IDPLOLD ,SDUUDOGHDQ$GHPDWDUUHQ LORED &pOHVWLQH$GpPD   /H[LV 'XULVERUH PHGLNXDUHNLQ   H]NRQGX
]HQ 73 
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eta Senperen ehortzia. Bazukeen cursus honorum horrek berak, besterik gabe,
bere garaiko pertsonaia agiri izateko motiborik aski.
+RUL EDLQR JHKLDJRN HJLQ ]XHQ RUGHD$GHPD IDPDWX$UH JHKLDJR EL]L
zertzelada horiezaz kanpoko motiboengatik dugu Zaldubi orain ere ezagun.
%HUH JDUDLNR HXVNDOJLQW]DUHQ ]XWDEHHWDNR EDW L]DQ ]HQ EHUD +RUL GD EHUH IDPDUHQ PRWLER QDJXVLHWDNR EDW 1RQ NRNDWX EHKDU GD $GHPD=DOGXEL ;,;
PHQGHDUHQELJDUUHQHUGLDOGHNRHXVNDOJLQW]DQ"1RQNRNDWXEHKDUGDVHQSHUWDrra gainerako bidegileen artean? Zertan izan zen senpertarra aitzindari, zertan
destakatu zuen besteengandik? Zerk egin zuen berezi eta famatu? Ondoko lau
ezaugarriok izan litezke, apika, Zaldubik euskalgintzari egindako ekarpena
argien azal dezaketenak:
D E
 gintza xumeetan oinarrituriko bide-erakusle. Orain arte ikusi ditugun bidegile gehienak ez bezala, teoriarako eta antolamendu handieWDUDNR MRHUD W[LNLD ]XHQ =DOGXELN¬   EHUD H] ]HQ DQWRODW]DLOH H]
EHKLQW]DW$QWRQ$EEDGLD EDWHQ HGR +LULDUW8UUXWL EDWHQ SDUHNR H]WD
politikagintzaren teorizatzaile ere, Elizanburu salletarraren moduan.
Eskualdun gisa bizitzea, eguneroko jardunean: hori zuen berak bereziki maite. Ethnicity as doing zen berea, knowingEDLQRDUHDJR+RUL
eta, nola ez, EHLQJ¬  . Eskualdun sentitzen zen bera, lau saihetseWDULN HWD KDODNR[H (VNXDO KHUULD ]XHQ PDLWH¬   *D]WHWDQ¬  
KDVL]HQHXVNDOEHUWVRWDQHGRROHUNLJLQW]DQ¬  HWDOX]DURHXWVL]LRQ
ELGH KRUUL KRJHLWD KDPDU EDW XUWH] KRU QRQEDLW¬   %HUWVR [XPH
horiek onduz, finduz eta argitaratuz saiatzen zen bera, ekimen handien antolamenduan baino areago, eder-minezko bere euskal sena kaleratzen.
¬   (JXQHQ EDWHDQEHUH RKDUNRDGHUQRD H]DJXW]HUDHPDWHQEDGD OLWHNHHQDGD KHPHQ GLogun hainbat gauza aski nabarmen aldatu behar izatea. Eskueran dugun informazioa hartu da
hemen oinarri, ezinbestean. Gehigarrizko datuek, batez ere bere eskuz idatziek, aski bestelako
gizona erakuts dezakete. Gerokoak gero, ordea, honetan ere.
¬   +LUXNRQW]HSWXKRULHQDUJLW]HVDLRUDNRLNXV)LVKPDQLQ-RKQ+XWFKLQVRQHWD$QWKRQ\'6PLWKDUJ 
¬   *DUELNLDJRHVDQLN Eskual herriak.
¬   DQ /DUUHVRURQ - % (OL]DQEXUXUHNLQ EDWHDQ XUWH KDUWDNR JRVHWHD ]HODHWD %HWLUL6DQWVSDUDWX]XWHQ +RUUHQ
+RUUHQ DXUUHWLNHUH
DXUUHWLN HUH ED]XWHQHOHELNR
ED]XWHQ HOH ELNR ODQW[REDW
ODQW[R EDW SUHVWDWXULN
¬   %LHQ DUWHNRPXJD DUJL DO GDJR =DOGXELUHQEDLWDQ"$GLWXHN GXWH KLW]D
¬   ©,OFRPSRVDGHWUqVEHDX[FDQWLTXHVG·pJOLVHHWVRXVOHSVHXGRQ\PHGH©=DOGXE\ªGH
QRPEUHXVHVIDEOHVHWFKDQVRQVSURIDQHVª 5HYXH,QWHUQDWLRQDOHGHVeWXGHV%DVTXHV,,HW,,,
  +RUL EDLQR ]DEDODJRD ]HQ EHUH] $GHPDUHQ NDQWXSUHVWDW]DLOH IDPD +RQD ]HU JHKLDJRN
]HNDUNLRQIDPDNRKDLQEDWEHUWVREscualdun pelegrinaren bidaltzailean, /XUGHVHQHWDMRDQ
etorrian milaka lagunek kantatzeko; 1891n departamendu osoko erregezaleen arteko bazkarian
SDUWDLGH ]HQ HWD ©&KHQHORQ MDXQ VHQDWXUUDUL HWD KDUHQ NRQSDLQLDUL %D]NDO RQGRNR XVDLD [DKDUUHNR
NRSODNª NDQWDWX ]L]NLHQª EHUH NDQWX RVSHD KRUWLN NDQSRUD HUH EDL $KXUWL KHUULDQ %HOORFHNR
komentua estrenatu zuten egunean, Adémak asmatu bertsuak xaramelatu zituzten; elizkizun berezietarako kantikak ere asmatuak zituen: apez gazteen lehen mezan edo «apez sartze» egunean
kantatzeko adibidez, eta «misioetarako bertsuak egiten zekien bikarioa» famatua bilakatu zen kaWL[LPDUDNREHLODHJXQHWDHOL]NL]XQQDJXVLHWDQNDQWDW]HNRNDQWLNDDQLW]RQGXEDLW]XHQª 73 
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E  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. Gaizkiesalerik ez zuen falta izan inguruan, ahapeka bereziki, ohikoa deQH]¬   -HQGDXUUHDQ MDXQ HWD MDEH ]HQ RUGHD SOD]DJL]RQ DSDUWD¬  $OGH ]XHQ KRUUHWDUDNR EHUWVXWDQ EHUWVRMDUW]HQ LGDW]L] HWD
HQW]XWHQVDUUL MDNLWHDSLORWDQHJLWHQMDNLWHD]HQEDLWSLORWDULKDQGLUHQ
WDUWHDQ .DVNRLQDUHQ  ODJXQ¬   HGR H]DJXQ L]DWHD HWD RUR KDU SLORWDMRNRDDUUDVPDLWHL]DWHD/XUGHVHWD%HWKDUUDPHNRRWRL]OHNXHWDUDWUHQH]HWD ]HQEDLW RLQH]XKROGHNDMRDWHQ]LUHQEHLODULHQELGHODJXQ
HWDER]HPDLOHL]DWHDKDUWDUDNRJLGDOLEXUXDUUDNDVWDWVXDSDUDWX]¬  
Iparraldean egungo egunera arte bizirik iritsi diren eliza-kantikak
sortu eta hedatu izana, euskara eta euskal ohiturak ikertzen eta ezaguW]HUD HPDWHQ VDLDWX L]DQD¬   EHKLQ EDLQR JHKLDJRWDQ GLVSXWD SROLtiko mingotsetan jardun izana eta, azken puntu horren ildotik, arras
EHUWVR SROHPLNRDN HJLQ L]DQD EHKLQ EDLQR JHKLDJRWDQ +RUL GX EHUH
nortasunaren zimentarri handiena: plazagizon zen Zaldubi, iparraldeko
bizitza publikoan.
F E
 uskalgintzaren ikur. Adinean aurrera egin ahala, ordura arte euskalgintzan ibilitako bide luzearen esker-erakusgarri, lortutako ezagumendu zabalen aitortza gisa eta bere status sozialaren garrantzia aintzakotzat hartuz, euskalgintzaren ikur bihurtu zen Adema. Garbi hasi zen
KRULQDQW]HPDWHQ%LDUQRNR&KHVQHORQJMDXQ]HQDWXUDSH]WLDUUDUL %DLRQDNR *XLFKHQQH GHSXWDWXJDLDN HVNDLQLWDNR ED]NDULRPHQDOGLan: Zaldubi izan zen, ekitaldiaren bukaeran, buruzagi biei koplak
kantatu ziena. Are nabarmenago gertatu zen hori Azpeitiko Euskal
MDLHWDQ DQ  HXVNDOOHWUHWDQLW]DOKDQGLDEHUHJDQDWXD]XHODNR EHUDULD]NR RPHQDOGLD HJLQ ]LW]DLRQHDQ$QW]HUD JHUWDWX ]HQ DQ EDL
(XVNDO7UDGL]LRDUHQ)HVWHWDQL]DQ]XHQOHNXHWDHJLQNL]XQHDQHWDEDL
aldi berean euskaltzale errepublikarrek Elizanbururen omenez Saran
HJLQGDNR HNLWDOGLDQ L]DQ ]XHQ SDUWHKDUW]HD] +HQGDLDNR ELOW]DUUHDQ
EXUXOHKHQL]DQ]HQHDQRUREDW+RQGDUULELNRDQKXUUHQJRXUWHDQ
d) Euskaltasun zabal eta jatorraren bultzatzaile pragmatiko
¬   +HQGDL+RQGDUULELHWDNRH]LNXV HVDWHEDWHUDNR=DOELGH
¬   *RUSX]NHUDN HWD MDQ]NHUDN HUH ODJXQGX HJLWHQ ]LRQ QRQEDLW ©MDXQW]LWLN KLULWDU
emaiten zuen, edo bederen etxeko seme handi». «Batzuetan ezin athertua, xaharra baitzen eta
[DKDUUDEDLQRJHKLDJR« NREODNDULD=HU QDKL ED]DNLHQ(VNXDOKHUULD]ª .1  
¬   ©$PLGX©SHORWDULª*DVNRLQDHWGX©SHUWVXODULª;HWUHª 5,(%,,HW,,, 
¬   /LEXUXDUHQ L]HQD Eskualdun pelegrinen bidaltzailea   $UUDNDVWD KDQGLD L]DQ
zuen, antza.
¬   -HDQ (W[HSDUH PHGLNXDN HVDQD 73   ©]HUQDKL ED]DNLHQ (XVNDO KHUULD] (XVNDO
herriko ohitzez, sinesteez, jaidurez, Euskal herriko xokoetan aditzen diren hizkuntza bereziez».
2UREDW PLQW]R GD 7RX\URX3KDJDEXUX ©JXUH KL]NXQW]DUHQ NXOWXUDUHQ HWD RKLGXUHQ xDEDUGXUD
DQGDQDEHUHJDQDWXHWDD]WHUWX]XHQª 73  
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(XVNDO EDWDVXQJRJR HWQRNXOWXUDODUHQ NDQWDUL GXJX =DOGXEL +RUUHJDWLN
da, hainbat lekutan, ezagun. Zazpiak Bat-eko kontzeptua ez zen berea. Bai,
aldiz, kontzeptu hori kantu bidez euskaldun askoren amets erakargarri bihurW]HNRJDLWDVXQDNRGauden gu eskualdun, euskaltzaleen himnoa bilakatu
]HQ%DWDVXQHWQRNXOWXUDOD DXUUHUDEHJLUDVR]LRNXOWXUDOD DOGDUULNDW]HQ]XHQ
VHQSHUWDUUDN +L]NXQW]D] HWD NXOWXUD] RQGDUH NRPXQD JHQXHQ KHUULWDUURN DXrrerantzean ere ondare hori konpartitzeko, aberasteko eta belaunaldi berriei
transmititzeko aukera izatea. Abertzaletasun soziokulturaletik hurbilago zebilen horretan, nazionismo politiko-operatibotik baino. Beste nortasun- eta partaidetza-dimentsioak ukatu gabe, bertakoa, txiki-ahula, galtzeko arriskuan zegoena, azpimarratzen zuen berak.
Bazen bere proiektuan, horrezaz gainera, gutxitan azpimarratu ohi den
eta, halere, euskarri ideologiko moduan iraupen luzea eta geroranzko proiekzio-ahalmen ukaezina izan duen osagaia: txikiak eta handiak elkarrekin bizi
L]DWHNR QDKLD +RUL HJLD L]DQJR EDGD SULQW]LSLR HWLNR EDW]XN NRQWXDQ KDUWX
EHKDUUD +DQGLDN HWD W[LNLDN HONDUUHNLQ EL]LNR EDJDUD HWD EL]LPRGX KRUL Oihaneko Legearen pareko izango ez bada, aniztasun-marko soziokultural bat
DGRVWX HWD HUDWX EHKDUUD +RUUHQ DOGHNR ]DQW]X DUJLDN GLWX =DOGXELN EHKLQ
EDLQR JHKLDJRWDQ *DUEL DJHUL GD KRUL EHUH ]HQEDLW EHUWVROHUURWDQ NR
6DUDNR(XVNDO)HVWHWDQVDULDLUDED]LWDNR©%LOGRW[DHWD2WVRDªQHVDWHEDWHUDko, honela dio Ademak:
«Azkarrak duenean partida flakoa/
hauzia zoinena den erran gabe doa.»

+RUUHWDQORW]HQGXEHUDNDQL]WDVXQJRJRDMDLQNROHJHDUHNLQ.ULVWDXWDVXna gizalegezko jokabide-kodea da beretzat, ezer baino lehen. Euskaldunon
QHXUULW[LNLDULDUUDVRQGRGDWRUNLRQNRGHHWLNRD+RQHODMDUUDLW]HQGX=DOGXELN
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.»
8UNL]X DUJ F

7[LNLL]DWHDH]GDEHUHXVWH]ORWVDJDUULH]GDGHIHNWX.DOWHJDUULHUHH]
noiznahi eta nonahi. Baditu txikiak, muga-ezintasun agiriez gainera, berezko
doai-abantailak ere. Doai horiez jakitun izatea dagokigu hiztun-herri txikietaNR EL]WDQOHRL HWD KDLHWD] DKDO GHQ ]HQW]XULN KDQGLHQD] EDOLDW]HD +DULW]D
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 ahalmena ez dira horregatik, ezinbestean, gutxiestekoak:
+D U LW]KXUD KHGRLHULKXUELODJREDLW]HQ,KXUW]LULD]DLRJDLQHUDWHURUW]HQ
+DL]H]LULPRODNGXELKXUULNLMRW]HQ%DLHWDHUUR]JRUDNULVNNUDVNDXUGLNLW]HQ
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Ihi gaixoa zagon hantxet ukhurtua; / gero ikhusi nuen berriz xutitua.
Bere mendretasunaz beraz salbatua, / hora, jende xehea, zure etsenplua.
Ha(r)itza eta ihia LQ.1 

Joan den mendearen 60ko hamarkadan indarturiko small is beautiful
slogana baino zerbait gehiago zen ikuspegi hori, Zaldubiren garaian, eta hala
GD RUDLQ HUH +RUUHN GDPDLR =DOGXELUL KLO HWD KDQGLN HKXQJDUUHQ XUWHDQ HUH
aparteko balorea. Egintza xumeetan oinarrituriko bide-erakusle, lehen mailako
plazagizon, euskalgintzaren ikur eta euskaltasun zabal eta jatorraren bultzatzaile 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 aipaturik baitaude dagoeneko eta aurrerago ere berriz heldu beharko baitiogu
gaiari. Berariazko antolamendu gutxi dago Ipar Eskual herrian, langintza horretara emana. Euskalgintzaren aldeko antolamendu espresuak gero etorriko
GLUD )pGpUDWLRQ /LWWHUDLUH %DVTXH  (VNXDO]DOHHQ %LOW]DUUD   &HUFOH
G·eWXGHV (XVNDULHQQHV   6RFLpWp G·eWXGHV %DVTXHV   HWD O·$FDGpPLHGHOD/DQJXH%DVTXH(XVNDOW]DLQGLD  (VSUHVXNLKDUWDUDNRHUDWXDN
ez izan arren bistan da horixe zuela garai hartako zenbait antolamenduk buruan eta gogoan: euskal hizkuntza eta euskal kultura osoa bizirik atxiki eta,
DKDO]HQQHXUULDQHJXQHUDWXDEHUDVWXHWDJDUDW]HD+DODNRKHOEXUXDUJLULNL]DQ
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 indaUUHDQHXWVL]LHQIHVWDKRULHL¬  8UUXxHDQRVSDWX]LUHQIHVWDNKDVLHUDQHWD
beste zenbait lekutan gero. Ipar eskual herrirako pentsaturik baziren ere hasierako hartan, zazpi probintzietara zabaldu ziren gero. Ospatzeko lekuari dagokionez hiru fase bereiz litezke:

¬   %HUD KLO RQGRNR HUH EL]LELGHD XW]L ]LHQ IHVWHL EHUH KHUHQW]LDQ ,QRL] KREHWR D]WHUWX
beharreko gaia da hau.
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HDQLW[XUD]IHVWDULNH]WLNDXUUHUD
beste lekuetan, trenbide berria zela-eta herriDUHNLQJRUDEHKHUDNL]DQRQGRDQ FI=XEHUQRDWLNDNRJXWKXQD

 Saran

15

6DOEXHDQ 3UXVLDUHNLNRJHUUD  HWD
DQ 'RQDSDOHXQ

 +DQKHPHQLSDU
eta hego

19

,SDUUHDQ  %D[HQDEDUUHQ  /DSXUGLQ  HWD
=XEHURDQ
+HJRDQ%L]NDLDQ*LSX]NRDQ1DIDUURDQ 

¬ 
,]HQ EDW EDLQR JHKLDJR L]DQ RKL ]XWHQ EHUWDNR HNLWDOGLHN¬   (XVNDO
)HVWHQ RVDJDL QDJXVLDN XUWH DVNRWDQ NRQWXDQ L]DQGDNRDN KRQDNR KDXHN L]DQDN GLUD ]HQEDLWHQ HVDQHDQ D  7[LVWXODULHQ DOERUDGD E  0H]D QDJXVLD DJLQWDULHLRQJLHWRUULDHJLQH]F 3LORWDSDUWLGDG +HUULED]NDULDH %HUWVRODULDN
I .LUROMRODVDNJ $EHUHHGREDVHUULSURGXNWXHQOHKLDNHWDHWDK /LWHUDWXUD
OHKLDNHWD8UWHKDUWDNRVDULGXQSLH]DNRURDNNDQWDW]HQ]XHQ]HQEDLWHWDQ LNXV
(*,39$EEDGLH (UDDVNRWDNRMHQGHDELOW]HQ]HQEHUWDUDHOLWHHVNXDOW]DOHHWDWLNKDVLHWDEHUWVRODULHGRWDKHUULWDU[XPHHQHWDUDLQR¬  
+DVLHUDQH]]HQDQW]DDSDUWHNRPDUNDLGHRORJLNRULNDJHULIHVWHWDQ*HUR
ordea, bai: xurien bilgune bilakatu zen denboraren harian, eta errepublikazale
gorriek beren antolamendua eratu zuten une batetik aurrera: Guilbeau-ren Euskal
)HVWDN¬   $EEDGLDUHQ (XVNDO )HVWDN JHUWDNDUL KDQGLDN ]LUHQ EHUH JDUDLDQ
jendea erruz biltzen zen bertara, bai hurbileko ingurumenetik eta bai, zenbaitetan, aski urrundik. Etnokulturazko gorazarre-leku bihurtzen zen, eta bere oihartzuna aski jardun-gune eta esfera sozial diferenteetara hedatzen. «Eskualdunok
¬   -DXUJDLQH] DUL GHOD KRQHOD GLR 2QDLQGLDN ©2OHUNLEDW]DOGLHWDQ ODJXQW]HQ ]LRQ$Ebadia jaunari eta, hain zuzen, bera franko-prusiarren gerrara joan zenean ez zen horrelako poesiajairik ospatu. Euskal festa eta antzekoak eratzen beti aurrelari agertu zitzaigun» 2QDLQGLD
 
¬   Pertsularien guduak eta abar.
¬   +RULHWDULNRD
+RULHWDULNRD ]DWHNHHQ
]DWHNHHQ 3LHUUH
3LHUUH ,EDUUDUW
,EDUUDUW DQ
DQ -DWVXQ
-DWVXQ MDLRD
MDLRD HWD
HWD DQ
DQ %DLRQDQ
%DLRQDQ KLOD
KLOD
ODQELGH] ]DSDWDULD DQ 6DUDQ DQ .DQERQ  VDULD KXWVLN  VDULUHQ EDW HWD DQ 'RQLEDQH/RKL]XQHQVDULDLUDED]L]XHQ/DILWWHNPiarres Ibarrart’en Koblak liburuan bertsolariaren
]RUW]LUHKXQEHUWVRWLNJRUD MDVRDN GLWX LN (OKX\DUHQW]LNORSHGLD 
¬   ©'HYDQWO·RULHQWDWLRQ©DQWLUpSXEOLFDLQHªSULVHSDUOHMXU\GHFHVIrWHVLOVHPEOHTXH
FHUWDLQV©UpSXEOLFDLQVªVHVRLHQWUHJURXSpVDXVHLQG·XQH©$VVRFLDWLRQ%DVTXHªVRXVODSUpVLGHQFH GX GRFWHXU *XLOEHDX   &HWWH$VVRFLDWLRQ RUJDQLVH VHV SURSUHV ©)rWHV %DVTXHVª j
8VWDULW]   +DVSDUUHQ   (VSHOHWWH   &DPER   HW 6DUH  ª NRDQ
honako zuzendaritza-taldea zuen elkarte horrek: Guilbeau burulehen, Duhart Uztaritzeko mera, J.
'-6DOODEHUU\0DXOHNRQRWDULRDHWD'DUULFDUUqUHNDSLWDLQDNRDQSHUWVRQDOLWDWHEHUEHUHNLQ
KRQDNR HNLPHQRN HUDWX ]LWXHQ JRL]HDQ SLORWDSDUWLGD FKLUROD LUULQW]LQD VDXW EDVTXH MDX]LGDQW]D FRPSRVLWLRQOLWWpUDLUH 9LFWRULDQR,UDRODLUDED]OH HWDLPSURYLVDWLRQEHUWVRODULW]D

950

(86.(5$ ² /,,  

hemen gira» esateko modu zibilizatua zen, bakezko eta ageria, xumea baina
behin-eta-berrizkoa. Eskualtasunaren elaborazio sinbolikorako bilgune eta lekuan lekuko euskalgintza-saioen berri izateko truka-toki. Ez zegoen, orain errazeJL DKD]WHQ EDGXJX HUH KRUL EHUH SDUHNRULN H]HU LQJXUXDQ )HVWD KRULHN ]LWXHQ
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
DXUUH HUDQW]XWHQ VDLDW]HQ ]LUHQ 1RU EHUH NXOWXUDJDQDNR VHQWLHUD SRVLWLERHQ
euskaldun izatearen bihotz-berogarrizko argudio sotil baina eragingarrien,
ELOJXQH]LUHQ)HVWDKRULHN+DODL]DQ]LUHQLSDUUDOGHDQEHUHQKDELWDWQDJXVLDQ
eta hala izan ziren hegoan ere, Abbadiak bere azken urteetan bertaratu zitueQHDQ+DODNRIHVWDEDWHQNDUJDHPRWLERD]RLKDUW]XQD]HWDSURPLQHQW]LDVR]LDOD] MDEHWX QDKL GXHQDN RQ L]DQJR OXNH DGLELGH] $]SHLWLNR NR (XVNDO
)HVWHQEHUULL]DWHD LNXV$QWRQLR=DYDODLQ$XVSRDELOGXPD 

III.3.2. Bonaparte printzearen lan-programa
DQ HWRUUL ]HQ %RQDSDUWH SULQW]HD (XVNDO KHUULUD /HNXDQ OHNXNR
euskal hiztun-elkarteen mintzajarduna dokumentatzeko hainbat lan eratzen
hasi zen, berehala. Euskal hiztun-elkarte tradizionalen distribuzio geografikodialektalak aparteko garrantzia izan zuen bere saioetan. Baita hiztun-talde
EDNRLW]DUHQ EL]LWDVXQHJRHUDUHQ GRNXPHQWD]LRDN HUH /DQGDODQ VLVWHPDWLNRD
HVNDW]HQ ]XHQ KRUUHN EHVWHDN EHVWH +DQKHPHQJR VRODVNLGH DXWRUL]DWXHNLNR
harreman-sarea eratzeaz gainera bost ikustaldi egin zituen pertsonalki, xede
KRUL JRJRDQ ]XHOD ©H[FXUVLRQV OLQJXLVWLTXHV IDLWHV GDQV OHV VHSW SURYLQFHV
EDVTXHV G·(VSDJQH HW GH )UDQFH SHQGDQW OHV DQQpHV    
ª 9LQVRQ $QWRQ$EEDGLDUHQDUDUWHNDULW]D]EHUWDNRKDLQEDW
HXVNDODULUHNLQ ELOGX ]HQ HWD EHUH ODQSURJUDPD HUDW]HQ KDVL¬   DQ
XUULDUHQDQ HXVNDOW]DOHHQELOHUDEDWHQPDKDLEXUXL]DQ]HQ%RQDSDUWH¬  
+DQGLN JXW[LUD ELOHUDNLGH ]HQEDLW 'XYRLVLQ EHUH]LNL PXJD]DLQODQD XW]L HWD
full time KRUUHWDUD EDWH] HUH cultivation ODQHUD  MDUUL ]HQ (XVNDOJLQW]DUHQ
episodio ohargarri bati eman zitzaion horrela hasiera. Giro jakinean Eskual
herriratua zen Bonaparte, euskalgintzaren alorreko hainbat lan eta hainbat
H]WDEDLGD NDOHUDWX EHUULULN ]HXGHQ XQHDQ¬   %HUH ODQSURJUDPD EHWHW]HD]
gainera, eztabaida horri irtenbide bat eman zitzaion, bide batez.
¬   DQ H]DJXWX ]XHQ 'XYRLVLQHN %RQDSDUWH SULQW]HD ©%RQDSDUWH SULQW]HDN HVDWHQ
dio utz dezala aduana eta berak ordainduko diola soldata oparoa, baldin hark agindutako lanetan
DULWX QDKL EDGX XUWHNR  OLEHUDª $OWXQD    *DUDL EHUWVXDQ HJLQ ]LWXHQ ,QW[DXVSHUHkiko, Uriarterekiko eta gainerakoekiko harremanak.
¬   %DGLUXGL RUWRJUDILDUHQ EDWDVXQD L]DQ ]HOD ELOHUD KRQHWDQ HUDELOLWDNR JDLHWDULNR EDW
.ROGR=XD]R  
¬   2UWRJUDILD]NR NRQWXH] LNXV DGLELGH]  LQJXUXNR Le Messager de Bayonne
=XD]RRU 
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Euskalaritza kontuez aparte garrantzitsua da Bonaparteren lan-programa,
HXVNDOJLQW]DUHQ LNXVSHJLWLN HUH *RUDJR LNXV , SXQWXD  HVDQ GHQH] EHUH
euskalari-, antolatzaile- eta mezenas-lanak mesede egin zion euskararen eta
HXVNDO NXOWXUDUHQ JL]DUWHDORUUHNR ELODNDHUDUL +DLQEDW HXVNDOW]DOH ODQGX HWD
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 sozioJHRJUDILNRD] MDEHW]HQ ODJXQGX ]LHQ JDUDLNR HXVNDOW]DOHHL¬   (XVNDUDUHQ
prestigio-bide akademikorako urratsak egin zituen, horrezaz gainera. Eskualdun-jende xehearentzat bihotz-pizgarri gertatu zen, azkenik, ohiko joera itzuOLSXUGLNDWX] )UDQW]LDWLN HWRUULWDNR MDXQ KDQGL EDWHN EHUH KL]NXQW]DUL KDODNR
aprezio eta halako begirune ziola ikustea. Ekarpen ohargarria izan zen hori
JX]WLD XQH KDUWDQ HXVNDOJLQW]DUDNR NR PRWLER MDNLQHQJDWLN EHUWDQ
behera erori bazen ere bere programa, bide ohargarria eginik zuen ordurako
Bonapartek abiarazitako langintzak. Zazpi Probintzien ezagutzak eta formulazio etnolinguistikoak ezin baztertuzko konkrezioa eskuratu zuten handik aurrera, lehen baino nabarmenkiago, bere programa haren ildotik.

III.3.3. Le Réveil Basque eta Eskualduna astekariak
$SDUWHNR OHNXD LUDED]L ]XWHQ WLN DXUUHUDNR HUUHSXEOLNDJLURDQ, euskarazko edo ele biko komunikabideek, hasi urtekari-almanak xumeetatik eta astekarietaraino. Azken horietan bi izan ziren, azterkizun dugun aldian, nagusi: batetik Le Réveil Basque HUUHSXEOLNDUJRUULD¬     HWD EHVWHWLN
Eskualduna HUUHJHWLDU[XULD  ¬   Astekaria baino ondotxoz gehiago izan zen Eskualduna, Xarritonek eta bestek ongi azaldua dutenez: codification
,WKXUULUHQ JUDPDWLND]  implementation 'XYRLVLQHQHWD LGD]NHUD ]DEDOGX]  HWD
bereziki cultivation DUORHWDQ DLW]LQGDUL L]DQ ]HQ DVWHNDULD¬   )XQWVH]NRD GD
hori iparraldeko idaztohitura trebatua, erraz itxurakoa baina hegoaldeko gehienek
nekez imita dezakeguna, noiz-nola sortu eta garatu zen ulertzeko. Izana duen
garrantziagatik ohar llabur batzuk eskainiko dizkiogu Eskualduna astekariari.
,GD]OHDNDLSDWXNRGLUDEDWHWLNHWDLUDNXUOHNRSXUXDND]DOGXNREHVWHWLN+RUUHOD
¬   *HROLQJXLVWLNDODQD LD DOGL EHUHDQ ELGHUDWX ]XWHQ / / %RQDSDUWH SULQW]HDN HWD
%URFD GRNWRUHDN LNXV$EEDGLD E HWD   +L]NXQW]DUHQ MHQGDUWHNR HUDELOHUD] KDLQEDW DUJLWDVXQ HPDQ ]XHQ %RQDSDUWHUHQ D]WHUODQDN %DWHWLN ©/LHX[ R OH SHXSOH SDUOH HQFRUH OD ODQJXH
EDVTXHªDLSDW]HQGLWX$EEDGLDN  EHVWHWLN©OHVYLOODJHVROHEDVTXHQ·HVWTXHSDUWLHOOHPHQWHQXVDJHª 8UNL]X DUJ   
¬   %HUH LNXUULW]D KRQDNR KDX ]XHQ ©'LHX )DPLOOH 3URSULpWp ² -DLQNRD )DPLOLD +RQWDVXQDª 0DUWLDO +HQUL %HUGRO\ HUUHSXEOLNDUUD ]XHQ VRUW]DLOH (OH ELHWDNR DVWHNDULD L]DQ ]HQ
HXVNDUD]JHKLHQH] -DYLHU 'LD] 1RFL  *RLHQHW[H  
¬   ,,,HDQVRUWXDOHKHQ]HQEDNLHWDQEscualduna L]DQ]XHQLGD]NHUD /DILWWH 
¬   1DIDUODSXUWHUD HUH EHUH VRUNDUL GD SDUWH] LGDW]L]NR MDUGXQHUDNR KL]NXQW]DDOGDHUD
berria eratu eta hedatu zen bertatik, euskalkitik harantzagoko bateratze-bidean.
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D  ,GD]OHHL GDJRNLHQH] ODQWDOGH ]DEDOD HUDWX ]XHQ EskualdunaN /DQ
WDOGH ]DEDOD HWD DVNL EDWHUDWXD +HUUL] KHUULNR EHUULNHWDULVDOGR KXWVD
baino nabarmenki talde koherenteagoa, aldizkariren asmoez eta bere
bidezko euskalgintzaz ongi jakinaren gainean zegoena. Gorago azalGXD GXJXQ +LULDUW8UUXWL] JDLQHUD EHUDULD] DLSDW]HNRDN GLUD EHUWDNR
EHVWHSDUWDLGHRN /DILWWH 
+LUX HUULHQW'DUDQDW]&XUXWFKHW,ULJR\HQ
%L IUDLGH-XYpQDO HWD,QQRFHQWLXV
=HQEDLW DSH] -DUHW %LGDUW ,WKXUU\ * %HUKR /DUUH *LURQ 'ROKDJDUD\
2\KpQDUW EL (WFKHYHUU\ (WFKHEHUULEDW
%HVWH MDXQ EDW]XN 'XYRLVLQ %HUGpFR )RXUFDGH *R\KHQHWFKH PHGLNXD
G·(WFKDQG\ &K 0LQMRQQHW +LULDUW 1RJXqV 5LWRX QRWDULRD &DELOORQ
0HQGLEXUX$JXVWLQ (WFKHYHUU\ 'HELELp

D  $UJL LNXVWHQ GD HOL]JL]RQHN EHUWDQ L]DQ ]XWHQ QDJXVLWDVXQD /LQHD
editoriala, horrezaz gainera, eliz-agintaritzaren esparrura eskualdatu
zen une batetik aurrera. Euskaldun-fededun paradigmaren sostengu eta
defendatzaile sutsu izan zen Eskualduna, azterkizun dugun epealdi
RVRDQ=HKDURHWDHUDEDW)UDQW]LDNRDXNHUDSROLWLNRNRQWVHUEDGRUHHQHtan txertatzekoak ziren euskaldun-fededunen boz-emaile eta sostenJX¬  +RULL]DQ]XHQEHUHLQGDUUDKRULEHUHDKXOH]LD$UJLDNDUJL
eta itzalak itzal, euskalgintzaren eztabaidaleku kontzeptual gertatu zen
behin baino gehiagotan. Bertan suertatu zen, esate baterako, Zazpiak
BatLNXUULW]DUHQLQJXUXNRH]WDEDLGDEL]LHQHWDNRD¬  
E  $VWHNDULDUHQ VDOPHQWDNRSXUXD] KREH WLUDGD]  GHQD] EH]DLQEDWHDQ
bestalde, honako datuok ageri dira han-hemen dokumentaturik:
1888
1889
1890
1891

1905
1908

850
950



5.000


¬   ;DUULWRQHN HVDQD GD D   ©1RXV DYRQV O·LPSUHVVLRQ TXH OH UpGDFWHXU GX
MRXUQDO+LULDUW8UUXW\IDLWjFHPRPHQWXQDXWUHFKRL[SROLWLTXHHWTXHUHMHWDQWO·RSWLRQGH%URXVVDLQHW&RQVWDQWLQLOIDLWGHVRQMRXUQDOXQRUJDQHQDWLRQDOLVWHIUDQoDLVHG·H[SUHVVLRQEDVTXHª
¬   $UH XUUXQDJR MRDQ QDKL ]XHQ ]HQEDLWHN 3LHUUH %URXVVDLQ PHGLNXDN ]HQEDLW XUWH]
+D]SDUQHNRDX]DSH]L]DQDN NRQNUHWXNLKRULEDLQRJHKLDJR]XHQEXUXDQ©=D]SLDNEDWHWDOLEURª
LQ-HDQ(WFKHSDUH©3LHUUH%URXVVDLQªEskualdunaPDL $OGL]Eskualdunako jerenteak,
3RFKHORXN©FHQVXUHWRXWFHTXLFRQFHUQHOH©=D]SLDN%DWªHWSHXWpYHLOOHUGHGDQJHUHX[HVSRLUV
GDQVO·HVSULWGHVOHFWHXUVª
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E  Begiratzen den aldetik begiratzen dela, oso zifra handiak dira horiek,
,SDU (VNXDO KHUULUDNR HWD RUDLQ GHOD HKXQ XUWH LQJXUXUDNR¬   .Rpuruagatik bestegatik ez balitz ere, astekariaren inplantazio sozialaren
adierazgarri eta bere elaborazio sinbolikoen hedadura iraunkorraren
esplikazio-iturri.

III.3.4. Larresoroko seminario ttipia
;9,,,PHQGHDQVRUWX]HQH]JHUR]WLNOHNX]HQWUDODRNXSDWXDGX/DUUHVRURNR VHPLQDULRDN /DSXUGLNR HWD DUH ,SDUUDOGHNR SDQRUDPD HVNRODUUHDQ ,NDVNHWDELGHDQ JRUD ]LKRD]HQ LNDVOHHQ H] VRLOLN DSDL]JDLHQ  ELOJXQH HWD SUHVWDW]DLOH L]DQD GD /DUUHVRUR $SDUWHNR HUDJLQD L]DQD GX VHPLQDULRDN ;,;
PHQGHNRHOLWHHQHWDSURWRHOLWHHQSUHVWDHUDSUHXQLEHUWVLWDULRDQ+RULNDVLWDNRDN
GLUD DGLELGH] - 3 'XYRLVLQ 0 +DUULHW - % (OL]DQEXUX *U $GHPD &K
%HFDV-HDQ6DLQW3LHUUHHWD-HDQ(W[HSDUHPHGLNXD
Ezin esan liteke, inondik inora, euskalgintzaren foko antolatu eta beraULD]NRHUDJLQJXQHL]DQ]HQLN/DUUHVRUR2VRDLW]LWLNQRUPDRURNRUUDUHQLOGRtik bere burua lanbide eta gizarte-status jakinera bideratu nahi zuten gazte
HVNXDOGXQHQ)UDQW]LDNRJRLLNDVELGHDUDXWXUDNRVDUELGHJHUWDWX]HQQDJXVLNL
horrek berekin zituen baldintza eta eskakizun zorrotzez: leku meharra zegokien, 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,
LQRL]¬   (XVNDOJLQW]DUDNR VRUWXD H] L]DQ DUUHQ KDUWDUDNR DQWRODPHQGX
HJLWXUDUHQ HUDJLQD L]DQ ]XHQ /DUUHVRURN DORU MDNLQ EDW]XHWDQ ,SDUUDOGHNR
DSDL] LUDNDVOH HXVNDOW]DOHHQ HONDUJXQH L]DQ ]HQ /DUUHVRUR PDL] DVNR¬  
Euskalgintzak sorturiko zenbait materialen gordailu edo bilgune ere izan zen
EHKLQ EDLQR JHKLDJRWDQ /DUUHVRURNR VHPLQDULRDUL XW]L ]L]NLRQ +DUULHWHN
HDQ KLOW]HDQ EHUH KL]WHJLDUHQ HVNXL]NULEXD HWD EHUH ELEOLRWHND %HVWH
]HUEDLWL]RUGLR/DUUHVRURNRUGHDEHUHVRQDHWDRPHQD©/DUUHVRURNRHVNRODª
antolatu zen bertan, XIX.mendearen azken hamarkadan. P. Xarriton-en esa¬   ,QRL]NR VDOPHQWD KDQGLHQD  DOHLQJXUXNRD L]DQD RPHQ GX DVWHNDULDN =HU
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, askotan
besterik uste izaten badugu ere, hiztun-elkarte baten bizi-iraupenerako salbokonduktu handia.
¬   ,NDVOHRKLDN XUWHDQ EHKLQ /DUUHVRURQ ELOW]HQ ]LUHQ LW[XUD] %URXVVDLQHN ED]XHQ DVmoa 1898an, beraiekin Société patriotique basque VRUW]HNR $SHQDV H]HU HJLQ ]XHQ &KDUULWWRQ
D 
¬   %HUWDNRLUDNDVOHL]DQDNGLWXJX+DUDQEXUX eta A. Abbadia seminario-buruez gainera,
31$]DQW]D30+LUDEXUX6LPRQ8UUXWL*DVWRQ/DUUH%ODLVH$GHPD%DUELHUHWD-HDQ+LULDUW8UUXWL LGD]NHUD] 6LPRQ 'XUUXW\ 3LHUUH 1pUpH 'DVVDQFH 3URVSHU0LFKHO +LUDERXUH$UQDXG
G·$EEDGLHHWD-HDQ +LULDUW8UUXW\IUDQWVHVH]NR LWXUULDQ 
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QHDQ ©/D DSDULWLRQ GH OD Grammaire Basque G·,WKXUU\ HW GHV TXHVWLRQV
G·RUWKRJUDSKH XQLILpH TXH VRXOqYHQW OHV SUHPLqUHV SDJHV GH FHW RXYUDJH OD
préparation du Dictionnaire de Harriet et la fondation de l’Eskualduna
PDUTXHQWODPLVHHQSODFHGHO·pFROHOLWWpUDLUHEDVTXHGH/DUUHVRUH©/DUUHVRURNR HVNRODª   EURFKHWWH G·pFULYDLQV RULJLQDLUHV GX /DERXUG HW GH OD
%DVVH1DYDUUHTXLDXWRXUGXV~SHULHXUGH/DUUHVRUH$UQDXG$EEDGLHGHVHV
FRQIUqUHV+LULDUW8UUXW\$GpPD%DUELHUHWSXLVGHOHXUVDQFLHQVpOqYHV-HDQ
6DLQW3LHUUHHW-HDQ(WFKHSDUHRQWIDLWGHVFHQGUHODOLWWpUDWXUHEDVTXHGXFLHO
VXU OD WHUUH HQ DERUGDQW HQ EDVTXH OHV PRQGHV GLYHUV GH OD SROLWLTXH GH
O·pFRQRPLHGHODPpGLFLQHGHVWHFKQLTXHVHWGHVVFLHQFHVPRGHUQHVDXOLHX
GH V·HQ WHQLU DX[ GRPDLQHV GH OD PRUDOH HW GH OD IRLª /·DEEp 3LHUUH /DILWWH
TXL SUpIqUH SDUOHU GH O·pFROH GH O·Eskualduna pour désigner la même réalité,
D IRUW ELHQ GpFULW GDQV OD SUpIDFH GH VD Grammaire Basque 1DYDUURODERXUGDLQOLWWpUDLUH ODQDWXUHGHFHEDVTXHOLWWpUDLUHFRPPXQDX[pFULYDLQVUpXQLV
autour de l’EskualdunaGDQVODGHUQLqUHGpFDGHGX;,;VLqFOHª &KDUULWWRQ
D  
Kontuz ibili behar da, halere, gauzari duen baino dimentsio handiagoa
aitortzearekin. Euskalgintza mugatua, gehien-gehienetan Ipar Eskual herrira
]X]HQDJR ]HQEDLWHWDQ %DLRQDNR HOL]EDUUXWLUD  KHGDW]HNR SHQWVDWXD ]HQ
EHUWDNR ODQJLQW]D =D]SL 3URELQW]LHWDUDNR FRUSXV HWD VWDWXVSODQJLQW]D HVDWH
baterako, aski bere helburutik eta irismenetik kanpora geratzen ziren. Azkue
EDWHNPLQKDQGLDKDUWX]XHQ/DUUHVRURNRLQRUNEHUHKL]WHJLDUHQDOHEDNDUEDW
HUHHURVLH]]XHODLNXVWHDQ¬  (]]HJRHQKRUEHUWDNRLGD]OHHQW]DWDSDUWHNRNRQWUDHVDQLNEHVWHNODEHEDWHDQPXJLW]HQ]HQ/DUUHVRURNRHXVNDOJLQW]D

III.3.5. Baionako kalonje-elkarte euskaltzalea
Zaila da, eskueran ditugun datu zatikatuen argitan, Baionako kalonje-elkarte euskaltzalearen eraginaz hitz egitea. Berariaz bideratutako euskalgintzaz
MDUGXWHD H]LQH]NRD GD LW[XUD JX]WLHQ DUDEHUD¬   HWD ELGH EDWH]NRD] H] GD
beti-beti erraza. Bada ordea, bide batezko euskalgintzaren alorrean bederen,
%DLRQDNRNDORQMHHONDUWHDULDW[LNLGDNLRNHHQKDODNRMDUGXQLN/DXJDLGLUDVDLO
horretan, gutxienez, kontuan hartzekoak: euskarazko elizkizunak, lehenik eta
behin; dotrina-erakusketa, horren ondoan; elizliburugintza hurrenik; beila edo
pelegrinaiak, azkenik.
¬   ©$ YDULRV KH HQYLDGR JUDWLV HO GLFFLRQDULR 1DGLH PH KD HVFULWR GRV SDODEUDV GH
DJUDGHFLPLHQWR6ROR0U'DYLGHOGH3DUtVVHKDVXVFULWR«QDGLHPiVVHKDVXVFULWRQLD\XQWDPLHQWRVQLGLSXWDGRVQLFRQVHMHURVJHQHUDOHVQLYDVFyILORVQLELEOLRWHFDVQLDPLJRV«  \R
FUHtDTXHQXHVWUDJHQWHGH/DUUHVRURHQDJUDGHFLPLHQWRDOHMHPSODUTXHOHVKHHQYLDGRGLUtDDOJR
en Eskualdun Ona«4Xp YDPRV D KDFHU"3DFLHQFLDª &KDUULWWRQ 
¬   %DGDNLJX EHUH VDLRDN KDODNRULN HJLQ ]HQHDQ  DOIHUULNDNRDN L]DQ ]LUHOD (XVNDUDUHQ
+ IXQW]LRHWDUDNR VDUELGH NRQWXDQ H] ]HQ GHXV DVNRULN DXUUHUDWX %DLRQDNR VHPLQDULR KDQGLDN
frantsesez eta latinez funtzionatu zuen, eskuara bazter batera utziaz, 1850-1900 epean.
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+HOEXUXD EHVWHULN L]DQ DUUHQ GXGDULN H] GD HVNXDUD]NR HOL]NL]XQHN PHVHGH KDQGLDHJLWHQ]LRWHODHXVNDOJLQW]DUL+HUULWDUJHKLHQJHKLHQHQEL]LPRGXaren ardatzetako bat, fede-bizitza eta fede horren araberako jokamolde-sorta,
euskarazko mintzajardunean kokatzen zuen eskuarazko elizkizunak. Kanpoko
EHKDW]DLOHHNEHUDULD]D]WHUWXL]DQ]XWHQKRULHWD[HKH[HKHDGLHUD]L¬  
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-liburuak izan zirela, maiz asko, eskualdunen alfabetatze-bide nagusi: horien aldean
HUDJLQODEXUUHNRDN]LUHQD]NHQKDPDUNDGHWDNRHJXWHJLDOPDQDNVRWLODN+HGDduraz 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-elkartearen garrantzia azpimarratzeko. Ez kalonje guztiak, jakina, baina bai
EHUWDNR NDORQMH HXVNDOW]DOHHQ HONDUWHD +RULHN JDEH QHNH] HUDWXNR ]LWX]WHQ
apezpikuek garai hartako sormen-, produkzio- eta banaketa-lan gehienak. Bide
batezko euskalgintza zen hori guztia, jakina: ez, ordea, bigarren mailakoa.
*DWR]HQD]NHQLNEHLODHGRSHOHJULQDLDNRQWXHWDUD/DQKDQGLDHJLQ]XHQ
Baionako kalonje-elkarteak horretan ere: saio biziak egin ziren apezpikutegitik
EHUWDWLN/XUGHNRNRDJHUUDOGLDUHQRQGRDQHVNXDOGXQDNEHUWDUDW]HNRHWD
horrela, eskualdun-fededun binomioa sendotzeko. Asmoa ez zen, berriro ere,
euskalgintzazkoa. Ez hori bakarrik, bederen: eliztarren fedea pizteko eta eli]DUHQ HWD KRUUHQ ELGH] HOL]JL]RQHQ  VWDWXV VR]LDOD LQGDUEHUULW]HNR HNLPHQ
antolatuak ziren, besteak beste, beila edo pelegrinaia horiek: top-down plangintzaren eta bottom-up DQWRODPHQGXHQ DGLELGH H]LQ DUJLDJRD¬   0LODND
HVNXDOGXQ KDVLHUDQ JL]DVHPHDN VRLOLN JHUR ELHWDULN  ELOW]HQ ]LWXHQ EHLOD KRrrek, eta ethnicity as being, knowing, doingPRGXDQGHILQLW]HQ¬  
$GHPDUHQ EHUDUHQ KLW]DN GLUD ©2WKRLW] EDNKDUFD HJLQDF RWKRLW] LFKLODF
HGRJRUGHDFH]GLUHDVNLPXOW]XDQHWDRVWHFDEHKDUJDUHELOGXWRNLULFVDLQGXHQHWDUDW JXUH RWKRLWFHQ EDWHDQ HPDWHUDW 3HOHJULQDLHWDUD KRUUHOD JRKDFLQHDQ
H] GD EDWHUH JDLFKWR PXQGXD RKDUW GDGLQ JX HUH EDJDUHOD ,]DQ GD GHPERUD
EDW ]RLQWDQ )HGH JDEHFR PXQGXWDU FHPEHLWHQ JDWLF KHLHQ LUULHQ HGR WUXIHQ
EHOGXUUH]RUREDWKHLHQKDQGLLWFKXUDUHQHUUHVSHWX]HGROR[D]IHGHGXQKHUDEp
EDW]XJRUGHFDEH]DODEDLW]DELOW]DQEHUHQ(UOLMLRQHFRXUUD[VDLQGXHWDQ1RL]EHLW
KDUJDWLF IHGHGXQ KRULHF DVNL HUQDWX FLUHQ IHGHJDEH EDOHQWULRV KHNLHUL KXU¬   6DUWX  HGR 3pFDXW
¬   7HUPLQRORJLDUL GDJRNLRQH] LNXV $GHPD EHUD ©%HLOD SHOHJULQDLD HGR VDLQGRUDOGHD
HUUDWHQ]DLRWRNL VDLQGX EDWHUDGHERFLRQH]HJLWHQGHQ ELGDLDULª $GHPD   
¬   .RQW]HSWXKRUUL
.RQW]HSWX KRUUL EXUX]
EXUX] LNXV
LNXV )LVKPDQ
)LVKPDQ 
 LQ
LQ +XWFKLQVRQ
+XWFKLQVRQ HWD6PLWKEthnicity.
HWD 6PLWK
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ELOFKFRWLF EHKD SDUDWFHFR HWD JHUR KHLHQ JL]RQWDVXQDUHQ QHXUWFHFR 2UGXDQ
RKDUWXJLQHQJXFLDFH]FHODH]JLULFKWLQRHULKDODNRHQDLQWFLQHDQJXFL]EXUXDUHQDSKDOWFHDHWDGHXVHWD]HUHJL]RQDH]GHODPXQGXKXQWDQEHUHDQKDLQJRUD
DOWFKDWFHQQROD)HGHRQJLSUDWLFDWXEDWH]*HUR]WLFJDELOW]DQLKRUHQDKDONHULF
JDEHH]FKRLONLJXUHGHERFLRQH]FRXUUD[PDQDWXHWDQEDLQDRUREDWEHLODELGH
KRULHWDQJXUHDUURVDULRDFHVFXDQHWDJXUHSHOHJULQJXUXWFHDFSDSRDQ%HUWFHQD]HUHEHUHWRNLFREHUULEHLFLFH]GDNLHQJLULFKWLQREDWLKDLQLW]RQHJLWHQGLR
LFXVWHDF EHUWFHWDQ HUH EDGLUHOD IHGHGXQDF HFLF SHOHJULQDL KRULHWDQ XVX KDXWHPDWHQ GLUH JXF GXJXQ VLQKHVWH EHUDUHNLQ KDUD MRDF PXQGXFR MHQGHULF KDQGLHQDF EHUDF -DXQHQ MDXQDF HWD JXFL] KDODFRDF HUH QXPEHLW EDGLUHOD EDGXNHWH
HVFXDOGXQ FHPEHLWHF EHUHQ EHJL] KDQ LFXVWHDUHQ EHKDUUD (VFXDUD EHLFLF H]
GDNLWHQHF SHOHJULQDL DUURW] KRULHWDUD] JHUR] KLUULVFDWFHQ GXWH KDQ HFLQ FRIHVDWFHD EHUD] FKXKXU EDGXWH ELGHDUL ORWKX EDLQR OHKHQ FRIHVD EHLWHW] EHUHQ
KHUULHWDFRDSKHFHULª $GHPD 
Dudarik ez da elizgintza berri bat ari zela hor gorpuzten, eta lan hori
eskualtasunarekin lotu zela hainbatean. Baionako elizbarrutiaren ekimen hoUUHNVRUWX]XHQHXVNDUD]NR]HQEDLWDUJLWDOSHQHUH¬  (XVNDOJLQW]DRKDUJDrria zen hori guztia, dudarik gabe, garai hartako eskualdunentzat: eskualdunfededunentzat lehenik eta behin, baina ez haientzat bakarrik.

III.4. Argitalpenak: Zweckprosa
Edermin hutsezko literatura zabalduz joan zen Iparraldean, ohargarriki,
HWLNHUD$EEDGLDUHQ(XVNDO)HVWDNHUDEDNLJDUULDNL]DQ]LUHQDOGHKRrretatik, kalitateari dagokionez nekez esan baliteke ere beti aurrera egin zenik
esparru horretan. Bertsoa eta olerkia, muga argirik gabe hainbatean, ugaritu eta
KHGDWX HJLQ ]LUHQ RUR KDU *X]WLD H] ]HQ RUGHD HGHUPLQH]NR HGR /L]DUGLUHQ
KLW]HWDQHVDWHNR ROHUPHQLUDNLWH]NRLGD]ODQJLQW]DL]DQ3URVDDUUXQWDHOL]HVSDUUXNRD ]HLQ EDWH] HUH SURIDQRD QDEDUPHQ XJDULWX ]HQ HSHDOGL KRUUHWDQ +RWV
+HLQ].ORVVHQZweckprosa famatuak bultzada ohargarria jaso zuen Zaldubiren
bizi-denboran. Olabeaga izan zen, oker ez banago, horretaz lehen jabetu
]HQD¬  ©XQDFDUDFWHUtVWLFDGHODOLWHUDWXUDYDVFRIUDQFHVDPX\GLJQDGHVHU
SXHVWDGHUHOLHYHVXSUDFWLFLGDGHOSRQHUVHDOVHUYLFLRGHORVXVRV\QHFHVLGDGHV
UHDOHVORVYDVFRIUDQFHVHVVDEHQPHMRUTXHQRVRWURVTXHVXOHQJXDHVOHQJXDGH
KRPEUHV \ QR GH iQJHOHV TXH GHEH WUDWDU WHPDV KXPDQRV \ WUDWDUORV DO PRGR
¬   %DWH]HUH$GHPD=DOGXELUHQKLUX KDXHN
D an jubilau urte sainduan bazco biharamun eta hirugarrenean Lourdesen
eta Betharramen Escual herritic pelegrin cirenen orhoitzapena%DLRQD/DPDLJQqUH
EEscualdunen Lourdeco canticac %DLRQD/DPDLJQqUH
Escualdun pelegrinaren bidaltzailea %DLRQD/DPDLJQqUH
¬   (JLD GD KDOD] JX]WL] HUH 0RNRURD,EDUUHN ED]XHOD OHKHQGLN NR Genio y Lenguan, hori bera esan gabe ere horrekin erraz uztar zitekeen ideiarik jaurtikirik.
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KXPDQRHPSOHDQGRHOOHQJXDMHFRUULHQWH\PROLHQWHGHFDGDGtD  1RHVUDUR
KDOODU REUDV R IROOHWRV TXH DERUGHQ ORV WHPDV PiV YDULRV DUWH GH FRFLQDU DUWH
GH FULDU D ORV QLxRV FDUWLOOD GH SULPHUDV OHWUDV R LQIRUPDFLyQ VREUH VXSXHVWDV
DSDULFLRQHVGHOD9LUJHQHQ6DLQW3DODLV  $VtVHVLUYHDODOHQJXDWRPiQGRODFRPRYHKtFXORGHH[SUHVLyQGHWRGDVODVQHFHVLGDGHV\XVRVUHDOHVª 2ODEHDJDLQ9LOODVDQWH ;HKHDJRD]WHUW]HQEDGDERVWH]DUSHQHUHPX
nagusitan garatu zen Zweckprosa hori:
 (UOLMLRDORUUHDQ(OL]JDLDN .DWH[LPDNEDUQH 3HOHJULQHQW]DNRHVNXOLburuak...
 3ROLWLNDQ EDWH] HUH  LQJXUXNR DUJLWDOSHQDN EDLQD H] KDLHN
EDNDUULN 0LFKHO (OL]DQEXUX /DXUHQW 'LKDUDVDUUL /HZ\ $EDUWLDJD
+DUULDJD0RUUR[NR
 $VWLDOGLNRNRQWVXPRDQNDQWXOLEXUXDN
 /DQELGH]NR SUHVWDHUDQ laborantzako liburua, Eskualdun kozinerra,
HWDE¬  
5. Komunikabideetan: urtekari-almanakak, batetik, hortik gorakoak besWHWLN ;DKRUHQ Ariel JD]HWD %HUGRO\UHQ Le Réveil Basque /RXLV
Etxeberriren Eskualduna 
1880tik aurrerako prentsa-askatasuna, ideia «okerrei» atea zabaltzen zielako
zenbait euskaltzale xuri-muturrekok goraki deitoratua, aurrerabide gertatu zen
HXVNDUD]NRDORU]DEDOW]HODQHUDNR [HKHWDVXQHWDUDNRLNXVKLUXJDUUHQHUDQVNLQD 

III.5. Kontzeptu nagusiak. Terminologia
Kontzeptu jakinak kaleratzen, eta argiro izendatzen, lan handia egin zen
mende-erdi hartan. Kontzeptu eta termino horietariko batzuk, ustez interesgarrienak, azalduko dira atal honetan. Aparteko lekua eskainiko zaie, konkretuki, ondoNRERVWKDXHL%URDGHUXQLW\ =D]SLDN%DW *ORULRXVSDVW DVDED]DKDUUHQJRUDLSDPHQD $XWKHQWLFLW\HGRMDWRUWDVXQD(XVNDOGXQIHGHGXQELQRPLRDHWDD]NHQLN
3UpVHUYDWLRQ HXVNDUDHWDHXVNDONXOWXUDJRUGHDUWDWXH]JDOW]HUDWXW]L 

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,
¬   +RUVDUW]HNRDNGLUDRUREDW$UQDXG$EEDGLHUHQEskualduna DVWHNDULNR©/DERUDULHUª
saila. Sail horrek jarraipena izan zuen, 1900etik aurrera, Jean B. Althaberen eskutik: 1900ean
Ciberouko botanika edo lantharen jakitatea DUJLWDUD ]XHQ D]NHQ KRQHN HWD DQ Houn-kaillu
berrien enthelegia Ciberouko laborarier.
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Zaldubiren bizi-denboran. Ez dago hor, berez, aparteko nobedaderik: aspaldiDVSDOGLGDQLNGDWRUUHQNRQW]HSWXDGDKRULHWDHWQRQLPRL]HQDEHUD Euskalerria,
Eskal herria, Eskual herria, Uskal herria  PHQGHULN PHQGH LULWVLD GD JXJDnaino, justu noiz sortua den jakiterik ez dagoelarik egungo egunean. Bada ordea
etnonimo horrezaz gainera, garai horretan bertan, han-hemen gero eta maizago
D]SLPDUUDW]HQGHQLGHLD(XVNDOKHUUL DU HQHWQRNXOWXUD]NRbatasuna.
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
$EEDGLDUHQNRJUDPDWLNDOLEXUXDUHQVDUUHUDNRDQLNXVLXVWHEDGDHUH]DLO
da gaurkoz ikurritz horrek XIX. mendean kurritutako ibilbide osoa zehatz
PDUNDW]HD *DUEL GDJRHQD ]HUD GD WLN DXUUHUD DQ JRLHUSLQD MRD]
DNDVRL]DQ]XHODEHUHJDUDSHQDOGLQDEDULHQDDQHWDDQ[XULHQ(XVNDO
)HVWHWDQJRJR]KDL]HUDWXED]HQHUH¬  HWDKDQGLNLVRLQHNR]MDQW]LEHUDLHQ
DUWHDQ EHUWDQ ED]XHQ GHWUDNWRUH DUJLULN +RUUHQ SDUH] SDUH (VNXDO KHUULDUHQ
bizitasuna, batasuna ordez, erabiltzen zuten ikurritz gisa garai hartako errepublikazaleek. Orduan ere bateraturik eman ziren, hori bai, zazpi probintzien
LNXUUDN©$\DQWSHUGXHOH'RFWHXU*XLOEHDXODPDLULHGH6DLQW-HDQGH/X]HQ
 LO DYDLW FRQVWLWXp DYHF TXHOTXHV EDVFRSKLOHV GH WHQGDQFH OLEpUDOH
FRPPH OXL XQH Association Labourdine GHYHQXH ELHQW{W l’Association Basque /D SUHPLqUH PDQLIHVWDWLRQ GH OD QRXYHOOH $VVRFLDWLRQ HXW OLHX OH 
VHSWHPEUH  j 8VWDULW] /·$VVRFLDWLRQ QRXYHOOH V·HVW GRQQp XQH GHYLVH
©%L]LEHGL(VNXDO+HUULDªHWXQHEDQQLqUHVXUODTXHOOH0=LJDUURDG·8UUXJQH
D SHLQW OHV DUPHV GHV VHSW SURYLQFHV EDVTXHV /·$YHQLU  VHSWHPEUH GH
  %DGLUXGL EHUD] KDODNR RQDUSHQJLUR ]DEDO EDW HVNXUDW]HQ DUL ]HOD
NRQW]HSWXD¬  

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.
¬   ,NXV 'RQLEDQH /RKL]XQHNR (XVNDO )HVWDN DQ EHUH]LNL $EEDGLDUHQ KLW]DOGL
DPDLHUD  =DOGXELUHQ ©=D]SL (VNXDO KHUULHN EDW HJLQ GH]DJXQª NDQWXD XUWH EHUHDQ $]SHLWLDQ
DXUNH]WXDDQW]DHWDNR (XVNDO7UDGL]LRDUHQ)HVWHWDNREDQGHURODHWDHUDNXVJDUULDN
¬   %DWDVXQELODNHWD KRUL H] ]HQ =D]SL 3URELQW]LHWDQ DPDLW]HQ =HQEDLWHN =DOGXELN EHreziki, are zabalagoko Eskual herri]DKDUUD]XHQJRJRDQ+RQDEHUHKLW]DN©6DUDJRFH3LOKDUUHFR
$PD %LUMLQD (VSDLQLDFR DOGHWLF %HWKDUUDPHFRD /XUGHFRD %XJORVHFRD )UDQWFLDFR EHUWFH KLUX
ED]WHUUHWDULF KRUUD ODXDF ]RLQ DX]R GLWXJXQ HWD ODXDF QDVNL (VFXDOKHUULDUHQ eremu ohietan»
D]SLPDUUD QLUHD  $GHPD    ©(VFXDOKHUULDF GLRWHQD] GHPERUD KDUWDQ (VSDLQLDFR DOGHDQ
VHJXULF6DUDJRFHEDUQHKDUWFHQGHODULFKHGDWFHQFLUHQRUDLEDLQRKDLQLW]KDUDWDJRª $GHPD
 (]GDKRUUHODNR DLSDPHQJHKLDJRIDOWDKDQKHPHQ
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Eskualtasuna defenditzea eta euskal kultura indarberritzen saiatzea ez zen
entitate zaharkitu baten aldeko apustu itsua egitea, oso urrundik zetorren eta
loriazko aldia izana zuen altxor etnolinguistiko preziatua deskubritzea baizik.
Deskubritzea eta, behinolako handitasun hari zegokion moduan, etorkizunerako gorabidean jartzea. Abertzaletasun etnokulturalaren eta, are, soziopolitikoaren oinarrizko elementuak biltzen ziren ikuspegi horretan.
Gogoan izatekoak dira, alde horretatik, Agosti Xahoren hainbat lan
H]DJXQHQD$LWRUPLWLNRDDJLDQ +RULHWDULNRDVNRglorious past horren paradigmatik 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 NRQW]HSWXD ]XUNDL]WHQ 0DUWLQ +LULEDUUHQHQ
NR Eskaldunak ere orbita horretan sar liteke, zenbait aldetatik. Ez da
KDODNRVDLRKDQGLULNDJHULDLW]LWLN$EEDGLDJDQ'XYRLVLQHQJDQHWDDEDU

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 «fenotipozko miseria» behinolako «genotipozko edertasun»az kontrajartzen da, gero eta
VDUULDJR HXVNDOW]DOH HWD D]WHUW]DLOH DVNRUHQ H]SDLQOXPHWDQ LNXV 0LFKHO (OL]DQEXUX EDWHWLN (OLVHR 5HFOXV HGR ©3LHUUH /RWLª PRGXNRDN EHVWHWLN )RUPDzioz, singladura pertsonalez eta posizio ideologikoz hain diferente izanik ere
bat datoz hirurak, funtsean, egiazko euskaldunaren formulazio paradigmatikoan 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
ELHWDQ ,SDUUDOGHDQ HVDWH EDWHUDNR KRQHODNRDN LUDNXU GDNL]NLRNH +LULDUW
8UUXWLUL ©)UDQWVHV HWD NDVNRLQ VRODV ELKXUUL EDW]X EDL]LN H] GX]X HQW]XWHQ
DVNRHVNXDOGXQHQDKRWLN1HKRUH]GDJHKLDJRHVNXDUDJDUEL]PLQW]Rª(GRWD
beste hau: «Populuak ez daki izan ere eskuara garbia eta garbia ez dena bereizten. 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 GDNLWHQDF =DOGXEL
   (OH EDNDUUHNR HUGDOGXQHL DOGL] EHVWH KDX HVNXDUD] KLW]LN HUH H]
GDNLWHQDN +LULDUW8UUXWLUHQD GD EHUULUR DXNHUDWXULNR DGLELGHD ©(] QDL] PLQtzo 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 tipifiND]LRDRUGXNRHNDUSHQDGXJXQDJXVLNL¬  *HUWDW]HQDUL]LUHQWUDQVIRUPD]LR
demografiko, ekonotekniko eta politiko-operatiboen eraginez aldaketa sakonak
DJHUL]LUHQJHURHWDHVNXDOGXQJHKLDJRUHQMDUGXHUDVR]LRNXOWXUDOHDQ7UDQVIRUmazio sakon horiei frenoa jartzeko, eta eskualdun jatorraren eredua zabalkunGH HJRNL] OLEXUX] SXOSLWRWLN HGR NRIHVLRQDULRWLN  LQGDUEHUULW]HNR HUDWXD GLrudi egiazko eskualduna-UHQ NRQW]HSWXDN +RQHOD GHILQLWX ]XHQ 0LFKHO
Elizanburuk egiazko eskualduna  
D  erlijione sainduari bihotzez atxikia;
E  fedearekin ditu erakusten, badituela egiazko berthuteak;
F  bere ahotik ez da atheratzen ez solasik, edo elherik nihor ahalga edo
gorri dezaketenik;
G  jainkoari lehenik eta gero gizoner da leial egoten;
H  bere hitzetan, bere egintzetan ez da nolanahi kanbiatzen;
I  lana maite du, eta behinere ez du utziko biharamunerat egun egin
dezakena;
J  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;
K  bertzen ohorea ez lezake deusetan kolpa. Ez da ere bertzen egitekoetan behar gabe sartzen;
L  bethi ekharria da bertzeri atsegin egitera, eta guziz erromesen laguntzera;
M  ez zaio aski bera ona izatea; nahi du bertzeak ere onak izan diten;
N  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 euskaldunjendearen artean aski zabaldurik zeuden uste-sinesmen, iritzi-jarrera eta jokabide 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 hainbesteko arrakasta eta hain iraupen luzea.
¬   $XUUHUD[HDJR D]WHUWXNR GXJXQ euskaldun fededun terminoa baino zabalagoa da, hedaduraz, eskualdun ona. Jatortasun-marka etnokultural guztiak biltzen ditu eskualdun onak, egiazko eskualdunak: horren barruan sartzen da fededun izatea ere, garai hartako eskualtzale gehienJHKLHQHQW]DW ,NXV =DOGXELUHQ EHUDUHQ DLSDPHQD    ©OHNKX EHUHWLF PLQW]DWX FLW]DLFXQ
HVFXDUD]DLWD%HQHGLFWLQREDW VRUWFH]HWDVXKDUUH] HJLD]FRHVFXDOGXQDª
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III.5.4. Euskaldun-fededun: euskaltzale (xuri)en ezin hautsizko binomio
)XQWVH]NR NRQW]HSWXD GXJX KDX HUH JDUDL KDUWDNR HXVNDOJLQW]D ]X]HQ
XOHUWX QDKL EDGD )HGHD H] GD DSDL]MHQGHDUHQ NRQWXD VRLOLN D]WHUJDL GXJXQ
HSHDQ JL]DUWHVDLO RVRHQ H]LQ ED]WHUWX]NR RVDJDL GD IHGHD¬   HWD KDOD[H
ere da lau saihetsetarik agertzen. Zaldubiren bizi-denborako eskualdun asko
IHGHGXQ GLUD DVNL QHXUUL ]DEDOHDQ )HGHGXQ GLUD HVNXDOGXQDN HWD VDUULWDQ
JR]DPHQH]]HOHEUDW]HQGDELQRPLRKRUL¬  
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
HGROHKHQEH]DODNRIHGHGXQ)HGHDEHUUHVNXUDW]HDOHKHQWDVXQH]NRKHOEXUXGX
horregatik, hainbat aphez euskaltzalek. Ez dirudi, aldiz, lehen une hartako
IHGHJDOHUDN OX]H]DEDOHNR PLQW]DOGDNHWDULN DUH JXW[LDJR GHVHXVNDOGXQW]H
RVRULN HNDUULD]XHQLNEHVDSHDQ)HQRPHQRELDNH]]LKRD]HQLW[XUD]HONDUUHQ
HVNXWLN ©/HKHQJR )HGH KXUD EHUUL] SLW] GDNLJXQ 2 IHGHGXQHQ $PD ]XF
JDLW]DW]X ODJXQ %DL (VFXDOGXQHF KHPHQ KLW] HPDQ GH]DJXQ %HWKL FLQH]
L]DQHQJDUHODIHGHGXQª =DOGXEL 
Gorabehera guztiekin ere bizirik zegoen 1900 inguruan, xurien artean eta
LeitmotivJLVDEHGHUHQELQRPLRKRUL,NXVKRUUHQEHUPDJDUULNR(XVNDO
7UDGL]LRDUHQ)HVWHQDNWDJLOH%HUQDUGRXUHQHVDQDN  ©Escualdun
fededun, EDVTXHV HW FUR\DQWV F·HVW WRXW XQª    ,W[XUD] HONDUUHQ ODgungarri eta zirikatzaile ziren kontzeptu horiek paradero larrian bukatuko zuten
ordea, Iparraldean bertan, XX. mendean: biak bateragaitz pertzibitu ziren
QHXUULDQ (VNXDO KHUULD] JDLQGLNR HVIHUHWDQ OHKHQLN EHUWDNR HOLWH [XULDUHQ
EDLWDQ JHUR  EDWD DOD EHVWHD KDXWDWX EHKDUUHDQ JHUWDWX ]LUHQ HXVNDOW]DOHDN
+RUUHQRQGRULRDNH]DJXQDNGLUDQDKL]HWDODQKRQHQHVIHUDWLNNDQSRNRDNL]DQ
eta, beraz, horiei buruzko xehetasun handietan ez sartu: bistan da luzarora
errazago eta osoago eutsi diola bere buruari binomioaren bigarren atalak, lehenengoak baino.
Bazuen euskaldun-fededun kontzeptuak, azkenik, zutabe etiko-moral argia: konformidadea. Ohiko fede-sinesmenaz, hizkuntzaz eta kultura materialaz
JDLQHUD NRQIRUPLGDGH KRUUHN GHILQLW]HQ ]XHQ HVNXDOGXQIHGHGXQD¬  
¬   'HPDJXQ 'XYRLVLQ  LQ$OWXQD    ©-DLQNRDUHQW]DW L]DQ EHKDU GD JXUH
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.»
¬   $GHPDUHQ EHUDUHQ KLW]HWDQ HVDQLN ©LFXVWHFRDF FLUHQ ELGHDQ ]RKDWFLOD«EHUHQ IHGHGXQ
FRSHWDKHLQEDWJRUDULF « %HGHUHKRULHFH]]XWHQHVFXDOGXQRGROLFXNKDWFHQª =DOGXEL 
¬   ©(] GDURNX HPDQ RQWKDVXQW]H KDQGL EDW %DLQDQ EL]LD JR]RNL LUDJDLWHNRW]DW H] GD
DVNRN XVWH GXNHWHQ EH]DOD  DEHUDWV L]DQ EHKDU   (] GD RQWKDVXQHWDULN KHOGX GRKDWVXWDVXQD
bainan bai eginbideak ongi bethetzetik, zeren bere eginbidea ongi bethetzen duen gizon prestua
HURULDEDLWDJREHWKL-DLQNRDUHQQDKLUD(WD-DLQNRDNHPDLWHQGLREDUQHNREDNHD  *DX]DMDNLna da presondegietan eta galeretan laborari gutiago higatzen dela ezenetz tratulari, kargudun edo
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Emana zegoen argi, azterkizun dugun epealdiaren hastetik beretik, ideal betea:
orduan bertan hezur-haragizko gizaki gutxik osoki betetzen zuena eta denboraren 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, euskaldunfededuna.

III.5.5. Préservation (euskara eta euskal kultura gorde, artatu,
ez galtzerat utzi)
,SDUUDOGHDQ]HLQKHJRDOGHDQ 'RQRVWLDNREuskal ErriaLQJXUXDQEHUH]LNL 
gogoz hasiak dira bertako protoelite euskaltzaleak, mende-erdi horretan, préservation, preservación hitza erabiltzen. Kultura osoaz baino gehiago hizkuntzaz ari dira, batzuek eta besteak, hitz horretaz baliatzen direnean. Ikus, adiELGH] $QWRQ $EEDGLDUHQ NR ©6XU OD SUpVHUYDWLRQ GH OD ODQJXH EDVTXH
QRWLFH ª¬  
Aniztasun soziokultural eta etnolinguistikoaren paradigman eraikia da
kontzeptu hori eta, izena izen, egungo egunera arte iritsia zaigu. Egungo
hizkuntza-normalkuntza, zenbait kontestutan, preserbazio kontzeptuaren adar
gaztea baizik ez da. Badu aniztasun horren defentsak, nola ez, ekologismoarekiko lotura argirik: bai orain, begian bistan denez, eta bai orduan ere. Orduko zenbait euskaltzaleren arbola-aldatze sistematikoa ez da, ezinbestean, kaVXDOLWDWHKXWV¬  
Preserbazio-artak, beste hainbat kontzeptu giltzarrik bezala, modulazio
HWD]HQWUDOWDVXQGLIHUHQWHDNRQDUW]HQGLWX+DOD[HJHUWDWX]HQ=DOGXELUHQEL]L
GHQERUDQEDW]XHQW]DW]HQWUDODDUHOHKHQWDVXQRVR]NRD]HQHVNXDUD HWDHVNXDO RKLGXUDN  JRUGH DUWDWX JDOW]HUDW H] X]WHD (] ]HQ KRUL RUGHD H]LQEHVWHDQ
HVNXDOGXQHQ EHUDULHQ LQWHUHVJXQH QDJXVLD (VNXDUD JDOGXWDNR EHUHQ HGR VDUULDJR EHUH JXUDVRHQ JDUDLDQ JDOGXWDNR  EHODXQDOGLHN HUUD]DJR MRW]HQ ]XWHQ
NRQW]HSWX KRUUHWDUD EHUD] EL]LULN ]HXGHQ HVNXDOGXQPXOW]RDN HWQROLQJXLVWLNRNLEL]LULNJRUGHW]HUD EHUHQ HWDEHUHKDXUUHQ EXUXDNELGHKRUUHWDQEDUUHQD
abiaraztera baino. Aho biko ezpata gertatuko zen inoiz, klarifikazio kontzepWXDO HWD LGHRORJLNRDUHQ IDOWDQ SUHVHUED]LRDUHQ NRQW]HSWX KRUL )XQWVH]NR HOHPHQWXD L]DQ ]HQ RUGHD OHKHQOHKHQ XQHWLN +DOD[H GD RUDLQ HUH DKXOGXWDNR
hizkuntza indarberritzeko edozein saio seriotan.
bertze ofiziotako gizonetarik. Ongi bizitzekotzat laborariak ez du baitezpadako jauntzi ederrik
EHKDU-DQDUURQWDHUHDVNL]DLRHWDH]GDELODKLULHWDNRDWVHJLQHUKRJDOJDUULHQRQGRWLNª 'XYRLVLQ
LQ$OWXQD  
¬   ,QBulletin de la Societé de Linguistique  ,; /;;;9,,,
¬   ,NXV +LULDUW8UUXWLUHQ HWD %URXVVDLQ DX]DSH]DUHQ ODQJLQW]D DORU KRUUHWDQ EDL HWD
jende xehearen erantzuna.
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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
JRJRDQKL]NXQW]DEDUQHHWDEHVWH]HQEDLWHVSDUUXUHNLQHUH HUOLMLRDORUUDUHNLQ
HWD PRELOL]D]LR SROLWLNRDUHNLQ EHUH]LNL  KDUUHPDQ HVWXDQ EDLW]HJRHQ (XVNDOgintza 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 hartako 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
DUWHDQ +L]NXQW]DUHQ DORUUHNR HXVNDOJLQW]DN DOGL] [HGH ELNRLW]D L]DQ ]XHQ
EDWHWLNHVNXDUDULEL]LULNHXVWHD KRWVDKDOLNHWDHVNXDOGXQJHKLHQHNDKDOLNHWD
XVXHQ EHUHQ DUWHDQ HVNXDUD] HJLWHD  %HVWHWLN HVNXDOGXQ KRULHN EHUHQ DUWHDQ
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
L]DQ]HQDOGLDQDOGLNRPXJHQ EHQHWDNRHGRXVWH]NRPXJHQ EDUQHDQPXJLtu nahi hura.
*RLNR KLUX [HGH KRULHN SUHVHUED]LR VR]LRNXOWXUDOD HXVNDUDUHQ HUDELOHUD
bizirik atxikitzea edo indartzea eta hizkuntzaren erabilera garbia zaintzea edo
JDUDW]HD  H] ]HWR]HQ EHWL HONDUUHQ HVNXWLN (] EHKLQW]DW LQWHQWVLWDWHPDLOD
berberaz: behialako osaera soziokulturalari bizirik eustea zuen zenbait euskalgilek xede nagusi; beste zenbaitek, aldiz, euskarazko jardun-guneak, harremansareak eta aurrez aurreko erabilera hitzez eta, une batetik aurrera, idatziz
bermatu nahi zituen ororen gain; beste zenbaitek, azkenik, euskara ona, eusNDUD JDUELD LQGDUWX HGR JDUDWX QDKL ]XHQ¬   *RLNR KLUX KHOEXUX KRULHN H]
¬   =HQEDLWHN ©IUqUH ,QQRFHQWLXVª (OL]DQEXUXN HVDWH EDWHUDNR HXVNDOGXQIHGHGXQ SDUDGLJPDQRLQDUULWXWDNRSUHVHUED]LRVR]LRNXOWXUDOHUDEDWHNRD HWDKRUUHQEDUUXDQH]KRUWLNNDQSRUD
HXVNDUDUHQHUDELOHUD ]XHQKHOEXUXKDXUGHQERUDQEH]DODNREL]LPRGXDVHQGRW]HDHGREHUUHVNXUDtzea, 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 IRQHWLNRXJDULDNVDLKHVWHDULDGLELGH]H]]LRQ(OL]DQEXUXIUDLOHDNDSDUWHNRDWHQW]LRULNHVNDLQW]HQ%HVWH]HQEDLWHXVNDOW]DOHN-HDQ+LULDUW8UUXWLNEHUH]LNLRVREHVWHODNROHKHQWDVXQLUL]SLGHD
DSOLNDW]HQ ]XHQ KRUUHWDQ +D]SDUQHNR VDOOHWDUUDN EDLQR [HGH DSDODJRDN H]DUW]HQ ]LWXHQ RKLNR
RQGDUH VR]LRNXOWXUDOD EHUH RVRDQ JRUGHW]HD] NRQEHQW]LWXD ]HJRHQ KDLQEDWHDQ H]LQH]NRD ]HOD
HUDEDWHNR KHOEXUX KRUL  EDLQD ELJDUUHQ HWD KLUXJDUUHQ KHOEXUXDN RVR JRJRDQ L]DQ RKL ]LWXHQ
Eskuara garbiaUHQDOGHNRD]HQ+LULDUW8UUXWL(OL]DQEXUXEDLQRKDJLW]QDEDUPHQDJR3%URXVVDLQ
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ziren noski ezin bateratuzko xedeak, baina bai bereziak eta beregainak. Berariazko gainbegiratua zor diegu, horrexegatik, hirurei.

IV.1. Eskual herriaren osaera soziokulturala
$EEDGLDUHQ PHUH]LPHQGX QDJXVLD H] GDJR FRUSXVSODQJLQW]DQ identityeta status-SODQJLQW]DQEDL]LN%HVWHNDLSDWXDGXHQH]©FHQ·HVWSDVSDUFHVpFULWV
TX·LODDFTXLVOHVSOXVJUDQGVGURLWVjQRWUHJUDWLWXGHF·HVWSDUODSHUVpYpUDQFH
TX·LODPLVHjIDLUHFRQVHUYHULQWDFWVQRWUHODQJXHQRVPRHXUVQRVMHX[HWQRV
WUDGLWLRQV 3HWLW   . *HURNRDN JHURNR XW]LWD ©FRQVHUYHU LQWDFWV QRV
PRHXUV QRV MHX[ HW QRV WUDGLWLRQVª GXJX DORU KRQHQ HOHPHQWX QDJXVL +RWV
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,
WUDQVPLWLW]HD /RUWX DO ]XWHQ KDODNRULN QRUN EHUH HVSDUUXWLN MDUGXQH] $QWRQ
$EEDGLDN HWD 0LFKHO (OL]DQEXUXN -HDQ 'XYRLVLQHN HWD /RXLV (W[HEHUULN
Martin Guilbeauk eta Albert Goienetxek, Jean Pierre Arbelbidek eta ElizanbuUXNDSLWDLQRKLDN"/RUWXDO]XHQKDODNRULN$GHPD=DOGXELN"
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, gurasoenganako errespetua eta hi/zu terminoak bereizizko trataera, kaletik etxera
HUUHWLUDW]HNR RUGXWHJLD JD]WHDN EDWH] HUH QHVNDW[DN LOXQDEDUUHDQ JDUDL]
HW[HUDW]HD GLUXDQRODQDKLH][DKXW]HDEDLWDeuskaldun-fededun binomioa ere,
bizirik zirela 1900 inguruan.
%L]LULN EDL EDLQD QROD" =HU MDUUDLSHQPRGX] HWD ]HU EL]LLQGDUUH]" /HKHQJR EHUEHUDN DO ]LUHQ NXOWXUDH]DXJDUUL KRULHN" /HKHQ HDQ HDQ 
bezain sendo ote zeuden? Ez: transformazio sakona izan zuen eskualdunen
osaera soziokulturalak: azal beraren pean aski aldaturik zegoen Zaldubiren
PHGLNXDN HUH KL]NXQW]DUHQ HUDELOHUD ]DEDOW]HQ H] VRLOLN RKLNR MDUGXQJXQHHWDQ PDQWHQW]HQ  VDLDW]HD]JDLQHUDKL]NXQW]DJDUELD]XHQ[HGH(]+LULDUW8UUXWLUHQSDUHNRHVNXDUDJDUELDRUGHDDVNL
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 KRUUHQ DOGH SUHGLNDW]HNR SUHGLNX KRUL EHUH MDUGXQHDQ EDWH] HUH
DKR]NRDQ ]X]HQEHWHW]HNREDLQR+LULDUW8UUXWLDOGL]PDLVX]HQKHOEXUXW]DWKDUW]HQ]XHQHVNXara-eredu hura benetan aplikatzen. Ondorio praktiko handirik gabeko codification-stage delakoan
saiatu zen Broussain, sarritan, lexiko-berrikuntzaren alorrean. Inplementazio-alorrean jardun zuen
+LULDUW8UUXWLNHWHQJDEHHVWLORODQNHWDMDVRDUJLD EHUDULD]JDUDWX]
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haur-denborako hainbat uste-sinesmen, jakite eta jarduera, balore eta iritzi.
Eskualdunak beste herrietatik gehien bereizten zituen ezaugarri soziokulturaODNEDWH]HUHOHKHQEDLQRQDEDUPHQNLDKXOGXDJR]HXGHQLQJXUXDQ+RUL
DJHULGDRUGXNRWHVWLJXHQEHUDLHQKLW]HWDQ+RUUHODHWDHXVNDOWHVWXHWDWLN¬  
bertatik jaso litekeen neurrian,
D  3LORWDMRNRD EL]LULN ]HQ QRVNL +DXUUHQ HJXQHURNR VRODVELGH L]DWHD]
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 atxikitzen 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
HDQHGRHDQEDWHWLNHWDHDQEHVWHWLN(VNX]HVNXNRSLORWDULDN SLORWDULRQDN H]]LUHQEHVWDOGH,SDUUDOGHDULGDJRNLRQH]JHURHWD
gehiago. Beheraldi batean eroria-edo zegoen bertako pilota-mundu hori
PHQGHDPDLHUD KDUWDQ DQ 'RQLEDQH/RKL]XQHNR (XVNDO )HVWHQ
kariaz eginiko pilota-partidetan, esate baterako, «les joueurs de paume
«VRQWGL[GRQWKXLW(VSDJQROVHWGHX[VHXOHPHQW {GRXOHXU GHQRWUH
FKHU /DERXUGª %HUQDGRX    .DVXDOLWDWH]NR JHUWDNDULD L]DQ ]Ltekeen hori, jakina. Donibaneko gertaera ez zen ordea, ezinbestean, kasualitate huts. Anton Abbadia aski kezkaturik agertua zen, hil aurreko
D]NHQXUWHHWDQEHUHJRJRNRSLORWDMRNRDUHQEHKHUDOGLD]¬  (WDH]]HQ
EDNDUUD ©HV LQPLQHQWH OD GHVWUXFFLyQ GHO IURQWyQ pVWH   ORV KLMRV GH
(XVNDULD DEDQGRQDQ FDGD YH] PiV HVWH MXHJR GH DOWD HOHJDQFLD SRU HO
JURVHURIRRWEDOOª /RWLNRRWVDLODLQ5RJHU (JRHUDUHQ
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 mintzaW]HQSLORWDQHJLWHQWDRQKHVNLGDQW]DW]HQª/DEXUELOGX]HDQHGR
1860an eguneroko bizimoduaren gertakari arrunt, ezin aldenduzko eta
¬   0LFKHO
0LFKHO (OL]DQEXUX
(OL]DQEXUX VDOOHWDUUD
VDOOHWDUUD GXJX
GXJX PRWLER
PRWLER DVNRUHQJDWLN
DVNRUHQJDWLN HUUHIHUHQW]LD
HUUHIHUHQW]LD HVNXUDNRHQD
HVNXUDNRHQD
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
EHVWH ]HQEDLW LGD]OH HUH DLQW]DNRW]DW KDUW]HNRD GD -HDQ +LULDUW8UUXWL ND]HWDULD EHUH]LNL ,QWHUHV
eta propaganda aldetik ez da aurrekoa baino makalago hazpandarra: hiperbolazko idazkerari badaki, ordea, neurriagoko azalpenak kontrajartzen eta, batez ere, inor gutxik bezalako ikusmira
VR]LRORJLNRDHUDQVWHQ/DQKRULHN EDWH]HUHOHKHQHQJRD KDUWXNRGLWXJXDWDOKRQHWDQPDL]DVNR
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.
¬   ©3DUPL WRXV OHV MHX[ TX·$QWRLQH G·$EEDGLH V·HVW SOX j HQFRXUDJHU LO HQ HVW XQ TXL
D REWHQX VHV SUpIpUHQFHV &·HVW FHOXL GX UHERW ,O \ D YX OH MHX YUDLPHQW QDWLRQDO «  0DOKHXUHXVHPHQWOHVRXIIOH QRXYHDX D SDVVp VXU QRV FDPSDJQHVª 3HWLW  
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jendetsu izandako jokaera, jai-egunari edo aldian behingo okasioei
aparteko distira ematen ziena, ahultzen, bakantzen eta «bazterreko» biKXUW]HQ DUL ]HQ  LQJXUXDQ /DSXUGLNR NRVWDOGHDQ EHGHUHQ¬  
Galera hori ez zen kirol alorreko jatortasun etnolinguistikoaren kontua
VRLOVRLOLN +RUL EDLQR RLKDUW]XQ ]DEDODJRD ]XWHQ SLORWDSDUWLGD KRULHN
HXVNDOGXQHQKDUUHPDQVDUHHQNRQILJXUD]LRDQ1RUEHUHKHUULD]EDLODUD]
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
KHJR¬  3LORWDMRNRDNEHKHUDHJLWHDUHNLQEDWHUDHVNXDOGXQHXVNDOGXnen arteko harreman-sare zabalago horiek ere ahulduz zihoazen.
E  'DQW]DMDX]LDN HWD NDQWXDN HUH EHKHUDQ]NR ELGHDQ DELDWXULN ]LUHQ
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 jakinen azken gordeleku. Batzuen ustez abiada bizian ari zen kantu-xaramelen galera hori gertatzen: «nehork kasik ez dazki gehiago gure aitzinekoek emaiten zituzten kantu zaharrak eta guziz kantika ederrak
(OL]DQEXUX    'DQW]HQ NDVXDQ DUH IHQRPHQR DUJLDJRD GXJX
begien bistan: herri-giro arruntean ohiko jolasbide ziren izatetik
atzerritarrei begira egindako folklore-azalpen exotiko izatera pasatzen
hasiak ziren: hots, eskualdunen osaera soziokultural eguneratuaren
xDEDUGXUD[DKDUSHULIHULNRELKXUW]HQ¬  8QHEDWHWLNDXUUHUDGDQW]D
onak esistituko ziren alde batetik, zenbaiten esanean, eta txarrak
¬   Elizgizonen
(OL]JL]RQHQ MRNDHUD
jokaera H]
ez zen
]HQ horretan
KRUUHWDQ zeharo
]HKDUR alde
DOGH batekoa.
EDWHNRD Egia
(JLD da
GD haietariko
KDLHWDULNR askok,
DVNRN
Zaldubi buru zelarik, estimu handitan zuela pilota-jokoa eta, oso begi onez ikusteaz gainera, bai
SLORWDQHJLWHQHWDEDLKDUWD]LGD]WHQMDNLWXQKDQGL]HOD LNXVDGLELGH]=DOGXELUHQ1894ko Notice
sur le Jeu de Paume au Rebot, jeu national des Basques  (] ]XWHQ RUGHD QRODQDKLNR HWD EDWH]
ere, edozein momentutan eginiko pilota-partida begi onez ikusten. Meza nagusi garaian eta aste
EDUUXDQHJLWHQ]LUHQSLORWDSDUWLGHQDUUDVNRQWUDULR]LUHQKDLHWDULNR]HQEDLW,NXV(OL]DQEXUX 
 ©+DPDUDOGL]NRQGHQDJDUULDJRDNGLUHSDUWLGDKRULHNHJLWHQGLUHQHDQLJDQGHWDQRIL]LRHWDNR
denboran, zeren gisa hortan galtzen baitute, emeki emeki, bai jokhariek bai behatzailek beren
fedea, duten erlijionea, eta hola baitzeie ezeztatzen bihotzean Jainkoaren beldurtasuna bera»,
HGRWD+LULDUW8UUXWLLQ$OW]LEDU
¬   ,NXV DGLELGH] =DOGXEL HWD 0LFKHO (OL]DQEXUX $]NHQ KRQHQ HVDQHDQ ©HVSDxROLN
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 NDQWXD 0XMLND   
¬   ,NXV 3LHUUH /RWLN NR (XVNDO 7UDGL]LRDUHQ )HVWHWDNR GDQW]DMDX]LH] LGD]WHQ DUL
GHODULN]HUGLRHQ©VRQVXOHWLQRVEDLODGRUHV  ORVKRPEUHVFRPHQ]DURQDPRYHUVHJUDYHPHQWH
D FRPSiV« 1R GHMDURQ GH RtUVH DFi \ DOOi DOJXQDV EHVWLDOHV ULVDV ²TXH EURWDURQ GH GHEDMR GH
VRPEUHURV HOHJDQWHV SHUR OD PD\RUtD GHO S~EOLFR KDVWD ORV H[FXUVLRQLVWDV PiV YXOJDUHV IXp
FRQTXLVWDGD \ SUHVWDED DWHQFLyQª +RQHOD MDUUDLW]HQ GX DXUUHUD[HDJR ©SDUD ODV FXDWUR HVWDED
DQXQFLDGD XQD GDQ]D GH OD DQWLJHGDG PLOHQDULD OD ©GDQ]D GH ODV HVSDGDVª SRU ORV MyYHQHV
PRQWDxHVHVGH*XLS~]FRD \PLHQWUDVVHKDFtDWLHPSRHUDSUHFLVRDOPRU]DUHQHODEDUURWDPLHQWRGHXQKRWHOHQWUHYLDMHURVGH WRGDV FODVHVª /RWL9,,, LQ 5RJHU DUJ   

,3$55$/'(.2 (86.$/*,17=$ ;,; 0(1'($5(1  0LNHO =DOELGH



EHVWHWLN¬   .RHVLVWHQW]LD KRUL H] ]HQ HJRQNRUUD RUGHD 'DQW]D
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 funtzioak galtzen ari zen, eta aski sinbolikoak eskuratzen. Antzeko ondorioak atera litezke, labur beharrez aipamen hutsean utziko baditugu
HUHJDUDLKRUUHWDNREHUWVRODULW]D]¬  HWDMDQ]NHUD]¬  
F  )DPLOLDUHQRVDHUDNKDLQEDWHDQHXWVL]LRQOHKHQJRHUDPROGHDULNDQSDñan batez ere, etxondoaren herentzi neurriak lagun zituela, famili
HJLWXUDEDVLNRDNEHUHNLQ]LWXHQHDQHUHRKLNRH]DXJDUULDVNR¬  
Europako bilakaera nagusia antzematen hasia zen ordea hemen ere:
IDPLOLD ]DEDOD¬   DKXOGX] MRDQD ]HQ HWD QXNOHDUUD LQGDUWX] (W[H
barneko hierarkia-egitura zurruna, zu/hi elementuen eta antzekoen
bereizketa menderik mende bizirik gordetakoa, ahultzen eta gesaltzen
DUL]HQKRUUHNLQEDWHUD¬  (]NRQW]DH]WHLHQLQJXUXNRPROGDHUDHUH
HUURHUURWLNDOGDWX]HQWDUWHKRUUHWDQ¬  
¬   'DQW]DRQDNHWDW[DUUDNEHUHL]WHQLDLRDJHQXHQQRODH]0LFKHO(OL]DQEXUX 
KXUU  ©H] GD HUUHWRULN H] GRNWRULN H] WKHRORJDOLN GDQW]D MDX]LDN PDGDULND GHW]D]NHQLN +RULHWDQ
ez da gaizkirik, ez gaizkiaren egiteko hirriskurik. Aldiz, dantza tzarrak dira kontra dantza guziak,
EDL HWD RUDLQR IUDQ]HVH] GHLW]HQ GLWXJXQDN OHV YDOVHV OH JDORS OD SROND OD JDYRWH DOOHPDQGH HWF
(UKRLWVXVLDN]DX]NLWDQKLW]GDQW]DHVSDxRO+DODQRODHOEROHURHOVDOWDUHORHO]DSDWHDGRHOMDOHR
HOIDQGDQJRODMRWDODPDODJHxDODJDFKXFKDHWFª+DODNRLNXVSHJLKHUWVLULNL]DQH]HWDIDQGDQJRD DVNL EHUWDNRW]DW KDUW]HQ ]XHQ 3LHUUH /RWLN EHVWDOGH KRQD ]HU GLRHQ +HQGDLDOGHNR HJRHUD]
©VXHQDODDOHJUHFKDUDQJDFRQQRWDVDYHFHVTXHLQGLFDQXQDLUHGHIDQGDQJR(QODRULOODIUDQFHVDVHEDLODHVWRFDGDYH]PHQRVGXUDQWHORVVLHWHDxRVTXHKDELWR\RDTXt(VWRVHYDUHHPSOD]DQGRSRUODVLQVXOVDVPD]XUFDV\SRUORVODQFHURVGHODVDIXHUDVª /RWLLQ5RJHU 
¬   %HUWVRVDLRDN EL]LULN GLUD  LQJXUXDQ HWD KHJRDOGHNR EHUWVRODULHQ SDUWHKDUW]HD
JHUR HWD QDEDUPHQDJRD GD EHUWDQ EDWH] HUH /DSXUGLNR NRVWDOGHDQ  $QWRQ $EEDGLDUHQ pertsuguduetako bertsoen kalitateaz eta freskotasunaz bada ordea kexurik, 1880 ingurutik aurrera. Kexugile nagusietako bat J. Vinson izanik kontuz hartu behar da balio-iritzi hori. Bertsogintzaren
beraren osasun-indarraz bezainbat, gehiago ez bada, bertsogintzaren bidez transmititzen ziren
LULW]LH] [XULHQDOGHNRLULW]LSROLWLNRH]EDWH]HUH  NH[DW]HQ]HQ RLKDQ]DLQHXVNDODULD
¬   =DOGXELUHQ KDXUGHQERUDQ HW[HDQ EHUWDQ HJLWHQ ]LWXHQ KHUULWDU [XPH DVNRN RKLNR
jantziak: berek egiten zituzten «beztimenda heien pharte bat edo anhitz, familiako linja guzia
bezala». Beztimendetan izandako xinpletasuna galdutzat ematen da handik hirurogei urtera. Ikus,
DGLELGH](OL]DQEXUX  6RNDOX]HD]XHQMDQW]LNRQWXDNHWDHPD]WHNLHQXUWHNRODQELGHD
HWD EL]LPRGXD QDEDUPHQ PDUNDW]HQ ©HW[H EDNRW[HDQ HUHLWHQ ]XWHQ OLKRD XUWKH JX]LH] /LKRDUL
behatzen ziren lan guziak, salbu ereitea, emaztek eginak ziren».
¬   ,NXV DGLELGH SDUH EDW EDL]LN H] HPDWHDUUHQ (OL]DQEXUX   ©DODED HW[HDQ
sartu ilhuna baino lehen, are amak errandako orduan», edota 1889: 50: «Afalondoan errosario
santua familian orok erran».
¬    LQJXUXNR IDPLOLD WUDGL]LRQDOD ]HQW]X ]DEDOHDQ KDUWXD H] ELRORJLNR KXWVHDQ
DJHUW]HQGX(OL]DQEXUXN  HW[HNRMHQGHDVHKLDNEDLHWDSDUHDQGLUHQDX]RNRSHUWVRQDN
ere, familia horren partaide dira.
¬   +RUUHQRLKDUW]XQ[RWLODGXJXHVDWHEDWHUDNR(OL]DQEXUXUHQDLSDPHQKDX  
«artzain zahar guziek zu erraten zioten Josep-i eta hark orori hi, to eta no».
¬   ©/H PDULDJH WHO TX·LO QRXV HVW GpFULW QH SHXW rWUH YX TX·HQ UHSURGXFWLRQ IRONORULTXH
RUJDQLVpHjWLWUHGH FXULRVLWpª %HUGpFR LQ /DILWWH,,, 
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G  (XVNDOHWDHUGDONXOWXUDNRQDKDVH]NRQW]DNHUHDVSDOGLW[RGDQLNLQGDUtzen hasiak ziren, kale-giroan eta erdi- edo goi-mailako gazteen artean
batez ere. Elearteko nahas-ezkontzak errazago egiten ziren, itxura
GHQH]HUOLMLRGLIHUHQWHNRJD]WHHQDUWHNRDNEDLQR©DXMRXUG¶KXLFHSHQGDQW RQ VH PDULH SDUWRXW R O·RQ WURXYH VRQ DYDQWDJH LO Q·\ D JXqUH
SOXV GH GLVWLQFWLRQV HQ FH VHQV HQWUH %DVTXHV *DVFRQV %pDUQDLVHV
HWF 0DOJUp FHOD WUpVGLIILFLOHPHQW WUpVUDUHPHQW XQH MHXQH ILOOH HW
VHVSDUHQWVFRQVHQWLURQWjXQHDOOLDQFHDYHFXQSURWHVWDQWª )UDQFLVTXH
0LFKHOLQ/*(9,; )HQRPHQRKRUL]DEDOGX]MRDQ]HQHUDEDW
eta horren bidez etxe-giroa erdalduntzen: 1900 inguruan ez zen hain
arraroa eskualtzale buruzagi zenbaiten haurrek eskuaraz egiten ere ez
MDNLWHD¬  
Oro har, eta labur bilduz, Europa osoko fenomeno zabala ari zen Eskual
herrira ere iristen: Gemeinschaft zaharraren galera eta Gesellschaft berriaren
JDUDLSHQD¬   +RUL GHODHWD Gemeinschaft-giroan osasun betean izandako
H]DXJDUULVR]LRNXOWXUDOEDW]XHNJDLQEHKHUDHWRUUL]LUHQ¬  HWDKRULHNEHKHUD
egin ahala, gorantz egin zuten beste batzuek. Kontsumo-zaletasunak, adibidez,
QDEDUPHQHJLQ]XHQJRUD¬   (OL]DQEXUXKXU %DLWDNXOWXUDLGDW]L
PRGHUQRDN HUH¬   /LEXUX DUUXQWDUHQ ]DEDONXQGH KRUL IUDQWVHVH] HJLQ ]HQ
¬   .RQWXKRUUHNJDUDSHQH]DJXQDL]DQ]XHQ,NXVDOGHEDWHWLNDQ)6DLQW-D\PHN
%URXVVDLQLLGDW]LD©9RXVDYRXHUH]TX·LOHVWGpFRXUDJHDQWGHYRLUTXHOHVHQIDQWVQpVj%LGDUWGH
QRWUH SUpVLGHQW ' HFUHSW  GH O·(VNXDO]DOHHQ %LOW]DUUD QH SDUOHQW SDV OH EDVTXH QL FHX[ GH QRWUH
DPLG·$ UFDQJXHV QpVj9LOOHIUDQTXHTXDQGOHXUSqUHSUpVLGHOH&RPLWpGHV)rWHVG·$EEDGLH
$K VL WRXW OH PRQGH IDLVDLW FRPPH YRXV 9,,,  3%  ,NXV EHVWHWLN /L]DUGLN ,SDrraldera 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,
DLVH ]LWXHQ KDW]HPDWHQ ]HQEDLW DUQRHWDQ WUXN HVNX NROSH EDW HPDQHQ ]DNRWHQDNª (OL]DQEXUX
 
¬   (]DXJDUULVR]LRNXOWXUDOKRULHQDGLHUD]OHDUJLDGXJX'XYRLVLQHNRKDPDUNDGDQ
1900 inguruan nekez bilatuko dugu, are idazle tradiziozaleen artean, Gemeinschaft-en hain goraiSDPHQ DUJLULN ©ODJXQGX L]DQ GLWXW KDX]RDN EHKDURUGXHWDQ +HNLQ JDQLN ODJXQW]D EHUDN L]DWX
ditut ene aldian. Ez dezazula erran: «gaizki heltzen denarentzat hanbat gaixtoago; antola bedi».
1RUEDLWDWKHNDW[DUUHDQLNKXVWHQEDGX]XHUUDQ]D]X©QLUHODJXQDODJXQW]DEHKDUUHDQGDJRDQHQ
natzaio esku ematera». Eta ongi eginen duzu eta zure aingeruak ekharriko du zure egintza Jainkoaren aintzinera eta Jainkoari etzaio ahantziko eta behar-orduan laguntzaileak igorriko darozkiW]X   -DLQNRDN HUUDQ ]XHQ ©(ONKDU ODJXQGXNR GX]XHª   -RUQDOWLDUUDN MRUQDOHWLN KD]L EHKDU
ditu bere haurrak, bainan hauzoak hauzoari esku ematea zor dio; saritzat izanen du bere aldian
KDX]RDUHQODJXQW]Dª 'XYRLVLQ  LQ   
¬   ©*XUH HJXQHWDQ QDKLDJR GXWH DVNR MHQGH [XPHN EHUHQ L]DWH JX]LD HNKDUUL VRLQHDQ
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
HGHUJDLOXH]EDLHWDPRGD EHUULNR PXEOHDOIHU HGR LUDXSHQJXWLNRH]ª (OL]DQEXUX  
¬   *HUWDHUD KRUUHQ WHVWLJDQW]D XJDUL MDVR OLWHNH KDQKHPHQ ©KRU VDUW]HQ GD (UODQGH
oihantzaina, prozeberbal bat eskuan»; «Jaun erretorak ukhan zizun meriatik paper bat»... Oro har,
hitzean oinarritutako kultura batetik idatzizkora pasatzen ari da gizartea, zenbait esparrutan.
©7ULVWDQHQ KLW]DN EDOLR ]XHQ SDSHU PDUNDWXDª KDOD GLR (OL]DQEXUXN OHKHQJR HJRHUD LGHDOL]DWX]
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KDLQEDWHDQ¬  JD]HWDNLUDNXUW]HNRRKLWXUD]DEDOGX]MRDQ]HQRURKDU¬  
+LJLHQHNRQWXDQQDEDULWX]HQDJLDQDXUUHUDSHQLNKDQGLHQHWDNRD¬  (VIHUD
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
KRUUHN JX]WLDN /HKHQJR JLGDULW]D DUJLD NRQSDUWLWX HWD ]HQEDLWHWDQ ELJDUUHQ
SODQR EDWHUD SDVD EHKDUUD JHUWDWX ]LW]DLHQ DSKH]HL 0LFKHO (OL]DQEXUXUHQ HVDQHDQ JLGDULW]DDX]LD VRUWX ]HQ KDLQEDW KHUULWDQ DSKH]HQ HWD PHGLNXHQ EHVWH
EDW]XHQ HVDQHDQ HUULHQWHQ  DUWHDQ ©0RUGH PHGLNX GHEDOGH SUHGLNX (] GLUD
guretzat doktorrak, bainan dira gure herrietako oilarrak». Antzera gertatzen
hasia zen, lehenxeagotik, herriko aphez-jendearen eta gobernamenduko eskolaPDLVXHQDUWHDQ©/DJUDQPD\RUtDGHORVPDHVWURVFXOWLYDED©UHODFLRQHVKRQRUDEOHVª FLHUWRV PDHVWURV KDFtDQ JDOD GH XQD JUDQ SLHGDG \ QR DOWHUQDEDQ VLQR
FRQ VDFHUGRWHV /RV FRQIOLFWRV HQWUH PDHVWUR \ FXUD HUDQ XQD H[FHSFLyQ 6LQ
HPEDUJR HQ +DVSDUUHQ XQ DJXGR FRQIOLFWR RSRQtD DO FOHUR \ D ORV PDHVWURV¬  ª +RXUPDWLQ/DVD 
Jan-edanean ere aldaketa nabarmenak gertatu ziren: kantitateari dagokioQH]DXUUHUDHJLQ]HQGXGDULNJDEH¬  $]NHQJRVHWHKDQGLDDUUDVH]DJXQD
EDLQDRLQDUUL]NR]HUW]HODGD]X]HQELOGX]+DQGLNPHQGHHUGLUDHPDQGDNRKLW]DH]GDOHKHQEH]DLQ
seguru; bai aldiz, sinaturiko dokumentua.
¬   +RUUHODNRDN ]LUHQ DQW]D Mystères de Paris, Le Parfum de Roma eta beste zenbait.
©,UDNXUW]DOHVDNª XJDULW]HQ KDVL ]LUHQ KRUUHOD ©GHV OHFWULFHVª ©(] GH]DNHWD EHJLHQ ELVWDQ VRIUL
neskato gazeta irakurtzalesak eta gutiago oraino roman-ak leitzen dituztenak». Bestelako aldaketa ohargarririk ere gertatu zen, halere, Elizanburuk bere liburu hori argitara eman ondoan: eskuDUD]NRDVWHNDULELDN EDWH]HUHEskualdunND]HWDNLNXVDXUUHUDJRKRULHQD]DOSHQD LUDNXUOHPDVD
ohargarria eskuratu zuten.
¬   %DGLUXGL 3pFDXW LNXVNDULDUHQ DUDEHUD  UD DUWH RVR EDNDQD ]HOD RKLWXUD KRUL
KHUULEXUXHWDKLULHWDWLNNDQSRUD*DX]DEHUDGLR(OL]DQEXUXNKDQGLNKDPDUEDWXUWHUD©/HKHQDJR
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 berriari: «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».
¬   $OGDNHWDKRUUHQLIUHQW]XDHUDNXVWHQGX(OL]DQEXUXNEHVWH]HQEDLWHWDQEH]DOD 
  ©$LWD IDPLOLDNR EDW]XN H]   DVNL LUDED] WHQ  EHUHQ HPD]WHQ HWD DODEHQ WXDOHWDUHQGDNRª
Balorazio objektiboago baterako ikus Patxi Altuna 1986.
¬   .DVXKRUUHWDQED]HQKDOHUHURONRQWXD]DSDUWHNRPRWLERULN©9HUVLyQGHOLQVSHFWRU
3DVWHXU©HOLQIOX\HQWHIDQDWLVPRGHDOJXQRVH[PLVLRQHURV\DUHWLUDGRV  GLVXDGtDDORVSDGUHV
GHFRQILDUVXVFKLFRVDODVTXHHOORVOODPDEDQ©LQVWLWXFLRQHVPRGHUQDVª\GHHQVHxDUOHVHOIUDQFpV
/D FODVH GHO PDHVWUR 5RTXHODXUH TXH HQVHxDED GHVGH KDFtD  DxRV HVWDED UHGXFLGD D GRV
DOXPQRVEDMRHOSUHWH[WRGHTXHQRVDEtDHOYDVFRSDUDHQVHxDUHVWHLGLRPDªª +RXUPDWLQ/DVD
 
¬   ,NXV NRQSDUD]LRUDNR(OL]DQEXUX
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HWD =DOGXELN EHUDULD] NDQWDWXD NR ©%HWKLUL 6DQWVª L]DQ ]HQ JXUH DUWHDQ¬   .DOLWDWHDUL GDJRNLRQHDQ HUH DOGDNHWD RKDUJDUULH] KLW] HJLQ OLWHNH
OHKHQ EDLQR KDUDJLMDOHDJR ELKXUWX ]HQ KDLQEDW HVNXDOGXQ¬   HWD EHUH HJXneko oturuntza dibertsifikatuz joan zen oro har. Barau-bijiliak ere apenas lehen
EH]DLQ]RUURW]HUUHVSHWDW]HQ]LUHQ¬  
Puntu nagusietariko batera garamatza barau kontu horrek: euskaldun fededun binomiora. Eskualdun fededunaren eredura edo, nahiago bada, iparraldean sarriago aipaturiko egiazko eskualdunDUHQSDUDGLJPDUD/HKHQHUUHIHUHQW]LD PRGXDQ (OL]DQEXUX    KDUWX EHKDU EDJHQX RUDLQJRDQ HUH ELVWDQ
da bere egiazko eskualdunaren definiziotik urrun zeudela 1900eko gizonHPDNXPH JHKLHQDN¬   ,GHDOL]D]LRD ]HQ (OL]DQEXUXUHQD QROD H] HWD KDQ
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,
EDORUHNRGHKRUULEHUHRVRDQHXWVLEHKDUULN+RULJDEHHUHSRVLEOH]HQIHGHGXQ
izaten jarraitzea.
+DOD JHUWDWX DO ]HQ" %L]LULN HXWVL DO ]LRQ HVNXDOGXQMHQGHDN HWD LQGDU
EHWHDQDXUUHNRHQNULVWDXIHGHDUL"*RJRUHXWVLDO]LRQ;,;PHQGHNR EDWH]
HUH HWLN DXUUHUDNR  ODLNRW]HXKROGHDUL" (UDQW]XQ HUUD]HQD EDGDNLJX
zein den: indar betean ez, baina bizirik zirauen kristau-fedeak. Bizirik eta,
zenbait aldetatik, indarberriturik. Zer neurritan egin zuen eskualdunen fedeak behera, eta erlijio-munduaren zer esparrutan? Elizanburu kexu zen oso
 OHKHQGLN=DOGXELEH]DOD  HVNXDOGXQHQIHGHDVRIULW]HQDUL]HQ
HUDVRD] HWD QR]LW]HQ DUL ]HQ JDLQEHKHUD] /HKHQHQJRDUHQ XVWHDQ   
euskaldun fededun binomioa ahultzen ari zen: «Jaun erretoraren nahigabea:
eskualdunen fedea ttipitzen ari da eta erlijionearekin joan dire fidelitatea edo
¬   *XUH DUWHDQ EDNDUULN H] WLN UD DUWHNR X]WDDOGL NDVNDUUHQ HUDJLQD (XURSD JHhienean antzeman zen eta zenbait lekutan, Irlandan bereziki, aparteko kalamitate-iturri gertatu.
¬   ©(JXQJRHJXQHDQKDUDJLIUDQNRLUHWVLQDKLGXWHQDNJL]HQGXNRGLUHHGHUNLEX[HULDQ
SLNDWXDNL]DQEHKDUEDOLUDEH]DODª (OL]DQEXUX,NXVRUREDW +DUDJLMDOHDJRELKXUWX L]DQDUHQ NRQWX KRUL KLVWRULDODUL SURIHVLRQDOHN HJLD]WDWXULN GXWH JHUR]WLN +RUUHODNRHWDQ H] ]HELOHQRNHU+D]SDUQHNRVDOOHWDUUD
¬   $VWHURNR EDUDXELMLOLHL JDUL]XPDJDUDLNRDN HUDQWVL EHKDU ]LW]DL]NLHQ JDUDL EDWHDQ
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»
(OL]DQEXUX FIAdvent 
¬   *RJRUDWX egiazko eskualdunaren definizioa, Elizanbururen baitan, zein den: ikus
W[RVWHQKRQHQ,,,SXQWXD2KDUW]HNRDGDegiazko eskualdun horren ezaugarrien artean ez dela
VDUW]HQ HVNXDUD] PLQW]DW]HD 6HJXUXW]DW HWD GXGD JX]LWLN DW HPDWHQ ]XHODNR DJLDQ DUH JHKLDJR
eskuarazko argitalpen batean, irakurle guztiek ezinbestean eskualdun izan behar zutelarik. Ez da
hipotesi posible bakarra, ordea.
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leialtasuna bera ere». Guztiak ez ziren ordea iritzi bereko. Ikuspegi integraWX HWD RUHNDWXDJRD DJHUL ]XHQ HVDWH EDWHUDNR /DSHLUH EDWHN %HUH KLW]HWDQ
HVDQLN  LQ    ©ED]WHU JX]LHWDULN HQW]XWHQ GD  JXUH HVNXDO
KHUUL PDLWHDQ EHUW]HWDQ EH]DOD )HGHD LOKXQW]HQ WWLSLW]HQ JDOW]HQ KDUL GD
/HJH ]DKDUUHNR JLULVWLQR HVNXDOGXQ KDQGL KRUUHOD GHLW]HQ ]LWX]WHQ JXUH DLWHN 2UDL HQW]XWHQ GXJX ©MRDQ GLUH GHQERUD KRULHN 1RQ GD HWD ]HU ELOKDkatu da gure Aiten fedea? Egunetik egunera, ilhunduz eta flakatuz doha».
2VRNL HJLD RWKH GD JDX]D KRUL"ª (]HW] GLR /DSHLUHN DUURVDULR VDLQGXD
amodio handian da, Bihotz Sakratuaren aldeko debozio amultsua indartsu
GDJR HWD EDWH] HUH KRU GDJR NRPXQLR VDLQGXDUHQ SUDNWLND XVXD¬  . Badira halere, bere esanean, «tristeziazko arrazoi handiak: fedea flakatzen ari
GD (VNXDO KHUULDQ +RUL HJLD GD DLQLW]HQW]DW HWD JX]LHQW]DW EDGD KRU PHKDtxua». Eguneroko berrikuntza sotiletan aspalditxo antzematen hasia zen,
nolanahi ere, fede-ahultze hori: mirakuiluenganako sinesmenean, adibiGH]¬   +LULDUW8UUXWLN HPDQJR ]XHQ KDQGLN XUWHEHWHUD RKL EH]DLQ EHJL
HUQH] ODVWHU HWRU ]LWHNHHQ HV]HQDULRDUHQ EHUUL +LULDUW8UUXWL 9, LQ
$OW]LEDU DUJ   
Zer esan, azkenik, euskaltzaletasunaz beraz? Gora egin al zuen XIX.
PHQGHDUHQELJDUUHQHUGLDQ"HNRHGRHNRHJRHUDQPDQWHQW]HQDO]HQ
1900 inguruan? Gainbehera etorri al zen? Ustez baino konplikatuagoa da
galdera horiei erantzutea. Erantzun zuzenak «zer, non eta nork» bereiztea eskatzen 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 bilakaHUD] HEDOXD]LR EDNDUUD HJLWHD +RUUHWD] JX]WLD] VHJXUX VDPDU HVDQ OLWHNHHQD
ene ustez, honako hau da:
¬   $OGHNR HWD NRQWUDNR JHUWDNDULDN LNXVWHQ ]LWXHQ (VWHEDQ /DSHLUHN H] NRQWUDNRDN
bakarrik. Aldekoetan, apaizek beraiek eragin bizia zuten. Bere hitzetan esanik, «Eskual herrian,
NKDUULN EHURHQD DSKH]HN HNKDUW]HQ GXWH +LUX JDX]D HJLQ GLUD D]NHQ XUWH KDXWDQ SUHGLNDWX] HWD
arimetan sarraraziz:
D  DOGDUHNR VDNUDPHQGXDUHQ DPRGLRD HWD NRPXQLRQH VDLQGXDUHQ SUDNWLND XVXD HVNXDOGXQ
giristino onak ikusi ditugu ardura mahai saindurat hurbiltzen;
E  %LKRW] 6DNUDWXDUHQ DOGHNR GHER]LR DPXOWVXD H] GD RUDLQ HW[HULN HWD IDPLOLDULN %LKRW]
6DNUDWXDUL NRQWVHNUDWXD H] GHQLN $LWD EHQHGLWDQR HVNXDOGXQ EDWHN -RDQDWHJLN"  EHUH
bihotz eta amodio guzia lan horretan emana du; eta
F  $UURVDULR 6DLQGXD $PRGLR KDQGLDQ GD HWD HUUDQD HJXQ RUR] RVRD H] EDGD SDUWH EDW
bederen, familia giristino guzietan».
+LUXGHER]LRKRULHWDQDSKH]HVNXDOGXQJX]LHNNKDUHGHUUHQDDJHUWXGXWH+RUUHWDQDXUUHUD
egin da, itxuraz. Atzerapausoak eta arriskuak ere hor daude, ordea: «Eskual herrian, bertzetan
EH]DOD)HGHDNRUGRNDWXDGDKHPHQHUHVDUW]HQGLUHOLEXUXHWDJD]HWDW[DUUDN-DLQNRDH]GHXVHQtzat atxikitzen dutenak, Aita Saindua eta Eliza burlatzen, Erlijioneko gauzak eta Aphezak oinen
SHDQ HPDLWHQ 1LN HUH ]XHN EH]DOD LNXVL GLWXW JXUH (VNXDO KHUUL PDLWHDQ -DLQNRD HWD GHEUXD
RQJLDHWDJDL]NLDHOJDUUHNLQJHUODQª /DSHLUH 
¬   (OL]DQEXUXNEHUDNSODQWHDWXULN]XHQMDGDQLNSURWDJRQLVWDEDWHQDKRWDQMDUULD]EHUULNXQW]DKRUL    ©EDW]XHQDUDEHUDPLUDNXOXDNLQSRVLEOHGLUDª
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D (VNXDOGXQMHQGH [HKHDN H] ]XHQ ;,; PHQGHDUHQ OHKHQ HUGLDOGHDQ
berariazko euskaltzaletasunik ageri. Eguna joan eta eguna etorri eskuaraz, eskuara hutsez ari zena ez zen ezinbestean, iritziz eta sentieraz,
HVNXDOW]DOH +DXUGHQERUDQ KRUL EDNDUULN LNDVL ]XHODNR HWD IUDQWVHVH]
edo kaskoinez ez zekielako egiten zuen haietariko hainbatek eskuaraz
HVNXDUD] EDNDUULN  H] HVNXDOW]DOHWDVXQDN HUDJLQGDNR LQSHUDWLER PRUDOD]HGRGHOLEHUDPHQGXLGHRORJLNRD]¬  *XW[L HWDDVNLELGHQDEDU 
ideologizaturiko eskualtzaletasuna zen 1850 inguruan, oro har, eskualdun-jende xehearena.
E $VNL HVNXDOW]DOHWDVXQ LGHRORJL]DWXD DJHUL ]XHQ DOGL] SURWRHOLWHDUHQ
EDLWDNR]HQEDLWELGHJLOHN;DKREDWHNNDVX¬  
F +DUUHPDQ HVWXD ]XWHQ HONDUUHNLQ SURWRHOLWH KRULHN  LQJXUXDQ
euskalgintzari dagokionean, nahiz eta gainerakoan oso konstelazio
LGHRORJLNRGLIHUHQWHHWDQPXJLWX¬  
G  LQJXUXUDNR DOGL] DVNL DOGDWXULN DJHUL ]LUHQ JRLNR NRQWX KRULHN
Protoelite jakinetatik aparte eskualtzaletasuna zabaldu egin zen, hein
batean, klase hiritar berrietara eta, azkenik, herritar xumeen artera.
H (VNXDOW]DOHKRULHNH]]LUHQRUGHDJX]WLDNHVNXDOGXQHVNXDOGXQ]LUHQHN
ere ez zuten, gainera, nagusiki eskuaraz egiten: ez etxean eta ez gizarte-bizitza zabalean.
I (VNXDOW]DOHWDVXQDN DOGHUGL EL HUDWX ]LWXHQ JHUR HWD QDEDUPHQDJR [Xrien eta gorrien alorreko alderdiak. Zaldubiren gazte-denboran ez bezala, eskualtzale xurien eta gorrien arteko harremanak mingosturik
zeuden oso 1900 inguruan. Eskualtzale-adar bakoitza nor bere bidetik
]HELOHQDVNRWDQ'RQLEDQH/RKL]XQHQELOGXULN]LUHODULN[XULDNDQ
biltzar paraleloa egin zuten gorriek Saran. Alderdi biak biltzar berean
HONDUW]HDORUWX]HQNDVXEDNDQHWDQHUH +HQGDLDQHDQHWD+RQGDUULELDQDQEHUH]LNL DUUDVKDVHUUHWX]LUHQ[XULDNHWDJRUULDN¬  
¬   (] GD KDLQ JDX]D ]DLOD JDUDL KDUWDNR HJRHUD] KRQHODNR DLSDPHQLN MDVRW]HD ©PLQW]D
]DNL]NLJXHVNXDUD]EDGDNL]XJXN IUDQWVHV DUUDV JXWL GDNLJXODª (OL]DQEXUX  
¬   ;DKR H] ]HQ EDNDUUD MDNLQD %HOW]XQW]HNR NRQGHD HVDWH EDWHUDNR PXOW]R KRUUHWDQ
sartzekoa genuke erabat.
¬   +DUUHPDQHVWXDL]DWHDNH]GXHVDQQDKLEHWLRQJLHONDUKDUW]HQ]XWHQLN*DX]DMDNLQD GD HVDWH EDWHUDNR ;DKR HWD 'XYRLVLQ H] ]LUHOD HONDUUHNLQ RQJL NRQSRQW]HQ 3DWUL 8UNL]XN
DD]NHQLWXUULD/DILWWH DVSDOGL[NRD]DOGXDGXHVDWHEDWHUDNR'XYRLVLQHQ;DKRUHQJDQDNR JDL]WDNHULD ©PHUNDWXHJXQD ]HQ +HOHWDQ$UUDWVDOGHD 3OD]D JX]WLD MHQGH] EHWHD HWD ;DKR
EHUH SURJUDPD SROLWLNRD  DXUNH]WHQ DUL ]HQ XQHDQ 'XYRLVLQHN H]LQ SDLUDWX] KDUHQ KLW]DN HWD
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
]HQ'XYRLVLQEHUUL]NDUJXODQWKDLHWDULNREDW ]HQ
¬   %L]LNLKDVHUUHWX]LUHQHWDLDKDQND]JRUDMDUUL]XWHQEskualtzaleen 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.
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Alderdi bien arteko zubigilerik ez zegoen ia, adin batetik beherakoen
artean: salbuespen ohargarria zen, alde horretatik, Zaldubi. Eta
J /HKHQJRDEDLQRODQGXDJRD]HQLGHRORJLNRNLHWDRSHUDWLERNLDNWLEDWXagoa, 1900 inguruko eskualtzaletasuna: eskualtzale izateak eskubide
eta eginbehar jakinak ezartzen zituen, hainbaten ustean.
/DEXUELOGX]HVNXDOW]DOHDNDVNRW[R]LUHQLQJXUXDQHDQEDLQR
hagitz gehiago, kongresu-biltzarretan eta festetan ageri zen jendetza kontuan
hartzen bada. Baina eskualtzaletasun berri horretan oso ikuspegi eta konproPLVRPDLOD GLIHUHQWHNR MHQGHD ELOW]HQ ]HQ +RUWLN H]LQ GD RQGRULR KDQGLULN
DWHUD+DVLHUDKDVLHUDNRJDOGHUDULKHOGXEHKDU]DLRNRQWXKRULHNRQJLDUJLW]Hko: trasformazio soziokulturalaren baitan zer neurritan lortu zen mende-erdi
hartan ohiko bizimodu tradizionalari, bizimodu haren ezaugarri nagusiei bereziki, bizirik eustea? Zer neurritan lortu zen transformazio autorregulatua,
«zaharra eta berria» modu berezian uztartuko zituena? Galdera bi horien
EDWH] HUH ELJDUUHQDUHQ  HUDQW]XQHDQ GDJR NODEHD DWDO KRQHWDQ ]HUW[REDLW DUgitu nahi izan dena.

IV.2. Hizkuntzaren erabilera
Eskuara gorde, artatu, galtzerat ez uztea: hori izan zen Zaldubiren bizidenborako euskalgintzaren helburu nagusietako bat, nagusia ez bada, ipar eta
KHJR /RUWX DO ]HQ KDODNRULN ,SDUUDOGHDQ" /RUWX DO ]HQ EHUH]LNL HVNXDOGXQ
MHQGHDHJXQHURNRMDUGXHUDDUUXQWHDQHXVNDUDWLNIUDQWVHVHUD ]HQEDLWNRQWHVWXWDQNDVNRLQHUD H]PLQW]DOGDW]HD"/RUWXDO]HQKRUUH]D]JDLQHUDRUGXUDDUWH
EHUHDN L]DQGDNR MDUGXQHVSDUUX EDW]XHWDQ HOL]DQ EHUH]LNL  HVNXDUDN EL]LULN
MDUUDLW]HD"/RUWXDO]XHQHVNXDUDNMDUGXQHVSDUUXDJHUELGHHWDVLWXD]LREHUULULN
eskuratzea? Zein eskualdun-motak jarraitu zuen eskuaraz egiten, zer jardunesparru eta zein harreman-saretan? Zein mintzaldatu zen? Balantzea gazi-ge]D]NRDGDRUDLQJRDQHUH+RUUHOD
Belaunez belauneko perspektiba zabalean atzera egin zuen, oro har,
HXVNDUDUHQ HUDELOHUDN +LULDUW8UUXWL OHNXNR DUJL HWD ILGDJDUULD JHUWDWX
]HQ¬  2QGR]RQGRNRKLUXEHODXQDOGLHQDUWHNRlanguage shift-en lekukotza
]X]HQDHPDQ]LJXQEHUDN©*DLQH]JDLQRURKDUWX](VNXDO+HUULJX]LDLQJXUXDQ EHJL]WDW]HQ GXJXODULN   DLWRUWXUHQ GDXWD]XH EDGRDOD HVNXDUD JDOW]HUD
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
¬   (] ]HQ QRODQDKLNRD +LULDUW8UUXWLUHQ GHVHVSHUD]LRD KDLQEDW MHQGHN H] EDLW]XHQ
LNXVWHQ HXVNDUD HWD HXVNDO NXOWXUD  JDOW]HNR DUULVNXDQ ]LUHQLN (] MHQGH DUUXQWDN MDEHW]HQ ]LUHQ
gainbehera horretaz eta ez, antza, horretaz jakitun izateko motibo argia zukeen pertsona jantziago
askotxo.
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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
HVNXDOGXQHVSDxROJD]WHDN HVNXDUDXW]L] HVSDxROJDUEL
Datozila español-eskualdunak mendiez hunaindirat: guk heientzat bezenbat erraiteko badukete heiek guretzat. Ezen gutartean ere ondikotz ikusgarri
bera dugu begien aitzinean: zaharrak dire bakarrik beti eskuaraz mintzo. Bitarte adinekoak erdi eskuaraz, erdi frantsesez. Gazteriak ere badauka oraino
KHLQ EDW HVNXDUD )UDQWVHV KRUWDQ WUHEH GHOD HUDNXWVL] JHUR QDKLDJR GX HVNXDUD]PLQW]DWXJXWDUWHDQKRJRLKRJRLWDKDPDUXUWHWDNRJL]RQJD]WHDN+DQGLN
EHKHLWLNRDNOHUUDNRUUDJRGLUHIUDQWVHVKRUWDUDW%DLQDQKDXUUDN"+DXUUDNDVNR
tokitan osoki frantseserat eroriak dire. Ala frantses polita derabilate mihietan!
Zer nahuzue ordean, uste badute jaunago direla eskualduntasuna utzirik fran[LPDQ ELODNDWX]" +LULDUW8UUXWL LQ Eskualduna   ©(VNXDUD
)UDQW]LDQª HWD ©3DXYUH EDVTXHª LQ Eskualduna   LQ$OW]LEDU
HWD 
%DW]XHN H] GLUD DW]HUDELGH KRUUHWD] MDEHW]HQ $OGL] +LULDUW8UUXWLUHQ
ustean argi dago baietz, eskuara galtzen ari dela: «batzuek irri, bertzek beltzuri 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
EXUX HOHNHWD QLQGDJRQ 3DXYUH EDVTXH *DL[R HVNXDUD 1RUN QRL] DUWH QROD
EHJLUDWXNRKXRVRNLJDOW]HWLN")UDQWVHVHWDNDVNRLQVRODVELKXUULEDW]XEDL]LN
H] GX]X HQW]XWHQ DVNR HVNXDOGXQHQ DKRWLN 1HKRU H] GD JHKLDJR HVNXDUD
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 zozokeriaz, ustez ederrago den».
+RUL EDLQR JHKLDJR HUH HJLWHQ GX -HDQ +LULDUW8UUXWLN¬   +L]NXQW]DUHQ
galera zergatik gertatzen ari den galdetzen dio kazetariak bere buruari, eta eranW]XQ]DEDOKDXHPDWHQGX¬  ©(VNXDOGXQRNJHXURNJDOW]HQGXJXHVNXDUDHGR
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
(VNXDO KHUULDQ *XUH ELGHDN HW[HDN ED]WHUUDN RUR EL]DUGXQ ND[NHWDGXQ«QRUN
daki nor, eta zer, eta nondik hona etorritako batzuez beteak ditugu. Urrats bat ez
dezakegu egin Donibane-Ziburuko itsasaldetik Santa Garaziko mendi-zokoetaraino, jaun eta andre franximant zenbaitekin topo egin gabe.
¬   Eskualduna DVWHNDULD9,,,
¬   +LULDUW8UUXWLUHQMDWRUUL]NRDUWLNXOXDHJXQJRLGD]PROGHUDHJRNLWXGD]HUW[REDLW RUWRJUDILD]KHJRDOGHDJRNRPRUIRORJLD]HWDDEDU WHVWXDUHQLQWHUSUHWD]LRODQDJHKLHJLH]HUDJR]WHNR
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(JXQRWDQ 'RQLEDQHQ ELOGXDN GLUD )UDQW]LD JX]LWLN JL]RQ DUJLWX EDW]XN
(VNXDO +HUULD H]DJXWX QDKL GXWHQDN 1DKL OXNHWH MDNLQ EHUHQ EHJL] LNXVLULN
HWDEHUHQEHODUUL]HQW]XQLNQRODNRDNGLUHQHWD]LUHQ(VNXDO+HUULNRJL]RQHWD
emazteak; nola bizi ziren, nola mintzo, nolako egoitzetan eta nolako apainduretan. Zerk duen edo zuen egiten bereziki eskualdunaren eskualduntasuna.
%D]HQRUGXDEHQHWDQMDNLQWVXHQELONXUDKRUL(VNXDO+HUULDQHJLQ]HGLQ=HUHQ
HWD EHUDQGX JDEH EHOGXU L]DWHNRD GD (VNXDO +HUULDUHQ LW[XUD EHVWH HGR]HLQ
lekuren antzekoa izango dela. Bizirik dirauen artean azter dezatela beraz, eta
EHUHQ OLEXUXHWDQ H]DUUL « RURLSHQ PRGXDQ +HPHQGLN JXW[LUD EHKDUEDGD
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 aipatu duguna, bazter-herri erdi-eskualdun erdi-gaskoi direnetan gaskoia ari
]DLJX QDJXVLW]HQ %DLQD JDVNRLD] DSDUWH EHVWH HWVDLULN HUH EDGXJX 1RU" *X
JHX(VNXDOGXQRNJHXURNJDUDHVNXDUDUHQHWVDLHVNXDUDUHQJDOW]DLOH  1RU
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
KDQGLDJRULN (VNXDO +HUULDUHQ ED]WHUUHWDQ ]HLQ HUGLDQ KHUUL KDQGLHWDQ ]HLQ
ttikietan, eskola-arduradun horiek guztiak baino. Denak dira berdintsu edota,
L]DWHNRWDQHUHHVNXDUDUHQDOGHJHKLHQHJLQEHKDUOXNHWHQDNGLUD QRODHVDQJR
GXJX"  HVNXDUDJDWLN JXW[LHQ D[RODW]HQ GLUHQDN (VNXDUD JDO GDGLQ HGR JDOGX
ez dadin, ça leur est bien égal EHUDLHLERVWD[ROD 
Ez naiz mintzo sortzez eskualdun ez direnez edo eskuaraz hitzik ere ez
GDNLWHQH] +RULHN WUDED HGR HUDJR]SHQ GXWH HVNXDUD HWD H] GXWH H]NXWDW]HQ
HUH WUDED HWD KLJXLQ GXWHOD ©ORX %DVTXH OD %DVFRXUDLOOHª (VNRODDUGXUDGXQ
HVNXDOGXQH]PLQW]RQDL](VNXDO+HUULNRH]8W]GLW]DJXQED]WHUUHUDJREHUQDmenduko 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,
EHUH] ]HU OLW]DWHNH ]X]HQDJRULN L]DQ HUH (VNXDO +HUULNR KDXUUHN HVNXDUD]
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-
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OHWDQ)UDQWVHVSL[NDEDWLUDNDWVLEDLEDLQDHVNXDUDOHKHQLNHWDEHKLQ(VNXDraz otoitzak, eskuaraz dotrina, eskuaraz elizako kantuak.
'HXV H] GD ELW[LDJRULN H] QDUGDJDUULDJRULN EDL]LN HWD (VNXDO +HUULNR
zenbait herritan igandez neskatxa gazteak elizan kantuz frantsesez aditzea
EDLQR(WD]HUNDQWXDN(WDQRQ-DLQNRPDLWHD&HTXLpWRQQHOHSOXVHQFHFL
FHQ·HVWSDVO·DEHUUDWLRQGHVHVVDLQWHVIHPPHVF·HVWODSDWLHQFHRXO·LQGLIIpUHQFHGHFHUWDLQVFXUpVª
Goiko azalpenok irakurrita, ezin ukatuzko gertaera baten aurrean gaudela
dirudi. Zer neurri eta zer dimentsio du ordea, benetan, gertaera horrek? Bere
LQJXUXNRNDVXMDNLQH]DULGD+D]SDUQHNRND]HWDULDKHUULMDNLQDNGLWXJRJRDQ
eskualde osoez dihardu edota Eskual herri osoko fenomenoa deskribatzen ari
GD"©(VNXDO+HUULNR]HQEDLWKHUULWDQªGLRHQHDQQRQDULGDMXVWXMXVWXHVNXDUD
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 Eskual 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 elaboraturik. 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
]HKDW]HQD¬   ©(VNXDUD DLSKDW]HQ GXDQD] JHR] HQLWDNH HRQ HUUDQ JDD JDOW]HNR LUULVNDQ GHOD (VSDLQLDNR (VNXDOKHUULHWDQ EHUH]LNL 1DIDUURDQ HWD %L]NDLDQ OHKHQ HVNXDUD] PLQW]R ]LLQ DQKLW] RDL HVSDxROH] PLQW]R GD )UDQW]LDNR
eskualherrietan nahiz gue mintzaia zaharra oai artio aski azkar den, halee
]RPEHLW OHNXWDQ JDOW]HQ kL GD KDOD QROD (QGDLDQ 'RQLDQH=LEXUXQ 'RQDSDOHXQ HWD 0DXOHQ +LUL KRULLWDQ EDGLD KDXU IUDQNR DLWDPDN HVNXDOGXQDN WLX]WHQDN HWD HVNXDUD H]WDNLWHQDNª 3LHUUH %URXVVDLQ  LQ ;DUULWRQ D
  %URXVVDLQHQ DUDEHUD EDOLWHNH HVNXDUDUHQ XQH KRUUHWDNR JDOHUD +LULDUW
Urrutik uste zuena baino apalagoa izatea, intentsitatez edo erritmoz. Erritmo
kontuak alde batera utzita garbi dago, ordea, galeraren gune nagusiak non
GLUHQ/DSXUGLNRNRVWDOGHDQ'RQDSDOHXQHWD0DXOHQ,QIRUPD]LRKRULNRQWVLVtentea 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.
¬   %HUH JDUDLDQ +D]SDUQHNR PHGLNXDUL HJLQGDNR ]LQWDJUDED]LRWLN DWHUHD GD HUDQW]XQ
KRUL+RUUHJDWL[HGDJR KDLQ HUD EHUH]LDQHPDQD
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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
KDQGLkL MDUUDLNLW]HQ ]DNR DOD EH]WLW]HNR PDQHUDQ DOD PLQW]DW]HNR PDQHUDQ
Eskualherriko jende handiek miiku, aphez, notari, abokat aspaldian eskuara
utzi dute frantsesez edo españolez artzeko eta hek bezala iteko jende xehiak
HUHkLGLDIUDQWVHVH]HGRHVSDxROH]PLQW]DW]HQDKDOGXWHQHDQª 3LHUUH%URXVVDLQLQ;DUULWRQD ,QIRUPD]LRKRULHUHDVNLNRQWVLVWHQWHDGD
teoria soziolinguistikoarekin, batetik, eta beste zenbait iturritako datuekin
EHVWHWLN +DQGLN VHL XUWHUD KRQHOD LGD]WHQ GLR DGLELGH] $OEHUW &RQVWDQWLQ
PHGLNXDN %URXVVDLQL ©EHDXFRXS GH QRV FXUpV WURXYHQW SOXV FRPPRGH GH
SDUOHUHWG·pFULUHHQIUDQoDLVª &KDUULWWRQD +RWVJRLPDLODNR
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 egiWHWLNHWDEDLEHUH]LNLLGDW]L]¬  +HUULWDU[XPHDNJRLNRHLEHJLUDEL]LGLUD
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
VHJLW]HQ ]LUHQ QDJXVLNL SUHGLNXDN NRIHVLRD HWD NDWH[LPD HUDNDVWHD HUH¬  
+DUUHPDQVDUH VXSUDORNDOHWDQ HUH EL]LULN MDUUDLW]HQ ]XHQ HVNXDUDN ]HQEDLW
NDVXWDQ 'RQLEDQHNR HWD +D]SDUQHNR PHUNKDWXHWDQ EDLWD *DUUX]HNR HWD +Hletako ferietan ere, salmentarako tratu-hizkuntza izaten segitzen zuen eskuarak,
EHUWDUD ELOW]HQ ]LUHQ HVNXDOGXQHQ DUWHDQ +RWV RKLNR LQWHUDN]LRHVSDUUX
DUUXQWHWDQ HGR LQIRUPDOHQHWDQ HW[HDQ DX]RDQ KHUULDQ ODQHDQ ODJXQDUWHDQ
PHUNDWXDQ MDUUDLW]HQ]XHQHVNXDUDNLQGDUWVXHQ
¬   %URXVVDLQHN/DFRPEHUL ;DQ ©*XNEHUW]HNEDLQRHVNRODJHKLDJRGXJXQHNHWD
eskuarari atxikiak garenek, behar ginuke usu eskuaraz izkiriatu, erakusterat emaiteko eskuara ez dela
ED]WHUUHUDWDXUGLNLW]HQDKDOGHQPLQW]DLUDEDWSLOW]DUEDWHQSDUHª LQ&KDUULWWRQD 
¬   (]HUDEDWGRWULQDHUGDUD]LUDNDVWHQKDVLDN]LUHQNULVWDXHVNROHWDQEHUWDQNR
GHEHNXDUHQDXUUHWLNHUH 3HWLW ©,OSDUDvWTXHGDQVQRVpFROHVOLEUHVPrPHHWVXUWRXW
GDQV FHOOHV GLULJpHV SDU GHV UHOLJLHXVHV OH FDWpFKLVPH HVW DSSULV HQ IUDQoDLV /·Eskualduna FH
YDLOODQW GpIHQVHXU GH QRV PRHXUV HW GH QRV WUDGLWLRQV HW 0 O·DEEp +DULVWR\ OH GpYRXp FROODERUDWHXUGHPO·DEEp'XEDUDWRQWIDLWHQWHQGUHjFHVXMHWXQHpORTXHQWHSURWHVWDWLRQTXLDWURXYp
O·pFKR GDQV OH FRHXU GH WRXV QRV FRPSDWULRWHVª (UD EHUHDQ HOL]DNDQWLNDN HUH HUGDUD] HJLWHQ
hasiak ziren zenbait elizatan. Berariazko debekurik etorri aurretik ere euskaratik frantseserako
mintzaldaketa gertatzen hasia zen, beraz, elizaren alor horretan.
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%HVWHULNGD+IXQW]LRHQDORUUHDQ]HUJHUWDW]HQDUL]HQNRDGURQDEDUUDJRD
irudikatu behar da hor, eskuararen presentzia mugatua delarik onenean, eta
KXWVDUHQKXUUHQJRDEHVWH]HQEDLWHWDQ(OL]DQKRUUHOD/PDLODQEL]LULNMDUUDLWX
DUUHQ QHNH] HXVWHQ ]LRQ HVNXDUDN OHKHQJR QDJXVLWDVXQ ]DEDODUL¬   $UH
okerrago joan ziren gauzak eskolan: atzera egin zuen hor, oro har, eskuararen
presentzia ñimiñorik ñimiñoenak; pasabideko elebitasun frantses-alderanzkoak
EHUDNHUH¬  HUHDW]HUDELGHDKDUWX]XHQ$OGL]SUHQWVDQHWDEHVWHODNR]HQEDLW
DUJLWDOSHQHWDQ DORU HUOLMLRVRDQ ]HLQ SURIDQRDQ  ©EHUH OHNXDª HJLQ ]XHQ HVNXDUDN OHNX PHKDUUD RUR KDU EDLQD H] KXWVDUHQ KXUUHQJRD +DQGLN JXW[LUD
WLN UD EDWHWLN HWD HWLN DXUUHUD JHUR¬   KRUUH]D] JDLQHUD JRUDOGL
QDEDUPHQD L]DQJR ]XHQ DVWHNDULPXQGXDN¬   /LWHUDWXUDQ HUH JRUDQ]NR MReraz 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 estudio-lanak, denak edo ia denak frantsesez egiten segitu zen, bestalde. KorresSRQGHQW]LD HUH HUGDUD] IUDQWVHVH]  HJLQ RKL ]HQ HVNXDUNL¬   + HVSDUUXD
frantsesarena zen 1900ean, nagusitasun handiz.
/DEXU ELOGX] HVNXDUDUHQ JDOHUD QDJXVLD NDOHDQ KLULWDU PRGHUQL]DWXHQ
DUWHNR KDUUHPDQVDUH IRUPDO HGR SXEOLNRHWDQ DUL ]HQ JHUWDW]HQ +HUULKHUUL[¬   +DQGLNRVRJXW[LUDDQHWRUULNR]HQHVSDUUXKRUUHWDNRtop-down eraso larria,
esparru bertako atxikitze-saioei ere freno gogorra jarri nahi izan ziena.
¬   /DUUHVRURNRVHPLQDULRW[LNLDQHWD%DLRQDNRKDQGLDQHXVNDUDGHEHNDWXDHGR]HJRHQ
LQJXUXDQ©OHEDVTXHHVWSHXWrWUHHQFRUHLQWHUGLW FHTX·LJQRUHFHUWDLQHPHQWOHFKHIYpQpUp
GHFHGLRFqVHHWFHTXHMHYLHQVGHVDYRLUPRLPrPH DXSHWLWVpPLQDLUHGH/DUUHVRUHHWDXJUDQG
VpPLQDLUH GH %D\RQQH /H MHXQH FOHUJp O·\ GpVDSSUHQG SDU VXLWH LO QH OH SDUOH DSUqV GL[ RX
TXLQ]HDQVG·pWXGHVFODVVLTXHVHWWKpRORJLTXHVTX·DYHFXQRGLHX[PpODQJHGHPRWVIUDQoDLVDORUV
TX·DXJUDQGVpPLQDLUHLOGHYUDLWrWUHSUpSDUpSDUGHIUpTXHQWVH[HUFLFHVSDUGHVHVVDLVGHVHUPRQV
j OH ELHQ SUrFKHUª 3HWLW    (VNROHWDQ HUH OHNXULN H] ]XHQ HVNXDUDN +DQGLN KRJHL EDW
XUWHUD HUH KRQHODWVX ]LUHQ NRQWXDN ©&H VHUD XQH LQQRYDWLRQ WUqV LPSRUWDQWH FDU MXVTX·j SUpVHQW
RQ Q·D SDV HQFRUH HQVHLJQp O·HXVNDUD GDQV DXFXQH pFROH GX 3D\V %DVTXH )UDQoDLV HW O·H[HPSOH
GRQQpSDUO·DEEp/RSH]VHUDFHUWDLQHPHQWVXLYLSDUG·DXWUHVª %URXVVDLQHN$SUDL]LLGDW]LD
9,,DQ 
¬   Argitzaleaz etab.
¬   ,UDNXUOHHQOHKHUH]WDQGDKRULDUHGHLJDUULDJRDGDHOL]NRQWXHWDLNNDQSRUDHXVNDUD]NR
H]HUJXW[LLUDNXUW]HQ]HODNRQWXDQKDUW]HQEDGD+RQHOD]LRHQ+LULDUW8UUXWLN%URXVVDLQLHDQ
«Zuk, Jauna, bederen zuk ez duzu ahanzten Eskualduna, ez eta haren aldakak. Eskerrak zor
daitzugu aurtengo Egunariarentzat, artoski berezirik igorri dauzkigutzun ateraldi politentzat. PariVHNR EHUULDN HUH KDODEHU KHOGXNR GDX]NLJXW]X (WD JHUR[DJR (VNXDO +HUULDQ NRNDWXNR ]LUHQ KHrrikoak. Ez dea hala? Zu zira gure irakurtzaile eta laguntzaile, bizpahiru hoberenetarik bat. Asma
]D]XEHUW]HDN]HUGLUHQ DUDXHUDª &KDUULWWRQD   
¬   (XVNDODULW]D HGR HXVNDOJLQW]DDORUUHWDQ HUH HXVNDOW]DOH HVNXDOGXQ EXUXDUJLHN HONDUUL
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, esNXDUD] LGDW]LDN ]HQEDLWHWDQ DJLDQ MDVRW]DLOHD HXVNDO HOHEDNDUUD ]HODNR EHVWH ]HQEDLWHWDQ LW[XUD]
KHJRDOGHNRVRODVNLGHDNIUDQWVHVH]H]]HNLHODNREDLQDHKXQNDJXWXQHVNXDUD] $EEDGLD]NDQSRHUH
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.
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ketako eta kanpañako herritar xumeen artera ere indarrean sartua zen frantseVDHVNRODHWD EHUULNLWDQ HOL]DODJXQ]LWXHOD¬  Language spread-en garaia
da 1900 inguru hori kanpañan eta herri-herrixketan. Language shift-ena, aitzitik, 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: iraED]L[XPHDEDLQDRKDUJDUULD¬  

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 diharduteQDN ]HUQRODNR HVNXDUD] PLQW]R GLUHQ EDNDQDJR LGD]WHQ GXWHQ  %LJDUUHQ
puntu honi heldu nahi zaio atal honetan. Atzera egin zen kalitate kontu horretan ere, itxuraz, hiztun arrunten alorrean. Eskuaraz baizik ez zekiten herritarrak bakanduz joan ziren, elebidun bihurtuz, aski era ohargarrian. Eskuaraz 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
HUH HUGDOHOHELGXQ ELKXUWX ]LUHQ HUGDOHOHELGXQ H] HXVNDOHOHELGXQ +RUUHzaz gainera, euskal debekuzko konpartimentazio funtzionalari firmo eusten
]LRWHQ HXVNDOW]DOHHN EHUDLHN +LULDUW8UUXWLUHQ HWD %URXVVDLQHQ DUWHNR HVNXWLW] JHKLHQDN IUDQWVHVH] LGDW]LWD GDXGH ©/H )GV % SRVVqGH  OHWWUHV GH
O·DEEp +LULDUW8UUXW\ j 3LHUUH %URXVVVDLQ   /D SOXSDUW G·HQWUH
HOOHVVRQWHQIUDQoDLVPDLVFHOOHVTXLVRQWHQEDVTXH  SUpVHQWHQW  XQH
YDOHXU OLWWpUDLUH FHUWDLQHª
Elite txiki-mugatu batzuen artean, aldiz, gora egin zen nabarmen: beren
errepertorio linguistikoa hedatu egin zuten elite euskaltzale horiek, ahozko
JDLWDVXQDUL HQW]XPHQPLQW]DPHQHL  LGD]PHQLUDNXUPHQDN HUDQWVL] HWD DUH
idatzizko produkzio garbi-txukun-zaindua landuz: Intxauspegandik hasi eta
+LULDUW8UUXWLJDQDLQRWUDGL]LRKDQGLDDJHULGDKRUUHWDQEHUH]LNLJDUDLKDUWDNR
¬   .RQWHVWX KRUUHWDQ XOHUWX EHKDU GLUD HVNXDOW]DOHHQ NR DKDOHJLQDN KL]NXQW]D
apalari goi-mailako funtzioetan sarrera emateko edo ordura arte bere mende izandakoa ez eragozWHNR8UWHKDUWDNR(XVNDO)HVWHWDQD]NHQED]NDULQDJXVLDQRKRUH]NRKLUXSUHVLGHQWHUHQDXUUHDQ
-DXIIUHW DSH]SLNXD 0 OH 3UpIHW GHV %DVVHV 3\UpQpHV HWD OH *pQpUDO FRPPDQGDQW OD GLYLVLRQ
'HUUpFDJDL[ ©03HWLWDVXUWRXWFKDOHXUHXVHPHQWSODLGpDXSUqVGH6D*UDQGHXUODFDXVHGHFHWWH
FKqUHODQJXHEDVTXHTXLdoit être pieusement conservée en nos écoles, en nos séminaires, en nos
paroisses» LGD]NHUDHW]DQDQLUHD 
¬   6RUSUHVDULN HUH L]DWHQ GD LQRL] ODERUDUL EDW]XHN HXVNDUD] LGD]WHQ GXWH +D]SDUQHWLN
Parisa. Zakurrak hortzaka egindako hazpandar bik Broussaini eskerrak ematen dizkiote eskuaraz,
QRUN EHUH HVNXWLW]H] 3LHUUHN 3DULVHQ EHUDLHNLQ L]DQGDNR DWHQW]LR KDQGLD GHODHWD +RUUHODNRHN
ematen dute zer pentsatua, jakina, baina hortik ez dago jeneralizazio handirik egiterik: herriko
aphezak idatziko zizkien gutunak, agian.
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]HQEDLW HOL]JL]RQHQ DUWHDQ¬   -RHUD QDJXVLD EHVWHD GD RUGHD HOLWH GHVHXVkaldunduak eta, hoberenean, partez berreuskaldunduak dira horiek. Inoiz gutxitan eskuaraz frantsesez bezain erraz moldatzen direnak. Adibide argia dugu
Pierre Broussain bera: «hogoi urtetan euskara guti nakien, sei edo zazpi urteko 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
WUHEDWXQL]H]RUGHDQIUDQWVHVHDQEH]HQEDWª /DFRPEHRU
/DEXUELOGX]DW]HUDNDHJLQ]HQRURKDUPHQGHHUGLKRUUHWDQKHUULWDUUHQ
eskuarazko mintzamenean, gorantz egin zen irakurmenean eta oso neurri
PXJDWXDQ DXUUHUDWX ]HQ LGD]PHQHDQ¬   $VNL PRGX MDNLQHNR Language
contactDUHQRQGRULRHWDNREDWGDKRULMDNLQD¬  

IV.4. Eskuara bera
Interferentzia bidezko «euskalgaiztoa» ugaritzen ari zen nonahi, ipar eta
KHJR +DOD ]LRHQ &DPSLRQHN MDNLQDUHQ JDLQHDQ 'RQLEDQH /RKL]XQHNR
(XVNDO )HVWHWDNR W[RVWHQHDQ ©'·DXFXQV O·DSSHOOHURQW GpFDGHQFH SXLVTXH OD
ODQJXHYDVHGpQDWXUDQWFKDTXHMRXUGHSOXVHQSOXVV·HQFRPEUDQWGHPRWVQL
IUDQoDLV QL HXVNDULHQV SXLVTXH OHV PRHXUV G·DQWDQ RQW pWp UHPSODFpHV SDU
FHOOHV G·DXMRXUG·KXL SDUWRXW XQLIRUPHV TXH QRV ORLV RQW GHSXLV ORQJWHPSV
DEROL OHV )RUV TXH OD YDOVH HW OD SROND IRQW RXEOLHU OH VDXW HW OH IDQGDQJRª
&DPSLRQ    +DOD ]LRHQ RUREDW MXVWX DOGL EHUHDQ +LULDUW8UUXWLN
«Jende xehea bera, kasik eskuara baizik ez dakiena, erdi-eskuara erdi-frantximan 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».
+L]NXQW]DUHQ EHVWHODNRW]HD H] GD IHQRPHQR DXWRQRPRD KL]NXQW]DUHQ
beraren baitarikoa, gizarte alorreko transformazio demografiko, ekonotekniko,
politiko-operatibo eta soziokulturalekin batera gertatzen ari den birmoldaketa
¬   (OL]JL]RQH]NDQSRNREHVWHDORUVR]LRSURIHVLRQDOH]DOGL]H]LQOLWHNHEHVWHKRUUHQEHVWHHVDQ(]KDLQQHXUUL]DEDOHDQEHKLQW]DWHJLDGDLQJXUXNR'XYRLVLQEDWHQHVNXDUDODQGXari mende amaierako Etxepare medikuarena jar dakiokeela parean. Kopuruz eta eraginez nekez
esan liteke, ordea, maila bereko fenomenoa denik bata eta bestea.
¬   %HVWHULNGDLUDNXUPHQDDXUUHUDHJLQDGDKRUUHWDQHVNXHUDQGLWXJXQGDWXGHVHJLWXUDtuen argitan. Gehiago landu beharreko puntua da hori.
¬   ,NXVEDWHWLN8ULHO:HLQUHLFK,NXVEHVWHWLN)LVKPDQ(WDLNXVEHUH]LNL
PHQGH HUGL OX]H OHKHQDJR JDX]D EHUD HVDQD GXHQ &DPSLRQ ©O·DFTXLVLWLRQ GH PRWV pWUDQJHUV QH
VXSSRVHjELHQSHQVHUTXHODFRKDELWDWLRQOHFRQWDFWRXOHVUHODWLRQVGHGHX[SHXSOHVª &DPSLRQ 
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baizik. Language contact-en ondorio linguistikoa da interferentzia, eta interIHUHQW]LD KRUUHQ DJHUNDUL GLUD &DPSLRQHN KRU DLSDW]HQ GLWXHQ de mots ni
français ni euskariens, dénaturant«HWDDEDU,QWHUIHUHQW]LDUHQJHUWDNDULIRQLko, lexikal, gramatikal eta semantikoei atxiki ohi zaizkien balorazioak alde
batera utzita, gauza bat dago argi: ordura arte ez bezalako hitzez, hitz-ebakeUD] MRVNHUD] HWD DGLHUD] EHWHW]HQ DUL ]HQ HVNXDUD /HNXWDQ JHOGLW]HQ DUL ]HQ
+LULDUW8UUXWLUHQeskuara garbia.
*L]DUWHEHUULNXQW]DGHVRUHNDWX VR]LROLQJXLVWLNRNLGHVRUHNDWX KRUUHNKLW]
altxorrean eragindako mailegu-uholdea, esate baterako, ez da konprobatzen
]DLOD¬  0LFKHO(OL]DQEXUXUHQNROLEXUXDQDJHULGHQPDLOHJXDVNRHWD
asko garai-inguru horretako interferentziaren kume direla esan liteke, lehen
KXUELONHWD PRGXDQ¬   +DODNRDN GLUXGLWH HVDWH EDWHUDNR NXOWXUD PDWHULDO
modernoaren testigu ditugun kolier (OL]DQEXUX kontuarreko tiruar,
hatu edo mubleak; kultura hiritar-idatziaren isla izan litezke, era berean, prozeberbal, biblioteka, letranta  KLULHWDNRzerkloak   imajeak
(1889: 118) eta potretak (1889: 118); elizako mailegu berri samarrak dirudite
beatifikazione eta kanonisatze, misione eta misionest   ¬   HOLNDdurazko berritasunak, berriz, arroltze PROHWD    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, ostaler  HWDalojatu  JDUDLKRUUHWDNREHUULNXQW]DWHNQRORJLkoak ekarriak dira, dudarik gabe, telegrafa etaJDUD¬  IRWRJUDIDeta telefoQD    SLVXQHXUULHQ EHUUUDQWRODPHQGX ]LHQWLILNRDN HUDNDUULWDNRD
dugu, orobat NLORPHWUD¬   egitura politiko-instituzional berriaren kargu-,
instituzio- edo kontzeptu-izen dira, azkenik, mera    HWD ministro,
prefet eta senatur (zenatur), deputatu eta kontseiler, Errepublikako gobernamendua, baita igualtasuna edo egalitatea ere (1889: 80).
Bistan da bestelako biderik ere probatu zela garai hartan, gizarte-berriNXQW]D KRUL HVNXDUD]NR KLW] ©MDWRUª HWD JDUELH] LVODW]HNR¬   %HUULNXQW]D
¬   .RQWDNWXHJRHUDKDUNHVNXDUDUHQ H]IUDQWVHVDUHQ KLW]DOW[RUUHDQHUDJLQGDNRPDLOHJXXKROGH]DEDODUHQDXUUHDQELELGHKDUWX]LWX]WHQJDUDLNRHVNXDOW]DOHHN(OL]DQEXUX,QQRFHQWLXV
HQDEDWHWLNHWD+LULDUW8UUXWLUHQDEHVWHWLN
¬   (]GXWDVWLULNL]DQKLW]EDNRLW]DUHQPLUDNHWDQMDUGXWHNRH]2(+QHWDH]EHVWHLQRQ
Azaldu nahi dena azaltzeko baliozkoak iruditzen zaizkit, halere, ondoko adibideak.
¬   '·$VWURV DSH]SLNXDN VRUWX ]LWXHQ +D]SDUQHNR misionestak =DOGXEL HWD 0LFKHO (OL]DQEXUX MDLR ]LUHQ XUWH LQJXUXDQ   2UGXDQ KDVL ]LUHQ KHUUL] KHUULNR misioneak IparrralGHDQ +DULWVFKHOKDU  
¬   (VDWH EDWHUDNR ©EDW]XHF %DLRQDFR JDUDUDLQR KHOW]HFR EHUWFHHF 3X\RUDW HWD EHUWFH
FHPEHLWHF3DXEHUD HWD /RXUGHVHUDEHUHUD ELOWFHFRª   
¬   ,NXV DGLELGH] =DOGXELUHQ DLSDPHQRN ©EHUHQ RLQH] HJLQ FLWX]WHQ EHUHQ   
NLORPHWUDFª    HGR ©RLQH] HJLQ FLWXHQ EHUH  NLORPHWUDF /XUGHVHUD EHUHUDª   ©%DLRQDUDFREHUHNLORPHWUDF   KDUF HUH RLQH] HJLQ FLWXHQª   
¬   (]KRULEDNDUULN'XYRLVLQHNHWD,QW[DXVSHNQRUNEHUHPRGXUDeskuara garbi baten
eredu hobetsia zuten gogoan, eta gogor saiatu ere ziren eredu horren alde. Intxausperi dagokionez,
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WHNQRORJLNRHQ DORUUHDQ HVDWH EDWHUDNR DUUDNDVWD KDQGLD HVNXUDWX ]XWHQ +LULbarrenen burdinbideN Escaraz egia   HWD +LULDUW8UUXWLUHQ beribil-ek.
Joera nagusia bistan da, ordea, zein izan zen: Eskuara garbiaren aldeko jardunak bidegile sendo eta saiatuak izan bazituen ere, saio horrek nekez aurre
egin ahal izan zion kalean eta etxean gero eta sartuago zegoen eskuara franximantari.
Kontua ez zen, izan ere, hizkuntzaren hitz-sorkuntzazko edo baliabide
estilistikozko alorrean eztabaidatzen ari, plano soziologikoan baizik. SoziolekWR NDVLN HVDWHDKDL]XEDOLW]GRPROHNWR ELKXUWXULN]HJRHQHVNXDUD JHUR HWD
nabarmenago. Eskuaraz ziharduten hiztun-taldeak, harreman-sareak eta jardunguneak gero eta mugatuagoak ziren kopuruz, laburragoak hedaduraz, uniformeagoak mintzagaiez eta murriztuagoak eskuararen barneko errepertorio linJXLVWLNR]+RWVJHURHWDED]WHUSHULIHULNRDJRELKXUW]HQDUL]LUHQJL]DUWHEL]LW]D
modernoan. Gero eta bazter-periferikoago bihurtze horren eragina ezin konpon
]LWHNHHQMDNLQDOLQJXLVWLNDELGH]=RUDJDUULDQW]HPDWHQ]XHQKRUL&DPSLRQHN
 ©/HVOLQJXLVWHVTXLFKHUFKDLHQWjWRUWHWjWUDYHUVGHVDIILQLWpVHQWUHOH
EDVTXH HW WRXV OHV DXWUHV LGLRPHV FRQQXV HW OHV SOXV PRGpUpV FRPPH 00
+RYHODTXHHW9LQVRQTXLDERUGDLHQWO·pWXGHGXOH[LTXHEDVTXHVDQVFHWDPRXU
TXL HVW XQH OXPLqUH DMRXWpH j O·LQWHOOLJHQFH HW UpGXLVDLHQW O·HPSUXQW pWUDQJHU
j FH TX·D SX IRXUQLU O·pOpPHQW ODWLQ HW URPDQ RQW FRQWULEXp j UpSDQGUH FHV
LGpHVLQH[DFWHVHWLQFRPSOqWHVTXHOHYRFDEXODLUHEDVTXHHVWWUqVSDXYUHHWTXH
SDUVXLWHJUDQGHHVWO·LQIpULRULWpLQWHOOHFWXHOOHGHV%DVTXHVHWQRWRLUHO·LQXWLOLWp GX EDVTXH FRPPH LQVWUXPHQW GH FXOWXUH FI 8UNL[R DQ  0DLV OHV
FULWLTXHV GH O·XQ HW GH O·DXWUH SDUWL Q·RQW UDLVRQ TXH SDUWLHOOHPHQW /H EDVTXH
est le langage habituel du peuple F·HVWjGLUH GHV ODERXUHXUV GHV SDVWHXUV HW
GHV SrFKHXUV 3DU FRQVpTXHQW GHPDQGHU TXH VRQ YRFDEXODLUH H[FqGH VHV EHVRLQV F·HVW GHPDQGHU XQ PLUDFOH (VWFH TXH SDU KDVDUG OHV YLOODJHRLV GX
FHQWUH GH OD )UDQFH SRVVqGHQW OH OH[LTXH GHV SRqWHV 5DFLQH HW 9LFWRU +XJR
GHV SKLORVRSKHV &RXVLQ HW 7DLQH GHV VDYDQWV &XYLHU HW 3DVWHXU"ª &DPSLRQ
   %HUH NRQWXH] DUL ]LUHQHDQ DVNL HVNXDUD MDWRUUH] ]LKDUGXWHQ HVNXaldun baserritar edo arrantzale horiek; ez zegoen han aparteko defizit linguistikorik. Aldiz, eskuarazko harreman-sare trinko handirik ez zegoen kasuetan,
HGRKDUUHPDQVDUHVLQEROLNRXUUXQDJRHQELGH]LQWHUDNWXDWXEHKDU]HQHDQ¬  
DGLELGH] LNXV *XHURFR *XHURUHQ NR HGLFLRQH EHUULDQ ]HU GLRHQ ©JDUELWXD FKXFKHQGXD HWD
EHUH EDLWKDFR RUGHQDQ HPDQDª *DUELWDVXQ SDUDGLJPD OH[LNRDN HWD LW]XOSHQ EHKDUWXULN JDEHNR
MRVNHUDN H]DUW]HQ GX DQW]D EHUH HUHGX KRUUHWDQ +RQHOD GLR EHUH KLW]DXUUHDQ LQ +DULWVFKHOKDU
   ©(]WX$[XODUHN EHUH DQWoRUDFR HXVFDUD EDW HJXLQ H]WX EHUH PLQWoDLD PDNKXUWX ELKXUWHFDWX HVFDUQLDWX HWD HVFDoDWX HUGDUHQ DGHUHWDUD HGR HUUHJXHOHWDUD SOHJDWX QDKL] EHUWFH FHQEDLWHFHJXLQHWDHJXLWHQGXWHQEHoDOD+DUFHXVFDUDHXVFDUD]PLQW]DWXGXHWDHVTXLULEDWXHXVFDUD
JDUELD PLQWoDWFHQ GHQ WRTXLHWDQ =XJDUUDPXUGLQ EHUH VRU OHNKXDQ HWD 6DUDQ EHUH HUUHWRULDQ
HUUDLWHQGHQEHoDODª
¬   +L]WXQWDOGHHQHWDKDUUHPDQVDUHHQLQWHUDN]LRHVSDUUXDN]DEDOGXHJLQ]LUHQILVLNRNL
RURKDU=DOGXELUHQEL]LGHQERUDQLQJXUXDQQRUPDODHGR]HQNDQSDxDNRHVNXDOGXQHQDUWHDQ KRQHODNR NRPHQWDULRD ©XUUXQGLN MLQDN ]LUH]WHD" EDL IUDQJR XUUXQGLN /DSKXUGLWLN HWKRUULDN
JDUHª FImanexak  1HNH] KDODNRULNDVNR HQW]XQJR]HQ  LQJXUXDQ
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erdal baliabideez osatzen zuten situazio horietako eskuara, beren beharrei
HUDQW]XWHNRKRWVPDLOHJX]+RULH]]HQHVNXDUDUHQberezko 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 ortoJUDILD NRQWXDQ HUH¬  $OGDNHWD KRUL LSDUUDOGHDQ DELDWX ]HQ JRUDJR D]DOGX
GHQH] LNXV,,,SXQWXD HWDDVNLXPRWXULN]HQLQJXUXDQ$SDUWHNR
babesa jaso zuen grafia molde berriak, bereziki, 90eko hamarkadan, Eskualduna astekarian: hori izan zuen, ene ustez, bere babesgune eta indargarri nagusia. Ez da inola ere egia, alde horretatik, iparraldeko euskal ortografiaren
 LQJXUXNR HJRHUD HNRD HGR KDUHQ DQW]HNRD  ]HQLN +HQGDL+RQGDUULELHWDQ HDQ HWD DQ HJLQGDNR ©.RQJUHVX RUWRJUDILNRªHQ EHUHKDODNR
HPDLW]DN JRJRDQ L]DQLN EDGD JXUH DUWHDQ MRHUD HWLN HUD DUWHNR FRUpus-plangintza hura, euskal ortografia bateratzeko saioa bereziki, alferlana-edo
izan zela uste izatekoa. Ikuspegi okerra da hori, ene ustez. Ortografia bateraWXRVRULNH]]HQPHQGHHUGLKRUUHWDQHVNXUDWXHJLDGDKRUL+HQGDLDUDKXUELOdu zirenen artean, iparretik eta hegoaldetik, diferentzia argiak zeuden ortografia alorrean: bai sarrien erabiltzen zuten, eta bai gerorako nahiago zuketen,
ortografiaren aldetik. Baina urrats handiak eginak ziren, iparraldean, idaztaUDXHQEDWHUDW]HELGHKRUUHWDQ1RODEDLWHVDWHNRguiçonec moduko idazkeratik
gizonek PROGHUD GRDQ SDXVR KDQGLD ]HQEDLWHQ XVWH]¬   HXVNDUD ©NDND]
EHWHW]HUDª HUDPDQ ]XHQD PHQGHHUGL KRUUHQ HPDLW]D GXJX IXQWVHDQ¬  
Iparraldeko euskalari eta euskaltzaleen emaria da hori, inorena baino gehiago.
Benetako bide-urratzaile eta bidegile izan zen, horretan, iparraldea.

b) Iparraldeko hizkuntza bateratua
7UDQVIRUPD]LR JX]WLDN H] ]LUHQ DW]HUDQ]NRDN L]DQ H] JDLQEHKHUDNRak eta ez bazter-periferiko bihurtze aldekoak. Joera zentrifugo horien
¬   $OGDNHWDUHQ ]HQEDWHNRD] MDEHW]HNR NRQWXDQ L]DQ EHKDU GD DELDEXUXD =DOGXEL VRUWX
HWDKDQGLN]RUW]LXUWHUDDQKRQHOD]LRWHQ$EEDGLDNHWD;DKRNEHUHQJUDPDWLNDUHQVDUUHUDQ
©O·(VNXDUDD\DQW pWpSHX FXOWLYpFRPPHSDUROHpFULWHVRQ RUWKRJUDSKHQ·HVW SDV HQFRUHIL[pHª
¬   %XUX] DUL QDL] HWD RNHU HJRQ QDLWHNH EDLQD ]HKDUR QDKDVWXULN H] EDQDELO DWHUDOGL
horren pare-parekoa izan zuen, handik urte gutxira, Martzelino Soroa donostiarrak. Ez da hori
inola ere ahanztekoa, 1880tik aurrera Donostiako euskaltzaleen garrantzia alde bietako euskalgintza osoaren baitan zenbaterainokoa izan zen kontuan izanik.
¬   -DXUUHW[HUHQ
Jaurretxeren HWD
eta DEDUUHQ
abarren DLW]LQGDULODQD]
aitzindari-lanaz HWD
eta KDQKHPHQJR
han-hemengo JRUDEHKHUH]
gorabeherez LNXV
ikus =XD
Zuazo 1988.
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aurrez aurre jarduera zentripetorik eta goranzkorik ere agertu zen, eta
KDLQEDWHDQ  JDLOHQGX +L]NXQW]D LGDW]LDUHQ SODQRDQ JHUWDWX ]HQ KRUL
OHKHQLNHWDEHKLQ+L]NXQW]DLGDW]LDUHQSODQRDQnafar-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
KHUHQHDQ¬  
,QVWDQW]LD VXSUDGLDOHNWDOH]NR MDUGXQJXQHHN /DUUHVRURN OHKHQGLN %HORNHN WLN DXUUHUDEskualdunaN WLN DXUUHUD  EHUHQ HUDJLQD L]DQ ]XWHQ
dudarik gabe, nafar-lapurtera horren sorreran. Baita irakurle-masa supradiaOHNWDO KRUUHWDUD HUDJLQ EL]L] LULWVL EHKDUUDN HUH ©$XVVL OD OHFWXUH GX MRXUQDO
Eskualduna GH OD UHYXH Gure Herria RX GHV RHXYUHV G·$EEDGLH %DUELHU
(WFKHSDUH $SHVWpJX\ HWF UpYqOHWHOOH OD QDLVVDQFH G·XQH ODQJXH OLWWpUDLUH
FRPPXQH j SUHVTXH WRXW OH 3D\V EDVTXH FRQWLQHQWDO HW TXH O·RQ SRXUUDLW DSSHOHU©QpRODERXUGLQHªRXSOXVSUpFLVpPHQW©QDYDUURODERXUGLQHª%HUHDMH
JDEH]LD JX]WLHNLQ HUH HXVNDUD EDWXUDQ]NR XUUDWVD L]DQ ]HQ KRUL ©&·HVW FHWWH
ODQJXH TXH QRXV pWXGLRQV GDQV FHWWH JUDPPDLUH DYHF OH GpVLU DYRXp GH WUDYDLOOHUjXQHFHUWDLQHXQLWpG·pFULWXUHFKH]OHVGLULJHDQWVGHODSHQVpHHXVNDULHQQH GH FH F{WpFL GHV 3\UpQpHV HW DYHF O·HVSRLU TXH cette unité ne sera
qu’une étape sur le chemin d’une plus large unité des dialectes basques»
/DILWWHLQ $OGHKDQGLDGDJRNREDLH]WDSHQKRUUHQHWD
+LULDUW8UUXWLN HDQ ]LRHQDUHQ DUWHDQ ©FRXULU DSUqV XQH VHXOH HW PrPH
RUWKRJUDSKH FRPPXQH j WRXV OHV GLDOHFWHV IWFH ©DG XVXP HUXGLWRUXPª
F·HVW ©XQH HQWHUSULVH FKLPpULTXH FH VHUDLW DEVROXPHQW RX SHX V·HQ IDXW
FRPPH VL RQ YRXODLW XQH RUWKRJUDSKH FRPPXQH SRXU OH IUDQoDLV O·LWDOLHQ
O·HVSDJQRO OH JDVFRQ OH SURYHQoDO HWF«la plus grande unité possible en
FHWWH PDWLqUH n’est pas l’unité absolue» &KDUULWWRQ D   (] GDJR
zertan uste izan, argudio bi horiek elkarren kontrako zirenik ezinbestean: bata
/DILWWH  EHVWHDUHQ +LULDUW8UUXWLUHQ  RQGRULR ORJLNR HUH ED]LUHQ KDODNR
neurri batean.
¬   -RHUD EHUULDUHQ PXJD  LQJXUXDQ H]DUUL ]XHQ 3LHUUH /DILWWHN ©,O H[LVWH FKH]
QRXV XQ PRXYHPHQW QDWXUHO YHUV XQ EDVTXH meilleur D]SLPDUUD QLUHD  TXH OH EDVTXH GLDOHFWDOLOVHUpYqOHVXUWRXWGDQVODODQJXHpFULWHHWODSUpGLFDWLRQ/·LGHDOGDQVOHVDUURQGLVVHPHQWV
GH %D\RQQH HW GH 0DXOpRQ H[FHSWLRQ IDLWH GH OD 6RXOH F·HVW G·DYRLU XQH PRUSKRORJLH
G·DOOXUHODERXUGLQHHWQRQFRQWUDFWpH  2QSRXUUDLWFRQFHYRLUXQDXWUHLGpDOSDUH[HPSOH
GH FHQWUHU OD JUDPPDLUH VXU OH EDVQDYDUUDLV 0DLV QRXV FRQVWDWRQV XQ IDLW OH ODERXUGLQ
SDVVH SRXU SOXV OLWWpUDLUH TXH OHV DXWUHV GLDOHFWHV &HOD V·H[SOLTXH VXUWRXW SDU O·KLVWRLUH GH OD
OLWWpUDWXUHEDVTXH&HOOHFLGDQVOHV%DVVHV3\UpQpHVDpWpUpGLJpHSUHVTXHH[FOXVLYHPHQWHQ
labourdin aux XVIIe, XVIIIe et XIXe VLqFOHV pWDQW GRQQp OH SUpMXJp VHORQ ODTXHO ELHQ SDUOHU
F·HVW ©SDUOHU FRPPH XQ OLYUHª TXDQG les Bas-Navarrais et même quelques Souletins se sont
PLVjpFULUHLOVont pris les vieux auteurs comme modèles et ont «labourdinisé» avec entrain.
/D WUDGLWLRQ FRQWLQXH DQ GLR KRUL  G·DLOOHXUV LPSHUWXUEDEOH 0DLV G·XQH IDoRQ SOXV RX
PRLQV LQFRQVFLHQWH OHV QRXYHDX[ pFULYDLQV RQW GHSXLV VRL[DQWH DQV GDQV OH FDGUH G·XQH
PRUSKRORJLH j SHX SUqV ODERXUGLQH LQWURGXLW GH QRPEUHX[ pOpPHQWV QDYDUUDLV HW PrPH GHV
YHVWLJHV GH VRXOHWLQª
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V. AMAIERAKO OHARRAK
Ikuspegi ezkorra eta balioespen etsia jaso ohi du sarri, erdal adituen
7DX]LD HWDHW[HNRKDLQEDWHXVNDOW]DOHUHQDUWHDQ;,;PHQGHNRHXVNDOJLQW]DN ,SDU *RLHQHW[H   HWD KHJR $JLUUHD]NXHQDJD   EDW GDWR]
D]WHUW]DLOH JHKLHQDN IXQWVDUHQ IXQWVHDQ ©/D QRVWDOJLH UpJUHVVLYHª DLSDWX L]DQ
du Goienetxek, Eskualzaleen Biltzarraz ari zelarik baina zaku berean sartuz
;,; PHQGHDUHQ D]NHQ ODXUGHQHNR KDLQEDW HNLPHQ ©/H FRPEDW GH OD ODQJXH
VHUYDQWGXFRQVHUYDWLVPHVRFLDOHWLGpRORJLTXHª7DX]LDEHUDH]GDELOLNXVSHJLKRUUHWDWLNEDWHUHXUUXQ©/DILQGX;,;eVLqFOHHVWFDUDFWpULVpHSDUO·XVDJH
SHUVLVWDQW GDQV OD )UDQFH GHV FDPSDJQHV HW GHV SHWLWHV YLOOHV GHV ODQJXHV HW
GHV GLDOHFWHV ORFDX[ 'DQV OHV SOXSDUW GHV FDV OD GpIHQVH GHV ODQJXHV UpJLRQDOHVHVWVRXWHQXHSDUOHVPLOLHX[FRQVHUYDWHXUVTXLYRLHQWGDQVFHVGHUQLqUHV
XQ PR\HQ G·RSSRVLWLRQ j OD FRQFHQWUDWLRQ MDFRELQH GpQRQFpH SDU /H 3OD\ HW
XQ LQVWUXPHQW G·LQIOXHQFH VRFLDOH RX SROLWLTXH ² QRWDPPHQW HQ PDWLqUH pOHFWRUDOH ² VXU OH PRQGH SD\VDQ 7DX]LD    &HV SDUOHUV UHoRLYHQW pJDOHPHQW O·DSSXL GX FOHUJp SRXU GHV UDLVRQV YRLVLQHV OXWWH FRQWUH OHV LGpHV OLEpUDOHV HW ODwTXHV YpKLFXOpHV HQ IUDQoDLV SDU O·pFROH HW OD SUHVVH YRORQWp GH
FRQVHUYHU VXU GHV SRSXODWLRQV UXUDOHV XQH LQIOXHQFH TX·DXWRULVH OD SDUIDLWH
FRQQDLVVDQFH G·XQH ODQJXH j ODTXHOOH UHVWHQW pWUDQJHUV OH SOXV VRXYHQW OHV
DJHQWVGHO·DGPLQLVWUDWLRQUpSXEOLFDLQH¬  
%HVWHULN HUH HVDWHQ GX RUGHD 7DX]LDN DXUUHNR SDVDUWH KRUUHQ MDUUDLDQ
©/HV SUpRFFXSDWLRQV UHOLJLHXVHV RX SROLWLTXHV Q·H[SOLTXHQW SDV VHXOHV GX
UHVWH O·DWWDFKHPHQWGX FOHUJp SRXU OHV LGLRPHV ORFDX[ RQ SHXW \ YRLU HQFRUH
XQH UpDFWLRQ GH OHWWUpV OD SOXSDUW G·RULJLQH UXUDOH GpVLUHX[ GH QH SDV ODLVVHU
WRPEHUHQGpVXpWXGHXQLQVWUXPHQWOLQJXLVWLTXHGRQWLOVDSSUpFLHQWOHVULFKHVVHV JUDPPDWLFDOHV RX VW\OLVWLTXHV TXL IXW FHOOH GH OHXU HQIDQFH HW DXVVL FHOOH
G·XQ ©$QFLHQ 5pJLPHª GRQW RQ VDLW FRPELHQ OHV FDWKROLTXHV HXUHQW WHQGDQFH
jLGpDOLVHUOHVRXYHQLUjODILQGX;,;eVLpFOHª,QJXUXPHQKRUUHWDQW[HUWDW]HQ
GD HUDEDW $GHPD=DOGXEL (UDEDW HWD RVRULN GXJX ©UHSUpVHQWDWLYH G·XQ pWDW
G·HVSULW WUqV UpSDQGXH HQ 3D\V %DVTXHª 7DX]LD    =HU MRNDELGH
hartu zuen Zaldubik, bizi izatea suertatu zitzaion hainbat pasadizotan? Bere
hautu horiek direla medio zertan izan zen giro zaharraren euskarri, eta zertan
gizarte-berrikuntzaren eragile? Galdera horiei ere erantzun nahi genieke, azkenik eta gaingiroki, bere omenezko ekitaldi honetan.
%HUDULD]NRH]DXJDUULDNGLWX6HQSHUHNRVHPHDNEHUHNLQ+L]NXQW]DKHUULD
HWDIHGHDHONDUUHQHVNXWLNGRD]EHUHEDLWDQ+DODGRD]HWDEHUHXVWH]KDOD[H
joan behar dute. «Euskaldun fededun» binomioa balore handiko elementua da
Zaldubiren eta beste euskaltzale askoren, ez guztien, konstelazio ideologiko¬   -HDQ(WFKHQLFHQEHUWVRDN6DUDNR(XVNDO)HVWHWDQQ$UJLW]HQJDLWXNKLULWDUUDN
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.
(XVNDOW]DOHWDVXQDNH]GXKDLHWDNRDVNRUHQJDQ)UDQW]LDUHNLNRDUEXLRNXWVXULN
*XW[LHQDNGLUDLW[XUD]¬  ©OHKHQLNHWDEHKLQHXVNDOW]DOHHWDJHURJHURNRDNªGLRWHQDN¬  =HQEDLWHN+LULDUW8UUXWLNNDVXKDODNRULNH]SURSRVDW]HD]
JDLQHUD R]HQNL DOGDUULNDW]HQ GX DVNL EHVWHODNR EDORUHKLHUDUNLD¬   ;XULHQ
eta gorrien arteko liskar-gatazkak bere mendean hartu zuen, aski neurri zabaOHDQ HXVNDOJLQW]DUHQ ]HQEDLW DOGDUULNDSHQ +RUUHQ RQGRULR] JX]WLHQDN L]DQdako xede-helburu euskaltzaleak batzuen eta besteen interesen arabera birmolGDWX ]LUHQ XUWH JXW[LUHQ EXUXDQ HDQ HWD DQ KXUUHQH] KXUUHQ
+HQGDLDQ HWD +RQGDUULELDQ JHUWDWXULNRD H]LQ XOHU OLWHNH JHKLHJLWDQ KDOD HJLQ
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, horregatik, XIX. mendearen bigarren erdian ipar Euskal herrian izandako euskalJLQW]D =DOGXELUHQ OHKHQ LGD]ODQDN  LQJXUXNRDN¬   L]DQLN HWD 
urte ingurura arte euskalgintzaren zenbait esparrutan parte-hartze zuzena izan
]XHODULN¬   DNWRUH HJRNLD L]DQ GXJX 6HQSHUHNR VHPHD LSDUUDOGHNR HXVNDOgintzak XIX. mendearen bigarren erdian izandako ibilbidea argitzen saiatzeko.
+DUWDUDNRHNDUSHQ[XPHDL]DQQDKLOXNHKDLQ]X]HQJDXUNRVDLRKRQHN
Eskual herriaren muinguneko language shift-en atarian bizi izan zen
=DOGXEL 'RQLEDQH /RKL]XQ HWD +HQGDLD 'RQDSDOHX HWD 0DXOH IUDQWVHVWHQ
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 gailentzen ari zitzaion leku askotan, batez ere gazte-jendearen eta erdi- eta goi¬   %HUHQHXVNDOW]DOHWDVXQDKHJRDOGHNRJRJRJLURUDELOGXHQDL]DWHDJDWLNRUGXDQHWDRUDLQ
DLSDWXHQDN HWD HJLD]WDW]HQ HUUD]HQDN EDGDNLJX ]HLQ GLUHQ %URXVVDLQ &RQVWDQWLQ VHPHD 
Euskaltzaletasun molde horren aldarrikapenak errazago ageri dira, dena den, mende berria hasi
ondoren, eta ez aztergai dugun epean.
¬   3LDUUHV;DUULWRQHQGRNWRUHWHVLDIXQWVH]NRLWXUULDGDKRUUHWD]MDEHWXQDKLGXHQDUHQW]DW
¬   +DLQEHVWHODNRQRQEL]LDUHQD]NHQDOGHDQOHKHQPXQGXJHUUDKXUELOGXDKDOD$]NXeren eta antzeko espainol-euskaldunen kontrako posiziorik punta-muturrenekoetara iritsiko zen.
%LVWDQ GD +LULDUW8UUXWL SXQWD EDW ]HOD KRUUHWDQ H] EDWH] EHVWHNR JLURDOGDUWHDUHQ HUDNXVJDUUL
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.
¬   'DNLJXQ QHXUULDQ NRD GD EHUDQGXDJR DUJLWDUDWXD L]DQLN HUH EHUH Martin eta
Kattalin.
¬   -DNLQEDGDNLJXNRLUDLOHUDDUWH+RQGDUULELNR%LOW]DUUHUDDUWHEHGHUHQODQHDQDUL
L]DQ]HODHXVNDOJLQW]DUHQDORUUHDQ+RUWLNDXUUHUDNRH]H]GXWDUJLWDVXQKDQGLULN-DVRWDNRGDWXHQ
DUJLWDQ EDGLUXGL WLN HUD DUWHNR LVWLOXHWDQ GRWULQD HXVNDUD] LUDNDVWHNR GHEHNXDUHQ RQGRrioz sortutakoetan, bestek izan zuela gidaritza eta protagonismoa. Egunen batean argiago jakin
ahal izango da hori ere, seguruenik.
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mailako profesionalen edo jauntxoen artean. Ez zituen ordea aldaketa gogorrenak ikusi. 1910etik aurrera hasi zen, behintzat, language shift horrek
eragindako larri-samiña bertako idazleen artean nabarmentzen. Ikus, esate
EDWHUDNR0RXOLHU2[RELUHQNRHWDHNREHUWVRDN
/HKHQ PXQGXJHUUD] JHUR]WLN ]HU HVDQLN H] JDX]DN QDEDUPHQ DOGDWX
]LUHQ HUGDUDN IUDQWVHVDN H] JDVNRLDN  DXUUHUDELGH DXVDUWDN HJLQ ]LWXHQ HXVkararen espazio soziofuntzional barrenkoi-intimoenetan, eta belaunez belauneko transmisioa eten egin zen gero eta nabarmenago, herri xumeetan eta are
NDQSDLxDQ EHUWDQ )HQRPHQR KRUL EL]NRU D]HOHUDWX GD ELJDUUHQ PXQGXJHUUD]
JHUR]WLN*DOHUDD]NDUW]HD]EDWHXVNDUDUHQGRKDLRVDJDUULDN HWQL]LWDWH]DKDU
MDWRUUDUHNLNRORWXUDH]LQKDXWVL]NRD EDORUDW]HQHWDJRUD]DUUH]RPHQW]HQVDLDtu izan zen bertako hainbat euskaltzale: ikus, adibidez, Dihartze-Iratzederren
NREHUWVRD*RUD]DUUHDNH]GXRUGHDDW]HUDELGHDHUDJRW]L/X]H]DEDOHNR
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, jakina, 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
[XULNOHULNDODN EH]DLQ LQWHJULVWD ]LUHQ JDUDL EHUWVXDQ KHPHQJR GHPDJXQ
8URODDOGHNR DSDL]DN ,QD]LR$UDQDEDWHVDWHEDWHUDNR HWDEHVWHODNRKDLQEDW
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 etnolinguistikazko 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 horietan aurrera egiten saiatzeko. Gurea da txanda.
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LEHENENGO ERANSKINA
Zaldubiren biografia eskematikoa
Noiz
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LQ73

Zer

Iturria

6HQSHUHQVRUWX©3ODoDFKXKXUUHQHDªHW[HDQ6HL- .1
JDUUHQKDXUUDHW[HNRD]NHQD 73 



Ama hil

UDDUWH

+DXUW]DURWLN NXOWXUD RKLGXUD HWD HOHDQL]WDVXQHDQ
murgildurik, hamalau urte bete arteko oinarrizko
ikasketak Senperen egin zituen

73



/DUUHVRURNR VHPLQDULR WWLSLDQ VDUWX DSH]WHNR DVmoz

73



/DUUHVRURQ LNDVOH (OL]DQEXUXUHNLQ EDWHDQ (OH
biko olerkitxoa.

73



Baionako apezgaitegi nagusian, seminario hanGLDQ©5KpWRULTXHªHJLWHNR

73 



,UDXOW]DJLUR QDKDVPHQGX HWD 1DSROHRQ ,,,DUHQ Bengoetxea,
buru-jasotze garaian, itxuraz, seminario handian. 1991: 6
Konprobatzerik bai? Ikasketak ikasle hautu gisa
burutu.

HGR %DLRQDNRDSDL]JDLWHJLDQDSDL]HJLQ+DQGLN/DUUH"
VRURUDLUDNDVOH 73
.1
73
 73
 

/DUUHVRURQLUDNDVOH

.1

WLN
1860ra

+D]SDUQHQDSDL]ODJXQW]DLOH YLFDLUHEDWHWLN73 .1
EHVWHWLN3% %HQJRHW[HD

 73
 

0RQ SUHPLHU VHUPRQ SUrFKp j OD IrWH ORFDOH GH
+DVSDUUHQ

1858

+D]SDUQHQVXNDUXVWHOD ODXXUWHOHKHQDJRNROHUD 
eriz eri, kuraia handiz. Pilota partida eder bat egin.
Kaskoina orduan hil

1859

3LHUUH%URXVVDLQEDWDLDWX]XHQ+D]SDUQHQ

73



%LGDUUDLQHUUHWRUH FXUp3%  $%

.1



$WKDUUDW]HQ HUUHWRUH 2QDLQGLDN DSDL]EXUX 73 .1
NDSH]QDJXVL FXUp3% $%



©%LOGRW[D HWD RWVRDª 6DUDNR (XVNDO )HVWHWDQ JD- 8UNL]XF
raile




©%HWLUL6DQWVª 6DUDNR (XVNDO )HVWHWDQ DX]LJDL 8UNL]XF
Urte berean saridun izandako «Jaungoikua ta erri- 
ja»-ren pare-pareko.

73
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D
E

Onaindia,
Ohorezko kalonje
XUWHDQ-XELODXXUWHVDLQGXDUHQNDULHWDUDEHL- 
ODULHQW]DNROLEXUX EHUH]LDHDQJubilau urthe
sainduan bazco biharamun eta hirugarrenean Lourdesen eta Betharramen escual herritic pelegrin
cirenen orhoitzapena



Betiri-sants



Sarako lore-jokoetara «Errepublika» bertso-lerro Urkizu
VDUNDVWLNRDLJRUUL]XHQ 73 ©%LED5HSXEOLNDª F
6DUDNR(XVNDO)HVWHWDQJDUDLOH"$SHQDVVDULDHPDQ
]LRWHQ 2QDLQGLD 
73(SDLPDKDLNLGHHNOHKHQVDLONDWX]XWHQWHNnikoki hoberena zelako, baina ez zioten saria eman
ozarregia kausiturik, arriskua ikusten zutelako.
Epaiketa hori ez bide zuen Zaldubik onetsi publikoki adierazten baitzuen euskaltzaleen gehiengoa ez zela gehiago «xuria». Iskanbila ez zitekeen
isilpean gelditu eta «gorrien» karra piztu zukeen,
Xuberoan bezala, iparralde osoan.

WLNDXUUHUD

Ordutik, dotrinari dedikatu zizkion indarrak, misti- 73
zismoan berebaitaratu balitz bezala.



/RXUGHV%HWKDUUDPHGR6DUUDQFHNRRWRL]OHNXH- 73
tara joaiten ziren beilarientzako gidaliburua garatuz, Eskualdun pelegrinen bidaltzailea  XUtean plazaratu zuen eta kantika andana asmatu.



%DLRQDNRNDWHGUDOHDQNDORQMHWLWXOXGXQ 9,, .1
  HWLN ED]HQ RKRUH]NR (+(  'LKDUDVDUUL- 73
ren arazoaren aurretik edo ondoren?

1890

Euskara eta euskal ohiturak ikertzen hasi: pilota- 73
riak bertsu-lerro luzeari beste 11 bertsu gehitu urte
horretan.

1891

Itxuraz, disputa politikoa Atharratzeko hautetsia- 73
rekin

;

%LDUQRNR &KHVQHORQJ MDXQ ]HQDWXU DSH]WLDUUDUL
%DLRQDNR *XLFKHQQH GHSXWDWXJDLDN HVNDLQLWDNR
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

Onaindia

73
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1RWLFHVXUOHMHXGHSDXPHDX5HERWMHXQDWLRQDO 73
GHVEDVTXHV

1901

+HQGDLDNRELOW]DUUDUHQEXUXOHKHQ



+RQGDUULELNRELOW]DUUDUHQEXUXOHKHQ



Baionan hil eta Senperen ehortzi



/RUH-RNRHWDQJDUDLOH



/RXUGHVHUDNRHWD%HWKDUUDPHUDNRHUURPHVHQW]DNR
gidak

(+(

+LO %DLRQDNR NDWHGUDOHNR KLOHWDHOL]NL]XQ HGR
RÀ]LRWLN ODQGD 6HQSHUHNR KLOHUULDQ HKRUW]L ]XWHQ
familiaren hilobi gotorrean.

73
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BIGARREN ERANSKINA
Kale / baserri dikotomia soziokulturala, bertso-kantariaren azalpenean
-HDQ(WFKHQLFHQEHUWVRDN6DUDNR(XVNDO)HVWHWDQQ¬ 
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.
 8UJXLOXW]DUUHQJDWLNGLWXNNDOWHKDXQGLDNHWRUW]HQ=XHQHVNROD]KLULWDUUDN
sobera zaizte bantatzen.
Zer dela khasu gaitutzue baserritarrak mendratzen? / Zenbait abantail on
duzue guk ez dugunik agertzen?
 $UJLW]HQ JDLWXN KLULWDUUDN NKD]HWD HWD OLEXUX]  ,NDVWHLDJX DVNR JDX]D
hoiek ongi irakurtuz,
Zenbait legetan ez gaituk gu gidatzen bertzeren manuz, / Baserritarrak
gaten zaizte, jaun aphezeri galdetuz.
 =HQEDLW OLEXUX HWD NKD]HW EDLWXN DLQLW]HQ NDOWHWDQ  (UOLMLRQH VDLQGXDUHQ
galharazteko xedetan,
  +RLHN SR]RLQGDWXULN ]DL]WH DVDOGDW]HQ KLULHWDQ  EDVHUULWDUUHN H]WLDJX VLQhesterik holakotan.
5. Asaldatzen gaituk hiritan arrazoin haundiarekin, / Eztiagu deusikan nahi
asko lege hertsirekin,
  1DKLDJR GLDJX EL]L ELED OLEHUWDWLHNLQ  %DVHUULWDUUDN LNDUDW]HQ ]DL]WH DGLtziarekin.
6. Baserritarrek nahi diagu libertate zuzen ona, / Bainan ez lege injustuki maiz
asaldatzen dena.
Bandera krudel ifame bat agertu nahi lukena, / Zenbait hiritarrek bihotzez
desiratzen duzuena.
 %DVHUULWDUJHKLHQDN]DL]WHEHWLDNLOXVLRQH]$UUDVLWVXWXDN]DJR]WHMDNLWDtien eskasez,
Izpirituak xinpletuak, zenbait aphezen erranez, / Ez gaituk ez enganatzen
gu, jaun hoien elhe ederrez.

¬   (UUHSXEOLND]DOHGHILQLW]HQGX 6DQWL 2QDLQGLDN 2QDLQGLD   

astek

astek

astek

Escualdun Gazeta

Le Réveil Basque

Eskualduna

California-ko Eskual
herria

3

4

5

6

urtek

urtek

urtek
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Bidegileak bilduma.

GRATIEN ADEMA «ZALDUBY»ren
JEUS POEMAZ IRUZKINAK
Patri Urkizu
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GRATIEN ADEMA «ZALDUBY»ren JEUS POEMAZ IRUZKINAK - Patri Urkizu
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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 Correspondances 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, florituras, 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 saiatzea, honek argi baitiezaguke dituen esanahietarik zenbait, eta bi, zein tradiziori 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
HXVNDONULWLNDULL]DQGLWXJX/HKHQHWDULNRD-HDQ%DSWLVWH'DUDQDW]¬  L]DQ]HQ
GXHODPHQGHEDW-XOLRGH8UTXLMRN]X]HQW]HQ]XHQ5,(9 5HYLVWD,QWHUQDFLRQDOGH(VWXGLRVYDVFRV HUUHELVWDQ
*HURDJR GDWR]NLJX 3LHUUH /DILWWH¬   3LDUUHV ;DUULWWRQ¬   Mundaiz Donostiako jesuiten aldizkarian eta Alex Bengoetxea haren Kantikak eta neurtitzakSOD]DUDWX]¬  $]NHQHWDULNRD;DELHU$OW]LEDUL]DQGDKDUNDQEskualduna astekarian Art poétique basque berrargitaratzean Lapurdum, Baionako
HUUHELVWDQ¬  
Hona laburzki eta xumeki emana bertan diotena Ademaren bizi zertzeladei buruz.
*UDWLHQ$GpPD *R\HQHFKH NR DSLULODUHQ HDQ VRUWX ]HQ 6HQSHUHQ
HWD NR DEHQGXDUHQ HDQ KLO /DUUHVRURNR DSH]JDLWHJLDQ LNDVOH JLVD LELOL
zen, bertan Jean Baptiste Elissambururen adiskide egin zelarik, biek bertsozale amorratuak izaki.Garai hortakoak dira bada, elkarrekin moldatu ZumalakaUUHJLUL HWD %HWLUL 6DQWVL EXUX]NR EHUWVRDN ,VWXGLRDN ELNDLQ LJDUR HWD NR
abenduaren 17an apeztu zen. Urte bat eman zuen Larresoron irakasle, eta
RQGRUHQ+D]SDUQHQNRHSHDQDSDL]ODJXQW]DLOH
Bertan kolera izurritea zelarik denen aldeko laguntzan nabarmendu zen.
Bai, halaber sermoilari iaio eta umore handiko bezala. Garai honetako Ixto¬   -HDQ%DSWLVWH'DUDQDW]
-HDQ %DSWLVWH 'DUDQDW] ©/H
©/H &KDQRLQH$GpPDª
&KDQRLQH $GpPDª 5,(9
5,(9 
 
¬   Pierre
3LHUUH /DILWWH
Lafitte, Parmi les compositeurs de cantiques basques. M. le Chanoine Gratien
Adéma (1828-1907). M. l’abbé Jean Barbier (1875-1931). /D 3UHVVH %D\RQQH  
¬   3LDUUHV&KDUULWWRQ©*UDWLHQ$GpPD=DOGXE\UHQEL]LDWDODQDN
3LDUUHV &KDUULWWRQ ©*UDWLHQ $GpPD=DOGXE\UHQ EL]LD WD ODQDN  ªMundaiz
ª

¬   Gratien
*UDWLHQ Adéma
$GpPD Zalduby,
=DOGXE\ Kantikak eta Neurtitzak. Klasikoak 47. Alex Bengoetxearen
HGL]LRD*HUR=DUDXW]
¬   ;DELHU
;DELHU $OW]LEDU
$OW]LEDU ©$UW
©$UW SRpWLTXH
SRpWLTXH EDVTXH
EDVTXH $GHPD
$GHPD ´=DOGXE\µUHQDª
´=DOGXE\µUHQDª Lapurdum III. Études
%DVTXHV%D\RQQH 
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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]HWLNKDUDWXNKDQHQ GX]XH HLKHUD]DLQDUHNLQ¬  

Hazparne utzi, –hemengo apez izango ziren ere urte asko beranduago
3LDUUHV /DU]DEDO HWD (PLOH /DUUH LGD]OH ELNDLQDN² HWD %LGDUUDLQ WLN
UD HWD$WKDUUDW]HQ WLNHUD HUUHWRUHODQHWDQHPDQ]LWXHQXUWHDN
HWDD]NHQLN%DLRQDQNDORQMHWLWXOXGXQDL]DQ]HQHWLNDQKLO]HQDUWH
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 honakoak 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, Eskualduna...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:
HDQ -XELODX XUWKH VDLQGXDQ %D]FR ELKDUDPXQ HWD KLUXJDUUHQHDQ /RXUdesen eta Betharramen Escual herritic pelegrin cirenen othoitzapena. Bayonne,
/DPDLJQqUH

Dena den, moldatzen zituen Alegiak zirela eta deitu izan zuten le La
Fontaine basque, hots, La Fontaine euskalduna. Egiteko horretan aitzindari
L]DQ]LWXHODULN0RJHOGDUUDN-XDQ0DWHR=DYDOD-HDQ%DSWLVWH$UFKX0DUWLQ
Goyetche, eta ondokorik ere ez zitzaion faltatu, hala nola, Jose Artola, Karmelo 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 gaztetzen. Jauntzitik hiritar emaiten zuen, edo bederen etxeko seme handi. Ibilgunean 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 zintzurrari lothurik, erlastua ere zen, haren entzutea orozbat goxo eta bitxi baitzitzeien
RURUL¬  
¬   ©=DOGXE\ª
«Zalduby», Eskualduna, ,
¬   $OH[
$OH[%HQJRHW[HDDLS
%HQJRHW[HD DLS HG
HG 
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DQ5,(9HQDUJLWDUDWX]LUHQHDQ$GHPDNDORQMHDUHQEHUWVRDNKRQDNR
sailetan banatu zituzten:
IIII
IIII
IIII
IIV
IIV
IVI
VII

Eskual Herriko Eliza Bestak.
Pilotariak.
Cantiques sur le catéchisme.
Cantiques.
Fables.
Autres poésies profanes.
Chants patriotiques.

Bengoetxeak, aldiz, edizioa prestatzerakoan haren lan poetikoa hiru partetan zatitu du:
II, .$17,.$. ;;;, 
I,, $57=$,1%(/7;$5(11(857+,7=$. ;9,,, (WD
,,, %(57=(*,6$.2$. ;;, 
Orotara 70.
Bengoetxeak burutu edizioko zenbait testu, adibidez, Artzain beltxaren
neurthitzak eta III. Sailekoak, aspalditxo kopiatu nituen Pariseko Liburutegi
1D]LRQDOHDQHVNX]RUDLQGLNPLNURILOPLNH]]HJRHQHDQ )&%06Q HWD
konparatuz esan behar dut, ohi bezala kantek aldaera dezente dituztela, komeniko liratekeenak edizio kritiko bat egitean biltzea. Adibide gisa hona nola
dioen Bengoetxeak eman tituluak:
CHENELON JAUN ZENATURRARI ETA HAREN /KONPAINIARI /
%$=.$/ 21'2.2 86$,$ ;$+$55(.2 .23/$. 6HL SRQGXWDNR HUGL
laxotan G. Zaldubik pharatuak.

Eta hona daukadan eskuzkribuaren kopiak dioskuna:
DQ XUULDUHQ DQ +D]SDUQH %DUUDQGHJLDQ  &KHVQHORQJ MDXQ ]HQDWXrrari eta haren kompainiari, / Bazkal ondoko usaia chaharreko koplak / sei pontutako erdi lachotan Zalduby chaharrak emanak.

Bestalde, Julen Urkiza karmeldarrak jasorik ditu katalogo eder batean
Aldizkari eta Egunkarietako Euskal Bertso eta olerkien bibliografia¬   HWD
bertan 111 poema ezberdin ageri zaizkigu zerrendatuak. Halaber Interneteko
http:// urkiza.armiarma.com sarrerak 226 bertso aipatzen dizkigu baina kopurua 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¬   -XOHQ 8UNL]D Aldizkari eta Egunkarietako Euskal Bertso eta olerkien bibliografia.
0DUNLQD;HPHLQ
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UUDQGLHWDN NDQWHQ GRLQXHNLQ HWD 3LDUUHV ;DUULWWRQHN NRSODULHQ ELRJUDILD ODEXrrekin lagunduz Anton Abbadiaren koplarien guduak. Bertso eta aire zenbaiten
bilduma 1851-1897OLEXUXDQEDL]LN¬  
Baina zein izan zen Ademak erabili zuen Poetika bere bertsoak paratzerakoan?
Euskal Literaturaren Historian Poetikaz eta bertso moldegintzaz iritzi ezberdinak izan ohi dira. Kontutan hartzen badugu Ademak berak Eskualduna-n
IUDQWVHVH]NRXUWHDQRWVDLOHWLNLUDLOHUDSOD]DUDWXDUWLNXOXHWDQHPDQ]LWXHOD
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
DQ¬   Gure Herria argitaletxean, eta geroxeago neronek Oihenarteren
PHQGHKXUUHQHDQHXVNDUDWXHWD]HQEDLWRKDUUH]KRUQLWX¬  KRWVEHUWDQDLSDtzen diren egile latinezko, frantses, italiano eta gaztelaniazkoen bibliografia
emanez. Gutun horretan Oihenartek Beñat Detxepare kritikatu zuen, azpimarratuz 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
;9,, PHQGHDQ EDGD EL]NDLWDU EDW PHQGH HUGLWVXWDQ SRHVLD HJLWHQ ]HQ
moldeaz eta antzeaz ere mintzo zaiguna. Rafael Micoleta apeza dugu, «Modo
GHODYL]FD\QDSRHVLD\VXVYHUVRVªNDSLWXOXDSUHVWDWX]XHQDXUWHDQ¬  
Bertan esaten digu bi poesia mota daudela, eta gaztelaniazko erromantzeen
DUDEHUDNRDHWVLODEDNRDN%LJDUUHQKRQLEXUX]GLREl 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 vacasGHODNRGRLQXKRULMDGDQLNDQMDVRD]XHQ)UDQFLVFR6DOLQDV¬  
musikari itsu eta Salamankako irakasleak zenbait aldaerarekin batera.
;9,,, PHQGHDQ DQ SUH]L]NL 0DQXHO /DUUDPHQGLN ©'H OD SRHVtD
bascongada que está al uso» deitu kapituluan ere musikaren garrantziaz euskal
poesian dihardu, modu honetan:
¬   3DWUL 8UNL]X HG  Anton Abbadiaren koplarien guduak. Bertso eta aire zenbaiten Bilduma 1851-1897 (XVNDOW]DLQGLD(XVNR,NDVNXQW]D 'RQRVWLD  
¬   3LHUUH
Pierre Lafitte,
/DILWWH L’Art poétique basque d’Arnaud d’Oyhénart. Gure Herria, Bayonne

¬   3DWUL
3DWUL 8UNL]X
8UNL]X ©$UQDXG
©$UQDXG 2LKHQDUW
2LKHQDUW /·$UW
/·$UW 3RpWLTXH
3RpWLTXH %DVTXH
%DVTXH  ª
ª ,W]  Hegats, 7,

¬   5DIDHO 0LFROHWD ©0RGR GH OD YL]FD\QD SRHVtD \ VXV YHUVRVª Modo de aprender la
lengua vizcayna. %LOEDR (G (6 'RGJVRQ 6HYLOOD 
¬   )UDQFLVFR 6DOLQDVDe Musica libri septem. Salamanticae, Mathias Gastius, 1577.
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DQWHV HO SRHWD FRPSRQtD VX PHWUR FRQ WRGRV ORV SULPRUHV \ JUDFLDV GHO
Q~PHQ FRQ IDQWDVtD FRQ LQJpQLR FRQ DGPLUDEOHV SHQVDPLHQWRV \ OXHJR VH OH
acomodaba el tono y la música en que daban mayor golpe los conceptos del
PHWUR \ DVt YHQtD i VHU HO YHUVR PHMRU \ PiV HVWLPDEOH TXH OD P~VLFD$KRUD
HVDOFRQWUDULRSRUTXHHOFRPSRVLWRULQYHQWDDSODFHUODDUPRQtDGHODP~VLFD
y después como para darla cuerpo en que subsiste tanta alma se compone la
OHWUD \ SRU HVR HV HO YHUVR OiQJXLGR \ OD P~VLFD WDQ YDULD DLURVD \ GLYHUWLGD¬  

$UJLGDJRRKLWXUDKDXL]DQJRGHODQDJXVLHUH;,;PHQGHDQ'XHODKRJHL
XUWHSOD]DUDWXQXHQ%DLRQDNR(XVNDO0XVHRNRNRELOGXPDQ¬  KRQHODkoak zieten poemen tituluei jarraikitzen, A airean, Bertze aire berri batean
E«+DODEHUHWVX/DILWWHN¬  H]DJXWDUD]WHQGL]NLJXQHDQ6DOYDW0RQKR 
 L]WXUL]WDUUDUHQEHUWVRDNKDXHNHUHKRQDNRDLUHHWDQGDXGHPROGDWXDNAh!
Vous dirai-je, maman; Dans cette étable…; Sur la marche du Régiment de
Perche, eta beste.
(] GD KDUULW]HNR EDGD $QWRQ $EEDGLDN HDQ KDVWHQ GHQHDQ EHUH
Koplarien Guduak antolatzen eta saritzen ezarri zituen baldintzek tradizioaren
legeei jarraikitzen bazizkieten, eta honela A. de Larralde-Diusteguik baldaraSKH]DN VLQDWXULNR GHLDQ 8UUXxDNR KHUULNR HW[HDQ NR DJRUULODUHQ DQ
honakoa zioen iragarkiak:
pilota partida baino lehen, izanen da goraki ezagutarazia phertsuetako guduan garaia eraman duena, eta hark egin phertsuak izanen dire kantatuak herriko
gizon gazte hortarako berexi eta irakhatsiez, zoinekin aldizkatuko baita musikari
gorphutz bat eta ondoan, phertsuetan garaitu duenari emanen zaizko, Antonio
G·$%%$',( MDXQDUHQSDUWH]NRXQW]DNRXUUHD HWDRKRUH]NRPDNKLOD

Eta parte hartzeko baldintzak plazaratu ziren ere Baionako Le Messagerean hala nola Pabeko Le Mémorial des Pyrénnés- ean, hots, abesbatz batek
kantatu behar zituenez eta gizakiaren oroimen ahalmena laburra zenez, gehienez berrogeita hamar bertsolerrokoa behar zuela izan kantak. Hau da, gutxi
JRUDEHKHUDODXNR¬  
Zaldubyk parte hartu zuen Abbadiak antolatu norgehiagoka horietan
frangotan. Hona hemen urte eta aurkeztu kanten tituluen zerrenda:
HDQAmeriketako bidean deitu kantarekin.
HDQOhore Laborantzari, izenekoarekin.
¬   0DQXHO GH /DUUDPHQGL El Imposible Vencido. Arte de la lengua Vascongada. 2ª Ed.
,5DPRQ%DURMD6DQ 6HEDVWLiQ 
¬   3DWUL 8UNL]X HG  Bertso zahar eta berri zenbaiten bilduma (1798). Durangoko
8GDOD
¬   3LHUUH/DILWWH
3LHUUH /DILWWH HG Poèmes

Basques de Salvat Monho (1749-1821). Présentés, transcrits, traduits et annotés SDU ,NDV %D\RQQH 
¬   3DWUL8UNL]X HG Anton Abbadiaren…aip. lib., 15.
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HDQ Zenbat hitzuntzi ! kantarekin, zein Hau da Ikhazketako mandoaren traza, doinuaz moldatu zuen. Eta Pilotaria gaztea, biak aipamena merezi izan zutenak.
DQAmaxo eta Mehetegiko xakurra kantekin.
DQEz du sosak egiten zinezko gizona poemarekin eta
DQ Jeus poemarekin. Urte honetan 26 poema aurkeztu ziren, eta
lehen saria Jean Baptiste Elissamburuk irabazi zuen Xori berriketaria kantarekin.
DQ Bildotxa eta otsoa alegiarekin, zeinak lehen saria merezi izan
zuen. Belea eta axeria.
DQBettiri Sants.
DQBiba Republika! kantarekin.
DQBeharra eta ahala; eta Mihizlariak kantekin.
Eta, azkenik
DQ 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
*X]LDN EHWKLEHWKLJDXGHQ JX (VNXDOGXQ¬  

Baina itzul gaitezen Jeus poemara. Ademak honako sarrera hitzekin
igorri zituen bertsoak:
Monsieur,
/·DXWHXUGHODERXWDGHVXLYDQWHYRXGUDLWFRQFRXULUSRXUOHSUL[DFFRUGpSDU
0G·$EEDGLHjODPHLOOHXUHFKDQVRQEDVTXH-HYRXVSULHGHODIDLUHSDVVHUDX[
PHVVLHXUV GX MXU\ G·H[DPHQ

-HDQ 'XYRLVLQ NDSLWDLQDN $LQKRD   (PPDQXHO ,QFKDXVSH
$WKDUUDW]H2PL]HJDxH HWD0DXUL]LR+DUULHW +DOWVX 
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
G·XQERXWjO·DXWUHERQjOLUH¬  
Alegia, on zela irakurtzeko hasieratik bukaeraraino, baina ez zuten saritu
Adema, eta bai Elissamburu. Beste zenbait bertso zokoratuak izan ziren sans
¬   $OH[%HQJRHW[HDDLS OLE 
¬   3DWUL 8UNL]X$LS OLE 
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valeur oharra ezarri zietelarik goi partean, hala Juanes Berges saratarrak burutu Gerla tituludunari, nola Jean Chetre Hazparneko zapatagileak bidali
Galde onari prest da bethi hescalduna bertsolerroaz hasten zenari, adibidez.
+XUUHQJR XUWHDQ DQ DOGL] HVDQ EH]DOD EHUULUR VDLDWX ]HQ $GHPD HWD
saria merezi izan zuen Hergaray ezizenez aurkeztu Bildotxa eta otsoa alegiagatik. Azkenean urrezko ontza eta makila lortu zituen, bada, eta hona Ademak
Atharratzetik irailaren 20an Anton Abbadiari idatzi zion gutuna esker ona
adieraziz
Monsieur,
-·DLpWpH[WUrPHPHQWIODWWpGXFDVTXHYRXVDYH]ELHQYRXOXIDLUHGHPHVGHX[
VL SHWLWHV HW VL VLPSOHV SLqFHV -·DYDLV FUX GHYRLU PH YRLOHU DX[ \HX[ GX SXEOLF
surtout sous le pseudonyme de Hergaray, qui est la désignation cadastrale de mon
TXDUWLHU QDWDO j 6W 3pH PDLV 0RQVLHXU OH FKDQRLQH ,QFKDXVSH P·D GLW TX·LO YRXV
DYDLW FRQILGHQWLHOOHPHQW GpFODUp PRQ YUDL QRP 9RWUH YLVLWH DLQVL TXH FHOOH GH 0
OH&DSLWDLQH'XYRLVLQPHIXWDQQRQFpHSDUPRQIUqUHSRXUPHUFUHGLj6W3pH&·HW
pWp GH YRWUH SDUW SOXV TXH GRXEOHU HW O·KRQQHXU HW OD UpFRPSHQVH 9RWUH ILGqOH
FRPPLVVVLRQDLUHSRUWHXUGXVSOHQGLGHPDNKLODHWGHO·RQFHWUDGLWLRQHOVP·H[SOLTXD
O·HUUHXU GX YROWXULHU TXL QRXV DYDLW IDLW PDQTXHU OD YRLH GH 6W 3pH ,O PH GLW
DXVVLODERQQHHQYLHTXHYRXVHWHVGHUHFXOHUTXDQGPrPHG·$VFDLQMXVTX·jFKH]
PRL 3RXU OH FRXS MDPDLV pWp GpVROp G·DYRLU pWp FDXVH GH WDQW GH SHLQH 9R\H] VL
MHPpULWDLVWDQWG·DWWHQWLRQVSXLVTXHMHVXLVKRPPHjDYRLUGLIIpUpMXVTX·DXMRXUG·KXL
O·H[SUHVVLRQGHPDUHFRQQDLVVDQFH8QGHYRLUGHFRHXUXQGHYRLUG·KRQQHXUDLQVL
UHWDUGpP·HPEDUUDVVHUDLWELHQVLM·RVDLVDOOpJXHUODPRLQGUHH[FXVH
5HFHYH]0RQVLHXUOHVKRPPDJHVELHQUHVSHFWLHXVHVGHYRWUHKXPEOHVHUYLWHXU
*$GHPD¬  

*DUDL KRUUHWDQ EHUWDQ ;,; PHQGHD DLW]LQDWXD ]HODULN -RVH ,JQD]LR
Arana jesuitak idatzi zuen Arte métrica de la lengua bascongada   GHlakoa Patxi Altunak ehun eta hogei urte geroago argitaratua. Eta bertan bertsomolde, estrofa mota ugari aurkezten zituelarik sarrerako hitzetan musikaren
garrantziaz ziharduen, honelaxe hain zuzen:
7RGRYHUVRH~VNDURSURSLRHVDSOLFDEOHHVHQFLDOPHQWHDODP~VLFD\HVSHFLDOPHQWH D ORV DLUHV \ DUPRQtDV QDFLRQDOHV GHO SXHEOR EDVFRQJDGR 1R KD\ SRU
consiguiente en bascuence, como en algunas otras lenguas, distinción alguna de
YHUVRV PXVLFDOHV R PHUDPHQWH UHFLWDWLYRV 7RGRV VRQ FDQWDEOHV \ SRU HVWR HPLQHQWHPHQWHUHFLWDWLYRV\ GHFODPDWLYRV¬  

Eta ideia hauen ildo berari jarraikiko dio Ademak burutuko duenean bere
Poetika eta EskualdunaDVWHNDULDQDUJLWDUDWXNRDQ+RQDGLRHQD
quelques règles de la prosodie ou art poétique basque.
¬   3DWUL8UNL]X$LS OLE 
¬   3DW[L $OWXQD HG  ©-RVp ,JQDFLR $UDQD 7UDWDGR GH PpWULFD YDVFD  ª Fontes
Linguae Vasconum ,UXxHD  
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 /HV %DVTXHV Q·RQW MDPDLV IDLW GH YHUV TX·HQ FRXSOHWV UpJXOLHUV GHVWLQpV
j rWUHFKDQWpVRX PrPHGpFODPpVFRPPHGDQVOHVSDVWRUDOHV¬  

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:
LOHVWELHQjSUpVXPHUTXHFHVUqJOHVGHODYHUVLILFDWLRQEDVTXHQHUHPRQWHQW
JXqUH DX GHOj GX ;,,H VLqFOH HW LO HVW SUREDEOH DXVVL TXH OHV FKDQVRQV GH JHVWH
GHFHWWHEHOOHpSRTXHHWSDUWLFXOLqUHPHQWTXHOTXHVK\PQHVULPpVGHO·eJOLVHOHXU
VHUYLHQWGH PRGqOHV¬  

Gesta kantak eta Eliza joko ditu, bada, aitzindari bezala eta kanten egiteko eredu gisara. Kantatzeko dira ere, besteak beste, poema txinar anitz,
Egipto zaharrean moldatzen ziren poemak, hala nola Israelgo himnoak. Aurreragoxe 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 imitatzea zela, hau baitzen bere hitzak errepikatuz, le meilleur modèle.
Jarraiki ote zion berak beti?
Zeren zer esan dezakegu JeusL EXUX]" DQ DXUNH]WX ]LUHQ EHVWH JX]tiekin konparatuz gaiaren aldetik, argi eta garbi, nabarmenki ezberdina dela,
ez baitu gaitzat hartzen, ez gerra, ez loreak, ez xoriak, ez donadoak, ez hiritarrak, 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 hitzeWDQEHQHWDQRULMLQDODHWDRQ]HQLUDNXUW]HNR¶ERQjOLUH·HWDNULWLNR]RUURW]DN
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 tradizioan, frantses edo gaztelaniazko literaturan, adibidez?
Ex nihilo nihil fit, deus ez da deusetik sortzen ahal, hastapenak pentsamendu grekoan du etorkia. Parmenidesen gogoetetan du etorkia, eta Aristotelesek 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 hastapenaren alde egin. Hala bada, filosofiaren korronte nagusiaren kontra ez joatearren, bereizten hasi ziren hizkera teologikoa eta filosofikoa, eta bidenabar
6DQWR7RPDVHN]LRHQ¬  ,]DNLVRUWXRURNH]LQGXWHODGHXVVRUWXEDLQDEHUDN
Izaki direnez gero, sortuak izan direla.
Baina Ilustrazioarekin batera, batez ere, pentsalari modernoek eztabaidatzen eta ukatzen hasi ziren kristau tradizio hori.
+DOD]HU]LRHQ)UpGHULF,,DNG·$OHPEHUWLLGDW]LJXWXQEDWHDQ
TXLFRQTXHDELHQH[DPLQpFHWWHPDWLqUH ODFUpDWLRQ FRQYLHQGUDTXHVLO·RQ
YHXW UHVSHFWHU OHV D[LRPHV IRQGDPHQWDX[ GH OD UDLVRQ LO IDXW GH WRXWH QpFHVVLWp
DGPHWWUHO·pWHUQLWpGHO·XQLYHUV/HV\VWqPHGHODFUpDWLRQHQWUDvQHGHVDEVXUGLWpV
j FKDTXH SDV TX·RQ IDLW SRXU O·pWDEOLU LO IDXW QLHU O·ex nihilo nihil, que toute
O·DQWLTXLWpUHVSHFWDLW

Hau da, arrazoinaren axioma funtsezkoak errespetatu nahi badira kreazioaren gainean unibertsoaren betikotasuna onartu beharrezkoa dela, zeren eta
kreazioaren usteak bere baitan zeramatzan ondorio abtsurdoak, eta beraz, antzinakoen 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 PariseNR1{WUH'DPHNRKLW]DOGLEDWHDQDQKRQDNRD]LRHQ
ceux qui entreprennent de fonder une doctrine du progrès rigoureusement
DQWLFKUpWLHQQH UHSRXVVHQW OD SURGXFWLRQ OLEUH GH O·KRPPH SDU OD SXLVVDQFH GH
'LHX LOV QLHQWOD FUpDWLRQH[ QLKLORLOV VRQW UpVROPHQWSDQWKHLVWHV¬  

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.
%HUHKDODWRSRHJLWHQGXJX/RXLV&RTXHOHW  LGD]OH]LUWRODULDUHkin. Écrivain facétieux GLRWH IUDQWVHVH]¬   ]HOD DUJLWDUDWX EDLW]LWXHQ ;9,,,
¬   6DQWR7RPDV Summa Theologica , T ;/9 DUW 
¬   &pOHVWLQ -RVHSK )HOL[   Le Progrès par le Christianisme. Conferences de
Nôtre Dame de Paris $ /HFOHUH
¬   /RXLV&RTXHOHW©*X\0DWKXULQª 3DULV KLVWRULDODULHWDVDLRJLOHD%HUHREUDN
pseudonimoz sinatzen zituen. Besteen artean honakoak aipa ditzakegu: Critique de la charlatanerie   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  
QRQDXUNLGH]DNHJXQJXUHSRHPDUHQLQVSLUD]LR]X]HQD ,NXVIDFVLPLOHD
+RQHN EHUH DOGHWLN ODWLQH] -HDQ 3DVVHUDW¬   KXPDQLVWD HWD SRHWD IUDQWVHVDN  ² 3DULV   PROGDWXHWDQ RLQDUULW]HQ ]HQ DGLELGH] Nihil, nemo,
aliquid, quelque chose, tout, le moyen, si peu que rien, on, il  OLEXUXWWRDQ
plazaratu zen batean eta zeini buruz honakoa zioen Postface edo epilogoan:
VXUOH1,+,/SDUOXLWDQWYDQWpG·DXWDQWSOXVYRORQWLHUVTXHFHWWH3LqFHHVW
UDUH TX·HOOHUHQIHUPHun jeu d’esprit qui plaisoit beaucoup autrefois, & dont
MHFUDLQVIRUWTX·RQQHVHVRXFLHJXHUHVDXMRXUG·KXLSDUFHTX·RQQ·DLPHSOXVTXH
OHV MHX[ TXL DSSRUWHQW GH O·DUJHQW  TXH O·HVSULW  OHV EHOOHV /HWWUHV GHYLHQQHW
WRXW j IDLWKRUV GH PRGH¬  

Alegia, garai batean oso gogoko zituztela gogoeta jokoak zeuzkaten hitz
jokoak, baina beldur zela ohitura hori galzorian ez zenentz. Halaberetsu, DéPRQV ;9, PHQGH EXNDHUDQ$QYHUV KLULNR NRQWVHLODUL L]DQ ]HQDN NRQSRVDWX
zituen ere Passerat-ek moldatu bertsoen antzekorik, La Demonstration de la
quatriesme partie du rien…GHLWXOLEXUXWWRDQ¬  QRQEHVWHDNEHVWHrientifique hitza asmatzen duen.
*D]WHODQLD] RVSHWVXDN ]LUHQ 4XHYHGRUHQ KDPDODXNRDN KDOD QROD 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
&ULVWyEDO 1iSROHV )DMDUGR /DV 7XQDV &XED   (O &XFDODPEp
EH]DOD H]DJXQD GHQ NXEDWDU LQGHSHQGHQW]LD ]DOHDN DQ Rumores del
Hormigo pazaratu zuenak, moldatu zuen soneto bat Nada¬  WLWXOXDGDUDPDQDHWDPROGHEHUHNRD ,N(UDQVNLQD
Itzul gaitezen gurera, ordea.
Jakina den bezala, JeusKLW]D]HWLPRORJLODULHN%RQDSDUWH*DYHO&KDUHQcey, Corominas, eta Michelena jaunek etorki ezberdinak aipatzen dituzte, batzuek deus-etik eta besteek genus-etik datorrela esanez. Biak, noski, etorki
ODWLQH]NRDN¬  
¬   -HDQ3DVVHUDW 7UR\HV 3DULV   (UUHJHDUHQLUDNXUOHHWD LQWHUSUHWHD
¬   /RXLV&RTXHOHWL’éloge de rien dédié à personne avec une postface. Troisième édition, peu revüe, nullement corrigée, & augmentée de plusieurs Riens. A Paris, Chez Antoin de
+HXTXHYLOOH 
¬   ,'pPRQV/DGHPRQVWUDWLRQGHODTXDWULHVPHSDUWLHGHULHQHWTXHOTXHFKRVHHWWRXW
DYHF OD TXLQWHVVHQFH WLUHH GX TXDUW GH 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« 3DULV&KH] 3UHYRVWHDX 0';&,,,
¬   ZZZFHUYDQWHVYLUWXDOFRPVHUYOHW
¬   ©'(86 2U ',(86 5 '(h6 6 VXKRPyORJRODWLQRSHUIHFWRdeus´GLRVµSDUHFH
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
'XYRLVLQHN
Hastapenean, Jainkoak ezdeusetarik HJLQL]DQ]LWXHQ]HUXDHWDOXUUD¬  

Maiz erabili zuten ere gure klasikoek, Detxepare eta Leizarragak, adibidez, deus hitza, ia beti ez lagun zuela eta jokatzen zuen Axularrek hitzarekin
ere honakoa zioenean: Eta ezta arrazoin deusagoak eztheusagoa zerbitza dezan¬  $OODQGH2LKHQDUWHNHUHEHUHHUUHIUDXHWDULNEDWRVDW]HQGXKLW]KRUUHkin: 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 EHUWVROHUURD 
direnen aurka. Baina baita ere bere buruaz eta deusekin untza eta makila
irabaz dezakeela pentsatzearen kontra. Eta amaitzeko kanta, aholku kontserbadore bat ematen du, zeinak laburbiltzen duen politika eta ideiologia tradizionalaren muina: Urus nahietan jeus eskas ez duena. EHUWVROHUURD $OHJLD
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 baOLR¬  

Baina ba ote da munduan gizona bezalakorik eta honek duen dohain
handienaz, mintzairaz hitzegitea, irriarazteko bada ere, bezalako joko atseginik?
Joko hau jeus KLW]DUHQ JDLQHDQ RLQDUULW]HQ GD 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, jeusLN H] ]DLW«  +RUUD KRU LD GHNOLQDELGH RVRD
Halaber alde baikor eta ezkorrak kontrajarriak daude. Batetik honako izenlagunak: 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 EHDUQDQWgees FDWGe(n)s \IU$QWGiens,
HQ GHILQLWLYD ODW Genus, y expone dificultades […]. Vacilación deus / jeus ´DOJRµ GH genus,
XVDGRHQIUDVHVQHJDWLYDVHLQWHUURJDWLYDVª -XDQ-RVp$UEHODL], Las etimologías vascas en la obra
de Luis Michelena.DUGDEHUD]ELOGXPD *DVWHL]  
¬   -HDQ'XYRLVLQBible
-HDQ 'XYRLVLQ
saindua /RQGUHVHQ  
¬   3HGUR $JHUUH ©$[XODUª Guero bi partetan partitu eta berecia… Bordele, Milanges,
1643, 567.
¬   $UQDXG
Arnaud 2LKHQDUW
Oihenart, Les proverbes basques recueillis par… plus les poésies basques du
mesme auteur. Paris, 1657, 44.
¬   3DWUL8UNL]X
3DWUL 8UNL]X HG Piarres

Lafitte, Euskal Literaturaz (UHLQ'RQRVWLD  
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ez dut aurkitzen inolako hiztegietan, eta halako hitz argotikozat daukat, jolastuz sortu duena peu, petit eta tout nahasiz, baditut bukaerarekin errimatze
nahiak behartua.
Orohar eta bukatzen joateko iruzkin labur hauek hona nola epaitzen ziWXHQ$GHPDUHQEHUWVRODQRN3LDUUHV/DILWWHN¬  
RQFRQQDvWOHVFKDQVRQIDEOHVGXSUrWUHSRqWHVLWUDYDLOOpHVHWVLQDWXUHOOHV
PDLV VD PDvWULVH pFODWH GDQV OHV FDQWLTXHV WHOV TXH Adora dezagun ou Kurutzea,
RXHQFRUHGDQVOHVK\PQHVSDWULRWLTXHVFRPPHOHFKDQWGHV6HSWSURYLQFHV3HX
GH SRqWHV GRQQHW HQ EDVTXH O·LPSUHVVLRQ G·XQH SDUHLOOH IRUFH LO HQ HVW GH SOXV
JUDFLHX[LO Q·HQ HVW SDV GH SOXV SXLVDQW

Alegia, Kantiketan ageri dela gailen. Poeta gutxik diruditela hain indartsu,
hain grazios, hain natural. Halere, Bengoetxearentzat, gai profanoetan, duelarikan bai edukiz eta bai formaz askatasun gehiago esan litekeela estilo baliabideak nabarmenago ageri zaizkiola. Bat gatoz gu ere.
Ez zuen euskal poesian jarraitzaile askorik bere poesia mota honek,
EDLQD KRU GDXNDJX DGLELGH] -RQ 0LUDQGH SDULVWDUUDN  XUWH LQJXUXDQ
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».

3RHPDKDXKRQHODDXUNH]WHQ]LRQ$QGLPD,ELxDJDEHLWLDNNRLUDLODUHQ
14ean Parisetik Guatemalara igorri gutunean Jokin Zaitegiri:
… zure goraintziak emango dizkiot ikusten dudanean. Oraingotasunez beteriko olerki berri-berri bat idatzi du Mirandek Nihil igitur mors est Lukreti-ren
itzetan jasoa. Oso sakon ta jasoa. Egan Donostiko aldizkaritxora igorri dut argitara 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
3LHUUH Lafitte,
/DILWWH Le Basque et la littérature d’expression basque en Labord, Basse-Navarre et Soule$LW]LQD%D\RQQH  
¬   3DWUL 8UNL]X HG  Andima Ibiñagabeitita, Erbestetik barne-minez. Gutunak 1935-1967, Susa Zarautz, 2000, 107.
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Joannes PASSERATIUS (Jean Passerat, 1534-1602)
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[ Louis COQUELET ]
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Juan Cristóbal Nápoles Fajardo «El Cuculambé»
(Las Tunas, Cuba, 1829-1862)

NADA
Nada HVWRGRHQHOPXQGRHQTXHYLYLPRV
NadaHVWRGRHQYHUGDGORTXHPLUDPRV
de la nada los hombres son formados,
y en la nadaGHVSXpVQRVFRQYHUWLPRV
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 nadaYLHQHDVHUHVWHVRQHWR
que sin decir más nadaDTXtFRPSOHWR
Gratien ADEMA «Zalduby»
6HQSHUH%DLRQD

1031

1032

EUSKERA – LII, 2007, 3

NADA
1. Muchos hombres hay en el mundo que creen que jamás se ha hecho algo
de la nada, \ SDUD UHtUPH GH HOORV KH SHQVDGR FRPSRQHU XQRV ERQLWRV
YHUVRVFRQnada.
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 nadaKDUpPLVYHUVRV
3. No perderé nada si no logro nadaSXHVVLQRWHQtDnada quedaré sin nada.
<WHQGUpTXHRtUQRHUHVnada, ¡pobrecillo! Pero las palabras estúpidas no
me importan nada.
4. 6LORJURFRPSRQHUHVWRVYHUVRV£TXpIHOLFLGDGNada me cansa y todas las
penas son nada, y seré mencionado además como un hombre hábil. ¿Es
posible nada más raro?
 ¢4Xp PiV" 7DO YH] FRQ nada ganaré el bastón y la moneda de oro. Es
HYLGHQWHTXHHOGHVHRPHKDFHKDEODUDVt3HURUHDOPHQWHQRVHSXHGHXQR
fiar de nada.
6. Me callo. Ya nada se me ocurre. Sin decir nada importante acabo. Pero si
PLFDQWRQRYDOHQDGDDOPHQRVQRKDFHGDxRDQDGLH
 £,QVHQVDWR 3HUR ¢TXp GLJR" £6XSRQHU TXH HVWRV YHUVRV YDOJDQ DOJR (V
HYLGHQWH TXH ORV KH KHFKR GH nada 3XHV QR TXHUtD 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 oihukatu zuen eta Zazpiak bat kantatu. J. Etxeparek dioenez, inork baino kartsukiago maitatu zuen Euskal Herria eta fede gehiago ukan haren etorkizuneDQ¬   .REODNDULD L]DQD] JDLQ HXVNDO QHXUNHUDUHQ OHJHH] DUWLNXOX VDLOD
argitara zuen: Art poétique basque Eskualduna ND]HWDQ DWDOND  EHUUDUJLWDUDWXD$GpPD 
Lehenik, erran dezagun prosaz frantsesez eta euskaraz idatzi zuela. Euskarazko prosa-idazlan batzuk hein bat aipatuak dira: adib. Lurdeko beilariendako liburuak edo erreboteko jokoari buruzkoa; ez, ordea, mintzaldiak eta
artikuluak. Horiek Eskualdunan argitara zituen baina kazeta hori aski ezezaJXQD L]DQH] OR HJRQ GLUD KRULHWDNR  Lapurdum aldizkarian agertaraziak diWXJX EDW EDL]LN H] ]XHQ DUJLWDUDWX 'DUDQDW]HN 'DUDQDW]   2UGHD SROLWLND JDX]DN LGD]WHNR H] ]XHQ DVWLULN KDUWX QDKL] KDUHQ DVPRD ]HQ DQ
Etxeberriri aitortu zionez $GpPD 
Hona Zaldubik bere bizian hitz lañoz argitara zituenak, frantsesez edo
HXVNDUD]JHQHURHWDJDLHQDUDEHUDVDLONDWXWDHWDNURQRORJLDULVHJLWX](UOLMLRHGRGHER]LROLEXUXDN  0LQW]DOGLHWDDUWLNXOXLGHRORJLNRDN
WUDGL]LRD] HXVNDUD] HWD HXVNDOGXQWDVXQD]  /LEXUXVND EDW   HWD NURQLkak edo artikuluak eliza EHVWD SLORWD HWD EHUH]LNL HUUHERWHNR MRNRD] $UWLNXOX OX]H EDW DWDOND HXVNDUDMDSRQLHUD VLQRQLPLD XVWH]NRDUL EXUX]  %HVWHODNRJDLHWDJHQHURHWDNRDNDUJLWDUDWXDNHWDJDEHDN$UJLWDUDEHUULDN  
Predikuak sainduen biziaz.
Artikulu honetan Zaldubiren prosa idazlan horietako gaiak, ideiak eta
testuingurua aztertuko ditugu bereziki; laburkiago, idazkera eta estiloa.
¬   ©=HUQDKLED]DNLHQ(VNXDO+HUULD](XVNDO+HUULNRRKLW]H]VLQHVWHH]MDLGXUH](XVNDO
Herriko xokoetan aditzen diren hizkuntza bereziez. Ez dut uste nehork maitatu duen Euskal Herria
ELKRW]NDUWVXDJREDWHNLQHWDXNDQIHGHJHKLDJRJXUHHWRUNL]XQHDQª ©=DOGXE\$OGXGDQª(W[HSDUH 



(86.(5$ ² /,,  

1. Lurdeko beilariendako debozio liburuak (1875, 1877)
%L GHER]LR OLEXUX IRUPDWR WWLNLNRDN DUJLWDUD ]LWXHQ /XUGHNR$PD %LUjinaren agertze eta mirakuluak kontatzen dituztenak, erromesendako kantika
eta otoitzekin osatuak.
1875an / Jubilau urthe Sainduan / Bazco biharamun eta hirugarrenean /
Lourdesen eta Betharramen / Escual herritic pelegrin cirenen / orhoitzapena.
%DLRQD$QGUH /DPDLJQqUHDOKDQJXQWVD  LN9LQVRQ    /LEXUXWWRWWLNLDGDRU©(VFXDOGXQHQ/RXUGHFRFDQWLFDFª©2WKRLW]Dª

Escualdun / Pelegrinaren / bidalzailea. Gr. Adéma aphezac egina %DLRQD$QGUH/DPDLJQqUHDOKDUJXQWVD +RQDOLEXUXWWRDUHQ NRDEDLQR
DSXU EDW KDQGL[HDJRD  HGXNLD ©$LW]LQ KLW]DF LUDFXUW]DLOHDULª 99,,, ©(VFXDOGXQ SHOHJULQDUHQ ELGDOW]DLOHDª  ©3HOHJULQHQ &DQWLFDFª 
©2WKRLW]EDWª©$SSHQGLFHjO·XVDJHGHFHX[TXLQHVRQWSDVLQLWLpV
j OD SURQRQFLDWLRQ GX GLDOHFWH EDVTXH HPSOR\p GDQV FH OLYUHª ,,; %HUD]
hitzaurrea eta ortografiazko eranskina ere baditu, azken hau erdaldunek euskara zuzen ahoska dezaten.
NROLEXUXVNDDSH]SLNXDUHQPDQX]HJLQ]XHQ=DOGXELN$UUDNDVWDWVXD
gertatu zen eta ondoren egileak erabaki zuen zerbait osoagorik egitea; hots,
SHOHJULQHQGDNR HVNXOLEXUX HGR JLGD EDW¬   +RUWDNRW] RVDWX ]XHQ NRD
ondoko gaiekin: pelegrinaiak zer eta zertako diren, nor eta nola behar den
LELOL $QGUH GHQD 0DULD 3LODUUHNRD -DXQGRQH -DNREH .RQSRVWHODNRD WRNL
VDLQGXDN -HUXVDOHQ%HWKOHHP/RUHWR(UURPD%HWKDUUDP $QGUHGHQD0DULD
6DOKHWDNRD /XUGHNRD HDQ /XUGH HWD %HWKDUUDPHUD HJLQLNR EHLODN RWRLW]DN PH]DVDQWXNRDN$PD%LUMLQDUHQEH]SHUHWDNRVDOPRDNHWDEHVWH6DNUDPHQGXVDLQGXDUHQEHQHGL]LRQHDQ%LUMLQD6DLQGXDUHQOHWDQLDN 
NROLEXUXVNDNRNDQWLNDEDW]XHNDUUDNDVWDKDQGLDL]DQGXWHHJXQHUH
elizetan kantatuak eta ezagunenetarikoak baitira, adib., ©*XUXW]H VDLQGXDULª
©$PRGLR %LUMLQD 0DULDULª ©8KROGH EDWHQ SDUHª$UUDNDVWDUHQ HUDNXVJDUUL GD
HUH RQGRNR OHNXNRWDVXQD =DOGXEL KLOGD  KLODEHWH JHURJR Eskualdunan argitaratua, aldudarren Lurdeko beila kontatzerakoan.
¬   ©/LEXUXHVFXDUDEDWHVFDVJLQXHQGHERFLRQHHWDLELOJLGHKRLHUL]DJRFRWHQD(VFXDOGXQHFHUHFHUEHLWJXUHJXUHULFEHKDUUH]OHKHQELFLDQKDVLJLQHQ/XUGHQFDQWDW]HFRFDQWLFDEDW]XHWDULF*HUR-XELODXXUWKHFRJXUHSHOHJULQDLKDQGLKDUHQRUKRLW]DSHQHWDQ-DXQ$SKH]SLFXDUHQQDKLFDULDFOLEXUXWWLNLWWREDW ]DURWDQHJLQDUD]L
,FXVLULF OLEXUX WWLNL KRUUHF L]DQ ]XHQ HUUHNHVWD HWD KDLQ ODVWHU GHQDN HQSOHJDWX RQGRDQ
JDOGH DVFR KHOGX ]HOD RUDLQR ED]WHUUHWDULF KDUWX QXHQ [HGHD EHUW]H KDLQEHUWFHUHQ HWD JHKLDJRUHQ
HUHEHUHKDODLPSULPDUD]WHFR
%DLQDQKDLQEHUWFHQDUHNLQHPDQQLRQJRJRDULKDUWDUD]JHURKREHQXHODDOGLKXQWDQDLQW]LQHFRDQ EDLQR ]HUEHLW JHKLDJRULF HWD FRPSOLDJRULF HJLQ DPRUHDJDWLF HWD HVFXDOGXQHF HUH L]DQ ]H]DWHQSHOHJULQDLKRULHWDFREHUHQHVFXOLEXUXDHWDELGDOW]DLOHDª Escualdun pelegrinaren bidaltzailea©$LW]LQKLW]DFLUDFXUW]DLOHDULª9,9,, 
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%D]HQ EHUW]HOD LNXVJDUULDJRULN KDOD QROD (VNXDOGXQDN ]HQEDW NDQWX] QDXVL
giren, otoitzez ez balin bagira ere, bertze garaitikoer. Ah! zer bulhar garbi airos
R]HQDN (JXQD] DOD JDXD] H] GLUH LFKLOGX GLUHOD $OGXGDUUDN GLUHOD KHLHQ DX]R
herrietakoak; jana eta loa ahantzirik bethi kantuz: eskuaraz, bihotzez, orok betan,
beren Zalduby PDLWHDUHQ NREOHNLQ /XUGHNR KDUSHD LQKDUURVDWHQ ]XWHOD  *RUHWVL
GXWH DXUNLW]HQ ]LUHQ OHNXD EHUHQ VRUKHUULD EHUHQ VLQKHVWHD  %DL HJXQ HGHUUD
zen Lurden iragan igandekoa, berrogoi ta hamar garren urthekari.
©$OGXGDªEskualduna   

$UWHWLNHUUDWHNRNROLEXUXNRNDQWLNHQHVWURIDEDW]XN $GpPD
  HVWURID  HVWURID EDW 9,,,D  H] GLUD DJHUL JHURDJRNR HGL]LRHWDQ
$GHPD DJLDQHJLOHDNH]VDUWXULNHGL]LRUDNRSUHVWDWXHVNXL]NULbuetan. Horietako batek Erromako auzia du hizpide, gai minbera zinez; ZalGXELNHVSUHVNLMXVWLILNDW]HQGX$LWD6DLQGXDUHQOXUUHNRHUUHJHW]D¬  
Zaldubiren arabera, mirakuluetan sinestea ez du fedeak edo Elizak manaW]HQ]HQW]XNRPXQDNPDQDW]HQGX $GpPD PLUDNXOXHWDQVLQHVWHDJDWLN MHQGH DQLW]HN VLQHVWHGXQHQ IHGHD] LUUL HJLWHQ RPHQ GX    3HQLtentzia eta debozioa GLUD LGHLD QDJXVLDN =DOGXELUHQ OLEXUX KRULHWDQ ©*DOOLD
SRHQLWHQVHWGHYRWDªJRLEXUXHGRGLELVDNDGLHUD]WHQ]XHQH]=DOGXELNHPR]LR
KDQGL] NRQWDW]HQ GX    QROD$OGXGH %DLJRUUL 'RQLEDQH *DUD]LWLN
 NLORPHWURRLQH] HJLQGD JHUR KDUW]HQ]XWHQ WUHQD %DLRQDQ /XUGHUD MRDteko; eta halatsu Zuberoatik joaten ziren anitzek:
/RXUGHVHQ JXLQHQ KDPDU EDW PLOD SHOHJULQ %DLRQDFR GLRVHVDUHQ ED]WHU
JX]LHWDULFKDUDWELOGXDFGHQDFJXL]RQDFHUGLDFHWDJHKLDJR(VFXDOGXQDF  
,FXVWHFRDFFLUHQELGHDQ]RKDWFLODQRUQDKLUHQELFKWDQ)HGHDFKHLQEDWJRUD
FRSHWDDOWFKDUD]WHQFLRWHODEHUHQNXUXWFHJRUULDFSDSRDQDUURVRULRDFHVFXDQHWD
KDLQLW]DFKDPDU KRJRL OHNXHQHJXLWHFRRLQH]
3X\RFR HGR %DLRQDFR JDUDUD EHKLQ KHOWFHFR$OGXGHWLF EDLWD ODXUKRJRL EDW
NLORPHWUD DOGHUGL KDUWDFR SHOHJULQ JXWL] JXHKLHQDF RLQH] FLUHQHWD %DwJRUUL DOGHFR JXFLDFKHLHUMXQWDWFHQFLUHQ 
¬   ©&HU KHUVWXUHWDQ GDJRQ JXU·$LWD 6DLQGXD  &ROSH EHUH] )UDQW]LD QROD PLQKDUWXD 
0DULD HQW]XQ ]D]X KHNLHQ RLKXD +HF DOWFKDW]HQ EDGLUH VDOEX GD PXQGXDª (WD HVWULELORD
©=XUL JDUH 0DULD  'HQDF RLKX] DUL  (PR]X ELWRULD  $LWD 6DLQGXDULª $GpPD  
©&HUFDQRUHOXNH$LWD6DLQGXDEDOLW]EHUWFHPXQGXFRHUUHJHEDWHQD]SLFR"  +RUUDFHUWDFR$LWD 6DLQGXD H] GLWHNHQ L]DQ EHUH PXQGXFR EHUHFR HUUHJHWDVXQ EDW JDEH$UUHQ FHPEHLWHF
KRUL GLRWH VREHUD DWFHPDWHQ HWD RQGLFR] RUDL JXFLHF EDGDNLJX FHU HJLQ GLRWHQ  *XUH $LWD
6DLQGXPDLWHDELOXFLGXWHEHUHPXQGXFRHUUHJHWDVXQDUHQRQWDVXQHWDLQGDUJXFLHWDULFª $GpPD
  
+DODWVX QHXUWLW] HWD EHVWHWDQ ©0XQGXNR QDXVLWDVXQ JX]LHQ JDNKRD  +RUUD$LWD 6DLQGXDN
GXHQHVNXNRD/XUUHNRW]DWHPDQD]HUXWLNDNRD+RULKDULNKHQHWDQRUNGXNHGUHW[RD*L]RQDN
JL]RQDULGHXVPDQDW]HNRD"ª $GpPD ©+DODNRHJXQEDWH]-HVXVHFHUUDLWHQGLR3LDUUHVLFHUWDFRKDXWDWXGXHQDSRVWROXHQEXUXoDJLW]DWHWDEHUH(OLoDUHQKDUURFD]FRFLPHQGXWoDW©$GL
]DF 3LDUUHV (QH EXUXD HUUHJXHWoDW PXQGX JXFLD] HWD HUUHJXHH] EHUH] HUH EHKDU GLDW HUUHJXH
QDXVLWoDWHoDJXWDUDFLHWDKLFEDLKLFEHKDUGDURWDFHQHHUUHVXPDOXUUDUHQED]WHUJXFLHWDUDWKHGDWXª $GpPD 
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$QKDX]WDUUHQD GD HGHUUHQD %HUHQ <DXQ (UURWRU KDLQ FDUD PHQGUHFRD DLQWFLQHFR QXPEHLW KDQ KHUULFR JXL]RQ JXFLDF SHOHJULQ ELGH FLUHQ HWD GHQDF RLQH]
3X\RUDLQR  EDW NLORPHWUHWDQ
%DLKDUDFRDQEDLKXQDFRDQELGHJXFLDQRWRLWFHDQHGRFDQWX]LELOLULFDVWHD]NHQ DUUD[HFR KDPDU RUHQHWDQ$PD %LUMLQDUHQ OHWDQLDF HUUHSLFDWX] KHOWFHQ DUL
FLUHQ $QKDXFHFR SOD]DUD -DXQ (UURWRUDUHQ HWFKH DLQWFLQHDQ RURF HOJDUUHNLQ
DUUD[HFR RWKRLW]D HJXLQ HWD HUUHWLUDWX FLUHQ EDNRWFKD EHUH HWFKHWDUD $GpPD
  

/XUGHNR PH]D QDJXVLDN HWD$LWD %DVWUHVHQ SUHGLNXDN LGD]OHD KXQNLW]HQ
dute:
H]JDUHRUKRLWHJXQGDLQR0H]DEDWHQKDLQJRJRWLFKDLQELKRWFH]FDQWDWXULF
(] JDUH RUKRLW HJXQGDLQR SUHGLFX EDWH] RUGXDQ EH]DOD LQKDUURVLDF HWD XNKLWXDF
L]DQLF $GpPD   
%HUD FHQ EHUD DGLWFHFRD EDL HWD HUH LFXVWHFRD +DUHQ ELKRW] EDUQHWLF VXDF
LGXUL]XHQSKLQGDUFDDWKHUDW]HQFHODFDPSRUDW$]NHQHFRW]JXWL]JXHKLHQDFQLJDUUH] JXLQDXGHQKDXU EDW]XEH]DOD $GpPD  

3HQLWHQW]LDUHQEHKDUUD]XHQKL]SLGH%DVWUHVHQSUHGLNXDNNROLEXUXDQ
NRQWDW]HQ GXHQDN JL]DUWH DUD]RHL ODERUDQW]DUHQ NULVLD HPLJUD]LRD  HUOLMLRDUHQ
irtenbidea eskaintzen zien beneditar predikalari ospetsuak, Zaldubiren herritaUUDN¬   3HQLWHQW]LD EHUD] JXULNHULD HGR DLVLHQ NRQWUD LGHLD KRUL =DOGXELUHQ
NDQWLNHWDQHUHDJHULGDEDLHWDDOGLKDUWDNRGHER]LRHWDHUOLMLROLEXUXHWDQ*XULNHULDUHQNRQWUDPLQW]RGD©%HWLULVDQWVªNDQWXDQ©%HWLULVDQVWDUUHQ-DLQNRDGD
PXQGXKXQWDNRJR]RDª HVWU$GpPD EDLHWD©0HQGHMHQGH
PHQGUHªQ  HVWU $GpPD    %LGH EHUHWLN A. Pheza delakoak
'LKDUDVDUUL" 'RQLEDQH/RKLW]XQHNRSDWURLQDULHJLQNDQWLNDEHUULDQSHQLWHQW]LD
D]WXUDHGR©MLWHW]DUUDN]DSDW]HDª©JXGXDQQHNHDQEL]LW]HDªSUHGLNDW]HQ]XHQ
EDLHWDHUOLMLRDUHQDOGHNRJXGXD ©.DQWLND-RQ'RQL-RDQL%DWL[WDUHQRKRUHWDQª
Eskualduna  ,; ¬   ,GHLD KRULHN JX]WLDN DJHUL GLUD =DOGXELUHQ
idazlanetan; bada hor ideologia borroka bat euskal literaturan: xuriek ez dute
biziaren gozoa kantatzen, horixe egozten diete gorriek.
$QGUHGHQD0DULDUHQDOGHUDNRGHER]LRDQ0DULDUHQURODD]SLPDUUDW]HQGX
=DOGXELNKRWVDUDUWHNRD-DLQNRDUHQHWDJL]DNLHQDUWHDQ©*XL]RQHQHUUHEROWH]
 KDVDUUH <DLQFRD  %HUH D]RWHDUHQ KLJLWFHUD GRKD  1RU GD LGXF GLURQLF 
<DXQDUHQEHVRD"=X]DUH]X0DULDLQGDUKDUWDFRDª ©(VFXDOGXQHQ/XUGHFR
FDQWLFDFª$GpPD 
¬   ©&HU HUUDQ FLRQ$PD %LUMLQDF %HUQDGHWDUL" 3HQLWHQWFLD 3HQLWHQWFLD )HGHD H] GD DVNL
&HUXUDW KHOW]HFR SHQLWHQW]LD GD &HUXUDFR ELGHD  ª $GpPD    ©2 (VFXDO KHUULFR ODERUDULD ]X EHFHLQ ELGH FKXFKHQH] ELGH VHJXUH] QRU GRKDNH &HUXUD"ª $GpPD    ©2
(VFXDOGXQDF  PDLWD PDLWD ]D]XH (VFXDOKHUULD=DXGH]WH KRU EHUHDQ (VFXDOKHUULDQ1LKXQ H]
]DLWH]NHWHXUXVDJRHWDQLKXQGLFH] ]RKD]NHH&HUXUDWVHJXUNLDJRª LELG
¬   © ©3HQLWHQW]LD GX SUHGLNDW]HQ  =HUXDQ H] GHOD QLKRU VDUW]HQ  %HUH MLWH W]DUUDN ]DSDWXULN*XGXDQQHNHDQEL]L]EDL]LNª
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Zaldubiren liburuska horiek bere testuinguruan kokatu behar dira. Eliza
NDWROLNRDN$PD %LUMLQDUHQ GHER]LRD LQGDUWX ]XHQ DOGL KDUWDQ %HWKDUUDP 6DUUDQW]H6DOKHWD  HWDEHUH]LNL/XUGHNR$PD%LUMLQDUHQ  DJHUW]HHQ
karietara beilek lehia handia sortarazi zuten Euskal Herrian ere; aipatu leku
JHKLHQDNDVNLKXUELODN]LUHQJDLQHUD8UWHURPLODNDMRDWHQ]HQMHQGHDWLN
DLW]LQD DQ  NULVWDX )UDQW]LD JX]WLWLN HVDQ GXJXQH] HNR -XELOHRXUWHDQKDPDUEDWPLOD%DLRQDNRHOL]EDUUXWLWLNJHKLHQDNHXVNDOGXQDN
%HLODHGRVHQWRUDOHWDNRJULQDKRUUHQOHNXNRGLUD=DOGXELUHQNDQWLNDNHWD
DLSDWX OLEXUXDN$GLE NDQWLNHQ DUWHDQ ©$PD %LUMLQD /XUGHNRDULª ©/XUGHNR
KDUSH VDLQGXDUHQ DLQW]LQHDQ NDQWDW]HNRDª ©$QGUH GHQD 0DULD %HWKDUUDPHNRDª ©$QGUH GHQD 6DUUDQW]HNRDª $GpPD    $LSDWX OLEXUXDN
EDLQROHKHQDJRNDQWLNDNRUULVROWHHWDQSXEOLNDWXELGH]LWXHQ.DQWLNHQRQGRtik, liburuak ateratzeari ekin zion, kantikak ere sartuz.
$PD %LUMLQDUHQ DJHUW]H HWD HUURPHVDOGLHQ OHNXNRWDVXQDN H] GLUD HVNDV
DOGL KDUWDNR HXVNDO OLWHUDWXUDQ DGLE (W[DKXQHQ ©6DUUDQW]HNR VHQWRUDODNª
+DULWVFKHOKDU HGR2W[DOGHUHQNREHUWVRDN/XUGHUDMRDWHNR JRQELWD HJLQH] ©.DQWX EHUULDN EXUGLQELGHDUHQ JDLQHDQ DJRUULOHDQ
DQª  0DUNLQD LQ 8UNL]X    DQ Dona Phaleuco
agertzeacDUJLWDUD]HQ 3DX$0HQHWLqUHLN9LQVRQDE 
,QW[DXVSHN HUH/XUGHHWD6DUUDQW]HNR$QGUHGHQD0DULDUHQDOGHUDNRGHER]LRD
kontatzen digu (Maria Birjinaren hilabetia     %DLQD
=DOGXELUHQNRDGDWHNHOHKHQD
$PD %LUMLQDUHQ DJHUW]H HWD EHLOD KRULHN NRQWUDNR HUUHDN]LRD VRUWDUD]L
zuten errepublikanoen artean: Zolak bere Lourdes nobelan esanak lekuko
Petit Gironde ND]HWDQ DWDOND DUJLWDUDWX ]HQ QREHOD KXUD  KDUL HUDQW]XQH]
LGDW]L ]XHQ - +LULDUW8UUXWLN ©=ROD ]LNKLQDª DUWLNXOXD HDQ - +LULDUW
8UUXWL EDLWDHXVNDOGXQHUUHSXEOLNDQRHNEskual-Herria kazeWDQ  
%HVWDOGH (OL]D NDWROLNRDN $PD %LUMLQDUHQ ELUMLQLWDWHDUHQ GRJPD H]DUUL
]XHQDOGLKDUWDQ  GRJPDKRULHWD,QNDUQD]LRQHNRDDJHULGLUD=DOGXELUHQ
NDQWLNDEDW]XHWDQ©,QNDUQD]LRQHDª $GpPD ©0DULDEHNKDWXULF
JDEHNRQWFHELWXDª $GHPD 
(VWLORDULGDJRNLRQH]=DOGXELUHQNRQWDHUDDUJLHWDEL]NRUUDGD HVDOGLODEXUUDN HXVNDUDPLQW]DWXDUHQHGRDKR]NRHVWLORDUHQHUDJLQDQDEDULDL]DQLN

2. Mintzaldi eta artikulu ideologikoak
Lau ezagutzen ditugu, ideologiak Zaldubiren idazlanetan duen pisuaren
erakusle: Les Traditions du Pays Basque   ©%LEOLRJUDSKLHª  
©(VNXDOGXQ EHVWDNª   ©(VNXDO]DOHHQ ELO]DUUHDQ NR EXUXLODUHQ
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HDQ$GHPD=DOGXE\NDORQMHDNHWDELO]DUUDUHQEXUX]DJLDNHJLQGXHQKLW]DOGLDª 
2.1. )UDQWVHVH]NR PLQW]DOGL HWD DUWLNXOX LGHRORJLNRHQ DUWHDQ OHKHQD Les
Traditions du Pays BasquePLQW]DOGLDGD  $WKDUUDW]HNR6DLQW)UDQoRLV
LQVWLWX]LR HGR NROHJLRNR LNDVOHHL ]X]HQGXD VDULHQ NDULHWDUD¬   ,NDVOHDN HXVkaldunak ziren, irakasleak ere bai batzuk, beste batzuk biarnesak. Hitzaldia
behin eta berriz eten zuten esku-zartek. 'DUDQDW]HQ DUDEHUD DQ 3DXHQ
DUJLWDUDWXD L]DQ ]HQ9LJQDQFRXU LQSULPDW]DLOHD EDLWDQ 'DUDQDW]   
XUWHEHUDQWDJREskualdunaQ LN$GpPD
 2KDUJDUULGD=DOGXELUHQPLQW]DOGLDUHQXUWHEHUHDQVRUWX]HODEskualduna kazeta, tradizioaren bandera altxatu zuena.
Zaldubiren arabera, euskaldunen tradizio zahar eta on guztiak aintzat
KDUWX HWD JXUWX EHKDU GLUD HWD DUEDVRHQ KDW] EHUHWLN LELOL¬  $LWD %RUGD[DU
kolegioaren eta instituzioaren eraikitzailea, gizaki eredugarria da. Tradizioak
GLUD D  +LVWRULD HWD RURLWDUULDN JL]DNLHQ LUDXSHQPRGXDN EDLWLUD E  2KLWXUD
zaharrak, usadioak, libertateak eta oroz gain erlijioa eta hizkuntza, arrotzen
inbasioek galdu ezin izan dutena. F  +L]NXQW]D NODVLNRDN RUDLQ DUWH HVNROD
katolikoak eta elizgizonak izan dira hizkuntza eta kultura klasikoa iraunarazi
dutenak, baita frantsesa ikasteko bide gisa baliatu dutenak, eta gero ere hala
L]DQJR GD G  (XVNDUD (XURSDNR MHQGH LNDVLDN HXVNDUDUHQ PLUHVPHQH] HWD
KDUHQ EHUUL MDNLWHNR PLQH] GDXGH 3DULVHQ /RQGUHVHQ .RORQLDQ 9LHQDQ HWD
bestetan letretako eta zientzietako jendea, liburuak eta aldizkariak euskarari
buruz harriduraz eta jakinminez mintzo dira. Euskalzale arrotz batzuk autonoPLDUHQ DOGH DJHUWX GLUD +XPEROGW 2·6KHD -DXUJDLQ 3 /DEURXFKH +DULVWRL
HWDE ELGHJLOHDN L]DQ GLUD $OGL]NDULDN VRUWX GLUD %HUOLQHNR Euskara eta
Euskal Herriko Irurac-Bat, Revista Eskuara, Eskualduna 2UGHD (XVNDO +HUULNREXUX]DJLEDW]XHNH]GXWHHXVNDUDUHQD[RODULNH -DXQW]LDNOHUGHQL]DWHD
XUUDWVD LELOW]HDQ HXVNDOGXQEHVWD]DKDUUDN²HUOLMLRDNPDQDWXDN²SLORWDMRNRD
JL]RQNLHQMRNRDJRUSXW]HWDEXUXWUHEHWDVXQJX]LDNRURJDOGHHJLWHQGLWXHQD
H] IUDQWVHV JLPQDVWLND EH]DODNRD HPD]WHNLHQW]DWHJLQD GLUXGLHQD  2KRUH %LDUQRNR 2VVDXNRHL DUEDVRHQ MDLQW]LDN DW[LNL GLWX]WHODNR HXVNDOGXQHN ERQHWD
EDL]LNH]EDLWXWHEHJLUDWX%HKDUULNHXVNDOEHVWD]DKDUUDNHUHJRUGHW]HQGLWXgu, erlijioari esker; halaber pilota jokoa, gimnasiak baino trebetasun askoz
gehiago garatzen dituena.
Zaldubiren arabera, euskara erabili egin behar da, bakoitzak bere euskalNLNROHJHHQDUDEHUDOHKLDWXNLQRUEDLQRQRU+6FKXFKDUGWHNHWVHQSOXHPDQ
¬   'LVFRXUV SURQRQFp SDU 0 OH &KDQRLQH $GpPD 'LVWULEXWLRQ VROHQQHOOH GHV 3UL[ GH
O·,QVWLWXWLRQ6DLQW)UDQoRLVGH 0DXOpRQ OH  DRW  
¬   ©(W PRL MH YLHQV j PRQ WRXU YRXV SURSRVHU HW YRXV UHFRPPDQGHU OH FXOWH GX YLHX[
RXLOHFXOWHHQQREOLVVDQWGHWRXWHVOHVYLHLOOHVHWVDLQHVWUDGLWLRQVGHYRWUHUDFHHWGHYRWUHSD\V
   6RXYHQRQVQRXV DYDQW WRXW GHV DQFLHQV HW GHV DQFrWUHV YpQpUpV GRQW QRXV VRPPHV LVVXV
1RWUHYLHGRLWUHSURGXLUHOHXU YLH HW DXVVL OHXU KRQQHXUª $GpPD   
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GX JXWXQD LGDW]L EDLWLR =DOGXELUL  HXVNDUD RVR RQHDQ ,JXDOLWDULVPRDN oro
XQLIRUPDWXHWDEHUGLQGXQDKLGXKDODKDODJXUHWUDGL]LRDN.DQWDEUHVKH]LJDLW]
haien ondorengoak garela erakutsi behar dugu euskaldunok. Euskara ez da
altxor bat huts-hutsik, erlijio katolikoaren laguna ere bada, maiz haren begiralea izan da; egun, inoiz baino gehiago, nazionalitatearen bizitza eta bermea
GD 0RGHUQLVPRDN HXVNDOGXWDVXQD JDOW]HD GDNDU KL]NXQW]DUHQ JDOW]HDN HXVkaldunen endekatzea. Euskaldunak burua altxa eta euskaldun bezala ezagutarazi behar du bere burua. Erabil dezagun euskara maitetasunez, euskaldunen
artean: elkar agurtu euskaraz, idatz euskaraz, eta, euskaldunen arteko lokarri
JLVD]HUJDWLNH]HUDPDQMDQW]LWDLNXUEDWHONDUH]DJXW]HNR" *HUR]WLN]HQEDLtek pentsatu dute erkidetasun-marka bat erabiltzea: orratz edo iskilinba batetik
]LQW]LOLNDWXULNRH]NXURUIHEUHULD]NRDHGR]HWDEHUGH]NRD 
Euskara ez da poxolu ikasketetan; ez ditu trabatzen bertze hizkuntzak,
ODJXQW]HQ EDL]LN ,UDNDVOH EHDUQHVHL ]X]HQGX] GLRWVH HXVNDUDUL EXUX] HUUDQD
hala-hala biarnesari buruz dioela; biarnesaren ohorea susta dezatela tradizio
zahar onak begiratuz, euskaldunen tradizioen eite berekoak baitira.
2.2. ©%LEOLRJUDSKLHª * $GpPD FK DQRLQH  K RQRUp  FXUp GR\HQ GH
Tardets, Eskualduna   LN$GpPD    -RDQDWHJLUHQ
Sainduen bizitcea  OLE   OLEXUX DUJLWDUDEHUULDUHQ NDULHWDUD LGDW]LD$Utikulu ideologikoa da, erreseina kritikoa baino gehiago; Eskualdunaren editoreak dio, Adémaren gogoetak poesiaz eta sorterrizaletasunez beteak direla eta
JRJRRQH]DUJLWDUDW]HQGLWXHOD2KDUJDUULGD$GpPDNEHUDNHUHVDLQGXEDW]XHQEL]LD]SUHGLNXDNLGDW]L]LWXHOD $GpPD ,NDLW]LQDJR
,GHLD QDJXVLDN ODEXUELO GLW]DJXQ 6DLQGXHQ EL]LDN HWVHQSOX RQDN GLUD
gurikeria edo ongi izate materiala eta progresoa jainko bihurtu diren aldi honetan. Sainduen bizi horiek herriko jendeak konprenitzeko moduko euskaran
kontatzen ditu Joanategik, hitz garbiei eta adierazmolde jatorrei uko egin gabe.
(UOLMLRDUHQ HWD HXVNDUDUHQ NRQWUD DUL GLUHQ IDNWRUHHQ DLW]L ©JXUH KHUUL JDL[R
noblea» defendatu behar da dotrina, lege, moda arrotzen kontra, gure nazionalitatea kendu nahi digutenen kontra. Elizgizonei, euskaldun ikasiei, familia
nobleei, ohorezko gizakiei, hots, egiazko euskaldun guztiei dagokie bai katolikotasuna eta bai euskara sustatzea.
Zaldubiren arabera, foruak eta gure nazionalitatea oso begiratzekotan
IHGHUDWX JLQHQ EHUW]H RUGX] EDW]XN (VSDLQLDUHNLQ HWD EHUW]HDN )UDQW]LDUHNLQ
eta, azpiko izanez bortxa jasan badugu ere, gure nagusiekin leialagoak izan
gara haiek gurekin baino, beren konpromisoak ez baitituzte bete. Haatik,
HXVNDOGXQD HXVNDOGXQ GD OHKHQOHKHQLN 2UGHD H] GLUD HJLD]NR HXVNDOGXQDN
fedeari eta euskarari uko egin eta kaskoinen ohiturak eta arak hartu dituztenak.
+RUUHJDWLNGLRWH©/H%DVTXHHVWXQSHXSOHTXLV·HQYDª3URJUHVRPRGHUQRaren bideetatik gure endekatzea baizik ez da progresatzen ari, gure odola eta
ohiturak beste odol apalagoetan urtzen ari dira, gure ohiturak galduz doaz,
JXUHIRUXDNJDOGX]LUHQEH]DOD-DLQNRJDEHNRHVNRODKRUUHWDWLN²EHUHHUULHQW



(86.(5$ ² /,,  

-errientsa arrotz inposatuekin, bere txotxongilo-ariketekin eta gimnasiarekin,
SLORWD MRNR HGHUUHL XUUXQGLN HUH KXUELOW]HNRDN H] GLUHQ KRULHNLQ² EHUH SHGDgogia-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
KDUULGXUD HWD PLUHVPHQD VRUWDUD]WHQ GX MDNLQWVXHQJDQ *LOHQ +XPEROGWH] JHroztik, Paris, Alemania, Londres, Austriako jakintsuek euskara jakintza handiko hizkuntzatzat hartu dute eta gure herriaren eta hizkuntzaren gainean gauza
KDQGLDN HWD HGHUUDN HUDNXWVL GLWX]WH JXUH D]SLUDW]DLOHHQ LQELGLDJDUUL 1RUN
GDNL" +HPHQ KDLQEDW HXVNDOGXQHN EHUHQ QD]LRQDOLWDWHD GHVDJHUW]HQ LNXVWHUD
etsituak badira ere, beharbada aurki euskaldun herria Ameriketan arraberrikaWXNRGDLQRL]EDLQRKDQGLDJRELODNDWX]1RODQDKLHUHGHIHQGDJDLWH]HQJHXUH
buruaren suntsipenetik, gure burujabetzaren kontrako oro ezezta dezagun.
2KRUH JXUH JXUDVRHQ IHGH RKLWXUD HXVNDUDUL RKRUH JXUH RQGDVXQ OLWHUDULRD
aberasteko lanean ari diren guziei.
2KDUJDUUL GD HXVNDOGXQ KHUULD $PHULNHWDQ DUUDEHUULNDWXNR GHODNR LGHLD
KRULEHUUL]DJHUW]HQGHODDQ(VNXDO]DOHHQ%LOW]DUUHDQHJLQLNRPLQW]DOGLDQ
Ameriketako Euskal Herri hori buru batzuen proiektua zela dirudi.
2.3. ©(VNXDOGXQ EHVWDNª =DOGXEL Eskualduna   LN
$GpPD  $UWLNXOXDKDX'RQLEDQH*DUD]LHWD/RKLW]XQHNREHVWHQ
NDULHWDUD LGDW]LD GD (XVNDOGXQ EHVWHN ©HXVNDOGXQD LD H]GHXVHWDUDWXD GHQ
denbora huntan» zer xede duten azaltzen du egileak. Hau da, alde batetik,
euskalduna pitzaraztea, bere odol, aztura zahar, bereiztasunaren ohore, hizkunW]DHWDOLEHUWDWHJX]LHLKLW]EDWH]EHUHHXVNDOGXQWDVXQDULXNRH]HJLWHNR,]DQ
HUHD]NHQXUWHDQ+XPEROGW;DKR//%RQDSDUWHHWD$$EDGLDULHVNHU
HXVNDOGXQHNEDGDNLWHQRUGLUHQHWD]HUL]DQ]LUHQEHUW]HRUGX]GXHODXUWH
)UDQW]LDUL HWD (VSDLQLDUL ©HUDW[LNLDN L]DQ JLQHQHDQ JXUH OXU OHJH HWD XVDLD
guziak gure, gure patu guzien zimendua zen gure fueroetan», gero kendu
dizkigutenak:
)XHURDN JDOGX] JHUR] ]HU JHOGLW]HQ ]DLNX JXUH HVNXDOGXQWDVXQLN"*XUH
mintzaia eskuara, gure lehengo azturak, pilota jokoa, irrintzinak, muxiko eta aurreskuak, pastoralak eta bertze asko jei eta josteta gisa, gure herrietan beizik
LNXVWHQ H] GLUHQDN  -HQGH DUURW]HN HWD DUURW] KHWDQ JX]L] MDNLQWVXQHQHN GLRWH
QLKXQH]GHODHGHUUDJRULN$UHUHHGHUUDJR]DL]NRWHQDNGLUHJXUHIHGH]DKDUHWD
azkarra, orai artio beti xutik atxiki duguna..., gure elizetako kantuak...gure etxetako jainkotiar ohitzak eta kostumak..., eta gure odol garbia. / Horiek,...bedere
oraino gure gelditzen zaizkigun horiek, atxik eta begira detzagun tinki, amodiorekin, suharki eta fierki, deus galtzerat gehiago utzi gabe..

$$EDGLDN KDVLWDNR ELGHWLN MDUUDLWX] *RLKHQHW[H 'RQLEDQH /RKL]XQHNR
auzapezak, euskaldun ohitura xahar guziak hedatzeko asmoz, besta horiei
KHGDGXUD HWD HGHUWDVXQ JHKLDJR HPDQ GLH %HVWHWLN HXVNDOGXQ EHVWDN ©)UDQtziako eta Espainiako eskualdun guziak, jendakia bat berbera garela» erakusteko dira.
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$UWLNXOX KDX NR 'RQLEDQH /RKL]XQHNR (XVNDO %HVWHQ HWD NR
$]SHLWLNR /RUH -RNRHQ RQGRWLN LGDW]LD GD RUGXNR =DOGXEL RVSHWVXD ]HQ +HJRDOGHDQ  +DLQ ]X]HQ EHUH ©*DXGHQ JX HVNXDOGXQª (VNXDOGXQ %HVWD HWD
%LOW]DUUHWDNR NDQWD  RVSHWVXDUHQ KDVLHUDUHNLQ EXNDW]HQ GX DUWLNXOXD ©*HUQLkako Arbola»en ondoan aipatua. Pizkunde giroaren eragina garbi ageri da.
2.4. ©(VNXDO]DOHHQELO]DUUHDQNREXUXLODUHQHDQ$GHPD=DOGXE\
NDORQMHDN HWD ELO]DUUDUHQ EXUX]DJLDN HJLQ GXHQ KLW]DOGLDª Eskualduna 
 $GpPD    +LW]DOGLD ELONXUD KDUWDNR HXVNDODUL HWD
euskazaleen aitzinean egina izan zen, eta euskaraz, euskaldunak elkarri atxikitzeko xedez. Hortaz, genero epidiktikoari dagokio, eta horregatik, hizlariak
©JXª GDUDELO 7HVWXLQJXUX MDNLQHDQ NRNDW]HQ GD DQ SUHIHWDN &RPEHVHQ
politika aplikatuz, apezei katixima ez euskaraz baina frantsesez egiteko manatu zien eta ondorioz, protesta gisa, petizione bat eta sinadura-biltze kanpaina
antolatu zen. Hitzaldiaren gaia: euskararen iraupena edo geroa eta EskualzaOHHQ%LOW]DUUDUHQHJLWHNRDN
Sarreran, euskara zer den eta zer izan den azaltzen du Zaldubik:
HVNXDUD GD JXUH KL]NXQW]D   DPD EDWEH]DODPDLWHGXJXQD

Jakintsuen arabera, euskara da hizkuntza zaharrena, iraupen harrigarria
izan duena:
©EDGX KLUX PLOD XUWKH VHJXULN HVNXDUD PXQGXDUHQ DOGHUGL ]DKDUUHQHWDNR
PLQW]DLD ELGH ]HOD   %HKLQLN EHKLQ$VLDQ   ,EHULD ]DKDU RUDL *HRUJLD GDULtzonaren lurrean», hango mendi, ur, herrien izen euskarazko ugariak lekuko; bai
,EHULD HGR (VSDLQLDNR EDL ©)UDQW]LDUHQ DOGH KXQWDNRª WRNLL]HQ ]DKDUUDN HXVNDOGXQHN HPDQDNGLUD ©)UDQW]LDRUDLQR VRUW]HNRD]HODULNª

HWD DJLDQ HXVNDUD PLQW]R ]HQ OXUUDOGH KDLHWDQ ©8URSHNR RUDLNR PLQW]DLHQ
KD]LD RUDLQR HUDLWHNRD ]HQª %HVWDOGH OHKHQ EH]DOEH]DOD DOGDWX JDEH LUDXQ
du euskarak.
%DLQD LUDXQHQ RWH GX" 'HQERUD ODEXUULN EDUQHDQ L]DQHQ GD HXVNDOGXQLN
HWD(XVNDO +HUULULN"©*XUL GDJR KRUUL LKDUGHVWHDELO]DUEDUQH KXQWDULNª(XVNDUDJDOGX]HVNXDOGXQDNWWLNLWX]GRD]$UDEDQHWD1DIDUURDQJLEHOND*LSX]koarrak eta bereziki bizkaitarrak, ordea, bermatzen dira beren eskuararen oso,
HWD PHQWXUD] EHUHL]HJL DW[LNLW]HUD 'LUXODJXQW]DN EHKDU OLUDWHNH ²KRUUHWDQ
%L]NDLDN HWVHQSOX HPDWHQ GX² HXVNDUD EHJLUDW]HNR $]NXH DSDL]D EH]DODNR
euskalzale kartsu bat behar litzateke gure zazpi euskal herrietarik bakoitzean.
,SDUUDOGHNRHXNDUDHUHEDGRD
dela burdin bide; dela jende arrotzekilako nahasteka; dela errient kaskoin
eskuararik ez dakitenen eta eskuara hastio dutenen eskola; dela asko gazte frantses
DJHUWXQDKLDJRHQHUJHONHULD  

/DSXUGL %D[HQDEDUUH HWD =XEHURDQ RUDLQR HXVNDUDN JDLQD GDXND JX]L]
MHQGH[HKHDUHQDUWHDQ0HPHQWRNRJHUWDNDULOD]JDUULHQD
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arrotz kargudun batek debekatu die apezei, euskara baizik ez dakitenei eskuaraz mintzatzea.
/LUXGL)UDQW]LDEHUD KDVWLDUD]LQDKL OHUDXNXWHOD

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
DKXONHULD]HWDJXUH LUDXSHQ HVNDVD]"
denak behar gintezke sorkan bilduak hemen aurkitu, eskuarari egina zaion
guduan, haren alde gure buruen agerian irakusteko.

%HKLDOD 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.

%HUD]©2UGXGDELKXUJDL]NLRQODLGRKRUULHWDHJLQGHW]DJXQHJLQDKDODNJXUH
eskuara amari bizi berri baten emateko». Hona nola jokatu beharko liratekeen eusNDO]DOHDNHGR(XVNDO]DOHHQ%LOW]DUUDHXVNDOGXQHLKDXUUHLHWDOLEXUXHLEXUX]
hemendik aintzina, ez gaitezen mintza eskuaraz beizik, eskuara dakitenekin.
%DGDNLW RKLW]D KRUL H] ]DLRWHOD EHUHKDOD HUUH[ L]DQHQ DVNRUL HWD QDKLWH] HWD XVWH
gabe, erdararat lerraturen direla. Halere, huts hortarat ez erortzeko xede zina
hartuz, usu usaia edo usu-aria laster hartua liteke eskualdunen artean beti eskuDUD] PLQW]DW]HNR %DWHN EHU]HD KXWV HJLWHDQ RKDUWDUD]L] KDOD QROD HGR NHLQX
batez, edo hobeki, eskuaraz erdarari pulliki ihardetsiz, usaia hori hobeki oraino
finka liteke gure artean.
+HPHQGLN DLQW]LQD KDXUUHUL WWLNLWLN HVNXDUD EHUH]LNL HVNXDUD LUDNXW] VLF 
dezotegun: ez sehirik har eskualdunik beizik, eta heieri ez utz eskuaraz beizik
KDXUUHUL PLQW]DW]HD  =D]SL HGR ]RUW]L XUWHWDNR KDXUUHUL EXUDVRHN IUDQWVHVH] HUH
HGR HVSDxROH] HOKH HJLWHD H] OLWHNH JDL]NL  )UDQWVHVD HGR HVSDxROD H] GXJX EDtere arbuiatzen; on eta eder ere zaiku bi erdara horietarik batean bedere trebe
L]DWHD0LQW]DLDEDWEDLQRKREHGLUHELDKDUJDWLNJXUHW]DWEHJREHWLHVNXDUDOHKHQ
HWD QDXVL (VNRODN KRU GLUH HUGDUDUHQ EHKDU GHQ EH]DOD LNDVWHNR   +DOHUH GDmurik errient kaskoin batzu igortzen baitauzkigute Eskualherrirat, ezen frantximant bilhakatzeak ez dio on hanbatik egiten eskualdunari.
©(VNXDOGXQ KDXUUHN IUDQWVHV NDWL[LPD LNKDVL EHKDU EDGXWH LNKDV EH]DWH
hargatik ez dadiela bihi bat izan eskuarazkoa ikhasi gabekorik, ez eta ere bere
JRL]DUUDWVHWDNRRWRLW]DNHVNXDUD]HJLQHQH]GLWXHQLNª©(VNXDOGXQIHGHGXQHNH]
EH]DWH HUHPDQ HOL]DUDW OLEXUX ODWLQ HWD HVNXDUDULN EHL]LN %DLQDQ HOL]DWLN NDQSR
ere, liburu eskuarak behar litezke bai ixtoriozkoak, bai jostatzekoak, diren baino
JHKLDJR*XULRUDLKHPHQJDUHQEH]DODNRHVNXDO]DOHHULODJRNHOLEXUXKRULHQXVX
DUJLWDUD]WHDª%DLWDND]HWDRQDN ©XW]L]KDUJDWLNED]WHUUHUDWHVNXDOGXQHQIHGHDUL

$'(0$ZALDUBYREN   3526$ ,'$=/$1$.  ;DELHU$OW]LEDU



ODLGRHJLQOH]RNHWHQDNª HWD)HGHDUHQKHGDULDUHQJXWXQDN «hain dire irakusgarri
eta ukigarriak, nun guziek atseginekin behar baikintuzke irakurri agertzen diren
DOGLJX]LH]ª 

Hortaz, Zaldubi ohartu zen ez zela aski sainduen liburuekin, ordura arte
DGLHUD]LEH]DOD ©%LEOLRJUDSKLHª $SH]HVNXDOGXQHLGHLHJLWHQGLH
berma eta sustenga gure mintzaia sakratua, erlisionearen gure arteko begirale eta lagun maitagarria.

3. Erreboteko jokoaren aldekoak
/LEXUXVNDEDWHWDKLUXDUWLNXOXGLUD©(VNXDOKHUULNRHOL]DEHVWDNª  
©'RQLEDQH /RKL]XQHNR SLORWDSDUWLGD HUUHERWHNRDª   ©'RQLEDQHNR
HUURERWHNR SDUWLGDª  $]NHQ ELDN SLORWD SDUWLGHQ NURQLNDN EH]DLQEHVWH
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 étrangers%D\RQQH/DVVHUUH
3.2. ©'RQLEDQH /RKL]XQHNR SLORWDSDUWLGD HUUHERWHNRDª =DOGXEL Eskualduna ©(VNXDO+HUULDª VDLOD  LN $GpPD   'RQLEDQH
/RKL]XQHQMRNDWXWDNRSDUWLGDHGHUUDUHQNURQLNDGDDOGHEDWHWLN%DLQDNURQLka bezainbeste, eztabaida-artikulua. Zaldubik dio ez dela Euskal Herrian inon
'RQLEDQH/RKLW]XQHNRNEH]DLQEHVWDHGHUULN©KRLQHXVNDOGXQNLKHUULNREHVWD
bat arrimatzen duten buruzagiek edertzen dute tokiaren fama eta itxura guzia».
(WD ©GHXVHN H] GX KDOD HGHUW]HQ KHUULNR EHVWD EDW LJDQGH] NDQSR QROD HUUHboteko partida batek.». Hain zuzen, besten erdian astelehenean jokatu den
partidak izan duela aldarte ederrik, bederatzi aldiz adostu baitute frantsesek
2WKDUUH *DQL[RQ VDUDWDUUD  HWD HVSDLQROHN 0DQFR $JXVWLQ  D]NHQHDQ
frantsesek irabaziz.
%DLQD =DOGXELUHQ XVWH] HUUHERWHNR SDUWLGD KRULHN DUH LNXVJDUULDJRDN OLUDWHNHSOD]DNEHVWHODNRNRQGL]LRNRDNEDOLUDOX]HWDVXQHDQPHWUR]D]SLNRak, EL EXUXWDNR SDUHWDN  PHWURNR JRUDWDVXQ EHUGLQHNRDN HWD SDUHWD KRULHN
pasatzea beti falta izatea:
oraiko xixtera jokoarekin, erran dugun zolako paretarik gabe, ez daite plazarik aski handirik.

3.3. ©'RQLEDQHNR HUURERWHNR SDUWLGDª =DOGXEL Eskualduna 
  RU  =HUUHQGDQ ,N$GpPD   $UWLNXOX KDX HUH
DLW]LQDJRNRDUHQ WDQNHUDNRD GD SDUWLGD HGHU KRUL ©'RQLEDQH /RKL]XQHNR
plaza handian, jokatu da, aspaldi ikusi izan den erroboteko partida ederreQHWDULN EDWª  HVWDNXUXW]DW KDUW]HQ GX =DOGXELN HUUHERWHNR MRNRDUHQ DOGH
HJLWHNR (WD SDUWLGDNR JRUDEHKHUDN HWD ELW[LNHULDN ©EL DOGHWDNR KREHUHQDN
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HWD DLW]LQGDULDN ELDN EHVR PRW[DNª  NRQWDWX EDLQR JHKLDJR DSH]SLNXDUHQ
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. *HUR<DXQ+DX]DSKH]DUHQDJXUHWDRQJLHWKRUULDMDXQ
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. %LWURQSHWHNMR]XWHQVDJDUDNRDLUHDHWDMDXQDSKH]SLNXDNEHUD
xutiturik, ikusi zuen plazako jende guzia, eta pilotariak ere, jokoa utzirik Anjelusaren erraten xutik eta buru-has... Ukhitua zen bihotzeraino; erran zioten bere
DOGHNRHN KRUL ]HOD HVNXDOGXQHQ XVDLD .DVLN XVWH L]DWHNR ]HQ KDUHQW]DW HOL]DNR
ofizio batean zela.

%HUW]DOGHSDUWLGDHWVHQSOXW]DWKDUW]HQGX=DOGXELNMRNRKRUUHQELNDLQWDVXQD²SOHNDUHQJDLQHDQ²D]SLPDUUDW]HNRHWDMRNRDSLW]DUD]WHNR
Eskualduna indarrez, zalutasunez, antzez, eta buruz zer den irakusterat
ematen duen jokoa...

2UGHDSOHNDNRMRNRD
bethi pareta handi bati jo eta jo eta bethi jo;...bethi pareta horri buruz, bethi
HOJDUUL JLEHOH] HGR VDLKHWVH]<RNRDUHQ HUGLD GHQHN EHWKL SDUHWDUL HJLQDUD] 
pareta jokoz nausi...eta gero bethi jo berak edo berdintsuak, guziz kintze iraunkorretan; ...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,
SOHNDNR MRNRD DQLW]HN QDKLDJR] ©*XUH KRQGDU HUURERWODULDN ]DKDUUHJLWX GLUH
HWD KHLHQ RQGRNRULN H] ]DLNX QLKXQGLN DJHULª 3DUWLGD HGHU KRUL *RLHQHW[H
'RQLEDQHNR DX]DSH]DUL HVNHU MRNDWX GD QDKL] KDPDU HUUHERWODULHWDULN ELJD
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 eskualdunen ohoreak egin du.

Artikulu honek erreakzioa sortu zuen: irakurle batek Zaldubiri kontra
HJLWHQ GLR HUUHIHUDNR MRNRD HUUHERWHNRD  ]HUJDWLN H] GHQ PRGDQ D]DOGX]
(VNXDO+HUULD©3LORWDULHUªEskualduna 
Zaldubiren liburuskak eta artikulu hauek bat datoz zenbait tradizionalistak
erreboteko jokoa berpizteko eta blekaren gainetik ezartzeko ahaleginekin;
HVDWHUDNR *RLHQHW[H DX]DSH]DN 'RQLEDQH /RKL]XQHNR NR (XVNDO 7UDGL]LRDUHQ%HVWHWDQHJLQLNRHNLQ
3.4. ©(VNXDOKHUULNR HOL]D EHVWDNª $UWLNXOX KDX DQ Eskualdunan
DJHUWX ]HQ OHKHQ DOGL] =DOGXEL (    RU  ]HU 7HVWXD EH-
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UUHJLQGD EHUUL] DQ HJLOHD KLOGD JHUR (  9,
9,, D  RU 9,,  RIEVHQ HUH EDL HJLOHDN  HJXQ KLO EDLQR OHKHQ
DOGL]NDULDUL HPDQLN RIEV    LN$GpPD   $UWLNXOX
luzea da, lau partetan banatua. 3DUWHULN OX]HHQD D  HUUHERWHNR SOD]DUHQ HWD
jokoaren erregelen deskripzioa da, bai eta nola behar litzatekeen sustatu gazWHULD MRNR KRUUHWDQ ]HUHQ HWD ©HJLQW]D HGR REUD RQ EHKDUUHQHWDULN GD JD]WHriaren onheski libertiaraztea».
Hona zer dioen, laburbilduz: igande bezperetarik lekora, lege da pilota
partida bat bederen joka dadin. Jakintsu batzuek espantu handiak dituzte gure
HUUHERWHNRSLORWDSDUWLGH]%DLQD)UDQW]LDSDUWHNR(XVNDO+HUULDQD]WXUD]DKDU
guztiekin batera erreboteko jokoa galduz doa; ordea, Espainia alderdiko euskaldunak azkarkiago atxikiak dira beren arbasoen denboretako ohitura guztiei.
Euskal-Herrian ez daiteke behar bezalako bestarik erreboteko partidarik
gabe. 2UGHD PXWLO JD]WH JHKLHQDN LJDQGH HWD EHVWD HJXQHWDQ RVWDWXHWDQ HGR
]RNRHWDQVDUWXWDHJRQ RKL GLUD %HUD] 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]DWHQ EXOW]D ©EHUW]H EL]LPRGX HWD LUDED]ELGH RKLNRDN OHKHQ EDLWLUHª ©/HKHQ
ez zen pilotaririk pagatzen...partida handi batean agertzea orori eder zitzaien»,
nahiz apustuak baziren.
Plazaren gaineko eztabaidak
(©'LRWH ]HQEHLWHN RUDLNR [L[WHUHNLODNR MRNRD HUURERWHDQ JDLW]HJLD GHODª
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:
©6DUL KRULHWDQKDQGLHQDHUUHERWHNRSLORWDSDUWLGDEDWHQW]DW]XHQª

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 errebotera, eskualdun legezko jokoari eta pilotarieri ohore egiteko.

+DOD HJLWHQ RPHQ ]XHQ =DOGXELN 'DUDQDW]HQ DUDEHUD    (] GD
KDUULW]HNRD EHUD] SLORWD SDUWLGD EDW NRQWDW]HQ GXWHQ EHUWVRDN ©0XVGH =DOGXEL
NREODNDULDULªHVNDLQLDNL]DWHD -%(WFKHEHUUL©&DPERªEskualdun 0na 36, 
EHUWVR .DQERQRVSDWXSLORWDSDUWLGDEDWPXJD]KRQDLQGLNRHWDKDUDLQGLNRSLORWDULHQDUWHNRDNRQWDW]HQGXWHEHUWVRWDQ=DOGXEL.DVNRLQD+D]SDUQHNR
SLORWDULIDPDWXDUHQDGLVNLGHL]DQ]HQ=DOGXELUHQ©3LORWDULDNª  EHUWVRHWDNR
EHUWVRDNKDUHQJRUHVPHQH]NRDNGLUD $GpPD 
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4. Euskara-japonieraren arteko sinonimia ustezkoaz
©&XULRVLWpVGHV\QRQ\PLHEDVTXHMDSRQDLV =DOGXE\Semaine de Bayonne 9DULpWpV   OHKHQ DWDOD LN $GpPD 
  =DOGXELN NR X]WDLODUHQ HDQ VLQDWXD HWD ]D]SL DWDOHWDQ Semaine
de Bayonne kazetan DUJLWDUDWXDGDDUWLNXOXHGRODQOX]HKDX,QJHOHVMDSRQLHra hiztegi batez baliatuz, japonierazko eta euskarazko hitz eta toponimo ugari
KRWVH]EDW]HWR]HODH]HVDQDKL]RKDUWDUD]L]XHQ,NDVODQHGRELW[LNHULDMDNLQgarria da, zientzi asmorik gabekoa.
NR JHUODUHQ RQGRWLN MDSRQLHUD HWD HXVNDUDUHQ DUWHNR EDOL]NR NLGHWDVXQDN MDNLQJXUD VRUWDUD]L ]XHQ LN * /DFRPEHUHQ ©/D ODQJXH %DVTXH HW OH
Japonais», Eskualdun Ona ,   0XJDEXUX 7RN\RNR DU]DSH]SLNX
euskalduna adiskide baitzuen, hark Japoni buruz emaniko eskola batzuen ondotik abiatu zen Zaldubi kidetasun bitxi horiek aztertzera.

5. Bestelakoak: argitaratuak eta gabeak
/DERUDULHQGDNR DUWLNXOX EDW ©/DERUDULDN (] RUDLQR HWVL ,UDNXUUD]XH
KDXª $GpPD =DOGXEL Eskualduna   LN $GpPD  
  .DVNRLQD SLORWDUL RVSHWVXDUHQ JHUWDOGL EDWHQ NRQWDNL]XQD GD ODERUDULHQGDNRELKRW]DOW[DJDUUL  0HQWXUD]EHVWHDUWLNXOXHWDLGD]ODQEDW]XNHUH
argitaratu zituen Zaldubik aldi hartako kazetetan.
Alduderi buruzko liburuska.
$UJLWDUDWX JDEH XW]LWDNRHQ DUWHDQ   'DUDQDW]HQ DUDEHUD HXVNDOGXQHL
EXUX]NR KLVWRULD LNDVODQ EDW HXVNDUD] LGDW]LD¬     (JXQNDULD =DOGXELN 
XUWH] LGDW]LD HWD 6HQSHUHNR 'RXULVERXUH IDPLOLDN RUDLQR DW[LNLW]HQ GXHQD  
6DLQGXHQEL]LDNDUJLWDUDWXEHUULDN 3UHGLNXDN DXUNLDUJLWDUDW]HNRDN 
6. Predikuak sainduen biziaz
6HQSHUHQ (XVNDOW]DLQGLDN HVNDLQL GLRQ RPHQDOGLDQ   +
'XKDXNPredikuak saindu batzuen biziazOLEXUXDDXUNH]WXGX (XVNDOW]DLQGLD
 Euskaltzainak ELOGXPD  ,UDJDUUL GX HUH =DOGXELUHQ HVNXL]NULEXHWDULN
EHVWH EL SUHGLNX OLEXUXNL DUJLWDUDWXNR GLWXHOD %HUD] RUDLQ EDGDNLJX =DOGXEL
SUHGLNDODUL HUH L]DQ ]HOD KDLQEDW KHUULWDQ ,UDNXUW]HNR GHQERUD L]DQ EDLWXJX
hemen Predikuak saindu batzuen biziaz obraz mintzatuko gara. Liburu honen
HGL]LRD]LN(5$16.,1$
¬   ©0 $GpPD HVW DXWHXU G·XQH pWXGH KLVWRULTXH VXU OHV %DVTXHV GRQW OD PLVH DX QHW
V·DUUrWH DX ;,,,H VLqFOH j OD EDWDLOOH GH ODV 1DYDV GH7RORVD HOOH HVW pFULWH HQ EDVTXHª 'DUDQW]
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6.1. +DPDU SUHGLNX HGR VHUPRL GLUD ]RUW]L VDQWXHQ SDQHJLULNRDN MRQGRQL %L[LQW[R M -RDQHV %DWL[WD M 3HWLUL M -XOLDQR M =LSULDQR M 0DUWLQH
6DQWD/X]LD EL$PD%LUMLQDULEXUX]NRDN $QGUHGHQD0DULDUHQ=HUXUDW]HDHWD
0DULD 1RWD *DEHD HGR 6RUW]H] *DUELD GRJPD KRUL D]DOW]HQ GXHQD  +HPHQ
ODEXUGXUD] L]HQGDWXNR GLWXJX %L[ -%DW 3HW -XO =LS 0DUW /X]$QGU 4XH
VR\$LSDWX VDLQGX HGR$PD %LUMLQD SDWURLQ ]LUHQ KHUUL ]HQEDLWHWDQ =DOGXELN
SUHGLNDWXDNGLUD ]HQEDLWEHGHUHQ HOL]DEHVWHQNDULHWDUD
Egileak ez dio, espreski bederen, noiz edo non predikatuak edo predikatzekoak izan ziren edo ziratekeen baina argitasun batzuk ematen ditu, eta
KRULHL HVNHU XVWH GXJX MRQGRQL -RDQHV %DWL[WDUHQD +D]SDUQHQ HJLQ ]HOD
KDQJR ELNDULR L]HQGDWXD L]DQ HWD ODVWHU   HWD JDLQHUD =DOGXELUHQ OHKHQD
L]DQ ]HOD M 3HWLULUHQD 6HQSHUHQ   M -XOLDQRUHQD 2UW]DL]HQ 'XKDXN
GLRVNXQH]  M =LSULDQRUHQD /HNRUQHQ 6DQWD /X]LDUHQD $WKDUUDW]HQ $PD
%LUMLQD1RWD*DEHDUHQD 4XHVR\HUD,PPDFXODGD&RQFHSWLX NRDGDWHNH
M%L[LQW[RUHQDHGRNRD GDWDKDXNDONXODGDLWHNHHJLOHDNKDVLHUDQ
HPDWHQGLWXHQDUJLWDVXQ]HQEDLWHQJDWLN $QGUHGHQD0DULDUHQ=HUXUDW]HDUHQD
H]GDNLJXSUHGLNDWXDL]DQ]HQHW] HGRVRLONLSUHGLNDW]HNRSUHVWDWXD 
%HUD]EDW]XNHJLOHDDSDL]WXHWDOHKHQXUWHHWDNRDNGLUD  
+D]SDUQHQ ELNDULR HJRQ ]HQ DOGLNRDN   -%DW 3HW -XO 4XH VR\
=DOGXELUHQOHKHQSURVDLGD]ODQDNGLUXGLHQH]%HVWHEDW]XNJHURDJRNRDNGLUD
%LGDUUDLNR HUUHWRUH   HGR $WKDUUDW]HQ HJRQ ]HQ JDUDLNRDN 
  %L[ /X] =LS$QGU ([W PHQWXUD] RUR %DLRQDNR NDORQMH L]HQGDWXD
L]DQEDLQROHKHQDJRNRDN%HUD],HWD,,,QSHULRJDUDLNRDNEDW]XN(UUHSXEOLND JDUDLNRDN EHVWH EDW]XN ,W[XUHQ DUDEHUD EL H] GDXGH RVRULN M -XOLDQR
6DQWD/X]LD 
-RQGRQL%L[LQW[RUHQHDQHJLOHDNEHUHEL]LNR[HKHWDVXQEDWNRQWDW]HQGLJX
(UURPDQL]DQD]HODNDWDNXQEDNLNXVWHQ %L[ 
Zaldubik gogoko zituen sainduen biziak; ongi izate materiala eta progresoa jainkotu dituen mendearen kontrako antidoto direla esango du Joanategiren
OLEXUXDUL EXUX]NR DUWLNXOXDQ , LN   .DQWLND EDW]XHWDQ HUH JDUEL DGLHUD]L ]XHQ VDQWXHQ HWD HVDQ GXJXQH]$QGUH 0DULDUHQ DOGHUDNR MDLHUD ©-RQGRQL 3HWLUL HGR 3LDUUHV$SRVWROXDUHQ NDQWLNDª ©6DQWD /X]LDª $GpPD 
   =DOGXELN VHUPRL PRUDO JLVD PDPLW]HQ GLWX VDQWXHQ EL]LW]DN
%HVWDOGHSHQWVDW]HNRDGD=DOGXELNHWD-RDQDWHJLNHONDURQJLH]DJXW]HQ]XWHOD -RDQDWHJL$OW]DLQ =XEHURDQ  HJRQ EDLW]HQ HUUHWRUH HWD KDQ HJLQ Ehunbat
sainduen bizitzea   =DOGXEL $WKDUUDW]HQ HJRQ ]HQ GHQERUDQ PHQWXUD]
Joanategik ezagutzen zituen Zaldubiren predikuak eta honek ere segurki haren
liburuak, elkarren eite baitute hizkeran eta grafian Joanategiren aipatu liburuak eta Sainduen bizitzeak  HWDSDQHJLULNRKDXHN-RDQDWHJLUHQNRDN
Zaldubiren santu guztiak hartzen ditu, baina irakurtzeko egina da; ordea,
Zaldubirenak predikuak dira, elizan goraki entzunaraztekoak, ohiko erretorika
HWDWHDWUDOWDVXQDUHNLQ%DLQDEDL-RDQDWHJLUHQHNEDL=DOGXELUHQHNNRQWDHUDUHQ
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ondotik irakaspena daukate; kontakizuna antzekoa da, eta irakaspena berbera
]HQEDLW SUHGLNXWDQ EHGHUHQ  DGLE NXUXW]HDUL HGR SHQLWHQW]LDUL DWVHJLQH] ORW]HD %L[ HWVDLHLEDUNDHWDPDLWDW]HD ([W NDULWDWHDHGRPDLWDVXQD 0DUW 
6.2. Zaldubiren arabera, sainduak giristinoentzat etsenplu dira eta ararteNR KDLHQ EHUWXWHDN LPLWDWX EHKDUUHNRDN =LS  %L[   .ULVWDXWDVXQDUHQ
lehen aldietako eta Erdi Aro goiztiarreko santu haien balentriak historiako
gertakari nagusiak baino handiagokotzat dauzka egileak, gizarte paganoan lege
EHUULD H]DUUL EDLW]XWHQ HWD (OL]D HUDLNL +DLHL HVNHU ©+XQD KHPH]RUW]L HKXQ
urte Erromako hiriaren barnean badagola Jondoni Petiriren ondorioko gizon
EDWPXQGXDUHQSDUWHJHKLHQDULPDQDW]HQGLRQDª 3HW 
Santu eta martirien panegirikoak tradizio handikoak baitziren, Zaldubik
SUHGLNXJDL KDLHQ HGXNLD EHUH DOGLNR JL]DUWHHJRHUDUD HJRNLWX ]XHQ %HUWXWHHQ
DUWHDQ DGLE PRGHVWLD /X]  NDVWLWDWHD HWD ELUMLQLWDWHD -XO  SUHGLNDW]HDQ WRNDW]HQ ]HQH] MRNDELGH PRUDO ]RUURW]D HWD JDUUDW]D ²HJXQJR EHJLH] LNXVLWD²
erakutsi zuen:
'RKDWVXHVSRV-DLQNRWLDUUDNDOGDUHHQRLQHWDUDW6DNUDPHQGXKDQGLKDUWDUDW
hurbiltzen direnak, bihotza garbirik, zeruko benedizioneak nasaiki ardiesteko gisan, eta ez Jaunaren madarizioneak aintzinetik merezitu ondoan, eta ez bekatuan
ihauska bekatua bera bezein deskustagarri beren buruak Jainkoaren begietan
H]DUULRQGRDQ -XO  

Zaldubik etengabe dio mundua engainua dela, gizakiak naturaleza duela
HWVDL QDWXUDOH]DUHQ JXWL]LDN HWD EL]LRDN QDJXVL GLUHOD JL]DUWH SDJDQRDQ 3HW
 KRUUHJDWLNDVNRNHUOLMLRDKLJXLQGXWHOD
uste duzue pagano denbora hetan zirela bakarrik gure erlisioneari gerla
HJLWHNRDUUR]RLQDN"%HUGLQWVXGDRUDLHUHH]HQRUDLHUHPXQGXDNQDWXUDOH]DEHUD
GX*L]RQDUHQL]SLULWXDRUDLHUHHJLDULQHNH]EHKDW]HQGD*XUHELKRW]DNRUDLHUH
pasione edo janiza berak ditu; bardin orai ere makurrerat, gaizkirat eta biziorat
HNDUULDGD %L[  

%HUD]DLWDIDPLOLDNRHLKDXUUDNJLULVWLQRNLKH]WHNRHJLQELGHDH]DUW]HQGLH
©=DLQJD]WHKRULHNSHQGXUDVXKDUHWDKH]JDLW]EDW]XHNH]GH]RWHQJDLQDKDUª
=LS )XQWVHDQHUOLMLRDUHQPDQXDNSUHGLNDW]HQGLWXKDXGD©-DXQDUHQOHJHDª =LS HGR©JLULVWLQROHJHDª %L[ 
Zaldubik erlijioaren alde kartsuki jardutea dauka balio nagusitzat:
DUUHQPXQGXDUHQL]SLULWXDN  H]GXPDLWHMDLQNRWLDUULNEHUHJRJRUDNRDJR
GLWX EHUHQ IHGHDQ KRW] HWD HUOLMLRQHDQ OD]R GLUHQDN 1LKRU H] KLO GHXV H] HEDWVL
horra munduaren gogorako prestutasuna; ez da gaitz, bainan girixtino batentzat
ez da aski. Jondoni Extebe bezala suhar izaitea fedean, kartsu erlijionean, Jainkoaren izpirituz betea, munduko goiti-beheiti guzietan, horra gutartean zeri behar
JLQLRNHQHUDW[LNLHVWLPXULNHWD RKRUHULN JHKLHQD ([W 

%HUH PHQGHD SDJDQRHQ GHQERUDUHNLQ SDUHNDW]HQ GX ©-DGDQLN JXUH$LWD
Saindua preso dugu, paganoen denboran usaia zen bezala... Zertarat ote goa-
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]L"ª %L[   ©/HKHQ HWD RUDLª WRSLNRD] EDOLDW]HQ GD OHKHQD ²PDUWLULHQ
VDNULIL]LRNR JDUDLDN² JRUDLSDWX] ©2UGXDQ JLUL[WLQRHN DUUR]RLQDW]HQ ]XWHQ
JLUL[WLQR JLVD RUDL JLUL[WLQRHN PXQGXWDU SHQWVDW]HNR PDQHUDN GLWX]WHª ([W
 
Halaber bere aldiko euskaldunak lehenagoko euskaldun zaharrekin konparatzen ditu eta salatzen haien gizarte-jokamolde batzuk erlijioaren aldera,
EDWH] HUH EHUDQGXDJRNRDN GLUXGLWHQ SUHGLNXHWDQ %L[ =LS /X] ([W $GLE
©OHNXDQOHNXNRJLVDªHGRRURUHNLNRDHJLWHD
hots, eskualduna, altxa, eia, kopeta hori, girixtino bahaiz ez duk hiri kopeta
KRUUHQ DSDOW]HD EDLQDQ EDL EHUW]HUL DSDODUD]WHD (UURWHN ©1L JLUL[WLQR QDL] HWD
zueri behatuz, orduan aree nahiago.». Ez ordean, o, eskualduna, ez haiz eiki orai
OHKHQJRKXUD0XQGXDNXUULWX]LNDVLGXNOHNXDQOHNXNRJLVDHJLWHQ+DQPHQWXraz 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, fedegabeekin fedegabe, juduekin judu, turkoekin turko...Harritu zaik hire girixtino
RGROD8NDW]HQKDX (VNXDOKHUULDN %L[  
Ezen, girixtinoak, huna oraiko denboretan guziz, gutartean gertatzen den
gauza desohoragarri bat. Zoazte hulako konpainiarat: nor da han gehienik, ausarNLHQLNPLQW]RGHQD"+XODNRHGRKDODNRRURNGDNLW]DJXQDUUR]RLQEDW]XHQJDWLN
HUOLMLRQHDHWDEHUWXWHDEHJLHWDQKDUWXD GXHQD ([W 

%HUD] PDUWLULDN SURWDJRQLVWD GLUHQHNR SUHGLNXHWDQ WRQX JXGXNDUL JRUD
HWDWHDWUDOH]]HKDW]HQGLWXHUOLMLRDULJHUODHJLWHQGLRWHQDN %L[ HGR©HWVDLDUHNLQJXUHNLQEDLQRDNRUWDJRªGLUHQDN /X] *DUDLNREHVWHLGD]OHEDW]XHQ
ikusmolde bertsua darakus bere aldiko euskaldunak lehenagokoekin konparaW]HDQ DGLE)U,QQRFHQWLXVHQD HGRHUOLMLRDUHQDOGHNRMDUUHUDIHUPXDQ DGLE
+LULDUW8UUXWL$UEHOELGHNHWDEHQD 7RQXH]NRUUDQDEDULGDSUHGLNXEDW]XHWDQ
HUOLMLRDUHQ HWRUNL]XQDUHQ NH]NDUHNLQ EDWHUD QRL] DUWH OLEUH L]DQHQ RWH GHQ
SUDWLNDW]HD DGLE %L[ -XO /X]  EHUH DOGLNR GHQERUHQ HWD PDUWLULHQ DOGLNRHQ
arteko analogia egiten du, orduko judu eta paganoen eta bere denborako erliMLRDUL JHUOD HJLOHHQ DUWHNRD %L[ ([W $WVHJLQH] HUDNXVWHQ GLWX VDQWX PDUWLUL
KDLHNHWVDLHLLKDUGRNLW]HQ©(PD]XKRU6DLQGXPDLWHD]XEH]DODNREDWGDHGHU
ikustea erlijionearen etsaiei ihardokitzen; zu zare zu, Jesukristoren egiazko
VROGDGXDª ([W (GR6DQ0DUWLQSDJDQRHQWHQSORDNVXQWVLW]HQ(WD
EHWL =DOGXELN (OL]DUHQ HUDNXQGHDUHQ  EDLWDQ IHGHD L]DWHUD GHLW]HQ GX 3HW 
%HVWHQD] =DOGXELN EHWL HXVNDO JL]DUWHNR MHQGHDUHQ MRNDELGHD GX JRJRDQ
LUDNDVNL]XQD ]HKD]WHUDNRDQ DGLE DX]LHL X]WHNR GHL HJLWHQ GX =LS  
(]DJXQD GD HUH HJLOHDN$QGUHGHQD 0DULDUL GLRQ GHER]LRD KDUHQ ODXGRULR]NR
bi predikuetan bozkariozko tonua darabil, baita Hazparneko bere lehenean,
-RDQHV%DWL[WDUHQHDQ
%HUD]EDGLUXGL=DOGXELN,,,QSHULRDNHWDJHURDJR,,,(UUHSXEOLNDNHNDUUL
gaitzak kritikatzen dituela. Horregatik maiseatzen ditu, adib., ohore eta kargu
JRVH GLUHQDN =LS   2UGHD EHUH GHQERUDNR HQSHUDGRUHDUHQ LQSHULDOLVPRN
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ekarri makurren kritikarik ez da ageri. Errusiarekiko gerla zeharbidez aipatu
ondoan dio:
EHWLW[DUUHQDNDPRUHPDLWHDJDX]HWDQGHQQDWXUDOHQD]DLW 3HW 

6.3. Eliz oratoriako genero jakinekoak izanik, erretorikoak dira erabat
konposizioz, apainduraz, mintzairaz, deklamazioz MHVWXDKRWVHWDE  Arruntki, egitura berekoak: exordio edo sarrera, gaiaren azalpena edo kontaera, eta
ondotik irakaspena eta bukaera. Sarrerak luzeskak dira, topiko jakinez beteak
EHUH]LNL DSDOWDVXQDUHQ VLPXOD]LRD  HWD 0DULDUL RWRLW]DUHNLQ $YH 0DULD  EXNDWXDN*HUWDHUHQNRQWDHUDGDIRUPDQDJXVLDSDQHJLULNRHWDQD]DOSHQDNODJXQGXWDDUJXPHQWD]LRD$PD%LUMLQDULEXUX]NRHWDQGRJPDH]DUULEHUULDNEDLW]LUHQ 4XHVR\ HGRJHURDJRH]DUULNR]LUHQDN 3LR;,,DN$QGUHGHQD0DULDUHQ
]HUXUDW]HDUHQD HDQ  $XWRULWDWHDN KRWV ODWLQH]NR ODWLQH]NR ]LWD]LRDN
XJDULDNGLUD KDODNRULNH]GD-RDQDWHJLUHQDLSDWXOLEXUXHWDQ 
Apaindurazko figurak ere oparo darabiltza: alde batetik, ideiak azaltzekoak eta giroa sortzekoak, hipotiposi eta konparazio zenbaitek lagundurik; besWHWLNHQW]XOHHNLQEDWHJLWHNRDN,GHLHQDQSOLILND]LRDHJLWXUDSDUDOHOLVWLNRHQHWD
HUUHSLNDSHQILJXUHQ ELGH] ODQW]HQGX SDUDOHOLVPRD  HGR  RVDJDLNRD  DQWLtesia, anáfora, epanalepsia, sinonimia etab. Entzuleekin bat egiteko figurak
XVWLDW]HQGLWXFRPPXQLcDWLRH[FODPDWLRJDOGHUDHUUHWRULNRDGXELWDWLRH]WDEDLGD VLPXOD]LRD VHUPRFLQDWLR HWD GLDORJLVPRD DSRVWURIHD*HKLHQDN VHQGLmendua, emozioa adieraztekoak dira.
2KDUJDUULD GD DSRVWURIHDUHQ HWD EHUH DOGDHUHQ LUDNXUOHDUL DORNX]LRD LQERND]LRH[HNUD]LRDHVNODPD]LRD HUDELOHUDDXVDUWHWDDXVDUNLD%HUH]LNL hitanozkoa: hizlariak PXQGXDUL -%DW 3LDUUHVL 3HW JL]RQDUL 0DUW 
MHQGH EDVDUL 0DUW   GHDEUXDUL RKL ]DLRQH] KDOD -RDQDWHJLN HUH  OHJH
©PDGDUL]LRQH]NRªDUL 4XH VR\   =XND ELGH]NR apostrofea ere ageri da:
hizlaria 0DULDUL ]X]HQW]HDQ $QGU   HGR M 0DUWLQL 0DUW   M 3LDUUHVL
3HW   HGR *DOLOHDNR JL]RQHL $QGU   +LWDQRD GLDORJLVPRDQ HUH EDGDUDELOHJLOHDNDSRVWURIHDQH]H]H-HVXVHN3LDUUHVL 3HW DLQJHUXHN0DUWLQL 0DUW HQSHUDGRUHDN0DUWLQL 0DUW ODSXUUHN0DUWLQL 0DUW 
SDJDQR EDWHN 0DUWLQL 0DUW   =DOGXELN KLWDQRD DUUXQWNL HUDELOL RKL GX
HOL]DQ NR OLEXUXDQ DSDL]DN KLWDQR] PLQW]DW]HQ ]DLR EHUH EXUXDUL RVWLD
VDLQGXDKDXVWHDQ HGRJDL]NLDUL RQJLDULRUGHD]XND 
+L]ODULDUHQNRQWDHUDHWDD]DOSHQDRVRWHDWUDODNGLUD H]KDOD-RDQDWHJLUHQ
NRQWDHUDEXNDHUDQEHUHL]H]DUW]HQEDLWXLUDNDVSHQD .RQWDW]HUDNRDQKL]ODULaren ahotsa dibertsifikatzen da: irakurlearenarekin bateratzen da edo santuari
]X]HQW]HQ]DLR =LS KL]ODULDVXVSHQWVHDVRUW]HQVDLDW]HQGDJDOGHUDELGH]
-XO   Ahozko kontaera-estiloaren erabilera nabarmena da, entzuleekiko
KXUELOWDVXQDELODWX]DGLW]QDJXVLDUHQHOLSVLD 0DUW DGLHUD]SLGHHQIDWLNRak, esklamatiboak: Nor harritu, X harritu, (...), Bedere bedere, (...) ([W 
Iduritzen zaiku barkhatzea bainan xoilki barkatzea, (...) LELG   Hek ere
beldur! -XO 
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.RQWDHUD HWD D]DOSHQHDQ PLQW]DLUD HQIDWLNRD] EDOLDW]HQ GD LUDNDVSHQHDQ
KL]NXQW]DUHQ IXQW]LR NRQDWLERD] EHUH]LNL LQSHUDWLERD  EDLWD VHQWHQW]LD HVWLloaz. Zaldubik euskara argia darabil, euskalkiz lapurtera, hiztegiz zabala,
ulergarria, ez garbiegia; lapurtera klasikoaren oihartzunak sumatzen dira, adib.
PHQGHSHUSDXVHWDQEDLWD$[XODUUHQHUDJLQDSDVDUWHEDW]XHWDQ =LS 

7. Ondorio batzuk
7.1. Euskaldunen artean euskara erabiltzearen aldekoa izan arren, frantsesez idatzi eta argitaratu zituen idazlan batzuk: neurkerari eta japoniera-euskara konparazioari buruzko ikerlanak, tradizioei eta erreboteko jokoari
EXUX]NR PLQW]DOGL DUWLNXOX HWD OLEXUXVND 0DLOD JRUDNR GLVNXUWVRUDNR HWD JDL
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 teknikoak dira, edo jakintza maila handiko euskaldunentzat eginak. Erlijio gauzak, ordea, beti euskaraz lantzen bide zituen.
7.2. Erran dezakegu prosa-idazlanetako gaiak bertsoetan ageri direnen
SDUHWVXNRDN GLUHOD$PD %LUMLQDUHQ GHER]LRDN =DOGXELUL OLEXUXVNDN HJLQDUD]L
]L]NLRQ OHKHQD DSH]SLNXDN PDQDWXULN  NDQWLNHNLQ RVDWXDN +DLQ DUWRVNL HWD
aratz kaligrafiatzen zituen predikuek haren predikalari alderdia agertu digute,
ez baikenuen ezagutzen. Horiek guztiek Zaldubiren erlijio-pentsamoldea eraNXVWHQ GLJXWH EDLWD KL]NXQW]DPROGHD HVWLORD HWDE QRVNL  %DLQD VDLQGXHQ
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 dituela neurtitzetan baino naharoago, xeheago. Zaldubiren jarrera ohargarria da:
etxe onekoa eta ikasia zenez, apeza eta jaun kalonjea, bere burua elite baten
HOL]JL]RQ MHQGH LNDVL HXVNDOGXQ HW[H ]DKDUUHWDNR QREOH]LD  SDUWDLGHW]DW
]HXNDQHWDDOGHUGLEDWHQ xuriak]HULW]DWHQHQ SDUWDLGHW]DWHUH(XVNDO+HUULDUHQL]HQHDQPLQW]R]HQ©HJLD]NRHXVNDOGXQHQªL]HQHDQ©HXVNDOGXQWDVXQDUHQ
ohorea»ren izenean. Euskaldun izatea, euskara, Euskal Herria, euskal naziotaVXQD ©QRWUH QDWLRQDOLWpª  PDLWH ]LWXHQ NHQND ODUULDQ ]LUHOD XVWH ]XHQ HWD JDL
horiez mintzatzean tonu hein bat epikoa zerabilen.
,GHRORJLD] OHJH ]DKDUUHNRD HGR WUDGL]LRQDOLVWD ]HQ HXVNDOGXQHN EHUHQ
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. HegoaldeNR 3L]NXQGH JLURDN HWD 'RQLEDQH /RKLW]XQHNR (XVNDO %HVWHN  
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  HWD $]SHLWLNRHN   KDWV HPDQ ELGH ]LRWHQ ERUURND LGHRORJLNR HWD
politiko gaitzen egun haietan euskaldunen bereiztasuna eta beregaintasuna, bai
HWD EDWDVXQD =D]SLDN EDW  RLKXNDW]HNR LSDU HWD KHJR QHXUWLW]H] EH]DOD KLW]
lañoz ere; horregatik izan da RQJLKDUWXDHXVNDOGXQHQDUWHDQ2KDUJDUULGDHUH
euskaldunen historiarekiko zuen interesa; horretan urrats bat egin du agian,
historia zerbait euskaraz idaztean.
7.4. Zaldubik bere ideien ondorio praktikoak bilatzen zituen. Euskara
gizartean erabili behar zela predikatu zuen bere mintzaldi eta artikuluetan;
ezagun da euskararen gizarte egoeraz NH]NDWXD ]HOD EDWLN EDW ,SDUUDOGHNRD]
Jokamolde batzuk ere proposatu zituen: elkartasunezko ezaugarri bat erabilW]HDDGLERUUDW]EDW ©/HV7UDGLWLRQVGX3D\V%DVTXHª HXVNXDOGXQHQ
artean beti eskuaraz mintzatzea, eta, huts egitean, batak besteari ohartaraztea
keinu batez, edo erdarari euskaraz erantzunez. Eta gero, euskara maitetasunez
HUDELOL EHKDU ]HOD ]LRHQ 1HXUUL SUDNWLNRDN ELODW]HQ ]LWXHQ KDODEHU HUUHERWHNR
jokoa sustatzerakoan, mutiko gazteei nola lagundu azaltzen zuelarik. Haize
kontra ari zen, noski.
7.5. %HUHSHQWVDPROGHDODEXUELULELOHWDJUD]LD]NDQWDWX]XHQNREODNDULD
eta euskal bertso-neurkeraren teorialaria ez ezik prosa idazle landua izan zen,
baita frantsesez ere. Lapurteraz idatzi zuen eta idaztankera bere-berea du, beti
argia eta jendearen ahoko mintzamoldearen eraginezkoa. %HUH DOGLNR HXVNDO
LGD]OHHWDQ XW]L GXNH D]WDUQDULN DGLE +LULDUW8UUXWLJDQ  Euskal literaturak
haren prosa-idazlanak aintzat hartu beharko dituela, uste dut.
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ERANSKINA
Gratien Adema Zaldubi. Predikuak saindu batzuen biziaz. Euskaltzainak
ELOGXPD(XVNDOW]DLQGLD$UJLWDOSHQDUHQSDUDW]DLOHD+HQUL'XKDX
+'XKDXNSDUDWXHGL]LRDELNRLW]DGD=DOGXELUHQSUHGLNXEDNRLW]DOHKHnik faksimil eran eskaintzen du eta ondoren jatorrizko testuaren egokitzapena
HJLWHQ EDL HWD RKDU XJDUL KLW]DN HUUD]DJR XOHUW]HNR )DNVLPLODN =DOGXELUHQ
OHWUD JDUEL HWD ]X]HQD DJHUW]HQ GX 'XKDXUHQ HGL]LRD HJRNLWXD GD RUWRJUDILD
HWD SXQWXD]LRDUHQ DOGHWLN HUH RUWRJUDILD PRGHUQRDQ H]DUULD GD ,SDUUDOGHNR
ahoskera batzuk gordez, bereziki r ondoko h ]HQEDLW orhoit HWDE  %DLQD
ediziogileak Zaldubiren jatorrizko idazkera aldatzen du, haren ezaugarri diren
hitz eta IRUPD DVNR ED]WHUWX] +LW]DXUUHDQ HVDWHQ GXHQH] ©+RWV ODQ KDXHWDQ
EDUQD ²HWD RUKRLW ]D]SL OLEXUXNL L]DQHQ GLUHOD RURWDUDW²DXUNLWX GXJXODULN KLW]
EDW KREHDJRW]DW GDXNDJXQ IRUPD EDWHDQ EDWDVXQDUL EXUX] GRDODNRW]  KXUD
KDXWDWX GXJX HWD OLEXUX RVRDQ MDUULª ©%LOGXPDJLOHDUHQ EL]SDKLUX RKDUSHQª
  +LW]DXUUH KRQHWDQ 'XKDXN KLW]HQ DOGDNHWD DVNRUHQ DUUD]RLD HPDWHQ GX
EHVWH DVNRUHQD H] ,NXV GLW]DJXQ ]HKDW]DJR HGL]LRDUHQ DOGDNHWD QDEDUPHQDN
eta zein den Zaldubiren idazkera prediku hauetan eta gainerako idazlanetan
QDKL]JDLQHUDNRSUHGLNXDNDUJLWDUDW]HNRWDQGLUHQDNH]GLWXJXQH]DJXW]HQ 
1. (JLDGD'XKDXNHVNXL]NULEXNRKXWVIUDQNR]X]HQW]HQGLWXSXQWXD]LRD
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
OHUURHGRHVDOGLRKDUNDEHDQ©LUHQVWHQªGLWXRQGRNRDN
%L[OHU&HU"JXLULFKWLQRDUQHJDWXKHUEDLOOHKHUWXKRUL"$QGU
 OHU KDVWLD KDUF KLJXLQ FLWXHQDF =LS   OHU HWD EDTXHWFHDF
HJXLQ ELGHJDEHULF" ([W   OHU OHJXH ]DKDUUHFR HWD EHUHFLNL 0RwVH SURfetaren goiti beheiti.
2. %DWDVXQDULHWDHJXQJRLUDNXUOHHLEHJLUD=DOGXELUHQKLW]HQHWDDGL]NLHQ
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
DVNRUHQ LGD]NHUDQ RUGHD HUUHJXODUWDVXQD GDJR %DLQD HGL]LR KRQHN H] GLR
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. $GLW] HWD DGL]NLHL GDJRNLHQH] KRQD HGL]LRDUHQ DOGDNHWDN JH]LDN
DOGDNHWDUHQQRUDELGHDPDUNDW]HQGX gan eta hartarikoak m joan; erau-, -aroerroko adizkiakm -au DGLE -%DW  HUDFXVWHQ GDURFX m  HUDNXVWHQ
GDXNX$QGU  ©(PDQFLQHUDX]TXLGDQ m  ©(PDQ]LQDX]NLGDQ 2UGHD
=DOGXELN SUHGLNX KDXHWDQ  HWD NR OLEXUXHWDQ QHXUWLW]HWDQ HWD ND]Htalanetan ere gehien-gehienetan gan idatzi zuen; haren idazkeran -erau-/-aro-
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/-au- zalantza etengabe ageri da baina -aro-QDJXVLGDWHNH2QDUJDUULDLUXGLW]HQ
zaigu dagoka eta honetarikoak ©GDXNDªm daukaDOGDNHWD $QGUH]DKDO
GDJRFD  KHPHQFHUGDJRFDGDQ]XUHW]DWmGDXND  GDXNDGDQ 
QDKL] KDVLHUDQ    -ago- GDUDELOHQ PDL]HQLN %DLQD -n bukaerako
adizkietan, bereziki aditz izenetan -i- artizkia beti ezartzeko arrazoi garbirik
ez da ikusten, ezta ere -te- m -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.
%HVWH DOGDNHWD EDW]XHN HUH H] GXNHWH IXQWV KDQGLULN -%DW  HUUDQ DKDO
QHWoD]TXHQHQ m  HUUDQ QHW]D]NHHQHQ $QGU  EHKD GLHoDJXoX m 
EHKD LH]DJX]X EDLQD 4XH VR\  ,UDFXWV GLHoDGDoXH   m  (UDNXWV
diezadazue; gaitenm JDLWH]HQ ([W    GLWHQ m GLWH]HQ /X]  
naitem QDLWHNH ([W   ODLWHNH m liteke. Zaldubiren idazlanetan oro har
gaiten GD QDJXVL QDKL] gaitezen HUH EDGDUDELOHQ SUHGLNX KDXHWDQ  EDL HWD
naite, laite laiteke HUH EDGDJR SUHGLNX KDXHWDQ  (]LQ XND EDLQD EHVWH DOGDNHWD EDW]XHN DQELJXRWDVXQ SRVLEOHDN JDUELW]HQ GLWX]WHOD $GLE ]LRHQ ©]LRQ
KDUN KDUL ª m ]LRQ HVDQDKL EHUHNR EL IRUPD KRULHN DJHUL EDLWLUD NR OLburuan eta neurtitzetan ere.
Ibilim erabili Gabilcam derabilka HWDE eta alderantzizko aldaketak,
egungo erabilerari egokitzean, irakurketa errazten du. $GLE 3HW  PXQGX
KDX QRL] QDKL KRUUHOD LWoXOLFD GDELOFDWHQ JXHUWKDFDULDF m   GHUDELODWHQ
JHUWDNDULDN 3HW  EHUH KHUULWLF FDPSR FHUEHLWHQ LNKDVWHQ   QLKXQ H]
erabilia m  LELOLD %DLQD NRPHQL GD D]DOW]HD =DOGXELN ibili eta erabili
©HUDELOLª QDKL] ©LELOLª DGLHUD]WHNR GDUDELOW]DOD EHWL EHVWH LGD]OH EDW]XHN EH]DOD EHUH]LNL ODSXUWDUUHN +LULEDUUHQ 'XYRLVLQ (OL]DQEXUXWDUUDN =HUELW]DUL
HWDE,N2(+ $OGDNHWDKRUUHNH]OXNH]HQW]XULNQHXUWLW]HWDQ PLKLD] ©+DUN
GDELONDEHWKLWLN0XQGXKDXGHQDª $GpPD 
%HVWH DOGDNHWD EDW]XN ]X]HQWDVXQD HGR EDWDVXQD ELODW]HQ GXWHQDN H]WDEDLGDJDUUL GLUDWHNH %L[  *XL]RQDUHQ L]SLULWXD RUDL HUH HJXLDUL QHNKH] EHKDWFHQ GD m  L]SLULWXDN EHKDW]HQ GX +DODEHU$QGU  EHKDW]HQ EDOLQ
ED]LRWHQKHULRDUL  4XHVR\ KRUUDFHUGLDJXQJXFLHFIHUPXTXLVLQKHVWHQ
mGXJXQ
$KRVNHUD XNLW]HQ GXWHQ DOGDNHWD ]HQEDLW HJLWHNR DUUD]RL JDUELULN H]
GXJXLNXVWHQ(GL]LRKRQHWDQL]HQEHUH]LDNDOGDWXDNGLUD%DWLFKWDm%DWLVWD
(OLoDEHWKm(OL[DEHW -%DW3HWLULm3HWUL DOGL] (FKWHbem (]WHEH EHWL  2UGHD =DOGXELN SUHGLNX KDXHWDQ H] H]LN QHXUWLW] HWD NDzetalanetan ere gehienetan Batixta idazten du, eta Petiri nahiz Petri 2QGRNR
DOGDNHWDHUHH]GDWHNHXOHUJDUUL%L[EXUGLQEHKDW]]RUURW]mEHKDW]
xorrotx...;
%RNDO ELONXUHWDQ LD m HD ELKXUW]HQ GD HGL]LRDQ SDUH EDW SUHGLNXWDQ 
=LSHWFKLDQMHQGLDFHWFKLDmHW[HDQMHQGHDN[HKHD=LSFKHKLD
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m  [HKHD =LS  2UGLDQ m  2UGHDQ 0DUW  RUGLDQ   KDQ EHrian mRUGHDQ  KDQEHUHDQ0DUWHURUWFHQGHQLDQmGHQHDQ0DUWSLFDWXKXUUHQGXWHQLDQmGXWHQHDQ
.RQSDUD]LRDDGLHUD]WHNRKLW]HWDQDGLW]ODJXQORNDLOXHWDEHWDQRQGRko aldaketak ageri dira edizioan: bezen m bezain, bezenbatm bezainbat; bederem bederen; berritzm berriz; zenbeitm zerbait, nolazpeit m nolazpait
HWDE 2UGHD bedere, berritz KDXHN LD EHWL , bezein, beizik dira Zaldubiren
IRUPD XJDULHQDN QDKL] baizik eta baizen IRUPDN HUH PDL]NDUD GDUDELOW]DQ 
2UREDW LD EHWL -beit bukaeradunak ageri dira haren idazlanetan: noizbeit, norbeit, nolazpeit, norapeit, nunbeit, zenbeit (gutiago zonbeit), zerbeit.
Halaber ez dugu arrazoi garbirik ikusten ondoko kasuetan: geroz, orainik
m geroztik, oraino$GLE3HW2UGXFRPLQWoDWoDLOHoRUDJDUULHULHWDLVFULEDWoDLOHIDPDWXHULJXHUR]H]oDLRWHQLKRURUDLQLFQDXVLWXmJHUR]WLN  
QHKRU RUDLQR QDXVLWX 2QDUJDUULD LUXGLW]HQ ]DLJX RUGHD bardin SUHGLNX KDXHWDQ EHWL  m berdin aldaketa, Zaldubiren geroko idazlanetan ere hori delako
forma nagusia.
%HVWHDOGDNHWDEDW]XHNHUH L]HQRUGDLQHUDNXVOHHWDGHWHUPLQDW]DLOH
-rat JXUHXVWH]H]GXWHIXQWVLNnihorm nehor, Zaldubik nihor, nihun, nihola idatzi ohi baitu bere liburu, neurtitz eta kazetalanetan. Hek m heiek eta
haukienm hauen, hoikienm horien, hekienm heien aldaketez esan behar dugu:
hek dela Zaldubiren idazkeran forma usuena liburuetan, neurtitzetan, kazetalanetan, nahiz heiek ere ageri prediku hauetan; hauen ez dela Zaldubiren
idazkeran ageri, haukien baizik; hekien/heien DUWHDQ ]DODQW]D GDJRHOD QDKL]
heien JHKLDJRWDQ DJHUL GHQ  %HVWHQD] nork nahik m nornahik ([W   DOdaketari dagokionez, ez dugu eragozpenik, idazleak bata nahiz bestea noiztenka eta zalantzan erabiltzen baititu; halaber -ra m -rat aldaketari dagokionez,
biak erabiliak baitira eta biak usu, diferentziarik gabe, ustez.
(XVNDONLHGRKHUULHXVNDUDUHQNRQQRWD]LRDGXWHQKLW]HQIRUPHQDOGDketak ugariak dira. Hona edizioren aldaketen adibide batzuk:
%L[NKLQGDFKDmJLQGD[D3HW$ODLQHQm$ODEDLQDQ3HW
 JRQEHUWLW]HQ m  NRQEHUWLW]HQ /X]  KLUXU m  KLUX$QGU 
DLQJXHUX]FRPLQWoDLDQmPLQW]DLUDQ$QGUDXWRUVDLQGXEDWoXHFm
DXWRUH$QGUD[HJXLQHJXLQJDUULHQDmDWVHJLQJDUULHQD=LS
dXHULJDOGHJXLWHQGDXWoXHWmJDOGHW]HQGDXW]XHW=LSHUUHFLELWFHDUHTXLQ m  HUUH]HELW]HDUHNLQ =LS  HUUHFLELWXULFDFR m  HUUH]HELWXULNDNR=LSLUDFXVSHQH]mHUDNDVSHQH]=LSLUDFXVSHQVDOEDJDrriez mHUDNDVSHQ=LSFXUD\HHWDoXFHQWDVXQmNXUDLD([W
 +DXFKH GD FXUD\HD m NXUDLD =LS  PHVSUHFLRUHTXLQ EDLFHQ m
PHVSUHW[XUHNLQEDL]LN0DUWPHVSUHFLRDmPHVSUHW[LRD=LS
KDLQ JXUXW]H]FRD m  NXUXW]H]NRD 0DUW  JDLW]LUX m  JDLW]XUX
0DUW  PRELPHQGXDUHQ KDUWFHQ m  PRJLPHQGXDUHQ  0DUW 
FRPELGDWX]XHQmJRQELGDWX 4XHVR\ SKRoRDWX  SKRoRDWX-
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ULF  SKRoRDGXUD  mSR]RLQGDWX  SR]RLQGDWXDN  SR]RLQGXUD   4XH VR\   FROSH KRUWDULF JXHULFHDQ m  JHUL]DQ 4XH VR\ 
 QHJXUUL JDEHHF m  QHXUULJDEHHN 4XH VR\   NL]FDLOWFHUDWm 
NLVNDLOW]HUDW 4XH VR\   KRLQ JRUDm  KDLQ JRUD 4XH VR\  
eguilea, eta eguinaraztailea mHJLOHDHWDHJLQDUD]OHD/X]DUURoRLQHrat m  DUUD]RLQHUDW /X]  HUUHVLQD m  HUUH[LQD ([W  DGLFKNLGDQW]D]FRSDWX bat mSDNWXEDW([WKDODFRLQGDUULFmKRODNR
([W  KRODFRF FHUQDKL HJXLQ GDXW m  KRODNRDN ([W  H[DwHL m
 HWVDLHUL
2UGHD =DOGXELN EHWL HGR LD EHWL LGDW]LNR GLWX JHURDJR HUH OLEXUXHWDQ
neurtitzetan, ND]HWDODQHWDQ  RQGRNRDN arrozoin, barraiatu, errezibi-, gurutze
JXWLDJR khurutzefika/kurutzefika$GpPD    iraku(t)s-, irakuspen, jendaia LN  kuraie -aDUW  mintzai, mobimendu, negurri, patu
©SDNWXª*DLQHUDNRKLW]HWDQHUHIRUPDDOGDW]HNRDUUD]RLULNH]GXJXLNXVWHQ
 (GL]LRDQ NDVX JXWL EDW]XHWDQ KLW]DN EHUDN HUH DOGDWXDN GLUD %L[ 
EDVDEUHHQ JULODGDF m  EDVDEHUHHQ DWHDN 3HW  KDUHQ HJLQ HGHU JXFLHWDQ
mHJLQW]D([WDELWXGD]DKDUmXVDLD]DKDU
 $OGDNHWD EDW]XN JXUH XVWH] H] GLUD ]X]HQDN RNHUUDN GLUDWHNHHQDN
D]SLPDUUDW]HQGLWXJX 
%L[KHPHQRUDLELWRULD]DLSKX!bitoriaDLSX-%DW=DNKDULDVDSKH]KRULIXQW]LRQHKDQGLEDWoXH]EHUHDOGLDQFDUJDWXDmDSH]KRUL
bere IXQW]LRQH KDQGL EDW]XH] -%DW  (] GLR ELFL GHLQR EHUH JRUSXWoDUL
HPDQHQGHQPHQGUHQHFRPDLQDULFmEL]Ldeno-%DWHVNXLQHNRDOGHWLN
DJXHUWFHQ]DLRQDLQJHUXEDWmateratzen]DLRQ-%DW$DURQGDUUHWDrik m $DURQtDUUHWDULN -%DW  SRSXOX JXFLD FDPSRWLF RWKRLWFHDQ oDJRQ
m  SRSXOX JX]LD NDQSRWLN ]DJRQ 3HW  JXLoRQ EDW RILFLR DKXO KRUWDQ
VDOEX GHXVHWDQ HUH DLWFHQ H] ]DLRQD m aritzen H] ]DLRQD 3HW  *DOLOHDFRLWVDVED]WHUUHDQJDLQGLm*DOLOHDNRLWVDVbazterretanJDLQGL3HW
Ez bat, ez bia, hor uzten tuzte bere guisa m(]EDWeta ez biga, hor uzten
dituzte beren JLVD 3HW  *XLoRQD FHU GHQ RFDVLRQHDF EHKDU GX HPDQ H]Dgutzerat m erakusterat -XO  EHUWXWHDF HUHPDLWHQ GLWXHQ ELWRULDF m
 emaiten GLWXHQ ELWRULDN $QGU  SURIHWDUHQ KLW] KDXTXLHQ m 
profeten KLW] KDXHQ =LS  &DUWKDJRFR KLUL KDQGLDQ m  Khartago hiri
KDQGLDQ =LS  MHQGHHQ DUWHDQ m  jendearen DUWHDQ =LS  LNKDUDQ
EDLWoDJRFLQEHOGXUUH]H]LoDQKDUHQWoDWDPRGLRDUHQL]DULFRHUUHVSHWXDm
LNDUDQ EDLW]DJR]LQ EHOGXUUH] H] L]DQ KDUHQW]DW zuten  DPRGLRDUHQ L]DULNR
HUUHVSHWXD=LSEDWKDLRDFH]oXHODEDOLRmH]]XHODbaliorik=LS
EDNH]FRELGHHULORWFHDmbideari ORW]HD0DUW-HQGDLDEDVDm
JendairaEDVD0DUWH]GDGLQLKHVLDELDm0DUWihesDELD 4XHVR\ 
 FRQWFHELWXD LoDQ FHOD H]   EHUWFH HJXQGDLQRFR JXFLDF EHoDOD m 
...guziekEH]DOD 4XHVR\ H]PDGDULFLRQH]FROHJXHmH]madarizioneOHJH 4XHVR\ %DLQDKLEDGXm%DLQDKLbada 4XHVR\ 
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FHU DSDUDQWFLD m  ]HU DSDUDQW]LD du  /X]  =XKXUWFLDUHQ OLE m 
Zuhurtziar OLEXUXWLN /X]  3HUIHW L]DQ   SUXGHQW L]DLWHD   m 
Perfeta L]DQ   prudenta L]DLWHD ([W  JXWDULF EDNKRWFKDUHQW]DW m 
gutarik bat EDNRW[DUHQW]DW ([W  JXL]RQEDW DUUDV JXL]RQD m  DUUDV
gizon;([WIHGH]HWDIHGHDUHQVHQGLPHQGX]EHWKHDHFHQRWKHGDHJXLD]FR
JXL]RQWDVXQLF IHGHWX JDEH" m...fedea JDEH" ([W  EHVRHF HPDQ DKDOD m
besoak eman ahala.
%HVWH NDVX EDW]XHWDQ H] GDJR ]HUWDQ ]X]HQGX JXUH XVWH] 0DUW 
VRUWKX FHQ GXHOD KDPDODX HKXQ XUWKHUHQ LQJXUXD +RQJULDFR KHUUL EDWHDQ m
LQJXUXD n LG 4XHVR\ FHUJXHUWKDWXFLWoDLFDQGXHODKHPHoRUW]L
ehun eta hirur hogoi eta hamabi urtheren ingurua mhiru hogoita hamaELXUWHUHQLQJXUXD n  4XHVR\ -HVXV0DULDUHQJDQLFDFRKDXUERWKHUHJXFL]FRDUHQDPRGLR  m-HVXV en 0DULDUHQJDQLNDNRKDXUERWHUHJX]L]NRDUHQDPRGLR  ([W+DUHQD]NHQDLSKDWXGLWXJXQKLW]KRULHFm
+DUHQD]NHQ ik 
2QGRNRDOGDNHWDNH]GDNDUNHHVDQDKLDOGDNHWDULN OOLOOXUDWXmOLOOXUDWX 
([W  FKRUR EDWHF ]DJR]FD OOLOOXUDWXD" m  lilluratua" WHVWXLQJXUXDQ
adierazkorra dirudi, baina adierazkorra ez delarik ere ll- idazten du Zaldubik
EHVWHLGD]ODQEDW]XHWDQHUH 
 (VWLOR DOGDNHWD XJDUL GDNDUW]D HGL]LRDN JXUH XVWH] VREHUDNRDN GLUD
VDOEXKHPHQDLSDWXH]NDQSRNREDW]XN 
-%DWHWDoXHQLFHQD(OLoDEHWKmHWDL]HQD]XHQ(OL[DEHW-%DW
VHPH EDW HWD VHPH KXUD GHLWXFR GXoX -RDQQHV m  VHPH EDW HWD KXUD 
-%DW  DKDLGHDF HWD HoDJXQDF m  DKDLGH HWD H]DJXQDN 3HW  GHQ JXWLHQDOR[DUDFLm3HWGHQJXWLHQLNORWVDUD]L3HWPXQGXD[HJXLQH]HFLQ
ase horri, m H]LQ DVHD GHQ KRUUL 3HW  VDUH WFKDU EDWoXHQ XUHDQ
hedatzen m  VDUH W[DU EDW]XHN 3HW  EXUX JRJRUUHFR JHUWKDWX LoDQ
balitz m EXUX JRJRUUHNRD -XO  ORWVDWXD QDL] MDGD FHUHQ KDUWX GXdan...m-XOORWVDW]HQQDL]MDGD]HUHQKDUWXGXGDQ$QGUoXQDKLWXD
m  ]X WD]  QDKLWXD =LSU  KLW] HPDQD GD &HUXFR HUUHVXPD m 
KLW]HPDQD ]DLR ([W  1XQGLF KHOGX GD RWKH m  KHOGX RWH GD ([W
 OHKHQ FRPXQLRQH KDUWDQ QROD EDW HJXLQ JXLQHQ -HVXNULVWRUHNLQ m  
EDW HJLQ JLQXHQ ([W  H[Dw KDLQLW] JDEH m  DLQLW]LN JDEH ([W 
+DUHQ D]NHQ DLSKDWX GLWXJXQ KLW] KRULHF L]DQ FLUHQm  +DUHQ D]NHQ LN 
DLSDWX ([W  MDGD EHUDQWH[LD m  MDGDQLN ([W  HJXLD]FR JLULFKtinoen seinalea mJLUL[WLQRDUHQ
Edizioak errespetatu dituen perpaus bihurri batzuk tropo gramatikalak
izan daitezke, nahiz Zaldubiren beste idazlanetan ez dugun halakorik ikusi,
HGR EHVWHOD NRSLDW]HUDNRDQ QDKDVNHWDUHQ RQGRULR]NR KXWVDN -XO  3HQWVD
beraz guk bezalako mundu huntako gertakari hitsen erdian bizi diren batzueri!
2L-XOLDQRGRKDWXDKDX[HGDODQDULORW]HUDQRDQ -XO 
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2QGRULR]JXUHXVWH]IDNVLPLOHDULHVNHUH]DJXW]HQGXJXEHQHWDNR=DOGXbiren idazkera, ez hainbeste edizio egokituari esker; faksimilea, baina, Zaldubik letra ederra izanagatik, irakurtzeko askoz nekagarriagoa da. Edizio egokitu 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
EHVWHHGL]LRPRWDEDWHQDOGHNRD JRD NJDUDJUDILDPRGHUQRDQH]DUULWDHJLOHaren testua guztiz errespetatuko duenarena, oharretan azalduz testuko forma
]DLO VDPDUUDN HXVNDUD EDWXNR IRUPHQ ELGH]) edo bestelako xehetasunak.
Zaldubiren kazetalanen argitalpenean, behintzat, saiatu gara jatorrizko testua
H]DOGDW]HQ $GpPD 

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 duelarik 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 predikuek 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 giristinoei, 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, bereziki 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 batekin, 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 Zaldubi. 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 aipatzen dituzte Jainkoa, Trinitate saindua eta bereziki Jesusen bizitza gurutzeraino; segidan heldu dira bederatzi kantika Maria, Kristoren amari eskainiak,
goraipatuz zenbait tokitan egin dituen agerraldiak Lurde, Betharrame, Sarrantza, 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: «Catholique et français toujours» eta maiz aurkitzen dugu Ademaren kantika eta
olerkietan.
Hain zuzen 1877an goraipatzen duelarik Maria bekaturik gabe kontzebitua, 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:
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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 goratzen beizik ez gaitu heien estimuan.
Euskaldun fededun delakoaren itxura ematen du frantsesez ere bere Notice 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 aldarrikatuz 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 diferentak. 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 Herriaren, euskal jendearen itxurak aurkatuz, zer agertzen da: iraganaren goraipatzea, 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 pilotari 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 haundiak: 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 hobesten zen, zaharrena dudarik gabe, noblea zelakotz. Adibidez, Pasaia-Donibaneko plaza laxoko paretan irakur daiteke: «El juego de ble cederá al de rebote – 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 jokoaren aurka doa, plekaria ez baita pilotari ona izanen, pleka ariz galtzen dituela 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 «Lapurdiko 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 gehiago 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 handietan hiriko musika batekin; ttikiagoetan chirribika edo klarinet soinuz; ... Eskualdunen 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 lehenago, 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 berritu 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» hotsizena eta gero «esku» hitza. Triparnok, aldiz, erakusten du jale eta edale ona
dela errepublikanoa.
Segituko du Kadet Astoputzekin, hala deitzen baita gizon zozoa, frantsesez 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 frantsesez 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 kantuarekin. Gosetea berriz ere, bainan orai lanean ari da gaixto eta tzarren fagoretan 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 framazonak bakarrik:
Betirisantsen soldaduak
Framazon Beltzak deituak
Non-nahi zaizkigu nausi pharatuak.
Arnegatak eta zirtzilak izanen dira Betirisantsen bozkazaleetan, ongi zehaztuak 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, Goyhenetche Donibane Lohizuneko auzapeza, Juantchuto Kanbokoa, Guichenné abokata 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 Mehetegiko 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 sortzen diren gertakariek beren eragina daukate bertzean. XVIII. mendeko frantses 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 gobernua, mogimendu berri bat sortzen ari da Hegoaldean, foruzaleen artean. Iparragirre nabaritzen da horretaz eta goraipatzen du «Gernikako arbola» euskal libertateen sinbolo gisa. Ikaragarriko arrakasta ukanen du kantu horrek Hegoalde
guzian, are gehiago egilea herbestera kondenatua delarik eta, azkenean, euskaldunen 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. mendean. Jadanik XVIII. mendean Azkoitian, sortu zelarik «Real Sociedad Bascongada 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 Lohizuneko udalak eskaintzen diola Antoine d’Abbadie jaunari omenaldi eder bat Frantziako 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 konturatzeko zein lilluratua zagon Donibane Lohizunen bildua zen jendea.
1893an Azpeitiako Lore Jokoetan Ademak aurkezten du Gauden eskualdun 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 Iparraldekoak. 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 independentzia, 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.

GRATIEN ADEMA «ZALDUBI»:
SAINDU BATZUEN BIZIAZ
«Euskaltzainak» bilduma: 1. zenbakia
Aurkezpena

Senpere, 2007-XII-20

GRATIEN ADEMA «ZALDUBI»RI OMENALDIA
Henri Duhau

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 hoinbertze 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 publikatzea, 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 Arbelbidek galdaturik ari zela, Bidegileak bildumarentzat, lan baten egiten AdemaZaldubi-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 genuelarik 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, besazpian eraman nituen etxerat delako artxiboak, menturaz XIX. mendeko
euskal eskuizkriburik ederrenak eta baliosenak.
Laster ikusi nuen, ordea, zer lan ikaragarria hartu nuen bizkarrean. Zerrenda 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, azpimarratuz 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 ezagutuak 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 [StMartin, 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 aspertuko: 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 zelarik 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 handienarentzat 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 Adematarrak!!! 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 profanoak); 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 dezagun, Amodio Ohore eta Uholde baten pare. Azpimarratu behar da horietan 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 behatuz eta hura arakatuz; bertzeek erlijio eta fede begiz gogoetatuz; eta nik dakita 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» izenpetzen 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 genuke, 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! Apeztasuna 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 buruarentzat 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 hiruretan hogei urte oraino, alde batetik Bernard Elissetche irakasle handia eta
bertzetik Dominique Dufau notario eta auzapez ohia, zeingehiagokoa ari ziren; 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 eztabaidarekin 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 familiari. 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 egokiagorik ez baitzezakeen aurki. Milesker handi bat artxiboak prestatu baitizkigute, 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 begiruneagatik.
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 ekarpena 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 lehenbiziko liburu hau atera zedin, epeak arrunt laburtuak genituelarik, besoen puntan
eraman duzu, kemen handiz, eta eskerrak dizkizugu bietan, jadanik indar berbera 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 Euskaltzaindiak, 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 zenaren 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 esanik, 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 belaunaldi baten maisutasuna, euskara dela eta. Nork baztertuko ote ditu euskal
letretatik, egun ere, Jean Etxepare eta Hiriart-Urruty? Nork utziko du aldamenean 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 ukigarrienen bertsu ederrenetan ematen, eta hori hain garbiki eta hain choragarriki, non
fededunek adit baitzetzaketen eta atchik ere den gutieneko nekherik eta uzkurtasunik gabe.

Bertso eta kantikak nagusi, zergatik orain Saindu batzuen bizitzaz jardutea, hau da, eliza hitzaldiak abiaburu hartzea, gure egungo euskaldunei ostera ere Zaldubiren lana eskaintzean? Bi-bitakoa izan daiteke arrazoia, bi
norabide gurutzatzen baitira haren eginahaletan: lehena, pulpitutik edo jendaurrean hitz egiteko molde eta manera euskalduna; bigarrena, idazteko orduan 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 euskaldunentzat.
Aspaldikoa izateak berarekin dakar, bestalde, egunotako irakurketa-ohituretara 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 esanguratsua 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 Haritschelharrek osatu duena. Dela euskaltzain oso, dela kargu eta arduradun (euskaltzainburu zein euskaltzainburuorde), Jean Haritschelharrek betidanik eskaini 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 horietan, 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 Akademiaren 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 bihotzean holako ximiko bat laudorio zama horren pean. Ohore doblea, omenaldi 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, berrikitan etorria nintzala Baionara euskal erakustokiko zuzendari, jin zitzaidalarik 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 kalonjea, Dassance, beti gogoan dauzkadanak, bakoitzak bere eran egin bainaute 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, denbora 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 dekretorarekin, 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 Donostiako 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 Publikoarekin 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 profesionala, 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 tesirako azterketak segitzen zituela, gordez beti ene lanen idazteko beharrezkoa
nuen bakartasuna, onartuz ere etxetik kanpo ikerle, erakasle edo euskaltzainburu izanez, hartu ditudan egunak, asteak ere batzutan. Egiaz dirotzuet merezi duela omenaldi honen gozatzea enekin.
Eskerrak ere zuri euskaltzainburu jauna eta zuzendaritzari, aho batez
onartu duzuelakotz Beñat Oihartzabalek proposatu omenaldia, haren kudeaketa 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 aspaldi honetan Iparraldean ere euskararen akademiaren ezagutarazteko egin lan
luze, etengabea. Behar-beharrezkotzat zeukan lana, zeren baitzekien bi estaturen arteko mugaren gainean an ixtaklok bezala jarria den erakunde berezi
honen ezagutzarekin lotua zela, sinbolikoki bederen, euskararen beraren ezagutza 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 Erakunde 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 horrek 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-
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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 salbuespen bat eginez, erran dezadan, Jean Haritschelhar gaztean pilotari ere izana
baita, segur naiz, gogotik irakurriko dutela, guk bezala, Emile Larre haren herkideak 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 bibliografia 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 argitaratzen 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-gaineko 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 errepideak utzirik, bide xendra lerrakor batzuetan barna ibili zen euskal ikasketen aitzinarazteko, eta horrela sortu zen handik zenbait urteren buruan osoki ezagutuko 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, Euskaltzaindia bezala euskalaritzako beste egitura asko dira zure aldera zordun
direnak, are gehiago erran nezake ni bezalako ikertzaileak, beti aurkitu baitugu 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 bereizkuntza eta, hain zuzen, horixek azpimarra nahi nituzke. Hara hor:
Izenak adierazten duen bezalaxe bilduma hau 1981ean sortu zen Euskaltzaindiari 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 bildumarik. 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 Euskaltzainburuorde zela. Baina bilduma honetako aurreko hogei liburuetatik bik bakarrik 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, bildumako 10.a.
Omenezko liburua da, beraz, zeinetan parte hartu dugun 33 euskaltzain
oso, ohorezko eta urgazlek gai desberdinak jorratuz. Omenezko liburu honetako jatorria zehazterakoan, oker zenbatu ez baditut honelako emaitza erakusten 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 artikuluak, 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 buruorde, 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 euskaltzainburuak, 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 gehienak koedizioan aparte, 5; Gramatikak, 6; ONOMASTICON VASCONIAE,
21; Izendegiak, 6; Literatura, BBKko urteko lau sariak aparte, 14; EUSKARAREN 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 remarquables 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’utilité publique qu’en 1995, étape essentielle de la reconnaissance juridique 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 convention 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 première en France.
Dans ce document adopté à l’unanimité par les Institutions membres de
l’Office, l’OPLB désigne officiellement Euskaltzaindia comme son interlocuteur de référence sur lequel s’appuieront toutes les initiatives prises par l’Office 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, procédures 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 partenaire 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, Président, 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 Gouvernement Basque qui, en matière de politique linguistique, nous a permis de
mettre sur pied une coopération transfrontalière efficace, concrète, partenariale 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’Euskaltzaindia 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’Euskadi 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 également 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 Président, 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, représentant 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 nécessaires 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 multiples 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 subtilités et de ses propres trésors.
Bref, dans cette convention, se retrouvent les combats du Président Haritschelhar. L’OPLB est donc heureux à Bilbao, d’œuvrer aux côtés de l’Académie, 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 formule 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 stratégique de la qualité de la langue.
Le combat pour la qualité, c’est le premier combat pour sauver une langue, mais c’est aussi un combat pour que l’homme puisse avec justesse communiquer avec l’autre.
Merci à tous.

EUSKALTZAINDIA ETA EUSKARAREN ERAKUNDE
PUBLIKOA: HITZARMEN BATEN ATARIAN
Andres Urrutia, euskaltzainburua

Gaur sinatuko dugu Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitza nagusian, Euskaltzaindiaren 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 lankidetza. Hartara, soka luzea dakarren horrek emaitza esanguratsuak ahalbidetu
ditu, hala nola, Baionan Euskaltzaindiak ireki duen bulego berria, euskal toponimia finkatzeko lana, eta, zer esanik ez, Iparraldeko euskaltzainek Euskaltzaindiaren zereginetan parte hartzea.
Ezin bazterrean utz, bestalde, berrikitan Andiazabal euskaltzain ohorezkoaren 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-lehena, euskara bera indartzea bizitza publikoan eta jendaurreko jardunean; bigarrena, aldiz, euskal lanak sustatzea Iparraldean. Hainbatez, testu honek tresnaizaera 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 sinaturiko hitzarmenak. Jarrai dezagun Nafarroako Gobernuarekin indarrean dagoena 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 Iparraldearen 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, ezariezarian.
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 botere 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 laurogeita 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 institucionalización de la lengua vasca en los territorios de Lapurdi, Nafarroa Beherea 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 académicos 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 revitalice la lengua vasca en ese territorio.
Un instrumento, además, que cierra el círculo de convenios con los poderes públicos existente en los territorios de lengua vasca, en orden a garantizar la financiación de las actividades de Euskaltzaindia. Así, tanto el Convenio 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, encuentran su refrendo en este último convenio objeto de firma.
Un instrumento que supone, asimismo, un paso más en el reconocimiento 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 Euskaltzaindia, una Euskaltzaindia que, todo hay que decirlo, se encuentra inmersa 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, industria 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 (Nafarroa 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 mener 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 participation des académiciens d’Iparralde aux travaux de l’Euskaltzaindia.
Une institutionnalisation de la langue basque et des travaux qui contribuent 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 idéologique, 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 gouvernement de Navarre, que l’aide annuelle apportée par le gouvernement espagnol, 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 reconnaissance de l’Euskaltzaindia comme étant l’institution de référence de la langue
basque dans tous les territoires où cette dernière est utilisée, une reconnaissance que tant la Communauté Autonome du Pays Basque que la Communauté 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 dernières 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 politiques, 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’Euskaltzaindia, 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 recherche 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, euskararen 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 institución 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
daukagu»,, 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 convivencia 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 sortzaileei 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 guztiengatik. 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 digute 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 Miquel 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 alguna posibilidad de difundir dicho trabajo, porque he estado consultando publicaciones 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 problemática de las lenguas minorizadas y defensor de su dignificación y normalización. Aunque esta disciplina no la ejerce profesionalmente, es evidente que
le dedica el máximo de su tiempo libre. Por razones familiares vivió en Pamplona 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 vividos 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, basándose 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 euskera. 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 estudios, 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 consideró 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 euskera 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, agradeciéndole 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 interesantes 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 lehenbiziko urratsak eman zituenetik. Zalantzaz beteriko urteak ziren haiek, baliabide 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, zabaltzeko lanetan. Urte hauetan kooperatibaren zati diren guraso, ikasle, ikasle ohi,
irakasle eta proiektuarekin bat egin duten herritarren elkarlana benetan garrantzitsua izan da.
Aurten, legalizazioa lortu berritan, ilusio eta gogo handiz hartu du Erentzun 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 kalitatezko hezkuntza bermatzeko eta gure eskaintza ahalik eta familia gehienei
zabaltzeko.
Mestizajea dugu etorkizuneko errealitatea, baina gero eta errespetutsuagoak, sentsibleagoak eta arduratsuagoak izan behar dugu gure ingurunean
ditugun kultura desberdinekin. Horrela, guk geure arteko erlazioetan elkarbizitza aberastu eta askatasunez aukeratu behar dugu heziketa eredu desberdinen 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 Euskaltzaindiari 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 colaborado desinteresadamente en nuestro proyecto.
Este año, recién conseguida la tan esperada legalización, Erentzun Ikastola asume con ilusión y ganas el reto de organizar por segunda vez el Nafarroa 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 proyecto. 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 desheredadas 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 históricamente, 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 pequeña 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 término 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 sociolingüística. ¿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 elocuente: 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 determinado. 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 apasionado 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 compendiase una visión de conjunto del euskera, su estado actual y su evolución última; 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 población, 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 exclusivamente en su sector más noroccidental y cercano a Guipúzcoa, presentando 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, inquirían 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 población 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 concentraría 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 municipio 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 rotundamente. 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 título 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 mismo, se aportan dos censos parciales, uno englobando a la primera edad (menores 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 conocimiento lingüístico, el presente trabajo ha presentado dos categorías sociolingüísticas, por lo demás comúnmente aceptadas en la sociolingüística, los hablantes 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 declarado tener cualquier habilidad, sea hablar bien o con dificultad, sea sólo entender 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 denominaremos 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 pretende en todo momento parecerse a un manual de sociolingüística, y no de contabilidad, he pensado en la manera de hacer más atractivos a la vista la cantidad ingente de porcentajes resultantes. Así, adoptando una parrilla de colores
y asignando a cada color (desde el violeta hasta el blanco) un porcentaje decreciente, 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: mayoritaria (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 categoría 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 subcensos de 2001, referidos a la primera edad y la infancia de aquélla. Como evidentemente 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, reflejando 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 euskaldunes 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 euskaldunes 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 rejuvenecimiento 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 importancia 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 cualquier habilidad en euskera, el aumento es considerable, al ser más fácil acceder 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 pública. En la presente categoría sólo se va a mostrar el último mapa, correspondiente 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 población 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 plausiblemente 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», evidentemente 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 vascófonos de 2001 de la población escolar (5/15 años). Aunque dicho mapa suponga 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, viendo 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 reeuskaldunizador 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, obteniendo 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 navarro, 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 comentada 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-administrativa, 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 porcentaje 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) alfabetizada y dominadora de un estándar lingüístico que le permite la intercomprensión 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 tratamiento 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, Giltza daukagu, Tenemos la llave. Ha costado tiempo y esfuerzo a muchos navarros 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!

IKER SAILA

ONOMASTIKA

IRIZPENAK
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
DODFRQIOXHQFLDGHORVUtRV=DGRUUD\(EUR¬  'XUDQWHVLJORVKDVLGRXQDYtD
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 principios del siglo V, el pueblo germánico de los suevos, que venía huyendo del empuje de los hunos, atravesaría la garganta de Arganzón en su camino hacia Galicia. De mayor trascendencia serían las frecuentes aceifas musulmanas de los siglos
9,,,,;\;FRQWUDOD/ODQDGD$ODYHVD¬  6LQGXGDHVDVUHLWHUDGDVDFRPHWLGDV
fueron una notable dificultad para el asentamiento de la población. Saturnino Ruiz
de Lóizaga recuerda que, a consecuencia de la inseguridad que sufría el occidente de Álava en aquella época, «los obispos valpostanos, prelados de vanguardia,
WUDVKXPDQWHVQRWHQGUiQXQDVHGHILMD\GHILQLWLYDHQ9DOSXHVWDª¬  .
¬   +DVWDDKRUDVHYHQtDVLWXDQGRHQ&DEULDQDIUHQWHDOSXHEORDODYpVGH&RPXQLyQSHUR
ha sido recientemente identificada por el arqueológo Rafael Varón con el yacimiento de Arce-Mirapérez.
¬   58%,(5$ 0 -HV~V   ©ÉODYD \ ORV DODYHVHV HQ ORV WH[WRV iUDEHV PHGLHYDOHVª
in La formación de Álava. 650 Aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982). Ponencias,S
«desde comienzos del s. IX hasta la subida al trono de Alfonso III se producen campañas contra
ÉODYDHQORVVLJXLHQWHVDxRV          \ ª
¬   58,= '( /Ð,=$*$ 6DWXUQLQR   Repoblación y religiosidad popular en el
Occidente de Álava (siglos IX-XII), SS 



(86.(5$ ² /,,  

&RQ PRWLYR GH OD DFHLID GHO DxR  HO HMpUFLWR GHO FDOLIDWR GH &yUGRED
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 GHO FURQLVWD DQGDOXVt ,EQ +D\\DQ FLWDGR SHUR QR
WUDQVFULWRSRUHODUDELVWD(YDULVWH/pYL3URYHQoDO¬  (OPDQXVFULWRRULJLQDOVH
daba por perdido tras su muerte, pero ha aparecido al catalogar los papeles del
DUDELVWD(PLOLR*DUFtD*yPH]  +R\VHJXDUGDHQOD5HDO$FDGHPLD
GHOD+LVWRULD\KDVLGRSXEOLFDGRSRUHVDLQVWLWXFLyQ¬  
En aquel período convulso la influencia de un orden supralocal como la
monarquía astur-leonesa también se manifestó en la política de repoblación
QR QHFHVDULDPHQWH FRQ XQD WRWDO GHVSREODFLyQ SUHYLD  \ GH RFXSDFLyQ GHO
territorio que se desarrolló en el occidente de Álava. Se documenta, por ejemplo, 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 Ocoizta y al abad Pedro las iglesias de Santa Gracia y San Martín, que habían reFLELGR HQ KHUHQFLD GH VXV DEXHORV YHQLGRV GH /HyQ¬   3UHFLVDPHQWH HQ HVH
documento se menciona «Sancta Maria de la Foce de Arganzone», la primitiva 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
RWURVHQLGLRPDVFRPRHOViQVFULWR árjuna©OXPLQRVRª \HOKLWLWD harki- «blanFRFODURª DGHPiVGHHQODSDODEUDYDVFDargi ©OX]FODURª¬  'HHVDUDt]GHULYDWDPELpQHOQRPEUHGHOD©SODWDªHQYDULDVOHQJXDV FIODWtQargentum 
En cuanto a la extensión de la raíz *arg- en toponimia, Francisco Villar
relaciona una serie de hidrónimos como Arga 1DYDUUD  DUUR\R GH Arganza
¬   &$f$'$ $OEHUWR   ©ÉODYD IUHQWH DO ,VODPª LQ La formación de Álava. 650
Aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982). Comunicaciones, W , S 
¬   9$//9e-\58,=)  La primera década del reinado de Al-Hakam I, según
el Muqtabis II, 1, GH %HQ +D\\DQ GH &yUGRED 5HDO$FDGHPLDGH OD +LVWRULD
¬   8%,(72 $QWRQLR   Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), 
GRF©RIIHULPXVHWGRQDPXVDGKRQRUHP6DQFWL9LQFHQWLGH2FRL]WDHWWLELDEEDGRPQR3HWUR
ecclesias Sancta Gratia et Sancti Martini, in villa Stabellu … cum terminos et pertinentia … quia
istas erencias de nostros avus habemus de Legione venerunt ibi»
¬   0,7;(/(1$ .ROGR   Fonética Histórica Vasca,  HGLFLyQ S  QRWD 
«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»
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/HyQ  \ UtR Arganza $VWXULDV  (VRV GRV ~OWLPRV D VX MXLFLR ©FRQ XQD FRUUHVSRQGHQFLD H[DFWD HQ )UDQFLD $TXLWDQLD  $UJHQFH GH XQD IRUPD PiV
antigua Argantia ª¬  6LJXLHQGRD+DQV.UDKHFRQVLGHUDTXHKDFHUHIHUHQFLD
«a la limpidez o transparencia de las aguas». En cambio, Martín Sevilla considera que algunos topónimos con raíz *arg- no tienen «motivación hidronímica clara», y postula una explicación más amplia, no solamente vinculada a
corrientes de agua. En efecto, entiende que igualmente pueden aludir a lugares
«en los que se hallara plata en proporciones importantes. Con este motivo era
fácil que el nombre del metal precioso se fijara al lugar de su hallazgo y
H[SORWDFLyQª¬  3RUVXSDUWHÉOYDUR*DOPpVGH)XHQWHVFRQVLGHUDTXH©ORV
topónimos formados sobre la raíz -arg «brillar» hacen referencia a terrenos
calizos, con abundancia de yeso», sin descartar que asimismo puedan aludir a
ODH[LVWHQFLDGHPLQDVGHSODWDª¬  'HODVRSFLRQHVPHQFLRQDGDVODKLGURnímica es la que nos parece más ajustada a la realidad geográfica y geológica
de La Puebla de Arganzón.
+D\ RWURV WRSyQLPRV GH OD JHRJUDItD DODYHVD TXH D MXLFLR GH GLYHUVRV
autores, pueden contener también la raíz arg-
²8QRGHHOORVHVHOSXHEORGHArgandoña Argendonia en la Reja de San
0LOOiQ VLWRHQHOPXQLFLSLRGH9LWRULD*DVWHL]DPHGLRFDPLQRHQWUH
esta capital y la población de Alegría-Dulantzi. Existe un pueblo homónimo en Cuenca que Ramón Menéndez Pidal explicó a partir de «la
forma céltica Argentonia, que como nombre de mujer aparece en una
inscripción de Austria» y que, en su opinión, presenta «igual derivación
TXHHO QRPEUH GHOOHJHQGDULRUH\GHORVWDUWHVLRV$UJDQWRQLXVª¬  
²*HUDUGR /ySH] GH *XHUHxX UHFRJLy HO QRPEUH Arganzubi, arroyo de
$OHJUtD'XODQW]L DO SLH GHO FDVWUR GH +HQD\R¬   (VH WRSyQLPR SHUPDQHFHHQODWRSRQLPLDDFWXDO¬  0/RXUGHV$OEHUWRV¬  ORLQFOXyó entre los nombres prerromanos de raigambre indoeuropea. Con todo,
no cabe duda que el último elemento es la voz vasca zubi «puente».
²0 /RXUGHV $OEHUWRV PHQFLRQD HQ OD PLVPD REUD XQ EDUULR OODPDGR
Arganzón en Bóveda, en el municipio de Valdegovía. El dato está tomado de la obra Toponimia alavesa de Gerardo López de Guereñu. Sin
 ¬   9,//$5 )UDQFLVFR   Los indoeuropeos y los orígenes de Europa, S 
 ¬   6(9,//$0DUWtQ  Toponimia de origen indoeuropeo prelatino en Asturias, pp.

¬   *$/0e6 '( )8(17(6 ÉOYDUR   Los topónimos sus blasones y trofeos OD
WRSRQLPLDPtWLFD S 
¬   0(1e1'(=3,'$/5DPyQ  Toponimia prerrománica hispana, SS
¬   /Ð3(='(*8(5(f8*HUDUGR  Toponimia alavesa2QRPDVWLFRQ9DVFRQLDH
¬   *21=É/(= 6$/$=$5 -RVp$QWRQLR   Cuadernos de toponimia. Toponimia
menor de Salvatierra, S 
¬   $/%(5726 0 /RXUGHV   ©$ODYD SUHUURPDQD \ URPDQD (VWXGLR OLQJtVWLFRª
in Estudios de Arqueología alavesa,  S 
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embargo, tal topónimo no aparece en la sistemática recogida oral de
-RVp$QWRQLR*RQ]iOH]6DOD]DU¬  SRUORTXHHVFXHVWLRQDEOHODH[LVtencia cierta de un Arganzón en Valdegovía.

3. FUNDACIÓN DE LA VILLA DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN
6X IXHUR GDWD GHO DxR  SHUR QR VH FRQVHUYD HO WH[WR RULJLQDO ÔQLFDPHQWH QRV KD OOHJDGR XQD FRSLD KHFKD HQ  PHGLDQWH XQD FRQILUPDFLyQ GH
Felipe II. Dicha copia presenta unos anacronismos que hacen dudar de su autenticidad 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 privativo de Castilla, reinando en León, cuando es sabido que dicho monarca jamás
ejerció su autoridad en ese reino. La argumentación del historiador Gonzalo
0DUWtQH]QRGHMDOXJDUDGXGDVVREUHODQDWXUDOH]DGHODIDOVLILFDFLyQ
todavía hay otras disonancias en el diploma, pues se dice otorgado el año
DORVSREODGRUHVGH$UJDQ]yQSRU$OIRQVR9,,,UH\FDVWHOODQRFXDQGRVHJ~Q
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 perteQHFtD DO UH\ GH 1DYDUUD «  (Q HO PLVPR GRFXPHQWR VH SRQH HQ ERFD GHO UH\
castellano «illus idem forum habeatis quod mei populatores de Trevinno habent»
\7UHYLxRTXHGyHQHQHOUHDOHQJRGHOUH\GH1DYDUUD\QRSDVyDSRGHUGH
&DVWLOOD KDVWD  7DPELpQ UHVXOWDQ JHRJUiILFDPHQWH LQLQWHOLJLEOHV ORV OtPLWHV
TXH VH DVLJQDQ D$UJDQ]yQ ©HW VLQW WHUPLQL YHVWUL XVTXH DG 6DQFWXP 5RPDQXP
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
SXHEOD « (VWRQRVVXJLHUHXQDKLSyWHVLVSDUDQRVRWURVDOWDPHQWHYHURVtPLOTXH
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
FRQVHFXHQWHPHQWH HQ HVWH ~OWLPR WDPELpQ ORV OXJDUHV GRQGH UHLQDED «  6L
FDPELDPRVFLQFRSDODEUDV « WRGRHOGRFXPHQWRKDVWDOD~OWLPDVtODEDFRLQFLGH
con los diplomas brotados de la cancillería navarra por esos años de Sancho el
6DELR¬  

(QODFRQRFLGDFDUWDGHGHORELVSRGH&DODKRUUDVHPHQFLRQDGHQtro del Arcedianato de Álava, en el Arciprestazgo de Treviño, La Población
VH WUDWD GH /D 3XHEOD GH$UJDQ]yQ  FRQ VXV DOGHDV GH Villanueva, Coscollo,
Verantevilla y Argançon. Esa aldea de Verantevilla no debe confundirse con
la población homónima perteneciente al Arcedianato de Nájera, en el Arciprestazgo de Miranda, puesto que son poblaciones diferentes. Es esclarecedor un
documento del archivo de la parroquia de La Puebla de Arganzón, datado en
¬   *21=É/(= 6$/$=$5 -RVp$QWRQLR   Cuadernos de toponimia. Toponimia
menor de Añana, S 
¬   0$57Ì1(= 'Ì(= *RQ]DOR  Álava medieval, SS  \ VV
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TXHWUDWDGHORVFRQIOLFWRVVXUJLGRVHQWUH/D3XHEODGH$UJDQ]yQ\VXV
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]yQGHODRWUDª¬  $FRQWLQXDFLyQHVSHFLILFDODVDGYRFDFLRQHVGHODVLJOHVLDV
GHGLFKDVDOGHDV ©ODHJOHVLDGH6DQW3H\GURHQ9LOODQXHYD « 6DQW<DJRGH
&RVFRLR « ODHJOHVLD6DQW5RPDQ « 6DQWD0DUtDHQ$UJDQ]yQª. 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
*RQ]iOH]0tQJXH]¬  
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
DOGHD GH $UJDQ]yQ H[LVWLy KDVWD PHGLDGRV GHO VLJOR ;9,,, +D\ SDUWLGDV GH
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
HQ9LOODQXHYDGHOD2FDª¬  $~QSHUYLYHHOWRSyQLPRArganzón 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 desapaUHFLGD(QIXHREMHWRGHXQDSURIXQGDREUDGHUHVWDXUDFLyQSRUSDUWHGH
OD -XQWD *HQHUDO GH &DEDOOHURV +LMRVGDOJR TXH FHOHEUDED HQ HOOD VXV UHXQLRQHV¬  (QFXDQWRDODDOGHDGH9HUDQWHYLOOD0LFDHOD3RUWLOODFRQVLGHUDTXH
su templo parroquial sería la ermita de San Román y recoge el dato de que
©UHFODPDED HO RELVSR HQ VX YLVLWD GH  ORV FLHQ PDUDYHGtV GRQDGRV D OD
HUPLWDSRUXQIHOLJUpVGHODYLOODª¬  

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
¬   52'5,*8(=,OGHIRQVR0  ©8QDDFODUDFLyQDOFRPHQWDULRGH+HUJXHWDDXQ
documento geográfico del siglo XIII del obispo de Calahorra don Aznar» in Berceo.
¬   *21=É/(=0Ì1*8(=&pVDU  Berantevilla en la Edad Media. De aldea real
a villa señorial.
¬   9(5*$5$ $WDQDVLR   De La Puebla a Villanueva pasando por Arganzón,
S
¬   9(5*$5$$WDQDVLRIbidem SS  \ 
¬   3257,//$ 0LFDHOD  Por Álava, a Compostela.
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apartan de esa generalidad se hallan circunscritos al área nororiental de su
jurisdicción, cerca de las aldeas treviñesas de Ocilla y Ladrera, donde la densidad de topónimos eusquéricos es notoriamente mayor, e incluso hoy alcanza
HQWRUQRDOGHORVWpUPLQRV
3RUHMHPSORHQXQDYLVLWDGHPRMRQHVGHWUDQVFULWD\SXEOLFDGDSRU
$WDQDVLR9HUJDUD¬  WDQVyORSDUHFHQGHIRUPDFLyQHXVTXpULFDORVVLJXLHQWHV
WRSyQLPRV
«E de alli a otro mojon grande que dizen de Vasahondoª EDVR©ERVTXHª
 RQGR ©ODGR FHUFDª 
«De alli a otro que esta enzima la pieza de Vizcaia, cabe la senda que ban
a Ladrera.»
©< GH DOOLIXLPRV KD YHU RWUR PR[RQ TXHHVWDHQGuentezaballa.»
«E dende al mojon de GuzialdeFDYHOD&UX]HQ]LPD0DWDTXHWHª SRVLEOHPHQWHFRPSXHVWRGH JX U XW]H ©FUX]ª \ DOGH©ODGRªFRQGLVLPLODFLyQea > 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
WUHYLxHVHV GH 2FLOOD \ /DGUHUD¬  $GHPiV HQ GLFKRV SXHEORV VH PDQWLHQH
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 vascoparlantes de Ocilla y Ladrera se referían a Villanueva de Oca. Son escasos testimonios que, no obstante, atestiguan que este espacio geográfico ha sido secularmente zona de contacto entre la lengua vasca y la castellana.
(QFDPELRODUHDOLGDGOLQJtVWLFDSDUHFHKDEHUVLGRGLIHUHQWHDOVXUGHOD
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
GH6DQ0LOOiQ  SHURODVGLVWLQWDVYHUVLRQHVGHHVWHGRFXPHQWRSUHVHQtan problemas de transcripción acrecentados por la falta de la fuente original.
(QHIHFWRFRPRLQGLFD-ÉQJHO*DUFtDGH&RUWi]DUHOGRFXPHQWRRULJLQDOGH
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
¬   9(5*$5$$WDQDVLRIbidem S  \ VV
¬   *21=É/(= 6$/$=$5 -RVp$QWRQLR   Cuadernos de toponimia. Toponimia
menor de Treviño, S 
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Becerro Gótico» ¬   $VLPLVPR H[LVWH OD OODPDGD &ROHFFLyQ 0LQJXHOOD
reunida en el siglo XVIII, que recoge la totalidad de los documentos comprenGLGRVHQWUHORVDxRV\$WUDYpVGHHVD&ROHFFLyQVHKDQWUDQVPLWLdo algunos documentos del Becerro Gótico que no fueron copiados en el
Becerro Galicano. Entre las diferentes transcripciones realizadas, Landazuri
  GLR OD OHFWXUD Anuzkita, /ORUHQWH   Anuzquita y 6HUUDQR  
Amuzquita. 0iVUHFLHQWHPHQWH$QWRQLR8ELHWR  ¬  KDWUDQVFULWR Anitzquita \ -XOLR &DUR %DURMD¬     Anuz /qta +H FRPSUREDGR SHUVRQDOmente una fotografía digitalizada de dicho documento y, en efecto, se lee Anuz
/qta de forma nítida. Sin duda, una hipotética evolución Anuzq(ui)ta > Anúcita parece fonéticamente improbable. Se explica de manera más sencilla a
partir del testimonio AnuncietaTXH-XOLR&DUR%DURMDOHHHQODFDUWDGH
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
XQDFRSLDGHWUDQVFULWDSRU1DUFLVR+HUJXHWD\SXEOLFDGDSyVWXPDPHQWHHQ
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 colecciones documentales que aportan interesantes testimonios para el estudio de
OD WRSRQLPLD PHGLHYDO 8QD GH HOODV HV OD FROHFFLyQ GLSORPiWLFD GH 6DQWD
0DUtD GH %XMHGR PRQDVWHULR SUy[LPR D 0LUDQGD GH (EUR¬   WUDQVFULWD \
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
HQHOSHUtRGRFRQDOJXQDVYDULDQWHVAnunceta  Annunceta  
Annuceta  \ Annuncita  
An(n)unceta:
©(JR 0DUL 0XQR] GH$QXQFHWD YHQGL \ UREUH VH[ PDUFHQDV GH WLHUUD « 
(WGHKRFVXQWILDGRUHVGHUHGUDU\YHQJDUDIXHURGHWLHUUD/RS)RUWXQQRQHVGH
$QQXQFHWDª  GRF 
©« ILO GH 8UWL 8UWL] GH$QXQFHWDª GRF
¬   *$5&Ì$'(&257É=$5-ÉQJHO  El dominio del monasterio de San Millán
de la Cogolla VLJORV ; DO ;,,,  SS 
¬   8%,(72 $57(7$ $QWRQLR   Cartulario de San Millán de la Cogolla 
 GRF
¬   &$52%$52-$-XOLR  ©ÉODYDHQODOODPDGD©5HMDGH6DQ0LOOiQªLQHistoria General del País Vasco, S  \ VV
¬   58,= '( /2,=$*$ 6DWXUQLQR   El libro becerro de Santa María de Bujedo
de Candepajares  
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©(JR3 HGUR 0DUWLQH]HOFDYDOOHURYHQGL\UREUHXQDWLHUUDFHUFDODVYLxDV
GH$QQXQoHWDª  GRF 
«Ego Ochoa de Anunceta vendi y robre toda la mia heredat que ovi de mio
SDGUH HQ$QXQFHWDª  GRF 
«…damus et concedimus omnem hereditatem et omnia quae habemus in
$QXQFHWD HW LQ 6DOLQDV « «  GH $QXQFHWD VXQW LVWL «  HW FRQFLOLXP GH
$QXQFHWD « (WLQ$QXQFHWDGLHURQILDGRUHVGHODKHUHGDW « TXHRYLHURQGDGR
HOSDGUH\ODPDGUHGH(QQHJR2UWL]HQ$QXQFHWD « -XOLDQGH$QXQFHWD«HW
VRQ WHVWLJRVGRQ 6DQFKR HO FOHULJXGH$QXQFHWDª GRF
©(QQHFR )RUWXQRQHV GH $QXQFHWD 3HGUR 0DUWLQH] HO FDQR GH $QXQFHWDª
 GRF 
Annuceta:
©/RS )RUWXQQRQHV GH$QQXFHWDª 
Annuncita:
©'H KRF VXQW WHVWHV «  0 0DUWLQH]GH$QQXQFLWDª GRF

Los dos últimos testimonios apuntan hacia la evolución del actual Anúcita. 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
GH HOODV HQ HVRV WHVWLPRQLRV D FDEDOOR HQWUH HO ;,, \ HO ;,,, <D VHxDODED
.ROGR 0LW[HOHQD¬   TXH HQ ORV GRFXPHQWRV GH ORV VLJORV ;, \ ;,, OD Q
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 occidental 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
GRFXPHQWR GHO DxR  TXH HQ SDODEUDV GH .ROGR 0LW[HOHQD¬   ©DSDUHFH QR SRU FDVXDOLGDG FODUR HVWi HQ HO QRPEUH GH GRV DODYHVHV Garçia Garçeiz de Gaunna, repetido, y Santio Nunoiç de Eguinno», cuyos elementos
toponímicos se corresponden con las poblaciones de Gauna y Egino, respectivamente.
Los testimonios de Anúcita citados remiten a un compuesto *anuntz +
eta, cuyo primer elemento puede ser una forma precedente de la voz vasca
ahuntz ©FDEUDª$VtORVXJLULy.ROGR0LW[HOHQDDODYLVWDGHOWRSyQLPRAnun¬   0,7;(/(1$ .ROGR  Fonética Histórica Vasca,  HGLFLyQS 
¬   0,7;(/(1$.ROGR  ©1RWDVOLQJtVWLFDVD&ROHFFLyQ'LSORPiWLFDGH,UDFKHª
FLV, I.
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cibay GH /DXGLR¬   (VD UD]RQDEOH KLSyWHVLV KD VLGR DVXPLGD SRU -RVHED
/DNDUUD¬  SDUDODUHFRQVWUXFFLyQLQWHUQDGHODYR]ahuntz «cabra» mediante un análisis *(h)an-(h)untz ©FRQ HO VHJXQGR HOHPHQWR UHIHULGR DO WLSR GH 
ORVFXHUQRV\HOSULPHURDO WLSRGH DQLPDOª
En conclusión, el nombre antiguo de Anúcita es Anuntzeta, escrito con la
grafía vasca actual, y su filiación eusquérica hace de él, como hemos dicho,
una excepción dentro de la generalidad de nombres de población de origen
romance existentes en esa área geográfica. Su etimología parece clara, y es
explicable como un compuesto de *anuntz > ahuntz «cabra» más el sufijo –eta,
con el significado de «lugar de cabras». En la toponimia vasca hay algún otro
ejemplo donde el sufijo –eta está añadido a un nombre de animal. Tal es es el
FDVR GHO SXHEOR GH$NHUUHWD HQ HO YDOOH QDYDUUR GH (VWHULEDU TXH .ROGR 0LW[HOHQD¬   \D H[SOLFy D SDUWLU GH OD YR] aker «macho cabrío». Con todo, es
FLHUWRFRPRDSXQWD0LNHO%HODVNR¬  TXHVHWUDWDGHXQDIRUPDGHFRPSRsición infrecuente.

5. NOTICIAS DE LA SUPUESTA PRESENCIA DE LA LENGUA
VASCA EN LA ZONA
De algunos datos publicados podría concluirse una mayor presencia histórica de la lengua vasca en La Puebla de Arganzón, pero considero que está
SRUSUREDUODYHURVLPLOLWXGGHHVRVWHVWLPRQLRV8QDGHHVDVLQIRUPDFLRQHVOD
GLR D FRQRFHU -HV~V 0DUtD 6DVtD \ KDFH UHIHUHQFLD D XQ IUDLOH FDUPHOLWD ©YL]FDtQRªGHOVLJOR;9,
«DO3DGUH/LQRGH$TXpVROR²TXLHQPHORUHILULyKDFH\DDxRV²OHLQWULJy
sobremanera este gentilicio de «vizcaíno» aplicado a uno de los primeros frailes
de la Reforma Descalza teresiana. Consultando los archivos de esta Orden religiosa para dar con el pueblo del «vizcaíno» vio con sorpresa en las actas de
¬   0,7;(/(1$.ROGR  ©1RWDVGHJUDPiWLFDKLVWyULFDYDVFDªLQHomenaje a D.
Julio de Urquijo II, SS  ©/D SpUGLGD GH OD 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
~WLOHV VLQ HPEDUJR HQ DOJ~Q FDVR ORV WRSyQLPRV \ RQRPiVWLFRV «  (O DSHOOLGR $QXQFLED\
SRGUtDGDUSLHWDPELpQD VXSRQHU TXH HO YDVF DFWXDOD K XQW]GHULYDGH DQXQW]ª
¬   /$.$55$-RVHED$©3URWRYDVFRPXQGD\RWURV5HFRQVWUXFFLyQLQWHUQD\WLSRORgía holística diacrónica» in Lingüística Vasco-Románica, 2LKHQDUWS$QWHULRUPHQWHHVWH
autor ya expuso ese análisis en otro trabajo en el que refutaba algunas propuestas de Theo VenQHPDQQ©$GDUDKXQW]KDQGLVREUHODLGHQWLILFDFLyQGHVXVWUDWR\PRUIRORJtDGHODSURWROHQJXDª
LQ9HOHLD   Anejos Series Minor, 
¬   0,7;(/(1$ .ROGR  Apellidos vascos,  HGLFLyQS 
¬   %HODVNR0LNHO  Diccionario etimológico de los nombres de los pueblos, villas
y ciudades de Navarra, S©&RQWRGRH[WUDxDVREUHPDQHUDTXHXQQRPEUHGHDQLPDOYHQJD
VXILMDGRFRQ²HWDª
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SURIHVLRQHV²GRQGHVLHPSUHVHKDFHFRQVWDUHOSXHEORQDWDO²TXHHOWDO©YL]FDtQRª
HUD QDWXUDOGH /D 3XHEOD GH$UJDQ]yQ « ¬  

Con todo, se trata de un testimonio indirecto, conocido únicamente por
transmisión oral, que carece hoy por hoy de soporte documental verificable.
2WUDIXHQWHHVHOPDSDGH)UDQoRLVGH%HDXKDUQDLV  HPEDMDGRUGHO
Imperio francés en Madrid, en el que se da noticia de la extensión geográfica
GHODOHQJXDYDVFDHQOD9DVFRQLDSHQLQVXODU¬  (QHOFDVRGHÉODYDH[LVWHQ
diferencias muy llamativas, en comparación con los mapas de Louis-Lucien
%RQDSDUWH  \GH3DXO%URFD  \DTXHHOiUHDVXSXHVWDPHQte vascófona queda comprendida en el interior de un amplio triángulo cuyos
vértices son Orduña, Salvatierra-Agurain y Lapuebla de Labarca. Tan desmesurada extensión es atribuible a la confusión de La Puebla de Arganzón con
ODSREODFLyQULEHUHxDGHO(EUR$~QDVtHQHOPDSDGH3DXO%URFD  
La Puebla de Arganzón queda algo lejos del límite suroccidental de la lengua
vasca, ya que llega junto a Mártioda. A nuestro juicio, la gran escasez de
toponimia eusquérica en La Puebla de Arganzón a mediados del siglo XVI,
indica que desde antes la lengua vasca tenía reducida presencia entre la población de la villa. Por supuesto, también habría vecindario vascófono, pero
VHUtD PLQRULWDULR 8Q HMHPSOR GHO ;,; HV HO GHO JXHUULOOHUR FRQWUD ODV WURSDV
bonapartistas Francisco Longa, que tenía una herrería en La Puebla de Argan]yQGRQGHYLYtD6XYHUGDGHURQRPEUHHUD)UDQFLVFR$QFKtD\QDFLyHQ
HQ HO FDVHUtR /RQJD HQ HO WpUPLQR PXQLFLSDO GH 0DOODELD %L]NDLD  SRU OR
que necesariamente había de ser vascoparlante.
(QXQGRFXPHQWRUHGDFWDGRGHVSXpVGHPD\RGH¬  FX\RWtWXRHV
«Pueblos de Álava por vicarías, repartidos sus vecinos en cinco clases», se
dice que «hablan el idioma bascongado muchos pueblos de la Vicaría de Vitoria». Téngase en cuenta que dicha Vicaría comprendía pueblos como Nanclares 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 conFOXVLRQHV VyOLGDV DXQTXH Vt VDEHPRV DOJR PiV GH OD VLWXDFLyQ OLQJtVWLFD D
mediados del XVIII un poco más al norte, en las cercanas localidades de
Mendoza y Trespuentes, gracias a un texto hasta ahora inédito.
¬   6$6Ì$-HV~V0DUtD  ©(OYLHMRHXVNHUDDODYpVªLQHomenaje a Odón de Apraiz,
SS
¬   2<+$5d$%$/ %HxDW   ©(XVNDUDUHQ PXJH] HJLQ OHKHQ PDSDN  
in Luis Villasanteri omenaldia, ,NHU SS  ©« LUXGL OXNH ELOGX LQIRUPD]LRDN JDL]NL
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».
¬   ,%,6$7(ÉQJHO  ©(OHXVNHUDHQÉODYDDILQHVGHOVLJOR;9,,,8QDUWtFXORGH
'RQ -RVp 0LJXHO GH %DUDQGLDUiQ GH $QRWDFLRQHV DFWXDOHV VREUH HO GRFXPHQWR SXEOLFDGRª
in Euskera, XLVI.
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6. EL MOLINERO VASCONGADO DE LA RUEDA DE MOMARIO,
EN TRESPUENTES
(OGRFXPHQWRKDVLGRKDOODGR\WUDQVFULWRSRUHODUFKLYHUR3HGUR8ULEDrrena, gran conocedor de la documentación histórica alavesa. Se trata de un
SOHLWR FULPLQDO   VHJXLGR SRU HO KDOOD]JR GH XQ FDGDYHU FRQ VLJQRV GH
YLROHQFLD HQ OD MXULVGLFFLyQ GH 0HQGR]D¬   (O HVFULEDQR WRPD GHFODUDFLyQ
DOPROLQHUR©QDWXUDOGHODDQWWH\JOHVLDGH<XUUHHQHOQREOHVHxRULRGH9L]FDLD
\ UHVLGHQWWH HQ OD UXHGD GH 0RPDULRª HQWUH 0HQGR]D \7UHVSXHQWHV¬   (O
molinero, «de edad de quarenta y dos años poco más o menos», es vascoparODQWHPRQROLQJH\GHEHVHUDVLVWLGRSRU-XDQ)HUQiQGH]GH*DPERDYHFLQR
de Mendoza, en labores de traducción.
3RVWHULRUPHQWHHOHVFULEDQRWRPDGHFODUDFLyQD0DUtDGH-iXUHJXLYLXGD
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
-iXUHJXL GH QRPEUH 0DQXHOD GHFODUD HQ FDVWHOODQR VLQ QHFHVLGDG GH LQWpUprete, así como el criado Bautista de Asteguieta, natural de Nanclares de
*DPERDSRUORTXHFDEHSHQVDUTXHHUDQELOLQJHV
1RREVWDQWHVDEHPRVTXHHQODOHQJXDYDVFDHVWDEDHQUHFHVLyQHQ
la zona y que ya no era hablada por una parte de los vecinos de Mendoza. Tal
HVHOFDVRGH-HUyQLPR'tD]GH6DUUDOGHDOFDOGH\MXH]RUGLQDULRGH0HQGR]D
quien dice «no enttender estte lenguaje».
&RQ WRGR TXHGD DWHVWLJXDGD OD SUHVHQFLD GH YDVFRSDUODQWHV ELOLQJHV
FRPR HO LQWpUSUHWH H LQFOXVR PRQROLQJHV HQ 0HQGR]D \ 7UHVSXHQWHV (V
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 geografía histórica de la lengua vasca, pero también es de interés por la cuidadosa descripción que realiza de la vestimenta del finado, además de detalles de
carácter forense. Por ello, se reproduce a continuación el contenido literal del
GRFXPHQWRVHJ~QODWUDQVFULSFLyQKHFKDSRU3HGUR8ULEDUUHQD
0HQGR]D DxR GH  1X  &ULPLQDOGHRIL]LR
¬   $UFKLYR +LVWyULFR 3URYLQFLDO GH ÉODYD 6LJQDWXUD  (O HVFULEDQR HV -RVHSK )UDQcisco de Larena.
¬   (Q OD DFWXDOLGDG VH PDQWLHQH HO WpUPLQR FRQRFLGR FRPR 0DPDULR HQ OD ULEHUD GHO
=DGRUUDDJXDVDUULEDGH7UHVSXHQWHV*21=É/(=6$/$=$5-RVp$QWRQLR  Cuadernos
de toponimia. Toponimia menor de Añana, S 



(86.(5$ ² /,,  

IROLR ©(QODYLOODGH0HQGR]DDYHLQWH\TXDWWURGLDVGHOPHVGH+HQHUR
GH PLOO VHWWH]LHQWRV \ TXDUHQWWD \ GRV DxRV HO VHxRU -HUyQLPR 'tD] GH 6DUUDOGH
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 jurisdicion que distta de la de el lugar de Traspuentes, que es de la Exma Señora
'XTXHVD GH HO<PIDQWWDGR VH KDOODYD XQ KRPEUH PXHUWWR  SDVR D GKR VLWWLR \
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,
FRPR WWDPELHQ RWUD KHULGD D PRGR GH SXxDODGD SDUWWH I Y  GH VXV EHVWWLGRV
TXHPDGRVFRPRVXHOWWRVUDVJDGRV\IDOGULTXHUDVVDFDGDVDIXHUDDMDGDVDIXHU]D<
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
JXDUGD\FXVWWRGLDQH]HVDULD$QWHPL-RVHSK)UDQFLVFRGH/DUHQDª
I   ©'HFODUD]LRQGHO ]LUXMDQR
En dha villa el rreferido dia mes y año ... a Martin de Gamiz maestro zirujano .. y reconozido en el a un hombre que se hallado echado boca abajo muertto,
HOTXHVHJXQVHJXQ VLF GHPXHVWWUD IY ODILVRQRPLDGHVXFDGDYHUWHQGULDGH
quarenta y seis a zinquentta años, besttido con su camisa de lienzo bueno, una
almilla de cordellate encarnado usado sus mangas de baietta del mismo color con
bottones de esttaño blanco pequeños, chupa y casaquilla de mangas que llaman
perdidas suelttas de paño de Chinchon o Navas con su forro de sempiterna
DWXVFD VLF FDO]RQHVGHWULSHD]XOERWWLQHVGHSDxRREVFXURPHGLDVGHHVWWDPEUH
color de pasa, calzettas y zapattos con sus ebillas diferenttes ttodo bien ttrattado,
sin monttera ni sombrero, su pelo crespo casttaño obscuro, su corona echa a modo
de zapattilla, attado dho pelo con una cintta negra, sus zejas algo blanquiscas y
basttantte copiosas, ojos azules, basttantte ampollar de cara color enzendido,
barba negra no mui copiosa, fornido de miembros y de basttante esttattura, que
VHJ~QVXELVWWXDMHKD]HMXL]LRVHUGHODSURYLQ]LDGH*XLS~]FRD\WWLHQH I HQ
dho su cuerpo segun anottomia y a echo de cada uno de sus miembros dos heridas de cabidad bittal, la una enzima de la ttettilla yzquierda la que se manifiestta
VHU SHQHWUDQWH KDVWWD GKD FDYLGDG \ FRQ GDxR GH VXV ELVHUDV LQWWHUQDV \ OD RWWUD
en la partte posterior i inferior de dha cavidad en mittad de la espinal medula,
asi mismo penettrando a la misma cavidad con daños en las mismas bizeras intternas y ambas a dos de su natturaleza morttales, echa la de partte antterior con
insttrumento corttantte quadrado, y la ottra de la partte postterior con boca de
IXHJR GLVSDUDGD FRQ EDOD PHQXGD al margen «violentas»  VHJ~Q GHPXHVWWUD OD
señal que en ropa y carne hizo por haverle ttirado a boca de cañón, lo que dijo
ser quanto puede y deve dezir para el juramento que fecho lleva en que se afirmo,
rrattifico y firmo junttto con su merced dho señor alcalde ...»
I   ©$XWR
... 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 hallaron asi en el suelo como en uno de sus bolsillos algunos pimenttones pequeños
como los que suelen benir de Bizcaya basttanttes marchittos ...»
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I   ©(Q OD YLOOD GH 0HQGR]D D YHLQWWH \ VHLV GLDV GHO PHV GH +HQHUR GH
PLOOVHWWH]LHQWRV\TXD IY UHQWWD\GRVDxRVFRQWWLQXDQGRHQODKDEHULJXD]LRQHQTXHHVWWDHQWWHQGLHQGRKL]RFRPSDUH]HUDQWWHVLD5DIDHOGH8VXDOEHUWWR QDWXUDO GH OD DQWWH\JOHVLD GH<XUUH HQ HO QREOH VHxRULR GH9L]FDLD \ UHVLGHQWWH
HQ OD UXHGD GH 0RPDULR MXULVGL]LRQ GH ODV +HUPDQGDGHV HQ $ODYD GH OD ([FPD
6HxRUD 'XTXHVD GH HO<PIDQWWDGR  \ KDYLHQGROH HFKR FRPR VH UHTXLHUH \ SURmettido 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 escriEDQR QRPEUR SRU \QWWHUSUHWWH D -XDQ )HUQDQGH] GH *DPERD YH]LQR GH HVWWD GKD
YLOOD TXH KDOODQGRVH SUHVHQWH KD]HSWWR HVWWH HQFDUJR \ MXUR VDYLGRU I   GH OR D
que se reduze, de ejerzerlo bien y fielmentte sin añadir ni quitar cosa alguna de
OR TXH VH OH GLMHUH \ SUHJXQWWDUH DO GKR 5DSKDHO GH 8VXDOEHUWWR \ GH OR TXH HVWWH
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
HO5HDOVLQVHSDUD]LRQ IY GHGLVWWDQ]LDGHRFKRHVWWDGRVFRQFRUWWDGLIHUHQ]LD
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 ...»
I   ©TXH DXQTXH DOJXQDV EH]HV D DFRVWWXPEUDGR UHFRMHU GH QRFKH HQ
GKD VX UXHGD DOJXQDV SHUVRQDV VXPLQLVWWUDQGROHV OX] \ RWUDV FRVDV VXHOH VHU " 
como guardas carretteros, arrieros conozidos y ottros bezeros suyos y no sospechosas ... 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 ...»
I (QGKDYLOODHOPLVPRGLDPHV\DxR«L]RSDUH]HUDQWWHVLD0DULD
GH-DXUHJXLELXGDGH)UDQFLVFRGH8VXODEHUWWRGLIXQWWRYH]LQRTXHIXHGHHOYDOOH
de Aramaiona, que al presentte havita y reside altternattibamentte en el lugar de
7UDVSXHQWWHV GH OD MXULVGLFLRQ GH OD ([PD 6HxRUD 'XTXHVD GHO<PIDQWWDGR \ HQ
la rueda o molinos de Momario de la misma jurisdicion en compañia de Rafael
GH8VXDOEHUWWRVXFXxDGR\GH0DQXHODGH8VXDOEHUWWRVXKLMDGHTXHVXPHUFHG
rezivio juramento en forma devida de derecho y haviendole echo como se requiere y promettido dezir verdad de lo que supiere y pregunttado le fuere y mediantte a ser bascongada y a no enttender en devida forma estta lengua ni dho señor
DOFDOGH borrón  QL \R HO \PIUDHVFULWWR HVFULEDQR \ QHVH]LWDU GH \QWWHUSUHWWH TXH
explique a la testtigo en su lengua las pregunttas y repregunttas que se devieren
I Y  \ PDQLILHVWWH D VX PHUFHG HQ OD FDVWWHOODQD ODV UHVSXHVWWDV TXH GLHUH SRU
ORTXHVXPHUFHGQRPEURSRUWWDOD-XDQ)HUQQGH]GH*DPERDYH]LQRTXHIXHGH
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 fielmentte 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 Euskaltzaindiari. Galdera horri erantzuteko prestatu du Exonomastika Batzordeak gomendio hau.
*

*

*

1. Kosten izenak, gehien-gehienetan, irizpide turistikoen arabera hautatutako edo asmatutako izenak dira; nolabait esateko, ez dira benetako toponimoak: ez dira ohiko mapa eta atlasetan agertzen, ez dira benetako unitate
geografikoak eta ez dira tokian tokiko ondare toponimikoaren osagai. Gehienak XX. mendearen bigarren erdian asmatutako izenak dira. Erabilera mugatuko toponimoak dira, turismo arlora murriztua, eta, asmatutako sasitoponimoak 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 Galiziako 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 Portugalgo 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-Gipuzkoetako kosta adierazteko.
3. Kosta-izen gehienak erraz itzul daitezke hizkuntza batetik bestera, baina itzultzea ez da ohikoa. Hala ere, nabari da halako joera bat
hizkuntza-lurralde baten inguruko kosta-izenak itzultzeko. Adibidez, nederlanderaz, De Opaalkust itzultzen dute Frantziako Côte d’Ópale, ondoan 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) itzulita 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, tokiko 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:

KOSTEN IZENAK
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erdaraz
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa

cantábrica
del Maresme
del Garraf
de Valencia
de Almería

euskaraz
Kantabriako kosta
Maresmeko kosta
Garrafeko kosta
Valentziako kosta
Almeriako kosta

Costa Vasca / Côte basque izendapenak ere ez dira euskaratzekoak, jakina. 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, /D]XURZH:\EU]HŧH
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 parentesi 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)

KOSTEN IZENAK

Erdaraz
(non)
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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 egindako 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 azaroaren 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 noviembre 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 localidad 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 noviembre 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 ordaina dela eta, Euskaltzaindiak
1988an, bi izen proposatu zituen,
hurrenkera honetan: 1. Eritze (-Itza),
2. Eritzebeiti. Ondoren, Euskararen
Nafar Kontseiluak proposamen hori
berretsi zuen.

Acerca de la denominación eusquérica de la localidad navarra conocida en castellano como Erice de Iza,
la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia en 1988 propuso
dos denominaciones en este orden de
preferencia: 1. Eritze (-Itza), 2. Eritzebeiti. Dicha propuesta fue ratificada posteriormente por el Consejo
Navarro del Euskera.

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...

La primera, al igual que el nombre utilizado en castellano, añade a
la denominación del pueblo la del
valle al que pertenece. Es el caso de
pueblos como Etxarri Aranatz, Hiriberri Aezkoa, Lizarraga Ergoiena,
Uharte Arakil...

Bigarrenak Nafarroan zenbait
kasutan izen bereko bi toponimo
bereizteko dagoen joerari jarraitzen
dio (erraterako Berriogoiti eta Berriobeiti, Mutiloagoiti eta Mutiloabeiti,
Urraulgoiti eta Urraulbeiti...). Eritzebeiti forma ahozko ikerketan jaso
zen eta, horregatik, hurbileko Atetz
ibarrean dagoen Eritzegoiti herritik
bereizteko, bigarren aukera baliagarri
gisa proposatu zen.

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, Mutiloagoiti y Mutiloabeiti, Urraulgoiti
y Urraulbeiti...). La forma Eritzebeiti, recogida como testimonio oral, fue
propuesta como segunda opción válida para distinguirla de la cercana
Eritzegoiti del valle de Atetz.

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.

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.

Egun indarrean dagoen Euskaltzaindiaren arautegiaren arabera,
euskal ordain horiek Eritze Itza eta
Eritzebeiti idatzi behar dira.

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 azaroaren 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 noviembre 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 localidad 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 noviembre 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 Donazaharre / 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 Basanabarren», 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 suletino 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 vascuence Irumberri, de aquí los pueblos ilumberitanos, en Plinio, lib. 3, cap. 3».
Entre los testimonios literarios del nombre, se puede destacar el del escritor 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 aeroplanos han arrojado bombas, han derribado algunas casas, han matado a seis personas 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; véase 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 normativización 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 Mitxelena, 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 quería Achille Luchaire (1874-75: 21) y defiende últimamente Henrike Knörr
(2006), si se trata de hiri más on «bueno, buena» con un significado semejante 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 romance de nombres de poblaciones vascas cercanas al límite lingüístico: Lumbier, 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 postónica 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 Vasca/Euskaltzaindia, en su reunión celebrada en Bakaiku el día 19 de enero de
2007, estudió la petición de la Junta Administrativa de Luquiano del municipio de Zuia.
Visto el contenido de dicha petición, esta Comisión académica ha estimado 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 institución 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 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 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 pormenorizados 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 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 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 VascaEuskaltzaindia, 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-administrativo. 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 veintidos 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 Administrazio 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 batera, 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 lehendabiziko aldiz Luquiano moduan, Akademia honek argitara emandako 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 jatorrizko hitzetan (ardoa eta gazta ezagunak *ardano eta *gaztana hitzetatik 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), Argomaiz (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, lekukotasunik aurkitzen ez den bitartean, Lukiano gomendatzen da.
Euskaltzaindiaren Onomastika Batzordeak, gorago aipatu bezala, Euskadiko Autonomia Estatutuaren 6.4 artikulua eta azaroaren 24ko 10/1982 Euskararen 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
KO HAU EBATZI DU:
Zuia udalerriko Luquiano Administrazio Batzarraren euskal izena Lukiano 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-proposamena bat datorrela Euskaltzaindiak erabakitakoarekin.
Urduña/Orduña izendapenak betetzen ditu bai bi milagarreneko martxoaren 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

BIOGRAFIA

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 genuke euskal ohituraren arabera. Geroztik Lhande familiak eraikina Zalgizeko
udalerriari utzi zion. Orain erosi berria du Pariseko RENAUD-COULON bikoteak. Honek Lhande zenaren menderdiurrena (1957an zendu baitzen Atharratzeko ospitalean) ospatu nahi izan du 2007ko irailaren 14an eta 15ean. 14an, ostirale 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 zuberotar alkian nagoela (Guillaume Eppherre apeza bitartean egonik), bere laguntzera 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, Gipuzkoako Foru Aldundiaren jauregian. Idazkari kargua bete zuen bi urtez,
Euskera Agerkaria paratuz.
Zalgizen egin zaion omenaldi horren kariara, Lhanderen bizitzako gertakizun 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 liburuko 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 quedaba malparada.

1182

EUSKERA – LII, 2007, 3

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) liburuttoan, 15. orrialdan, Patri URKIZUK beste hau dio:
Literaturaz aparte, politikagaiak ere astindu zituen eta 1919an idatzi eta argitaratu 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, Madridik iritsi agindu batez Espainiatik erbesteratua izan zen, Euskal Probintziak
Frantziaratu nahian zebilela aitzaki gisara hartuz.

Dirudienez, Patri Urkizuk Lhanderen kanporatzea Notre sœur latine liburuan 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 elkaUUL]NHWDEDWHDQ¬  
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 elkarrizketa 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 revenir là-bas.

Alphonse XIII 1931an Espainiatik bizirik joan zela badakigu, eta 1941ean
Erroman hil.
¬   6HUJH021,(5 Entretiens souvenis avec le père Lafitte, Elkar, 1992 (p.576).
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Bere aldetik Joel LARROQUE mauletarrrak, bertako Saint-François (d’Assise) 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 gobernuaren 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 Villasanterenak. Eppherrek bere aitzinekoaren berri bazakikeen, eta sarrera hitzaldiaren prestatzeko, zokokan ibili daiteke, denok geure sailean egin dugun
bezalaxe, Euzkaltzaindian sartzea ez baita txantxetako urratsa. Villasante berriz, toki onean zegoen Euskaltzaindiko artxiboen ikertzeko, eta orokorki,
Haren zehaztasunaren berri badakigu. Badirudi beraz Lhanderi Euskal Herriaren aldeko mintzaldi baten ondotik etorri zitzaiola kanporatzeko zigorra. Zein
mintzaldi? Norbaitek horren berririk baldin balu, zinez eskertuko nuke. Artikulu 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 erdietsi 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 Euskaltzaindia’k ez diyo jaramonik egingo; euskaltzañak ordea, bakoitzakiko alpideak 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 euskaltzañaren (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 liburuan, 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 bategatik 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’Université 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 Etxahun-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 Haritschelhar zinez urrunago joanen da, «Etxahun xaharraren» pausoak eta
idazlanak zorrozki aztertuz leku askotako paper zaharretan.
Baina itzul gaitezen Euskaltzaindiko Batzar Agirietara, Lhanderen presentzia 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 hastapena erdietsi zuen, baina beste segidarik gabe orain arte. Agian pilota teilatutik 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.
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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 catalane, à la faveur du mouvement de renaissance littéraire et linguistique créé par
l’apparition, et bientôt les foudroyants succès du grand parti nationaliste ou autonomiste, 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 conventionnelle, comme il arrive dans toutes les langues, mais rigoureusement phonétique, 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 reconnaissance 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 fonctionnent, 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 académiciens, 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 AYUNTAMIENTOS 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 annuelle 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 BeauxArts 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’archives de phonétique expérimentale. Pressenté (Pressenti?) par l’un des membres
de l’Académie, M. Julio de Urquijo, le savant directeur de la REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BASQUES, l’abbé Rousselot a marqué son désir pressant d’apporter son concours le plus actif à la fixation phonétique de l’ESKUARA. 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’illettrés 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 demander 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 permettra 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 dezazun – 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, 149152. 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-Lhande, 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
Jinkoak igorria
Lürrean izatera
Jesüsen
Güdarien
Bürüa!

Zelütikan
Saintü hona
Etxek bat
Zazpiak!
Etxekazü
Jaungoikoa
Eta lege
Herrikoa.
Etsaiaren garaitzeko,
Zük mana
Eüskaldüna!

Biltzarrak
Hartü zütü
Begirale
Saintützat!
Zü zira
Nausi lehen
Hoberena
Guretzat!

Güdükan sartürik
Ezpata esküan
Eüskaldünen alde
Zelüko indarraz
Zük begiratürik!

Iñaki,
Otoi entzün gitzatzü
(E)ta begira gitzatzü.

Eüskal Herria
Dohatsü biziko da,
Zük, Iñaki,
Zaintürik!

Bai denek
Eüskaldünek
Hari gure
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 markatürik, 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» kantoreraren 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 arabera (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 bizkaitarra, 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
Basabürü güzia bere hoinetan dü
Bertan Ibar Exkerra, hor Esküin aldea
San Mitxelen gerizan, heben aterbea.

Azkorrian gorarik, izar bat üdüri
Zure ttaka xuria hürrüntik ageri
Gain hortara heltzea, ibilte nekea
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, egiazkoa, 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.
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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» irrratian, 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?

AITA PIERRE LHANDE-ren LANAK - Jean-Louis Davant
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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
$PDUHQVRUOHNDULDJXUGHLRWELKRW]HWLN¬ 
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.
¬   3LHUUD /KDQGHUHQ DPD 0RQWHYLGHRQ VRUWULN ]HQ 8UXJXDLQ 5LR GH OD 3ODWDNR EHVWH
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.
(QHVHPHDW]L]QWGDQDSH]WHNRPH]SHUHWDQ¬ 
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
Kantüz
Kantüz
Kantüz
Kantüz

sortü niz eta kantüz nahi bizi
igorten dütüt nik penak ihesi
üken düdano zerbait irabazi
gustüan dütüt güziak iretsi
ez düta beraz hiltzea merexi?

Kantüz
Kantüz
Kantüz
Kantüz
Kantüz

igaran dütüt gaü eta egünak
ekarri dütüt griñak eta lanak
biltzen nütüan aldeko lagünak
eman deiztaie obra gabe famak
hartüko naüa zelüko Jaun honak!

Kantüz
Kantüz
Kantüz
Kantüz
Kantüz

eman üken (dü)tüt zonbaiten berriak
atseginekin erranez egiak
egin beitütüt üsü afruntüak
aitortzen dütüt ene bekatüak
eginen dütüt nik penitentziak.

Kantüz
Kantüz
Kantüz
Kantüz
Kantüz

eginez geroz mündüan sortzea
egin behar düt ontsalaz hiltzea
emaiten badeit Jinkoak grazia
idekiko deit San Pierrek atea
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 Bilboko 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 aurkeztu zen bertan.
Sabino Arana Fundazioarekin batera antolaturiko Jardunaldi horretan, eta
10/1982 Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko Legearen 25. urteurrenaren karietara, arlo ezberdinetako hausnarketa bultzatu nahi izan du Akademiak: legea onartu zeneko giro historiko, sozial eta politikoa, bai eta ordutik 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-bilduma euskaraz izenekoa. Eta bestetik, Euskararen Legea ondu zutenei omenaldia 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 testuinguru 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 Intxaustik, 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 Albretekoaren hizkuntza-politika, Trentoko Kontzilio ondoko erreformak Iparraldera ekarri
zuen euskara mintzatuaren nolabaiteko ofizialtasuna, XVIII. mendean larramenditarrek 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 administrazioaren 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 prozesua arautzen duena.

25. URTEURRENEAN EAEko EUSKARAREN LEGEA...
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Anaje Narbaiza
Euskararen aldeko legeriak lanaren esparruan ere eragina baduela aitortuta, Anaje Narbaizak bere mintzaldian nabarmendu zuenez, horren gainetik
ere eragileen borondate kolektiboa izango dela motore nagusia euskara sendotuz 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 gaztelaniaren 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 agortuta dagoenik. Are gutxiago, euskararen aldeko emaitza hobeak ekartzeko formula
adosturik eskueran dagoenik. Legezko zehaztapenez gainera bestelako adostasunbilaketa soziokulturalak, bestelako konpartimentazio soziolinguistikoak eta bestelako 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 arautegien onarpena aipatzeko da, eta hutsen artean, Irakasle Eskolaren trataera jorratu ez izana mahairatu zuen. Maila operatiboan, ereduen bilakaera, irakasleen 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 aldeko 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 baliabideak nabarmendu dira, inolako zalantzarik gabe. Publikoak hein handi batean, baina baita pribatuak ere. Nolanahi ere, utzikerien, ezintasunen eta bete gabeko 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, lehenbiziko 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 gutxiestekoa 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 euskaldunetan 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 Erkidegoko Euskararen Legea Nafarroan ere:
bai hizkuntzaren prestigioa eta balioa handitzean, bai euskarazko komunikabideak 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 geroztik 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 bateratua.

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 Hizkuntza-zuzenbidea. Testu-bilduma euskaraz liburua eta Euskaltzaindiaren Jagon
bildumaren 5. liburukia da. Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren 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, berebiziko 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 euskarari 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. Andres Urrutia euskaltzainburuak, Juan Mari Atutxa Sabino Arana Fundazioko lehendakariak eta Patxi Baztarrika Jaurlaritzako Hizkuntza sailburuordeak, 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 Labayen, 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 Antonio 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 Oinarrizko Legeak 25 urte beteko ditu bihar, azaroak 24. Sabino Arana Fundazioak 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 gobernuko kideei aitortza umil bezain hunkigarria egin ostean, Legearen babespean 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 dekretuen 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 baterako eraginkorra den Legea ondoko lurraldeetan ere eraginkorra izan daitekeelakoan, 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 aurkezleari 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 ospakizunetarako batik bat. Bihar 25 urte beteko dituen Euskal Autonomia Erkidegoko 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 gogoetak 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 honetan parte hartzen duten guztien hausnarketaren bitartez Euskararen Legearen
eragina aztertzeko, gogoeta denen artean eginez, hemendik aitzina egin beharrekoa ere denen artean ahalik eta hobekien asma dezagun.
Hasi aurretik, Euskaltzaindiaren Jagon Sailaren eta Sabino Arana Fundazioaren 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 funtzioanitza ere (Euskadi 1936; Euskadi 1979, Nafarroa 1982).
1979ko Euskadiko Estatutuak aitortu eta 1982ko Erabilpen-Legeak garatutako ofizialtasuna da gure hizkuntzaren historian izan dugun legezko ofizialtasun-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 hizkuntzen 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-aitorpenak, 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 juridikoak 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 horren aurrekari historiko zenbait gomutaraztea. Nik zortzi une edo abagune
historiko hautatu ditut, aski esanguratsuak direlakoan:
1.
2.
3.
4.

XIII. mendea.
Ernazimentua, Erreformak.
XVII.eko zenbait gertakari.
Euskal Herriaren Adiskideak.

5.
6.
7.
8.

Frantziako Iraultza eta ondokoak.
Karlismoaren eskea.
Eusko Pizkundea.
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 ezberdinetan, 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, hizkuntzagutxiengoekiko 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 izatekotan 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 ingelesaren 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 euskarak, zinezko ofizialtasun posiblea edo erreala baldintzatu dutenak. Mota ezberdinetako baldintza sozio-historikoak ezagutu ditugu gurean.
– Botere bateratzaile jakin baten faltan, Administrazio ezberdinek gobernatu 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-Erakundeekin; bestetik, Eliza, gutxienez 10 Diozesitan banatuta, bere Ordena
eta Artzapezpikutegi ezberdinekin; eta ezin da ahaztu Eliza Erreformatua (XVI-XVII. mendeak).
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– 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 ezberdinekin.
3. Mendeak iragan ahala, abagune historiko ezberdinak sortu zaizkio
euskarari, erromatartzetik hasi, kristautzea bizi, Erdi Aroko mundu erromanikoa (erromantzeak) ezagutu, Aro Modernoko une jasoenak ikusi (Ernazimentua, 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 Errioxa 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, Fernandoren 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 aldakuntza hartaz? Zer pentsatu eta erabaki ote zuten horren berri izandako esbribauek? 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 (12341253), ostera, 1244tik aurrera dena idatzi zuen erromantzez, bere aurreko urteetan 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: Ernazimentuak 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 erreformazaleak (Zumarraga, Luku, Ignazio Loiolakoa), Erreforma protestantea,
Nafarroa Beherean berorrekin lotuta ageri zaizkigun Joana Albretekoaren hizkuntza-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 lehenago 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) bidaltzeko eskatu zion behin eta berriz Lukuk Ignaziori, «para que se pudiesen
enviar predicadores y confesores por la Provincia y por el condado de Vizcaya» (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 Kalahorrako Diozesian hizkuntza-politika berria bideratu ahal izango zuen kanonista
handiak.
Ordena erlijiosoek ere arduratzeko arazoa gaia zuten, nonbait, euskararena, 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 euskalgintza sustatzen: Eliza Erreformatu kalbindarrak. Kasu honetan, gainera,
agintari zibilek eta eliztarrek bat egin zuten euskarari leku idatzi berria emateko. 1560ko Gabonetan, eta Th. Bèze-koarekin hitz-aspertu luzeak izan ondoren, Nafarroako Erregina Joana Albretekoak Erlijio Erreformatu kalbindarrean eratu izan zuen Erreinuko Eliza. Erabaki horrek berarekin zekartzan
eskakizun linguistiko batzuk ere.
Jada, 1556an, Joana Erreginak, Europan garaiko hainbat Erreinutan bezala, 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. Frantziako 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-hizkuntzari 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 ofizialki egindako lana izan zen Leizarraga eta lankideena.
Aurrera baino lehen, aipa dezadan –bide batez eta gehiago gabe– euskararen aldeko apologistika, erdarazko lanetan hain emankorra eta euskarazkoetan hain antzua, ideologia sozial jakin baten zerbitzuan eraiki zela (J. Madariaga). 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, gainera, 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. Literaturaren 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, segur 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 Artzapezpiku 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 Karta»: «Neure iaun maitea, ioan zatzaizkit lurretik, baiña ez gogotik, eta ez bihotzetik. 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 luzaro 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 zituen, euskara idatziaren tradizio oso bat abian jartzeraino.
Bestalde, Hegoaldean eta betiere erreformen bidean, XVII.eko Kalahorrako 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 inprimatuarena (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.

EUSKARAREN OFIZIALTASUNA - Joseba Intxausti

1241

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 Vazcongadas.
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 horretatik, beste hainbat erabaki txiki eta handiagoren gainetik jarri behar da Diozesi honen hizkuntza-politika hau.
Euskararen eliz erabilpena ez zegoen, ordea, garaiko Hierarkiaren ardurapean 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». Hegoaldeko 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 Administrazio 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 baitakite eta ez baitute besterik ulertzen». Esaldi hau (Oihenartek bere eskarian
emandako arrazoia, noski) Erregek bere agirian jaso zuen hitzez hitz, Epaitegia 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 larramenditarrek egindako lana (1728...) eta euskararen alde hedatutako ideiak, alde
batetik (Kardaberaz, 1761), eta Euskal Herriaren Adiskideak, bestetik, beharbada ofizialtasunen bat lortzeko abagunea izan zezaketenak, nork jakin
(1765...).
Euskal Herriaren Adiskideena erakargarria gertatzen da hemen, ofizialtasunerako historia honetan.
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Adiskideen artean, euskarari buruzko jarrera eta burubide pertsonal ezberdinak 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-egitarauan baitzegoen euskara eta euskal literaturarena ere. Baina asmo hori ahulduz 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. Horrek 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 gertatu 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 arabarren 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 ofizialtasunaren 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 (Frantziako 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 gaztelania, latina, frantsesa, italiera, alemana eta ingelesa (K. Larrañaga).
Etxeko gogo eta asmoa baino indartsuago agertu zen Despotismo Argiztatuaren 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, hizkuntzaren 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 elebakarra, 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 ezagutu 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 iraultzaileen 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 zitzaion berriro. Frantzian frantsesak izan beharko du hizkuntza nagusia, bera
da Iraultzaren hizkuntza, eta kontra-iraultza da herritarren patois horiek erabiltzen dituena...
Erregimen Zaharrean sekula ez bezala, Iraultzaren ideologia politiko-linguistikoak 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. Txosten 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, frantsesaren 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, umiliatzea, 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 (17671840) 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 berorren aurrekariak A. Urrutia, C. Gallastegi eta taldeak aurkeztu dizkigute, horretaz lekukoek diotena, Batzarretako Araudiak eta urtez urte izandako euskararen erabilera aurkeztuz (1833-1876). Euskarazko testuak ere eskueran daude
orain, testu-bilduma zabal batean (1846-1872), azterketa juridiko eta filologikoak 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 nabarmenagoa (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 pentsamendurik orokorrena, baina balio du haietako batzuen irizpide politikolinguistiko ausartak ezagutzeko. Ez da mugatzen eskola-kontuetara, eta begiratu zabalago batekin hizkuntzaren gizarteaz, euskararen ofizialtasun-mailaz
eta hizkuntza-politika berriaren azken xedeaz ari da hitz egiten (V. Garmendiari 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, generalizándola 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 relegando 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 horrelako lehenengo testua da berori, nik dakidanez.
3.7. Hizkuntzaren kontzientzia sozialak gora egin zuen, beraz, eta hizkuntza-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 Pizkundean garatu eta hedatuz joan zena (1876-1936), ez noski erresistentzia eta
kontrakorik gabe, eta betiere bakoitzak hizkuntza-politikarako asmo eta egitarauak bere gisara nabartuz.
S. Arana-Goirik (1865-1903) bere abertzaletasuna aldarrikatzean, pentsamendu eta zaletasun horretan txertatu zuen euskara ere. Euskara ikasi egin
zuen, hainbat lan idatzi zuen euskarari buruz (Gramática elemental del euskera bizkaino, 1888, etab.), berari zor diogu neurri handi batean euskal pertsonaizenen 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 irremisiblemente 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 hizkuntza 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 danbolinteroarena.
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 elebitasunei 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 ofizialtasuna eskatzen zuelarik. Gaztelanismo linguistikoaren historia egiten hasi
gabe ere, gogora dezadan pasadizo hori.
Ez zen hura hizkuntza katalanaren arazoa Espainiako Gorteetan lehenengo 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-proposamen bat aurkeztu zen orduan. Handik gutxira, 1918 aurreko euskal mugimendu 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 ofizialtasunaren 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 Konstituzionalismoaren historian lehenengo aldiz eraman zuten maila horretako Gutun Nagusira
hizkuntzen arazoa; aurreko beste hamaika Konstituzioetan ez zen sekula horrelakorik 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 zezaketen.
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. Erdarazko 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 Probintzietan Aldundien egitekoa zen eremu euskaldun / erdaldunen lurraldeak izendatzea, euskaldunek hizkuntzetan bata nahiz bestea libreki aukeratu ahal izango
zuten, eta abar.
Bistan da 1936ko Estatutuak ez zuela legeztatu Euskal Herri osoko ofizialtasuna, 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 behartuz 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 euskararen 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 (Jaungoiko-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 Hegoaldean, 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 errepresio hartako modu zail eta zitalak, hain zuzen ofizialtasun guztien kontrako
bidea eraman zutenak. Pertsonen, enpresa eta kaleetako euskal izenak debekatu egin ziren, eta badago «agur» esatea bera ere debekatu nahi izan zuen tokiko 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. Lauzurika Gasteizko Administrari Apostolikoaren artean, hain zuzen elizako euskararen erabilera agintari zibilek beren gisara arautu nahi izan zutelako. Diozesiko
hizkuntza-tradizio betidanik onartua eta Erregimen militar-falangistaren hizkuntza-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, bertsolariak...). 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, actividades de lenguaje, incluidas en su caso las lenguas nativas [...]. Art. 17. 1.
Educación General Básica. Las áreas de actividad educativa en este nivel comprenderán: 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 nativa [...].

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 (Decreto 1433/1975, 30 de mayo): «la incorporación de las lenguas nativas en los
programas de Educación Preescolar y General Básica», 1975-1976.eko ikastarotik aurrera. Eta bigarrenaren arabera (Decreto 2929/1975, 31 de octubre),
«se regula el uso de las lenguas regionales españolas»: hauek espainiar ondare kulturaltzat hartzen dira, eta Estatuak babestekoak dira, hedabide eta argitalpenetarako 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-betirako 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 eliztarrean, 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 arruntengan 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.

EUSKARARAREN LEGEAREN SORRERA
Giro politikoa, koiuntura eta negoziaketa
Jose Luis Lizundia Askondo

Eusko Jaurlaritzak 1981eko maiatzaren 11ko bilkuran onartu zuen Euskararen Erabilpena Oinarrizko Lege egitasmoa eta Eusko Legebiltzarrari aurkeztea, erakunde parlamentarioak azter zitzan. Esan behar da, Legebiltzarrean
jadanik proposamen bat izan zela Talde Mistoaren izenean, Roberto Lertxundik aurkeztua baina, egia esan, beronen arreba Isabel euskaltzale eta irakasle
trebeak prestatua, lozorrotan zegoen Lege Egitasmo hori bizkortzeko. Legebiltzarreko 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 Batzorde Parlamentarioak Lege hau aztertzeko ponentzia bat izendatu zuen, boskote
honek osotua: Alberto Ansola Maiztegi (PNV), Hezkuntza eta Kultura batzordeburua; Jose Luis Lizundia Askondo (EE), Hezkuntza eta Kultura batzordeburuordea; 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, ondorioz, Santiago Griñó, hau ere Talde Mistoko, baina APkoa, sartu zelarik ponentzian.
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. Lehendabizi, 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 diferentziak mantendu arren. Urrun ikusten zuen gizona zen Mitxelena jauna eta
euskalari ospetsua izatetik landa, bazeukan abertzale gutxik zeukaten naziogintza 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 genezake 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 altsasuarra 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. Oroitzen 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 kultura maila bat, bere alderdikide Florencio Arostegi Zubiaurre frankista bilbotarrak, inondik inora ez zuena.
Lehenago esan dugu martxa oso geldoa izan zuela legegai honek, zeren
eta ia urtebete, maiatzaren bukaeratik hurrengo urteko maiatzararte, tramitazioa lozorroan egon baitzen.
1982.eko martxoaren 17ko IV. Batzorde Parlamentarioaren, hots, Hezkuntza 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 Normalización del Uso del Euskera, y que está compuesta por los limos. Señores Parlamentarios: 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 Normalización 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 kalifikatzea, ez eta sinatu ere. Gure asmoa legea hobetzea eta egitasmoa negoziatzea zen, ez kontra bozkatzea.
Lozorrotik ateratzeko esan behar da 1982.eko otsailaren 3ko IV. Batzordearen 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 preguntas. 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 relativos 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 erantzun baitzidan. Erantzunean, harrigarria gertatu zen, alegia, Etxenike jaunak
Euskararen Legea kontsentsuatzeko eskaintza egin baitzidan eta handik denbora 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 transacional» 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 Konstituzionaletik 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 Oinarrizko 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 karakteristika duen garapena jorratzea...).

Hori iazko gaia zen, ez, gaurkoa.
Egia esan, Justizia arloan badu legeak ahultasuna. Justizia administrazioan ez zuten balio izan guk egindako 10., 11., 12. eta bereziki, 16. eta 17. artikuluek. 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 Lokalean 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 eskaintzeko, alegia, orain Biziberritze planean dagoen aisialdi deritzanerako.
27. artikulua izango zena, alegia, publizitate alorrekoa eta merkataritza, atsedenezko 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 culturales 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 oinarria ematen zuen eta du, besterik da, beste bi eremu politiko-administratiboetatik 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 genituen. 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 Konstituzionalera 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 nazionalitateen konpetentziez: hezkuntza, kultura, «cuerpos nacionales» delakoen iraute
eta bestez. Ez ziren bakarrik errudun militarren jarrerak eta ETAren atentatuak, 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 Iparralderako. 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 nazionalismo 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 aipatzearren, 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 zegoenik 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, sailburu 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 Jauregi, 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 batzordeak, oraingoan Hizkuntza-zuzenbideko testu garrantzitsuen bilduma argitalpen 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 euskaldunen 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 (Euskaltzaindiaren 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. zenbaki 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 argitalpenerako 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 oztopo eta arazoren aurrean.
Funtsezkoena, ahalegin horietan, halako hizkuntzak eurak gizartean erabiltzea 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, gizabanakoaren 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, Euskal 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, euskaraz batzen eta biltzen, euskaldun orok eskura izan dezan hots horiek barruratzen 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, hizkuntza-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 argitalpena da hau. Izatez, piramide baten antzera jokatu da kasu honetan, maila geografiko eta inoizkorik gehien duten testuetatik abiatu, eta egun Euskal Herriko
herrialdeetan aginduzkoak direnak zehaztu arte.

ATARIKOA - Andres Urrutia

1263

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 ikuspegi 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 ditugula 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, euskaraz 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 honetara 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 jurisprudentzia eta gainerakoen zereginak. Azkenak, esan gabe doa, lan honen egitasmotik baztertu ditugu, gerogarreneko jorraketa baten esperantzan.
Bada, alabaina, azpimarratu beharreko puntua halakoetan, bizpahiru salbuespen egin baititugu. Lehena, eta agian nabariena, egun arauzkoa izan ez
arren, aipagai den Hizkuntz Eskubideen Adierazpen Unibertsala, Bartzelonakoa, 1996ko ekainaren 6koa. Hurrena, Europan hizkuntza-eskubideetan berebiziko oihartzuna izan duten ebazpenetatik zenbait (Kuijpers Ebazpena, Pasquale Ebazpena eta Kililea Ebazpena). Eta, azkena, egun indarrean ez diren
lege-testuak, nahiz eta garai batean oinarri sendoa izan mota horretako hizkuntzen garatze-bidean.
Euskarari gagozkiola, bidenabar agertzen da euskarak duen araubide linguistiko 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, hainbat 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 toponimiaren alorrean egin izan direla.
Lege-bilduma egituratu baten barruan usu gertatzen da testu-metatze zabala, 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 dituztenak, euren lanbideak direla eta. Hori aski ez balitz, gogora bedi Euskal
Herriko herrialdeetan Euskaltzaindiak dituen ordezkariak ere kide direla, horretan ere Euskal Herriko ikuspegi osoa biltzen dela.
Batzordearen barruan, Andres Iñigoren burutzapean eta Erramun Osa
idazkariaren gidaritzapean lan egin da, Andres Urrutia kideak koordinatu dituelarik 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 aitzinatzebidean, 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 Legebiltzarrak. 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 hogeita 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 profesionala euskaraz izaten al da? Nolako eragina izan du itzulpengintzak? Zenbateraino daude egokiturik gure herri administrazioak gizartearen hizkuntza
eskakizunetara?
Galdera horiei erantzuten ahaleginduko gara, euskararen legeak 25 urteotan 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 hedatzeko. Aitzitik, euskararen legeak arautu zituen beste gai-esparru batzuen aldean (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 legeak 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 diharduten 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 euskara 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 eskakizunak (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, hizkuntza helburuetan: administrazio-atal elebidunak eta euskarazko administrazio-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 lanpostuan den langileak maila hori azterketa baten bitartez egiaztatu beharra ezinbestekoa da batzuetan, ez besteetan. Dekretuak erabaki hori zentzuzko neurrietara biltzeko irizpide zehatzak ematen ditu, eta, oro har, administrazio erakunde
bakoitzak gutxienik izan behar duen HE derrigorrezkoen portzentajea finkatzeko oinarriak xedatzen ditu: herri administrazio bakoitzaren eskumen esparruko euskaldunen ehunekoak dira, labur beharrez, HE derrigorrezkoen portzentajea 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 (euskarazko administrazio-atalak). Biztan denez, herri erakunde baten barruan administrazio atalen banaketa horrek eragin sakona du lanpostuen HE erabakitzerakoan 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 normalizatzeko 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, azterketak 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, administrazioaren 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 Bateratua izango baita era guztietako hizkuntza titulazioen baliokidetza neurria.
Azkenik, HE derrigorrezkoak betetzeko beharkizunaz salbuetsirik dauden
langileen egoerak arautzen ditu 86/97 Dekretuak. Langilearen adina, hizkuntzak 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 administrazioetan 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

Guztira

EAE

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

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

2.496

380

1.533

583

Unibertsitateak
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 ordezkaritzetako 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
HE1

HE2

HE3

salb.

l. hutsik

Batez beste

Erakunde mota

egiaztaturik deus ez

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, hizkuntzaren 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 indartsu diren udalerri batzuetan euskara plan baten arrasto xumerik ere egon ez
dadin. Hain gutxi azal dezakete, ez hizkuntzaren soziologiak, ez euskara biziberritzeko estrategia orokorrak, Gipuzkoako herri erakundeen heren bat (!)
oraindik euskara plan zentzuzkorik gabe egotea.

BESTE INDIZE LAGUNGARRI BATZUK
EAEko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko planetan 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 Dekretuak eragindako plangintzaren emaitzak luze-zabalean arakatzeko.
Alor horiek, baina, adierazgarri bezain lagungarri izan daitezke EAEko
herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko egindako plangintzaren 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 samarrekoak 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; gazteleraz % 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 ipintzen 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 informatikoetatik, % 34 daude euskaraz lan egiteko prestatuak; % 66, berriz, gaztelera 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 egokitu 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 Interneten: gero eta gehiago, administrazioaren webguneak ez dira informazio leiho
soilak, baizik herritarrari zerbitzu zuzen eta garrantzizkoak emateko bitartekoak ere.
Adierazgarria da webguneak sortzeko eta erakusteko erabili ohi den
hizkuntza jokabidearen arteko alde nabaria:
euskaraz

gazteleraz

Sortzen dira...

Herri administrazioen webguneak - 2007

11

83

ele bietan

6

Erakusten dira...

12

17

71

Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Gehien-gehienetan gazteleratik abiatuta sortzen dira gure herri erakundeetako webguneak, egia da, baina jendaurrean plazaratzeko gutxienik bi hizkuntza ofizialetara jotzen da maizenik.
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Jendaurreko adierazpenak
Batez beste, EAEko herri erakundeek jendaurreko adierazpenetan jokabide 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 apirilaren 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 normala; 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
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herri erakundeetan euskaraz lan egin dezaten. Alferrik da administrazioan
sartzeko hauta-probetan euskaraz jakin beharra aldarrikatu eta eskatzea, lanaren 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 administrazio 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 itzulpen lan jarraitu, etengabe eta saiaturik gabe nekez uler genitzake egungo administrazio 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 erakundeetara:
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Iturria: Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Baldintzapen psiko-sozial asko egongo dira, ziurrenik, herritarrek administrazioaren 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 politikoa 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, euskararen 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 sozioekonomikoan 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 ondoren 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. Gasteizek Gaztelarekin eta Bilbok Londresekin harreman komertzial garatuenak dituzten 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. Hipotesia bada ere suposa dezakegu harreman komertzialetan aukera gehiago izateko 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 hizkuntzari 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 guztiongan. 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 matrikulak 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 dugunean derrigorrez bete behar den zerbait etortzen zaigu burura, baina kasu
honetan ez dago derrigortasunik euskararentzat, beraz, legea bera baino gehiago da euskaraz bizitzeko borondate kolektiboa eta eskubidea.
Gauzak horrela eta legeak sortutako esparru horren barnean, 1990ean
HPINek (Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiak) eta ELAYko zuzendaritzak, 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

  ½

–

–

2007

150

48.500

½

½
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 neurririk 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 %

1992

165

%35

0

2007

238

%70

%90

Erabilera %

Elay taldeko bilakaera ulermenean eta idatzizko erabileran %.

Oraindik era badira gainditu beharreko erronka batzuk. Langileek hizkuntza aldaketari dioten beldurra uxatzea. Hizkuntza batean lana egitetik bestera
pasatzeak prozesu luzeak dira, ez dira urte batetik hurrengora lortzen. ELAYko 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 borondatean oinarrituta, ez da ezinbestekoa derrigortzea, baina lagungarriak dira inguruan dituen erakundeen babesa eta bultzada, batez ere Administraziotik, Sindikatuetatik eta Enpresa Elkargoetatik. Bultzada handia hartuko luke
Sindikatu eta Enpresa Elkargoetatik euren sustapen planak bideratuko balituzkete euren partaideen artean eta nola ez, Lan eta Industria sailek euskararen
planak inbertsio modura aurreikusi eta babestuko balute. Administrazio Zentralarekin dauden hainbat erregistro eta komunikazio euskaraz bete ahal izateko 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 boteretsuena, 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 bitartean ez dugu urrats handirik egingo. Euskararen inguruan apustu eta helburu
garbiek sinestaraziko digute euskara gure hizkuntza propio dela eta berreskuratzeko premia etikoa dugula. Urrats horiek eman eta urte batzuk pasatu ondoren 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 LegeDN¬  %HUDULD]NR
MDUGXQDOGLDN HUDWX GLWX (XVNDOW]DLQGLDUHQ -DJRQ 6DLODN Sabino Arana
Fundazioa ODJXQ GXHOD PHQGHODXUGHQHNR XUWHPXJD KRUL GHODHWD %DODQW]H
PRGXNR D]WHUUDOGLD HJLQ QDKL ]DLR OHJHDUL -DJRQMDUGXQDOGL KRQHWDQ /HJH
KRUUHQ VRUUHUD KH]NXQW]D DORUUHNR LELOHUD HWD HVNRODHPDLW]DN D]DOGX] LELOHUD
KRUUHQ EDOLRLUL]SHQD HJLWHD HVNDWX ]DLW -DJRQ 6DLOHWLN %DLH]NRD HPDQ GLRW
JRQELWD SUHVWXDUL (] EHOGXUULN JDEH RUGHD ]X]HQELGH]NRHWDQ H] QDL] DGLWXD
(UDJR]SHQ ODUULD GXW KRUL MDVRWDNR PDQGDWXD ]X]HQ EHWHW]HNR RUGXDQ /HJH
NRQWXDQ HVSH]LDOLVWD H] GHQDN EHWL GX ]DLO HWD NRQSOLNDWX KRUUHODNR EDOLR
LUL]SHQLNHJLWHD$UHJHKLDJR($(NRJL]DUWHEL]LW]DRVRDH]HVSDUUXKDXHGR
KXUD DUDXW]HQ GXHQ JRLPDLODNR OHJH EDW D]WHUWX QDKL GHQHDQ ,ELOHUD KRUUHQ
LNXVSHJL MXULOLQJXLVWLNR KXWVD D]DOGX QDKL L]DWHNRWDQ EDGLUD QRVNL DGLWXDN HWD
MDNLWXQDN JXUH DUWHDQ HWD DUH NDQSRDQ ODQ KRUL PLOD DOGL] NXQSOLWXDJR EHWH
GH]DNHWHQDN¬  (]GDJRNLWQLULMDNLQDDGLWXKRULHQHVSDUUXDQVDUW]HD
(VNDWX]DLGDQEDODQW]HDH]GDRUGHD]X]HQELGH]NRD-XULOLQJXLVWLNRDHGR
JORWRSROLWLNRD HUH H] NRQWXD HVWXHVWX KDUWX QDKL EDGD ((1 OHJHDN HXVNDO
¬   -DWRUUL]NR LGD]NXQW]DQ Euskeraren Erabilera Arauzkotzeko Oinarri LegeD /DEXU
EHKDUUH] Euskararen Legea HVDQ RKL ]DLR DVNRWDQ /DEXUW]DSHQVLJOD] EEN legea HVDQJR ]DLR
LGD]NLKRQHWDQ
¬   ,NXVSHJL KRUUHWD] ]HLQ JORWRSROLWLNRD] MDEHWX QDKL GXHQDN DGLWX H]DJXQDN GLWX (XVNDO
KHUULDQEHUWDQDVSDOGLW[RJXUHDUWHWLNMRDQDGXJXQ-RVH$2ELHWD]JDLQHUDHWDDOIDEHWRRUGHQDUL
QDUUDLNLROD KRU GLWXJX ,xDNL $JLUUHD]NXHQDJD  HWD   HWD $QGHU %HUJDUD   -RVH
0DQXHO &DVWHOOV    HWD (GRUWD &REUHURV    -RVX 0H]R   HWD 8UUXWLD
ELDN $QGUHV HWD ,xLJR   (VSDLQLDNR KDLQEDW DGLWXN HUH EDGX NRQWXRNLQ KDUUHPDQ ]X]HQLN
+RUGDXGHDGLELGH]5*yPH])HUUHU  HWD-$*RQ]iOH]&DVDQRYD  90DUWtQ6DQ]
  $QWRQL 0LOLDQ L 0DVVDQD        HWD 6DQWLDJR 3HWFKHQ
  0XQGX PDLODNR MDNLQLWXUULULN HUH H] ]DLJX D]NHQLN IDOWD DVSDOGLNR /XNDV HWD .ORVV
PRGXNR ELGHJLOH ]DKDUUH] JDLQ HUGLHW[HNR GXJXQ -XDQ &REDUUXELDVJDQGLN KDVLWD   
KRUGLWXJXEDNDUEDW]XNEDL]LNH]DLSDW]HDUUHQ6KLUOH\%ULFH+HDWK  HWD/R%LDQFR
 0F5DH       HWD3ORXUG  
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JL]DUWHDQ RUR KDU HWD ($(NR HVNRODPXQGXDQ EHUH]LNL L]DQ GXHQ JL]DUWH
HUDJLQD D]WHUW]HD L]DQ GD DQWRODW]DLOHHQ DVPR QDJXVLD /HJHDN EHJL] MRWDNR
[HGHDN]HQEDWHDQKH]XUPDPLWXGLUHQHWDKHOEXUXQDJXVLDN]HUQHXUULWDQEHWH
KRUL GD MDUGXQDOGLDN ODQGX QDKL GXHQ DX]LD $QWRODPHQGXDUGXUDGXQDUHQ EH
UDUHQKLW]HWDQHVDQLN©/HJHDRQDUWX]HQHWLNKRQDHXVNDUDNL]DQGXHQJDUDSH
QDªD]WHUWXQDKLGD/DVDL[HDJRKHOGLH]DLRNHWJDLDULDOGHKRUUHWDWLN+RJHLWD
ERVW XUWH] OHJH KRUUHQ KH]NXQW]DDWDOD DSOLNDW]HQ HWD JDUDW]HQ SDUWH KDUWX
L]DQDN EHUH HGXNLDUHQ HWD PXJHQ RQGRULR VR]LROLQJXLVWLNRHQ HWD DUJLLW]DO
RSHUDWLERHQ H]DJXHUD SUDNWLNRD HVNDLQL GLW KDLQEDWHDQ¬   (]DJXHUD KRUUHQ
ODJXQW]D]HWDKDQKHPHQJRELEOLRJUDILDWHNQLNRDUHQLQIRUPD]LRRVDJDUULD]¬  
((1OHJHDUHQLELOHUD]HWDRUDLQDUWHNRHPDLW]H]GXGDQLULW]LDHPDWHQVDLDWXNR
QDL] EHUD] +H]NXQW]DPXQGXUD PXJDWXNR GXW HVDQ EH]DOD D]DOSHQVDLRD
LUDNDVPDLODH]XQLEHUWVLWDULRHWDUDQDJXVLNL+DUWDQ]HQWUDWXNRGDQLUHLUL]SHQD
KL]NXQW]DQRUPDONXQW]DUHQ HVSDUUXDQ H]LQEHVWHNRD GHQ SHUVSHNWLED VR]LROLQ
JXLVWLNRDEHJLHQELVWDQL]DQLNEHWL
+L]NXQW]D HWD KH]NXQW]D NRQWXDN RUGXWLN KRQD QROD DOGDWX GLUHQ LNXVL
QDKL EDGD RUDLQJR HJRHUD D]WHUW]HD H] GD DVNL /HJHD RQDUWX DXUUHNR JDUDL
KDUWDQJDX]DNQROD]LUHQMDNLQEHKDUGDOHKHQOHKHQLN((1OHJHDSUHVWDWXHWD
RQDUWXDXUUHWLNGHPDJXQHSHDQHXVNDUDHWDKH]NXQW]DNRQWXDNQROD
]HXGHQ RVR JRJRDQ L]DQ EHKDU GD KRUL JDEH H] GDJR H]HU NRQSDUDW]HULN HWD
NRQSDUD]LRULN JDEH ODXVRDN GLUD RVR JDUDSHQGDWXDN .RQSDUD]LREHKDUUD]
JDLQHUD H]LQEHVWHNRD GD RUGXNR HJRHUD EHUDULD] D]WHUW]HD PHQGHODXUGHQ KR
QHWDQ L]DQGDNR DOGDNHWDUHQ SHUVSHNWLED KLVWRULNRULN HVNXUDWX QDKL EDGD KRUL
HUHMDUGXQDOGLKRQHQ[HGHDGHODXVWHGXWHWDDUHEHKDUUH]NRDGDKRUWD]JDUDL
KDUWDNRHJRHUDUHQDUDNDW]HLW[XUD]NREDWHJLWHD+HOGLH]DLRJXQEHUD]DW]HUD
DXUUHUDKDQGLDJRULNJDEH((1OHJHDRQDUWXDXUUHNRHJRHUDOLQJXLVWLNRUHQHWD
HGXNDWLERDUHQD]WHUUDOGLDUL
I. ABIABURUA: NONDIK DATOR EEN LEGEA?
%LODNDHUD EL]LD L]DQ GX HVNRODPXQGXDN JXUH DUWHDQ D]NHQ EHUURJHL XU
WHDQ %LODNDHUD KRUL RVR QDEDUPHQD L]DQ GD EHUH]LNL KL]NXQW]D NRQWXDQ
(JXQJR HVNRODHJRHUD HWD RUDLQ GHOD EHUURJHL HGR EHUURJHLWD KDPDU XUWHNRD
¬   ((1UHQ EHVWH ]HQEDLW JRUDEHKHUD HUH DVNL KXUELOHWLN H]DJXW]HNR DXNHUD L]DQD GXW
KRUUH]D]JDLQHUDOHJHDVPRDUHQVRUUHUDJDUDLWLNEHUHWLNKDVLWD
¬   %HVWHGRNXPHQWXDVNRUHNLQEDWHDQODJXQJDUULJHUWDWX]DL]NLWDOGHKRUUHWDWLN4XHEHFHNR
Charte de la Langue FrançaiseUHQXUWHXUUHQHNRDUJLWDOSHQD %RXFKDUGHWD%RXUKLV HWD
EHUH]LNLEHUWDNRELODQRNEDWHWLN0DULH0F$QGUHZUHQLa loi 101 en milieu scolaire: impacts et
résultats; EHVWHWLN0LFKHO3DLOOpUHQL’enseignement en français au primaire et au secondaire pour
les enfants d’immigrants: un dénombrement démographique(XURSDNRKL]WXQKHUULW[LNLHWDUDNRLNXV
Ð 5LDJiLQHQ Voces Diversae  .DWDOXQ\DUDNR LNXV DGLELGH] 20 Anys OLEXUX[ND *HQHUDOLWDW
GH &DWDOXQ\D 'HSDUWDPHQW G·(QVHQ\DPHQW   %HUWDNR EDORUD]LRHL GDJRNLHQH] D]NHQLN LNXV
HVDWHEDWHUDNREHVWHDVNRUHQRQGRDQHNRJXUH Euskal Irakaskuntza: 10 urte HWDEHUULNLWDQDJR
Hik HasiUHQNREuskal Eskolaren azken 20 XUWHDNL]HQHNRDOHPRQRJUDILNRD
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RVR GLIHUHQWHDN GLUD ELODNDHUD KRUUHQ RQGRULR] (OH EDNDUUHNRD L]DQD GD
IXQWVHDQHWDXUWHOX]H]($(NRHVNRODJD]WHODQLD]LNDVWHQ]LUHQRUGXDQDVLJ
QDWXUD JX]WLDN +RUL GHOD PHGLR JD]WHODQLD KXWVH]¬   DOIDEHWDW]HQ ]LWXHQ HV
NRODN RUR KDU EHUWDNR KDXUUDN EDL HW[HWLN HUGDOGXQ KXWV ]LUHQDN EDL QROD
KDODNRHOHELGXQDNHWDEDLHXVNDOGXQJDUELDN(XVNDUDNHWDHXVNDONXOWXUDNH]
]XWHQOHNXLUPRULNRUGXNRHVNRODPROGHRIL]LDOHDQH]SXEOLNRDQHWDH]SULED
WXDQ¬   (JRHUD KRUL ]HQ QDJXVL ]HUW[REDLW DOGDW]HQ KDVLD ED]HQ HUH WDUWHDQ
HDQDXUUHNRDJLQWHNHUDSROLWLNRDDPDLWX]HQHDQ
+RUWLN DELDWX EHKDU GD EHUD] QRQGLN JDWR]HQ HWD ((1 OHJHD] ]HU ORUWX
GHQ D]WHUWX QDKL EDGD ,UDNDVNXQW]D] JDLQHUD JL]DUWHEL]LW]D RVRD ]HLQ HJRHUD
VR]LROLQJXLVWLNRWDQ]HJRHQJRJRUDWXEHKDUGDHVNRODELGH]ORUWXWDNRHPDLW]DN
EHUHWHVWXLQJXUXQDWXUDOHDQNRNDWXDKDOL]DWHNR=HUHJRHUDVR]LROLQJXLVWLNRWDQ
]HXGHQ HXVNDUDHUGDUDN HDQ HDQ HGRWD DQ HXVNDUDUHQ
QRUPDONXQW]DOHJHD LQGDUUHDQ VDUWX DXUUHWLN" =HQEDWHN HWD QRUN  ]HNLHQ
HXVNDUD] KLW] HJLWHQ HWD ]HQEDWHN LUDNXUW]HQ HGR LGD]WHQ" 1RODNRDN ]LUHQ
KLULWDUEDW]XHQHWDEHVWHHQHXVNDUDHUGDUHLEXUX]NRLULW]LDNHWDMRNDELGHDN"=HU
HJRHUDWDQ ]HJRHQ KHPHQJR KH]NXQW]DVLVWHPD HXVNDUD]NR LUDNDVNXQW]D
PDUW[DQ MDUUL DKDO L]DWHNR" =HU DXUUHODQ HJLQ ]LUHQ KRUUHWDUDNR *REHUQX
=HQWUDOHDQ HWD (XVNR .RQWVHLOX 1DJXVLDQ ((1 RQDUWX HWD DSOLNDW]HQ KDVL
EDLQROHKHQ"3XQWXKRULHND]WHUWXQDKLGLWXJXEHUDULD]ODEXUODEXUL]DQJREDGD
HUHW[RVWHQDUHQOHKHQSDUWHKRQHWDQ

I.1. Euskararen egoera soziolinguistikoa
(XVNDUDUHQLQJXUXNRHJRHUDVR]LROLQJXLVWLNRDD]DOW]HNRRUGXDQKLUX
DWDO GLWXJX EDWH] HUH NRQWXDQ KDUW]HNRDN EDWHWLN HXVNDUDHUGDUHQ HUDELOHUD
JL]DUWHEL]LW]DQEHVWHWLN($(NRKLULWDUUHQHXVNDUDHUGDUHLEXUX]NRLULW]LDNHWD
MRNDELGHDND]NHQLNEHUWDNRKL]WXQHQNRQILJXUD]LROLQJXLVWLNRD

I.1.1. Euskara-erdarak gizarte-bizitzan
1RQGLSDLWKDVLEHKDUHWDJDOGHUDKRQLHUDQW]XWHQVDLDJDLWH]NHOHKHQOHKH
QLN ((1 /HJHD RQDUWX DXUUHWLN HDQ HGR  LQJXUXDQ ]HQEDWHN ]HNLHQ
HXVNDUD] HWD ]HQEDWHN JD]WHODQLD]" ,WXUUL EL HUDELO GLW]DNHJX KRUUHWDUDNR EHUH
¬   *D]WHODQLD KXWVD H] ]HQHDQ ODWLQD HGR EHVWH KL]NXQW]D KDQGL EDW IUDQWVHVD LQJHOHVD
DOHPDQD  L]DWHQ ]HQ QRUPDOHDQ LGD]WHQ HWD LGD]WHQ LNDVLWDNR ELJDUUHQ ,SDU (XVNDO KHUULDQ
OHKHQHQJR KL]NXQW]D
¬   6DOEXHVSHQW[LNLDHWDD]NHQRUGXNRD]LUHQLNDVWRODNEDWH]HUH(VNRODXUUHDQHWD2+2Q
]LKDUGXWHQ KDXHN $XUUHUDJR KLW] HJLQJR GD KRQHWD] [HKHDJR +DQGLN KRQD L]DQ GXWHQ LELOHUD]
LQIRUPD]LR]DEDODGDJRKDQKHPHQ+RJHLXUWHWDNRLELOHUD]HW[HEDUUXWLNHJLQGDNRJRJRHWDODQDUL
GDJRNLRQH]LNXV EHUH]LNL,xDNL (W[H]DUUHWD
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]LNL 6LDGHFRUHQ HNR GDWXPXOW]R ]DEDOD EDWHWLN¬   HWD HNR EL]WDQOH
]HQWVXD HWDKRUUHNLQEDWHUD(XVNR-DXUODULW]DNR*$/HQLQNHVWDODQNHWDVHQGRD 
EHVWHWLN'DWXEDW]XHWDWLNEHVWHHWDUDDOGHDGDJRHWDH]W[LNLD'HPDJXQHPDLW]D
DSDOHQHWDQRLQDUULWXULN($(NRHXVNDOGXQDN EHQHWDQHXVNDUD]KLW]HJLWHQ]HNL
WHQDN ]LUHODJXW[LJRUDEHKHUD¬  *DX]DEDWGDRUGHDKL]NXQW]DJDLWDVXQD
HWD EHVWH EDW HUDELOHUD *DLWDVXQD] JDLQHUD RVR NRQWXDQ L]DQ EHKDU GD ELJDUUHQ
HOHPHQWXKRULRUGXNRHJRHUDVR]LROLQJXLVWLNRD]X]HQD]DOW]HNR]HQEDWHNHJLWHQ
]XHQ HXVNDUD] QRL]QRQ HWD ]HUWDUDNR" =HQEDWHN JD]WHODQLD]" +L]NXQW]D ELHQ
HUDELOHUDN ]HU GLVWULEX]LR HVSD]LDO ]XHQ RUGXNR JL]DUWHEL]LW]DQ HWD ]HU LQSODQ
WD]LR VR]LRIXQW]LRQDO" (JRQNRUUD DO ]HQ KL]NXQW]D ELHQ H]DUSHQHVSHNWUR KRUL
HGRWDDOGDW]HQDUL]HQ"+DODL]DWHNRWDQQRUDUL]HQEHVWHUHQHVSDUUXDLUDED]WHQ
HWDQRUEHUHDL]DQGDNRDJDOW]HQ"*DOGHUDPXOW]R]DEDOKRUULKHOGXEHKDUGLRJX
KHPHQ +RUL GXJX H]LQEHVWHNR DELDEXUXD ((1 /HJHDUHQ KDVLHUDNR JL]DUWH
HJRHUDRQJLXOHUWXQDKLEDGD(]GH]DJXQDKD]WXHXVNDUDUHQerabilera H]ezaguera QRUPDOW]HNROHJHDGHOD((1
$KXOGXULNLULWVLD]HQHXVNDOKL]WXQHONDUWHDKRJHLJDUUHQPHQGHDUHQELJD
UUHQHUGLUDHUHPX]XUULWXD¬  HWDHVSD]LRVR]LRIXQW]LRQDOH]DVNLPXJDWXD¬  
(W[HDQHWDNDOHDQODQHDQHWDMRODVHDQHXVNDUD]HJLWHQ]XWHQHXVNDOGXQDNJHUR
HWDJXW[LDJR]LUHQSURSRUW]LR]*HURHWDOXUUDOGHHUHPXW[LNLDJRDQEL]L]LUHQ
HWDHUGDOGXQHNLQJHURHWDQDKDVWXDJR/HKHQGLN]HWRUUHQELGHDULHXWVL]DKXOGX
HJLQ]HQ(XVNDOKL]WXQHONDUWHDPHQGHKDVLHUDWLNDXUUHUD$KXOW]HKRULD]HOH
UDWX HJLQ ]HQ JHUR D]DOGXNR GLUHQ PRWLERHQJDWLN HWLN DXUUHUD  LQ
JXUXDQHVNXDOGHMDNLQHWDUDPXJDWXULNLULWVL]HQKRUUHJDWLNJX]WLDJDWLNHXVND
UD]NR EL]LJLUR RSDURD DUQDVJXQH¬   MDNLQHWDUD PXJDWXD 8UROD EDLODUD¬  
 ¬   6LDGHFRUHQ GDWXDN HDQ HJLQGDNR LQNHVWDQ RLQDUULWX ]LUHQ QDJXVLNL ,SDU (XVNDO
KHUULNRGDWXDN3HGUR ,UL]DUUHQODQHWDWLNMDVRDN GLWX KDOHUHODQ ]DEDOKDUN
 ¬   6LQHVJDUULDJR GLUD HNR GDWXDN PRWLER EDWHJDWLN EDLQR JHKLDJRUHQJDWLN EHVWHDN
EDLQR HXVNDOGXQ DOIDEHWDWXHQ NRSXUXHVWLPD]LRDN EHUH]LNL HUDEDW QHXUUL] NDQSRNRDN GLUD
HNR ]HQWVRDQ 'DWX JX]WLDN HUH DVNL QRODEDLWHNRDN GLUD RUGHD HWD NRQWX] HUDELOW]HD NRPHQL
GD (XVNDOGXQ L]DWHDUHQ HWD H] L]DWHDUHQ NRQWXD H] GD HGRQRUN GDNLHQH] W[XUL HWD EHOW] DUWHNR
GLNRWRPLD0XJD]DOGHEDWHUDDODEHVWHUDJDXGHQMX]NDW]HD]DLOGDQHXUW]DLOHWUHEDWXDUHQW]DWHWD
DUH]DLODJRDNDVXDQNDVXNR]HQWVRHUDQW]XOHDUHQW]DW;HKHWDVXQJHKLDJRWDUDNRLNXVW[RVWHQKRQHQ
HUDQVNLQD
 ¬   $]NHQEHUUHKXQXUWHOX]HNRSUR]HVXVR]LRNXOWXUDOGHPRJUDILNRSROLWLNRRSHUDWLERHWD
HNRQRWHNQLNRNRQSOH[XHQHPDLW]DGDIXQWVHDQHXVNDUDUHQHUHPXXUULW]HKRUL(]GDJDXUNRKDX
KRUUHWD]MDUGXWHNROHNXDHWDEHJR KRUUHWDQ
¬   ©(VSD]LR VR]LRIXQW]LRQDODNª GLRJXQHDQ KL]WXQHONDUWHDN KL]NXQW]D EDWHQ HGR
EHVWHDUHQ ELGH] HUDW]HQ GLWXHQ MDUGXQHVSDUUXDN DLSDWX QDKL GLWXJX IDPLOLD ODQPXQGXD
ODJXQDUWHDHOL]DHVNROD«
¬   ©DUQDVJXQHªKLW]DULKHPHQHWDRURKDUW[RVWHQHDQHPDWHQ]DLRQHVDQDKLD]MDEHW]HNR
LNXV =DOELGH  /DEXU HVDQLN -RVKXD $ )LVKPDQHN Reversing Language ShiftHQ HWD EHVWH
KDLQEDW ODQHWDQ  DLSDW]HQ GXHQ (undisputed) breathing space HPDQ QDKL GD DGLW]HUD ©DUQDVJXQHª
KLW]D] )LVKPDQ 
¬   'HPDJXQ ODQ KRQHWDQ DUQDVJXQHDUHQ GHILQL]LR RSHUDWLER JLVD ]HUD KDUW]HQ GXJXOD
XGDOHUULNR EL]WDQOHHQ  HGR JHKLDJR HXVNDOGXQ L]DWHD +RUUHQ DUDEHUD $]SHLWLD HWD $]NRLWLD
(UUH]LO%LGDJRLDQHWD%HL]DPD=HVWRDHWD$L]DUQD]DEDO*HWDULDHWD$LDDUQDVJXQHJHQLWXHQ
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HWD7RORVDOGHNRKDLQEDWKHUULKHUUL[ND¬  *RLHUULNRDOERKHUULJHKLHQDN¬  
HWD 'HED LEDUUDUHQ KLUX]SDODX ED]WHUKHUUL¬   /HD$UWLEDL¬   HWD %XVWXUL
DOGH JHKLHQD¬   8ULEH%XWURHUHQ HNLDOGHD¬   HWD $UUDWLD JHKLHQD¬  
+RULHN]LUHQIXQWVHDQHSHDQHXVNDUDUHQ($(NRDUQDVJXQHQDJXVLDN
/DQELGH] HWD EL]LPRGX] JL]DUWHPROGH ]DKDUUDUHQ HUUDLQX ]LUHQ KDLQEDWHDQ
DUQDVJXQHKRULHN8URODDOGHNR$]SHLWLDHWDEHUHJHUULEXHOWDDOGHEDWHUDX]WHQ
EDGD LQGXVWULDN VDUELGH KDQGLULN HJLQ JDEHNR KHUULKHUUL[NHN RVDW]HQ ]XWHQ
QDJXVLNL H] RVRULN DUQDVJXQH KRUL 2LQDUUL VR]LRHNRQRPLNRDUL GDJRNLRQH]
EHUDLHWDQ ]LUDXHQ EDVHUULEL]LW]DN LQGDUWVXHQ 'HPRJUDILD] JHUR HWD SLVX PH
KDUUDJRD]XWHQEHVWDOGHKHUULKHUUL[NDKRULHWDULNRJHKLHQHN$UQDVJXQHKRUL
HWDWLNNDQSRUDHUHED]HQHXVNDOJLURMDWRUULN%L]NDLNRHWDEHUH]LNL*LSX]NR
DNR EHVWH KDLQEDW XGDOHUULWDQ¬   XGDOHUUL KRULHWDNR EL]LJXQH EHUH]LHWDQ
EDWH] HUH (W[HDQ HWD DX]RDQ EDVHUUULJLURDQ EHUH]LNL HXVNDUD] HJLWHQ ]HQ
LQJXUXDQ (] DOGL] 8UROD JDUDLNR =XPDUUDJD 8UUHW[X HWD /HJD]SLD (UGLELGHDQ JHOGLW]HQ ]LUHQ
JHURHWDHUGDOGXQNRSXUX]DEDODJRD].RVWDOGHNR =XPDLDHWD =DUDXW]
¬   $GXQDHWD$VWHDVX/DUUDXOHWD$ONL]D$OEL]WXUHWD/HJRUUHWD(OGXDLQHWD+HUQLDOGH
%HODXQW]DHWD%HUDVWHJL/HDEXUXHWD*D]WHOX/HJRUUHWDHWD,ND]WHJLHWD$OHJLHWD$OW]R/L]DUW]D
HWD 2UH[D %DOLDUUDLQ HWD $EDOW]LVNHWD $PH]NHWD HWD %HGDLR +RUWLN NDQSRUD ]HXGHQ GDJRHQHNR
DOGL] EL]WDQOH JHKLHQHNR 7RORVD KHUULEXUXD DOERNR ,EDUUD HWD %HUURELUHNLQ HWD 1HNR $QRHWD
%LOODERQD$QGRDLQ HWD=L]XUNLO
¬   ,QJXUXKRUUHWDWLNNDQSRUD]HJRHQJDUELJDUEL2UGL]LD%HDVDLQ/D]NDRELOJXQHDKRWV
*RLHUULNR EL]WDQOH JHKLHQ ELOW]HQ GLWXHQ NDOHJLURD 2ODEHUULD EHKH DN HWD =HJDPDN HUH XW]LD
]LRWHQDUQDVJXQHL]DWHDUL.RQW]HSWXKRUUHQEDUUXDQVDUW]HNRDN]LUHQDOGL],WVDVRQGRHWD$UDPD
=DOGLELD HWD $WDXQ ,GLD]DEDO HWD 6HJXUD =HUDLQ HWD 0XWLORD *DELULD HWD 2UPDL]WHJL ,WVDVR HWD
(]NLR
¬   +RU VDUW]HNRDN GLUD 2xDWL /HLQW]*HVDOW]D HWD (OJHWD $UDEDNRD L]DQ DUUHQ PXOW]R
KRUUHWDQ VDUW]HNRD JHQXNH RVRULN LNXVSHJL JHROLQJXLVWLNRWLN $UDPDLR *RLHQEDUUHQ KDUWXULN
'HED EDLODUDUHQ EL]NDUUH]XUUD RVDW]HQ GXWHQ XGDOHUUL LQGXVWULDOGX XJDULDN DOGL] DUQDVJXQH
KRUUHWDWLN NDQSRDQ ]HXGHQ GDJRHQHNR %HUJDUDN HWD $QW]XRODN EDNDUULN HXVWHQ ]LRWHQ DVNL
HXVNDOWDVXQPDLODRKDUJDUULDUL(JLDGDDOGL]XGDOHUULKRULHWDNR]HQEDLWHN 'HEDNHWD(OJRLEDUUHN
(VNRULDW]DNHWD$UHW[DEDOHWDNNDVX QHND]DULJLURNRDX]RHXVNDOGXQSHWRULNED]XWHOD8GDOHUULDN
EHUDNEHUHRVRDQ KDUWXWDJDOGXD]XHQ RUGHD DUQDVJXQH L]DHUDKRUL
¬   2QGDUURD HWD HWD %HUULDWXD L]DQ H]LN XGDOHUUL JX]WLDN KHPHQ VDUW]HNRDN GLUD ,]SDVWHU
HWD/HNHLWLR0HQGH[DHWD*L]DEXUXDJD$PRURWRHWD0XUHODJD0DUNLQDHWD(W[HEDUULD0DOODELD
HWD=LRUW]D
¬   %HUPHR)RUXD*HUQLND.RUWH]XELHWD$UUDW]XDUQDVJXQHWLNNDQSRUDJHOGLW]HQ]LUHQ
KDOHUH %DUUXDQ DOGL] 0XQGDND HWD 6XNDUULHWD (ODQW[REH HWD ,EDUUDQJHOX (D HWD 0XUXHWD
$UWHDJDHWD(UHxX (UULJRLWLHWD 1DEDUQL]0X[LND HWD0HQGDWD*RUR]LND HWD ,EDUUXUL
¬   6RSHODHWD/HPRL]0DUXULHWD%DNLR/DXNLUL]*DWLNDHWD0DUXUL0XQJLDHWD0HxDND
$UULHWD HWD )UXL] *DPL])LND HWD 0RUJD .DQSRDQ ]LUHQ DOGL] 3OHQW]LD HWD *RUOL] %DUULND HWD
8UGXOL]
¬   $UHDW]D9LOODURNDQSRDQJHOGLW]HQ]HQEHUHLQJXUXPHQJHKLHQDEDUUXDQRUGHD=HEHULR
HWD $UDQW]D]X *D]WHOX (W[DEHLWLD HWD 'LPD 2UR]NR HWD =HDQXUL %DUUXDQ ]HXGHQ EDLWD HUH
8ELGHDHWD2W[DQGLR DOGHEDWHWLNHWD0DxDULD EHVWHWLN
¬   'HPDJXQDGLELGH]/HJD]SLDXGDOHUULDUHQHUGLHWDEHKHDOGHD]HKDURLQGXVWULDOGXULN
]XHQEHUWDNRHQSUHVDQDJXVLDNHNRKDPDUNDGDWLNDXUUHUDHWDODQJLOHDX]RWULQNRD]KRUQLWXULN
,QGXVWULDOL]DW]H EL]NRU KRUUHQ HUDJLQH] HWRUNLQ DVNR LULWVL ]HQ KHUULUD 1DIDUURDWLN HWD EDWH] HUH
*D]WHOD DOGHWLN (UGDO JLURD QDJXVLWX ]HQ KRUUHQ HUDJLQH] NDVNRDQ HWD ODQJLOHDX]R KDQGLDQ
$OGL]XGDOHUULDUHQXUUXWLDJRNREDVHUULHUHPXHWDQEDWH]HUH7HOOHULDUWHQHWD%ULQNRODQHXVNDOJLUR
WUDGL]LRQDODNQDJXVL L]DWHQMDUUDLWX]XHQ
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EL]LJXQH KRULHWDQ HUH 8GDOHUULD EHUH RVRDQ KDUWXWD RUGHD JHUR HWD QHNH]DJR
NDOHUDW]HQ]HQKDODNRHWDQHXVNDUD]NRMDUGXQEL]LD
.DOHD EHUH PHQGH KDUWXD ]XHQ HUGDUDN DUQDVJXQH QDJXVLHWDWLN NDQSRUD
+DUWDUD LULWVL JDEH HUH DUQDVJXQHHWDQ EHUWDQ ELHWDULNR EL]LPRGXD JDLOHQW]HQ
DUL]HQ*HURHWDQRUPDODJRD]HQKDODNRHWDQRKLNRODQELGHDULHXVWHD]JDLQHUD
EDVHUULWDU MHQGHDN IDEULNDQ ODQ HJLWHD %DVHUULDQ EDLQD H] EDVHUULWLN EL]L
L]DWHUD SDVD ]HQ DUQDVJXQH KRULHWDNR HXVNDOGXQ DVNR¬   $KXOW]HODQ KRUL
ERUWLW]DJRDL]DQ]HQEHVWDOGHDUQDVJXQHWLNNDQSRNREDVHUULHUHPXHWDQ*HUR
HWD PDL]DJR ELJDUUHQ HGR KLUXJDUUHQ VHNWRUHDQ LQGXVWULDQ HGR ]HUELW]XHWDQ 
ODQ HJLWHQ KDVWHD] JDLQHUD EL]L L]DWHUD HUH NDOHUD MDLVWHQ KDVL ]HQ HXVNDOGXQ
KRULHWDULNR DVNR $QW]LQDDQW]LQDWLN HXVNDUDUHQ JRWRUOHNX L]DQGDNR EDVHUUL
JLURD EL]LJXQH HWD ODQOHNX LQWHJUDWX JLVD DKXOGX] MRDQ ]HQ KRUUHOD¬  
.DOHWDUWX HJLQ ]HQ HXVNDOGXQMHQGHD RUR KDU %L]NDLDQ HWD *LSX]NRDQ
.DOHWDUW]HDUHNLQ EDWHUD MDNLQD EL]LPRGX] DOGDWX ]HQ EHVWHODNR HW[HEL]LW]D
EHVWHODNRODQELGHDEHVWHODNRODJXQDUWHDEHVWHODNRIDPLOLDJLURDHWDEHVWHODNR
KDUUHPDQVDUHDNHUDWX]LWX]WHQEDVHUULWLNNDOHUDMDLWVLWDNRHXVNDOGXQKRULHNHWD
EHUHQ VHPHDODEHN 0RGHUQL]D]LR HNRQRWHNQLNR HWD VR]LRNXOWXUDODUHQ
]XUUXQELORDQVDUWX]LUHQEHWHEHWHDQHWDRQGRULRMDNLQDNHNDUUL]LWXHQKRUUHN
HXVNDO DUQDVJXQHDN PHKDUW]HQ KDVL ]LUHQ HWD EL]LW]D XUEDQRD ]DEDOGX] MRDQ
]HQKDQKHPHQ'HPRJUDILD]RLQDUULVR]LRHNRQRPLNR]HWDSDXWDVR]LRNXOWXUDO
EHUUL] JHUR HWD LQGDUWVXDJR ELKXUWX ]LUHQ LQGXVWULDKHUUL QDJXVLRN $UH
QDEDUPHQDJR KD]L ]LUHQ ]HUELW]XVHNWRUH VHQGRHQHNR %LOER +DQGLD ]HLQ
'RQRVWLDOGHD KRWV KLULEXUXDN HWD EHUHQ KDPDU KDPDERVW NLORPHWURNR JHUUL
EXHOWD 3URELQW]LD EL KDXHQ ELODNDHUD H] ]HQ GHQD GHQ SDUH] SDUHNRD L]DQ
(XVNDUDULLQGDUWVXDJRHXWVL]LRQ*LSX]NRDN;;PHQGHDNDXUUHUDHJLQDKDOD
EHUD ELODNDWX ]HQ ($(Q JHUR HWD QDEDUPHQDJR HXVNDO KL]WXQKHUUL RVRDUHQ
PXLQJXQH¬  %HUDNJRUGH]XHQHXVNDOGXQSRUW]HQWDMHULNDOWXHQDHXVNDOGXQ
KRULHQNRQW]HQWUD]LRHVSD]LDOEL]LHQDHUHEDL
%DVHUULWLNNDOHUDMDLWVLEHKDUUDNDKXOGXHJLQ]LWXHQHXVNDUD]NRKDUUHPDQ
VDUHWUDGL]LRQDODN(UGDOGXQDNQDJXVL]LUHQMDUGXQJXQHHWDQW[HUWDWXEHKDUL]DQ
]XHQQRUPDOHDQHXVNDOGXQMHQGHDN(UGDUDMDXQHWDMDEH]HQHGRKDODELKXU
W]HQDUL]HQLQJXUXPHQEHUULUDHJRNLWXEHKDUL]DQ]XHQKDLQEDWHXVNDOGXQHN
+L]NXQW]D]NR HJRNLW]HODQ KDQGLD HVNDWX ]XHQ KRUUHN EHVWHDN EHVWH (UGDUD]
DKDOLN HWD RQGRHQ LNDVL HXVNDUD DOGH EDWHUD XW]L HWD JD]WHODQLD]NR NDOHJLUR
KRUUHWDQ PXUJLO HJLQ ]XHQ ]HKDUR KRUL GHODHWD EDWHN EDLQR JHKLDJRN¬  
¬   $XUUHNR EDVHUULWDU JHKLHQDN KRUUD KRU DOGHD EDVHUULDQ HWD baserritik EDNDUULN  EL]L
]LUHODHVDQQDKLGDKRUUHNLQ
¬   $UUDQW]DOHPXQGXDN HUH DOGDNHWD VDNRQDN L]DQDN GLWX JXW[LWDQ JHUWDWX L]DQ GLUD
EHUULNXQW]DKRULHNHXVNDUDUHQ RQHUDNR
¬   *LSX]NRDQ HUH DXUUHUDELGH KDQGLD HJLQ ]XHQ NDOHEL]LW]DN $GLELGH JLVD LNXV $JXLUUH
(OXVWRQGR
¬   *LURDNEHKDUWXULNHJLQ]XHQKDLQEDWHNWUDQVOLQJXLILND]LRKRUL,]DQ]HQRUGHDWDUWHDQ
RUGXNR ]HQEDLW WHVWLJDQW]D NRQWXDQ KDUW]HQ EDGD H]LQEHVWHNR EHKDUULN JDEH HUH KDOD HJLWHD QD
KLDJR L]DQ ]XHQLN +REHWR D]WHUWX EHKDUUHNR JDLD GD KRUL LQRU JXW[L VDLDWX GD JXUH DUWHDQ
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(XVNDOGXQ DNWLER L]DWHQ MDUUDLWX DKDO HWD QDKL  L]DQ ]XHQ EHVWH ]HQEDLWHN
-DWRUWDVXQ HWQRNXOWXUDODUL HWD HXVNDOWDVXQ OLQJXLVWLNRDUL EL]LULN HXWVL ]LRQ KD
ODNRNHUGDUD]NREL]LPRGXEHUULDUHQKDLQEDWH]DXJDUULVR]LRNXOWXUDOEHUHJDQD
WX] ELGH EDWH] 2VRULN WUDQVOLQJXLILNDW]HD HGR HOH ELNR QDKDVPROGDHUD EHUULD
RVDW]HDELHWDNREDWDXNHUDWXEHKDUL]DQ]XWHQHXVNDOGXQJHKLHQHN$XNHUDH]
]HQJR]RDJDOHUDHWDHUDJR]SHQRKDUJDUULDN]HNDUW]DQELGHEDWHN]HLQEHVWHDN
$XNHUDWX EHKDUUD ]HJRHQ RUGHD JRJR] ]HLQ JRJR] NRQWUD +DOD[H HJLQ ]XHQ
HXVNDOGXQMHQGHDN HWLN  LQJXUXUD RUR KDU HWD HWLN HUD DU
WHDQ EHUH]LNL (XVNDUDHUGDUHQ DVNL NRQILJXUD]LR VR]LRNXOWXUDO EHUH]LD HUDWX
]HQKRUUHODHXVNDOGXQMHQGHDUHQEL]LOHNXHWDEL]LPRGXEHUULDQ
*L]DUWHDOGDNHWD ]DEDODJR EDWHQ DOW]RDQ JHUWDWX ]HQ HXVNDOGXQMHQGHDUHQ
ELUPROGDW]HKRULLPPLJUD]LRNRQWHVWXERUWLW]HDQ(VSDLQLDNR EDWH]HUH*D]WHOD
DOGHNR HWRUNLQPDVD]DEDODNLULWVL]LUHQ%L]NDLUD ELJDUUHQDOGL] HWD*LSX]NR
DUD HWLN DXUUHUD ¬   LD  ODJXQ 2QGRNR WDXODQ LNXV GDLWHNHHQH]
HNRXGDOSDGURLDUHQDUDEHUD($(NREL]WDQOHHQKHUHQDLQJXUXHWRUNLQD]HQ
+RWV($(WLNHGR1DIDUURDWLNNDQSRUDMDLRD¬  (XVNDUDUHQSUHVHQW]LDGHPR
OLQJXLVWLNRD QDEDUPHQ DKXOGX ]XHQ ELJDUUHQ LPPLJUD]LRDOGL KRUUHN HXVNDUD
DVNLDKXOGXULN]HJRHQHWRUNLQRQKDUUHUDOHNXDVNRWDQHWDEHVWHHWDQJL]DUWHEL]L
W]DUHQHVSDUUXIRUPDOJRUDELGH]NRHWDWLNED]WHUWXDHWDH]]XWHQEHUD]HXVNDUD]
HJLWHQ LNDVL EHKDUULN L]DQ (WRUNLQ KRULHWDULNR JHKLHQHN HWD KDLHQ RQGRUHQJR
DVNRNHUGDOGXQHOHEDNDUL]DWHQVHJLW]HQ]XWHQ¬  
Lurraldea

$UDED
%L]NDLD
*LSX]NRD
($(

Biztanleak

etorkinak (28)

etorkin %



 





















(28)1. taula. EAEko biztanleak 1975ean. Kanpoan jaiotakoak zenbat (28)
language shift HGR OX]H]DEDOHNR PLQW]DOGDNHWDUHQ NRQNRPLWDQWH SVLNRORJLNRDN HWD VR]LRNXOWX
UDODN ]RU ]DLHQ DUGXUD] D]WHUWHQ .DVX EDWHDQ ]HLQ EHVWHDQ -RVKXD $ )LVKPDQHN HJRNLUR D]DO
GXWDNR JHUWDHUD ELNRLW]D DJHUL GD RLQDUULDQ D  ©(V PiV SUREDEOH TXH VH YHDQ DOWHUDGRV ORV UH
SHUWRULRVYHUEDOHVGHODVFRPXQLGDGHVRUHWtFXODVTXH[SHULPHQWHQHOFDPELRVRFLRFXOWXUDOGHPiV
HQWLGDGªE ©(VPiVSUREDEOHTXHTXLHQHVYHQODRSRUWXQLGDGGHFDPELRVGHVHDEOHVHQVXVWDWXV
SURSLR VRFLDO DOWHUDQGR VXV UHSHUWRULRV VRFLDOHV  DGRSWHQ R FRSLHQ ORV UHSHUWRULRV GH DTXHOORV
TXH GHVFXHOODQ PiV HQ OR HFRQyPLFR SROtWLFR X RWUR WLSR GH VWDWXV VRFLRFXOWXUDOª %LDN LQ
)LVKPDQ 
¬   %DLWDOHKHQGLNLD]HKDURHUGDOGXQGXD]HJRHQ$UDEDUDHUHEDWH]HUH*DVWHL]KD]L]HQSR
SXOD]LR] $UDEDNR EL]WDQOHH] HWD $UDED] NDQSRNR HWRUNLQH] WLN DXUUHUD %D]HQ WDUWHDQ KDOHUH
%L]NDL*LSX]NRHWDNRHXVNDOGXQMHQGHULNLQGXVWULDDORUUHNRHUDJLOHH]DJXQ]HQEDLWEHVWHDNEHVWH
¬   +RU H] GLUD NRQWDW]HQ OHKHQ HWRUNLQIOX[X KDQGLDUHQ RQGRNRDN %L]NDLDQ EHUH]LNL
NRSXUXRKDUJDUULDRVDW]HQ]XWHQDN
¬   ,NXV DGLELGH]*DXU 6&, 
¬   ©(WRUNLQDNª HVDWHQ GHQHDQ HVDQ QDKL GD KHPHQ ($(WLN HGR 1DIDUURDWLN NDQSRUD
MDLRDN]LUHODEL]WDQOHKRULHN
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,PPLJUD]LR KDQGL KRUUHN EDWHWLN HWD EHUWDNR IDPLOLHQ KDXUXJDULWDVXQDN
EHVWHWLN SRSXOD]LRDUHQ KD]NXQGH GHPRJUDILNR D]NDUUD HNDUUL ]XWHQ EHUHNLQ
+RJHL XUWHNR KD]NXQGH ODUUL KRUUHWDQ NR KDPDUNDGD L]DQ ]HQ GHLJDUULHQD
'HPRJUDILD] H] H]LN HNRQRPLD] HUH JRUD DUL ]LUHQ KLUX 3URELQW]LDN HWD 1DID
UURD %HUWDNR per capita HUUHQWD 0DGULOHNLQ HWD %DUW]HORQDUHNLQ EDWHDQ HWD
KRULHQ DXUUHWLN  (VSDLQLDNR DOWXHQD ]HQ KLUX 3URELQW]LHWDQ¬   HWD 1DIDUURD
H] ]HELOHQ RVR DW]HWLN (NRQRPLD]NR DOGH QDEDUPHQ KRULHN HUH ED]XWHQ ]HUL
NXVLULN SRSXOD]LRDUHQ ELODNDHUDQ¬   ,QGXVWULDOL]DW]H HWD LPPLJUD]LR ERUWLW]
KRUUHNEHVWDOGHKLULJLQW]DLQGDUWX]XHQOHNXDVNRWDQ(W[HDNHWDHW[DOGHDNH]
H]LN DX]R RVRDN HUH HUDLNL ]LUHQ GHQERUD JXW[LDQ .DOHD HWD IDEULND ]HKDUR
QDJXVLWX]LUHQ
.DOHJLUR PRGHUQL]DWX KRUUHWDQ ODQWHJLHWDQ HWD DX]REL]LW]D DUUXQWHDQ
HJLQ]XWHQWRSROHKHQGLNDNRNDOHWDUHUGDOGXQHND]NHQRUGXNRHWRUNLQHNHWD
EHUULNLWDQNDOHUDMDLWVLWDNRHXVNDOGXQHN,QJXUXPHQKRUUHWDQHUDWXHWD]DEDO
GX ]HQ KL]NXQW]D ELHQ DUWHNR modus vivendi EHUULD EHKLQRODNR GLJORVLD
HJRQNRUUD JHUR HWD DOERUDJR X]WHQ DUL ]HQD 7LUDELUD KRUUHWDQ HXVNDOGXQHN
HJLQ EHKDU L]DQ ]XWHQ RUR KDU VR]LROLQJXLVWLND]NR HJRNLW]HODQ QDJXVLD
/HKHQGLN ]HWRUUHQ MRHUD LQGDUWX] HWD ]DEDOGX] ($(NR HXVNDOGXQ JHKLHQDN
LDJX]WLDN HOHELGXQELKXUWX]LUHQXQHEDWHWLNDXUUHUD¬  (UGDOGXQJHKLHQ
JHKLHQDN DOGL] H] ]LUHQ HXVNDOGXQGX H] ]XWHQ EHKDUULN L]DQ¬   2QGRULR
QDEDUPHQD L]DQ ]XHQ KRUUHN EDW]XHQ HWD EHVWHHQ JL]DUWHEL]LW]DQ HXVNDUD
HUGDUHQ PHQGH] PHQGHNR NRQSDUWLPHQWD]LR VR]LRIXQW]LRQDO WUDGL]LRQDOD
DKXOGX HJLQ ]HQ QDEDUPHQ HWD KDLQEDW OHNXWDQ HUDEDW DSXUWX (XVNDUDN RU
GXUDDUWHEHUHEHUHDNL]DQGDNRIXQW]LRHVSDUUXDNHUGDUDNEHUHJDQDWX]LWXHQ
SDUWH] HGR RVR] +RUL GHODHWD EHUHEHUHD ]XNHHQ MDUGXQJXQH HWD IXQW]LR
HVSDUUX QDEDUPHQLN JDEH JHOGLWX ]HQ HXVNDUD VDUUL DVNR NDOHJLUR EHUUL
KRUUHWDQ
/DEXUELOGX]EDW]XHWDQSDUWH]HWDEHVWHHWDQRVR]OHKHQGLNDVNLDKXOGXD
]HWRUUHQ GLJORVLD ]DKDUUD DKXOGX] HWD DSXUWX] MRDQ ]HQ ;; PHQGHDQ ]HKDU
¬   2UDLQJR($( HWDRURKDUKHJR(XVNDOKHUULD NRKDPDUNDGDQOHKHQHQJRDN]LUHQ
per capitaHUUHQWDQ,NXV(VSDLQLDNRRUGXNRSURELQW]LHQDUWHDQOXUUDOGHEDNRLW]DUHQUDQNLQJ
OHNXDDQHWDDQ,WXUULD%DQFRGH%LOEDRUHQRenta nacional de España y su distribución
provincial  
¬   ,NXVERVJDUUHQ HUDQVNLQHNR EL WDXODNGLRJXQDUHQHUDNXVJDUUL
¬   -RHUD ]DKDUUD /DUUDPHQGLUHQ HWD ,]WXHWDUHQ JDUDLWLN GRNXPHQWDWXD  GD JXUH DUWHDQ
code-switching GHODNRD NDOHJLURDQ HWD JRLPDLODNR HGRWD JXW[LHQH] HUGDO IRUPD]LR ]DEDOHNR 
VRODVNLGHHNLQJHUWDWXRKL]HQD(XVNDOGXQJX]WLDNHOHELGXQELKXUW]HDNKHGDWXHWDMHQHUDOL]DWXHJLQ
]XHQcode-switchingKRUL$VNL]HQVHL]RUW]LVRODVNLGHUHQDUWHDQEDNDUEDWHNHXVNDUD] RQGR H]
MDNLWHDJX]WLDNHUGDUD]MDUGXWHQKDVWHNR*HUWDHUDKRUUHQMHQHUDOL]D]LRDNMDNLQDRQGRULRODUULDJRD
L]DQ]XHQHSHHUWDLQHDQlanguage shift HGR OX]H]DEDOHNRPLQW]DOGDNHWD
¬   *LSX]NRDNRKDLQEDWKHUULWDQHXVNDUDNDOHDQDVNLEL]LULN]HJRHQHWDQHWRUNLQHUGDOGX
QHN EDWH]HUHHWRUNLQHQVHPHDODEDJD]WHHN HXVNDOGXQW]HQMDUUDLWX]XWHQLQJXUXUDDUWH
+DQGLNDXUUHUDDOGL]GLWXJXQGDWXDSXUUHQDUJLWDQQDEDUPHQDKXOGX]HQMRHUDKRULEDLWD$]SHL
WLDQEHUWDQHUH(WRUNLQHNHXVNDUD]LNDVWHNRMRHUDNEL]LULNLUDXQ]XHQKDOHUHSDUWHRKDUJDUULEDWH]
DUQDVJXQH©EL]LªHWD ©EDEHVWXªHQHWDQ
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HXVNDOKL]WXQHONDUWHJHKLHQHDQ¬  $KXOGX KDLQEDWHWDQH]DEDWX HJLQ]LUHQ
HXVNDUDN RUGXUD DUWH EHUHEHUHDN L]DQGDNR HVSD]LR VR]LRIXQW]LRQDO QDJXVLDN
HW[HD HWD IDPLOLDUWHD DX]RD HWD KXUELOHNR ODQPXQGXD ODJXQDUWHD HWD DXUUH]
DXUUHNRJL]DUWHEL]LW]D'LJORVLDUHQDKXOW]HHGRJDOHUDKRUUHQKDULWLN]DEDONXQ
GHRKDUJDUULDL]DQ]XHQHUGDUDN*D]WHODQLDUHQlanguage spreadHGR]DEDONXQ
GHDPHQGHKDVLHUDWLNDVNLJDUDWXULN]HJRHQDLDHUDEDWHNRDELKXUWX]HQJHUUD
RQGRDQ KDVL HWD UD DUWHNR ODX KDPDUNDGD KRULHWDQ /HKHQ HUH EHUHDN ]L
WXHQ JRLPDLODNR IXQW]LRHWDWLN DGPLQLVWUD]LRWLN HVNRODWLN SUHQWVDWLN HWD RUR
KDUKL]NXQW]DLGDW]LDQRLQDUULWXULNRMDUGXQJXQHHWDKDUUHPDQVDUHIRUPDOHWD
WLN HXVNDUDUHQDNL]DQGDNRMDUGXQHVSDUUXHWDKDUUHPDQVDUHDUUXQWEDUUHQNRL
LQWLPR LQIRUPDOHWDUD ]DEDOGX ]HQ HUGDUD JHUR HWD LQGDUWVXDJR KHUULNR SOD]D
HWD ODQPXQGX DUUXQWD EHUHJDQDWX ]LWXHQ OHKHQLN KXUELOHNR ODJXQDUWHD HWD
DX]RJLURDRQGRUHQHW[HEDUUXUDLULWVL]HQD]NHQLNHOHDUWHNRQDKDVH]NRQW]DN
ODJXQ *XUDVR HXVNDOGXQ ]HU HVDQLN H] HOH ELNR  DVNR ELHWDUD HGR QDJXVLNL
HUGDUD] HJLWHQ KDVL ]LUHQ HW[HDQ JHUR HWD PDL]DJR 6HQDUHPD]WHDN HUGDUD]
HJLWHQKDVL]LUHQEDLEHUDLHQDUWHDQHWDEDLDGLQEDWHWLNJRUDVHPHDODEHNLQ
/HKHQ H] EH]DOD HW[HDQ LNDVLNR ]XWHQ KDXUUHN DXUUHUDQW]HDQ HUGDUD] HJL
WHQ¬   .RPXQLNDELGHHQ EHUH]LNL LUUDWLWHOHELVWHQ  WLN KRQDNR OHKHU
H]WDQGDJHKLWXEHKDU]DLRKRUULJHURHWDDXNHUD]DEDODJRDNL]DQ]LUHQLUUDWLD
OHKHQLN HWD WHOHELVWD JHUR HW[HUDW]HNR HWD KDUWD] EDOLDW]HNR $JLQWHDUHQ HUD
EDNL] LD HUGDUD KXWVHDQ DQWRODWX ]HQ LUUDWLD HWD HVNRODUHQ SDUH HUGDUD KXWV
KXWVH] WHOHELVWD ,UUDWLWHOHELVWHQ HWD HVNRODUHQ HUDJLQD RKDUJDUULD L]DQ ]HQ
ODJXQDUWH DUUXQWD HWD HW[HD HXVNDUDUHQ D]NHQ JRWRUOHNXDN HUGDOGXQW]HNR RU
GXDQ¬  *DUUDQW]LWVXDNL]DQLNHUHWUDQVIRUPD]LRHNRQRWHNQLNRGHPRJUDIL
NRHWDVR]LRNXOWXUDOKRULHNH]]LUHQKRULHNEDNDUULNL]DQHXVNDOGXQMHQGHDUHQ
OX]H]DEDOHNR PLQW]DOGDNHWD HUDJLQ ]XWHQDN $JLQWHHJLWXUD RVRDN DKDOHJLQ
¬   %L]NDL*LSX]NRHWDNRKLULQDJXVLHWDQHWDKDLQEDWKHUULEXUXWDQQDEDUPHQD]HQOHKHQGLN
GLJORVLDJDOW]H KRUL *HUR HWD KHUUL ©HXVNDOGXQDJRªHWDUD ]DEDOGX] MRDQ ]HQ GHVNRQSDUWLPHQWD]LR
VR]LRIXQW]LRQDOD PHQGHDN DXUUHUD HJLQ DKDOD $]HOHUD]LR KRUL EHUH]LNL D]NDUUD L]DQ ]HQ 
LQJXUXWLNDXUUHUD
¬   (W[HDQEDWH]HUHHXVNDUD]DODHUGDUD]HJLWHQ]XWHQJDOGHWX]LW]DLHQHW[HNRDQGUHHL
LQJXUXDQHWDHUDQW]XQKDXHN MDVR ]LUHQ JXUH DUWHDQ WDXOD 
Etxeko mintzaera nagusia

%DVHUULDQHGR KHUUL[NHWDQ
.DOHDQKHUUL KD]LHWDQ
Hiriburuetan

erdara

euskara









,NXV HNR Informe FOESSAUHQ  WDXOD ,QIRUPH KDUHQ ©FXHVWLRQDULR H[WUD GH UHJL
RQDOLVPRª GHODNRDQ ©QR VDEHª HGR ©QR FRQWHVWDª HUDQW]XQDN DOGH EDWHUD XW]LWD DWHUDWDNR GDWXDN
GLUDJRLNRKRULHN LWXUULD1LQ\ROHV   
¬   (UDJLQKRUUHQ]HQEDWHNRDH]GDJRGDNLGDODLQRQ]HKDW]QHXUWXD%HUH]HUQRODNRDHUH
DSHQDV LQRUN DUJL GHVNULEDWX GXHQ $GRVWDVXQ ]DEDOD GDJR KDQKHPHQ RUGHD PXLQPXLQHDQ
NRPXQLNDELGHHQ HWD HVNRODUHQ HUDJLQ KRUL JDUUDQW]L]NRD JHUWDWX ]HQ HWLN HUD DUWHNR
HSHDOGLDQ($(NRHWD(XVNDOKHUULRVRNRNDOHEL]LW]DHWDHW[HJLURDHUGDOGXQW]HNRRUGXDQWLN
DXUUHUDJHURHWDHUDJLQ EL]LDJRDL]DQ]XWHQJDLQHUDNRPXQLNDELGHHN
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EHUH]LDHJLQ]XHQWLNDXUUHUDNRPXQLNDELGHHQHWDKH]NXQW]DUHQDORUUHDQ
EHUH]LNL HXVNDOWDVXQDUL JL]DUWHPROGH EHUULUDNR JDUDSHQDXNHUDN PXJDW]HNR
R]WRSDW]HNRHWDKDLQEDWHWDQ]RUURW]GHEHNDW]HNR
7UDQVIRUPD]LR HNRQRWHNQLNR GHPRJUDILNR VR]LRNXOWXUDO HWD SROLWLNR
RSHUDWLER KRULHQ JX]WLHQ RQGRULR] H] HUGDO HVNRODUHQ HUDJLQ KXWVH] JHUR HWD
HUDJR]SHQ ODUULDJRD L]DQ ]XHQ HXVNDOGXQMHQGHDN EHUH DUWHDQ HXVNDUD]
MDUGXWHNRJL]DUWHJLURXUEDQREHUULDQHXVNDUD]NREL]LHVSDUUXSURSLRDRVDW]HNR
HWDHVSDUUXKRULKXUUHQJREHODXQDOGLDULEL]LULNWUDQVPLWLW]HNR$PDKL]NXQW]DUHQ
EHODXQH]EHODXQHNRWUDQVPLVLRDUUXQWDRVDVXQHJRHUDRQHNRKL]WXQHONDUWHHWDQ
HW[HEDUQHDN HWD DX]RJLUR KXUELODN HVNRODN HWD HJXQHURNR JL]DUWHEL]LW]DN
EHKDU DGLQD VHJXUWDWX RKL GXWHQD¬   QDEDUPHQ DKXOGX ]HQ HXVNDOGXQHQ DU
WHDQ;;PHQGHDNDXUUHUDHJLQDKDOD¬  $KXOGDGHKRULODUULWXHJLQ]HQ;;
PHQGHDUHQ ELJDUUHQ HUGLDOGHDQ 'HQD H] ]HQ JDOHUD L]DQ RUGHD JL]DUWHDUHQ
PROGDHUD EHUUL KRUUHWDQ $UQDVJXQHDN H] ]LUHQ HUDEDW GHVDJHUWX EDWHWLN HWD
NDOHJLURDQ HXVNDUD LQGDUEHUULW]HDUL HNLQ ]LW]DLRQ EHVWHWLN ,NXV GLW]DJXQ
EDQDQEDQDQIHQRPHQRELDN+RUUHOD
D  2KLNR KHUULKHUUL[NDN HWD EDVHUULDN HWD EHUWDNR HXVNDO JLURD H] ]LUHQ
HUDEDWGHVDJHUWX(UGDUDULJHURHWDOHNX]DEDODJRDHJLQD]HUHDVNLEL]LULN
]LUDXHQHXVNDUDNLQJXUXPHQKRULHWDQEL]LULN]LUDXHQEHUH]LNLHXVNDUD]NR
IDPLOLDEL]LW]DN HWD KXUELOHNR ODJXQDUWHDN %L]LULN MDUUDLW]HQ ]XHQ HXVND
UD]NRPLQW]DMDUGXQLQIRUPDODUUXQWDNHW[HDQHWDHW[HWLNNDQSRUDHXVNDUD]
HJLWHQ]HQRVWDWXDQHWDSOD]DQPH]DQDJXVLNRVDUUHUDLUWHHUHWDQHWDEDWDLR
H]NRQW]DHGRKLOHWDJHKLHQHWDQHW[HLQJXUXNRODQHDQHWDKHUULNRMDLRVSD
NL]XQHWDQ ©%HWLNR EL]LPRGXªDUL EHUH RVRDQ HXWVL] HGR PDL]DJR NDOH
EL]LW]DUHNLQNRQELQDWX] VHQDUUDNIDEULNDQMDUGXQH]HWDDQGUHDPHUNDWXUD
MRDQH]DGLELGH] PRGHUQRHWDMDWRUEL]LL]DWHQVHJLW]HNRRLQDUULVR]LRHNR
QRPLNRDHUDW]HQDVPDWX]XHQDUQDVJXQHDVNRN2LQDUULKRUULHVNHUUDNHWD
LPPLJUD]LRDN]HLQKLULJLQW]DNLQSDNWXPLQLPRD]XWHQH]LQJXUXPHQKRUUH
WDQ HXVNDOGXQEHODXQDOGL EHUULDN VRUWX] MDUUDLWX ]XWHQ DUQDVJXQH KRULHN
)DPLOLD ]DEDODN L]DQLN DVNRWDQ HWD HW[HUDNR VHPH HGR DODED EDNDUUD
JHOGLW]HQ ]HQH] NDOHUD MDLVWHQ ]LUHQ JDLQHUDNRDN HWD EHUWDNR HXVNDOWDVX
QDUHQLQGDUJDUULELKXUW]HQ¬  
¬   +DOD HJLQ RKL GXWH HWD KRUUH]D] JDLQHUD HPHQGLR]NR JL]DUWHLQGDUJDUULDN L]DQ RKL
GLWX]WH VDUUL HVNXHUDQ DGPLQLVWUD]LRD ODQPXQGXD HWD NRPXQLNDELGHDN EHVWHDN EHVWH (XURSDNR
NRQWHVWXQDJXVLDQ
¬   *LSX]NRD L]DQD GD HVNXHUDQ GLWXJXQ GDWX JX]WLHQ DUDEHUD DPDKL]NXQW]DUHQ EHODXQH]
EHODXQHNR WUDQVPLVLRDUL ;; PHQGHDQ RQJLHQ HXWVL L]DQ GLRQ OXUUDOGHD +RU HUH QHNH] RUGHD
XPHWDNR KL]NXQW]DUL EL]LULN HXVWHQ ]LRWHQ HXVNDOGXQDN H] ]LUHQ KDVWHNR DGLQH] EHUH]LNL JD]WH
(VNRODNHWD]HUHH]]LUHQRURKDUSUHVWDWXHQDN.DWHJRULDVR]LRSURIHVLRQDOHQDOGHWLNH]LQHVDQ]LWH
NHHQ RUREDW GLUXVDUUHUD] RSDURHQHNRDN ]LUHQLN /DEXU ELOGX] JL]DUWHPROGH EHUULWLN XUUXQ JHUR
HWDED]WHUWXDJR JHOGLW]HQDUL]HQHXVNDOGXQDVNR,NXVKRUULEXUX]NRELEOLRJUDILDHVSH]LDOL]DWXD
¬   .DOHNR KDUDNLQ HWD WDEHUQDUL IDEULNDODQJLOH HWD NDPLRODUL DVNR KRUUHODNRDN ]LUHQ
HWRUNL] $UH QDEDUPHQDJRD ]HQ IHQRPHQR KRUL DSDL]HQ HWD IUDLGHHQ DUWHDQ NDOHJLURNR ©HXVNDO
WDVXQKDUURELDªRVDW]HQ]XWHQKRULHN JX]WLHNKDLQEDWHDQ
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E  $UQDVJXQH KRULHWDWLN NDQSRUD HUH EL]LULN MDUUDLW]HQ ]XHQ HXVNDUDN KDQ
EDLQRDKXOGXDJRHJRQDUUHQ+DODJHUWDW]HQ]HQKDVWHNRXGDOHUULHUGDO
GXQGXHWDNR KDLQEDW DX]R HWD EDVHUULWDQ %DLWD KLULEXUXDQ HUH 'RQRVWLD
EHUH PHQGHDQ KDUWXD ]XHQ HUGDUDN ]HKDUR EDLQD $OW]DQ HWD $LHWHQ
$xRUJDQ HWD ,JHOGRQ HXVNDUD]NR MDUGXQD DVNL EL]LULN ]HJRHQ $QW]HUD
JHUWDW]HQ ]HQ %L]NDL*LSX]NRHWDNR KLUL HWD KHUULEXUX LQGXVWULDOL]DWXHQ
JHUULEXHOWDNR EDVHUULHWDQ HWD ]HQEDLW DX]RWDQ HW[HDQ HWD DX]RDQ EHUH
OHNXDL]DWHQVHJLW]HQ]XHQHXVNDUDN(XVNDUD]NREL]LPRGXKRUUHNEHUH
HUDJLQD ]XHQ JDLQHUD NDVXDQ NDVXNR KHUULEXUXDQ HWD DUH KLULEXUXDQ
EHUWDQ$VNLGDEHUWDNRPHUNDWXD]RNHWDQ]HUJHUWDW]HQ]HQLNXVWHD¬  
(XVNDUDN EL]LULN MDUUDLW]HQ ]XHQ RUR KDU KDQKHPHQJR IHULDHJXQHWDQ
HUH EDL DVWHURNRHWDQ +HUQDQLQ 7RORVDQ 2UGL]LDQ  HWD EDL DOGLDQ
EHKLQJRHWDQ =XPDUUDJDQ 6DQWRPDVHWDQ KDQKHPHQ  %HUH OHNXDUL
HXVWHQ ]LRQ HXVNDUDN RUREDW RKLNR HOL]NL]XQHWDQ IHVWDJLURDQ HWD
KDLQEDW KHUULNLUROHWDQ %L]LULN MDUUDLW]HQ ]XHQ NDOHJLURWLN KXUELODJRNR
DX]R HWD EDVHUUL DVNRWDQ (XVNDOGXQMHQGH KRUUHN NDOHNDOHDQ ]LWXHQ
MDUGXQJXQH HWD KDUUHPDQVDUH WUDGL]LRQDOHWDQ HUH EDL PHUNDWXDQ HWD
WDEHUQDQ EHKLQLN EHKLQ ©EHUH OHNXDª ]XHQ HXVNDUDN /HNX PXJDWXD
EDLQD RKDUJDUULD KDLQEDW WDEHUQDWDNR ]HUELW]DUL L]DWHNR HXVNDUD] MDNLQ
EHKDU]HQde facto'RQRVWLDNR3DUWH]DKDUUHDQ
F  .DOHNR HXVNDUDHUGDUHQ NRQWXD H] ]HQ MDUGXQJXQH KRULHWDUD PXJDWX
(XVNDUDHUGDUHQ JL]DUWHPROGDHUD WUDGL]LRQDOHDQ ©EHUHDN H] ]LWXHQª
HVSDUUXHWDQ HUH EXUXD MDVRW]HQ KDVL ]HQ HXVNDUD XQH EDWHWLN DXUUHUD
*RLDQ D]DOGXWDNR GLJORVLDJDOW]HD] HWD OX]H]DEDOHNR PLQW]DOGDNHWD]
JDLQHUD KRUL L]DQ ]HQ DOGH DVNRWDWLN EHJLUDWXWD HWLN HUD DU
WHNR EHUULNXQW]D QDJXVLD %LOERQ HWD EHUH]LNL 'RQRVWLDQ HWD EHUH
MLUDEXHOWDQ JHUR HWD HUGDO JLURDQ PXUJLOGXDJR EL]L DUUHQ JRJRU HXWVL
QDKL L]DQ ]LRQ EHUH OHKHQ KL]NXQW]DUL EHUWDNR KDLQEDW HXVNDOGXQHN
.DOHJLURKRUUHWDQHXVNDUDJDOGXNRH]ED]HQMDWRUWDVXQHWQROLQJXLVWL
NRDUHQ ©D]NHQ KRQGDNLQHLª HXVWHD H] ]HOD DVNL LNXVL ]XWHQ HXVNDOGXQ
NDOHWDUKRULHN=HJRHQDULHXVWHQVDLDW]HD]JDLQHUDEL]LHVSDUUXEHUULDN
LUDED]L EHKDUUD ]HJRHOD DOHJLD HUGDUDN LWRNR H] ED]XHQ HXVNDUD
(XVNDOW]DOHWDVXQDN LQGDU EL]LD KDUWX ]XHQ NDOHWDU KRULHQ DUWHDQ HXV
NDOJLQW]DUHQ JXUSLODUL PROGH EHUUL] HUDJLWHQ KDVL] (XVNDUD DKD]WX
VDPDUULN HGR DXUUHNR EHODXQDOGL HW DQ JDOGXD ]XHQ HUGDO HOHEL GXQ
DVNRW[R¬  ELOGX]HQJDLQHUDHXVNDOJLQW]DKRUUHWDUD¬  -DWRUWDVXQ
¬   'RQRVWLDNR %UHW[D HVDWH EDWHUDNR HXVNDUDHUGDUHQ SDUH] SDUHNR MDUGXQJXQH DSDUWD
]HQDVWHDQVHLHJXQ(XVNDUD]HJLWHQ]XWHQWUDWXDQEDVHUULWDUVDOW]DLOHHNHWDNDOHWDUHXVNDOGXQHN
HWDHUGDUD]HJLWHQ]HQHXVNDUDULNH]]HNLWHQ©VHxRUHNLQª$QW]HUDEDLQDDKXO[HDJRJHUWDW]HQ]HQ
DUUDQGHJLDQ
¬   %DLWDD]NHQ RUGXNR KDLQEDWHWRUNLQ HUH XQH EDWHWLNDXUUHUD
¬   $VNRNDLWRUWXL]DQGXHXVNDOW]DOHJLURKRUUHQL]DHUD©WUDQVEHUWVDODª,NXVHVDWHEDWHUDNR
$JXLUUH (OXVWRQGR   *$85 WDOGHD   HWD 6LDGHFR(XVNDOW]DLQGLD   *DUDL KDUWDNR
LNXVSHJL]DEDODUHQVLQWHVLPRGXNRDGHODNRDQKRQDNRKDXHPDQOLWHNHDGLELGHJLVD©6LQFDHUHQOD
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HWQRNXOWXUDOD HWD PRGHUQL]D]LR HNRQRWHNQLNRD X]WDUWX] H] ©EDW DOD
EHVWHª DXNHUDWX] HXVNDUD]NR EL]LELGH EHUULD HUDWX HWD HONDUODQHDQ
]DEDOGX QDKL L]DQ ]XHQ¬   HXVNDOJLQW]D KRUUHN (XVNDUD]NR KDUUH
PDQVDUH EHUULDN HUDWX ]LWXHQ KRUUHWDUDNR KL]NXQW]DUL KDLQEDW DSOLND
]LRJXQHELODWX]HW[HWLNNDQSRUDPXVLNDHWDNDQWXDGDQW]DWDOGHDHWD
PHQGLLUWHHUDSRHVLDHWDHOHEHUULDOX]H]DEDOHNRDOIDEHWDW]HVDLRDHWD
EHUH]LNL HVNROD LNDVWROD +L]NXQW]D EHUD HUH HV]HQDULR EHUUL KRUUHWD
UDNRHJRNLW]HQVDLDWX]LUHQHXVNDOW]DOHRNXUUDWVKDQGLDNHJLQ]LWX]WHQ
HJRNLW]HODQ KRUUHWDQ EHUH]LNL HXVNDO LGD]OH HWD HXVNDODUL EDW]XN
'HGLND]LR KRUUHQ IUXLWX GXJX DVNL QHXUUL ]DEDOHDQ HJXQJR HXVNDUD
EDWXDEDWH]HUHEHUHDUNLWHNWXUDQDJXVLD¬  
F (
 NLPHQ KRULHN JX]WLDN HWD EHVWH DVNR HUQH ]LUHQ HWLN DXUUHUD
HXVNDUDHWDHXVNDONXOWXUDLQGDUEHUULW]HNRVDLRRVRDUHQDOW]RDQ(VSD
UUX] HWD HUDJLQH] DVNL PXJDWXDN ]LUHQ HNLPHQ KRULHN JL]DUWHDUHQ RU
GDLQVDUL QDJXVLHQ DXUUHDQ H]HU JXW[L ]H]DNHWHQ HSH ODEXUUHUD EHJLUD
GHVRUHNDLQWHUOLQJXLVWLNRDEHUGLQW]HNRHWDHXVNDUD]NRhabitat babestua
HUDWXHWD]DEDOW]HNR0RPHQWXNRRGROLVXUW]HHWQROLQJXLVWLNRDULIUHQRD
MDUW]HQ ]LRWHQ RUGHD HNLPHQ KRULHN SDUWH] EHKLQW]DW HXVNDUD]NR KD
UUHPDQVDUH EHUULDN HUDW]HQ ]LWX]WHQ NDOHJLURDQ HWD EHODXQH] EHODX
QHNR WUDQVPLVLRELGHD LQGDUW]HQ ]XWHQ QRQDKL (XVNDOW]DOHWDVXQ PR
GHUQRDUHQELGHUDJDUULWDVXQIDNWXDODHUDNXVWHQ]XWHQDOGLEHUHDQJDUDL
EDWHNR]HQEDLWDXUUHLULW]LHXVNDOJDOJDUULHNLQDUHQHNLQD]LQGDUJDEHWX]
HWDEHODXQDOGLEHUULDUHQHXVNDOKD]LDHUHLWHQODJXQGX]
G  .DOHJLURDQ RLQDUUL]NR HGR KRUWLN JRUDNR HVNRODPDLOD EDWHQ MDEH
]LUHQ KHUULWDUUHQ DUWHDQ LQGDUWX ]HQ EDWH] HUH HXVNDOJLQW]D KRUL +L]
NXQW]D ]DKDUUD HWD NXOWXUD PRGHUQRD X]WDUWX QDKL L]DQ ]LWXHQ HXVNDO
GXQMHQGH KRUUHN (XURSDNR HWD PXQGXNR JHUWDNDULHQ EHUUL ED]XHQ
KDLQEDWHDQ HWD EHUULNXQW]D KRULHQ LOGRWLN HUDWX QDKL L]DQ ]XHQ EHUH
DKDOHJLQD (XVNDUD LQGDUEHUULW]HNR VDLR XUEDQR EHUULDN H] ]XHQ EHV
WDOGH JHUUD DXUUHNRDUHNLQ ORWXUD ]X]HQ KDQGLULN MHQGH JD]WHD ]HQ
JHKLHQEDW HWLN DXUUHUD HXVNDOJLQW]DQ NDWLJDWXD DXUUHNRHQ HVDQ
HJLQDN DVNL QHXUUL PXJDWXDQ H]DJXW]HQ ]LWXHQD¬   HWD EDWH] HUH
DXUUHNRHNHJLQGDNRD]DVNLLULW]LHWVLD]XHQD¬  
PHWDItVLFDDILUPDFLyQGHOHXVNHUDFRPRHVHQFLDQDFLRQDO « HVFUHFLHQWHKR\FRPRORKDVLGRHQ
RWUDVpSRFDVXQFHUUDUILODVGHOSXHEOR²GHORVTXHORKDEODQ\GHORVTXHQRORKDEODQ²HQODOXFKD
SRUVDOYDUOR\SRUGHVDUUROODUOR -5DPyQ5HFDOGHLQ1LQ\ROHV 
¬   %HQLWR /HUW[XQGLN NDQWX] HVDQJR ]XHQH] ©EL]L EHUUL EDW HPDQª QDKL ]LW]DLRQ ©PHQ
GLDQODKDUDUWHDQH]LQEL]LULNª]HJRHQORUHW[RDUL
¬   6DLRKRUUHQ QRQGLN QRUDNRD] MDEHW]HNRLNXV DGLELGH]/DUUHVRUR  
¬   -R[H$]XUPHQGLUHQHVDQHDQ©JXUHJD]WHULDUHQW]DWde faktoPXQGXDEHUHNLQHGREHUHQ
JXUDVRHNLQKDVLEDOLW]DEH]DODWVX]HJRHQKHUEHVWHDNEDNDUULN]LUXGLHQOHKHQDJRNRDª $]XUPHQGL
 
¬   2UR KDU HWVLD HWD ]HQEDLWHWDQ JXW[LHVSHQ QDEDUPHQHNRD $XUUHNR EHODXQDOGLDN HJLQ
GDNRJHKLHQDRNHUUDLUXGLW]HQ]LW]DLRQHXVNDOW]DOHPXOW]RKRUUL0LW[HOHQDUHQDLWRUPHQPLQJRWVH]
HVDWHNR©H[ND[W]DWKDUWX JDLWX]WHHWDNLWWRª
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H  %L]NDLDQHWDEDWH]HUH*LSX]NRDQJHUWDWX]HQNDOHJLURNREXUXMDVRW]H
HWQRNXOWXUDO KRUL¬   %HUWVRODULW]D EHUULUR ]DEDOW]HQ HWD DVHQWDW]HQ DUL
]HQ XQHDQ kanta berria VRUWX HWD ]DEDOGX ]XHQ EHVWHODNR DVPR] HWD
EHVWHODNR EH]HULD EDWHQW]DW NDOHNR HXVNDOW]DOHMHQGHDN (XVNDUD LQGDU
EHUULW]HNRVDLRDDKR]NRMDUGXQHUDPXJDWXJDEHJD]WHMHQGHDUHQDOIDEH
WDW]HODQD KDUWX ]XHQ [HGH EHVWDOGH $OIDEHWDW]H KRUUHWDQ RLQDUULWX] OL
WHUDWXUDEHUULDD]DOH]HWDPDPL]EHUULDLQGDUWX]XHQ$OGL]NDNRSUHQWVD
HWD EHUH]LNL HXVNDO HVNROD ELU VRUW]HQ ]DEDOW]HQ HWD JDUDW]HQ VDLDWX
]HQ(XVNDUD]NRJL]DUWHXUEDQREHUULEDWLDWHDN]DEDOGXQDKLL]DQ]L]NL
RQ HNLPHQ KRUUHN JX]WLDN VLQERORJLD] HWD HJLWH] (] ]HQ EDWHUH ODQ
HUUD]DHVNXDUWHDQ]XHQD(XVNDUDHUGDUHLEXUX]NRLULW]LDNJRJRUSRODUL
]DWXULN]HXGHQRURKDU(XVNDOGXQMHQGHKRUUHNEHUHODQOHNXHWDJDUD
SHQJXQHDXNHUDWX]XHQNDOHJLURDQEHUH]LNLHUUR]DEDODN]LWXHQHXVNDO
GHWUDNWRUHHQLNXVSHJLDN*LURDOGDUWHQDKDVLKRUUHWDQKDVL]LW]DLRQ
LQJXUXWLNDXUUHUDHXVNDOJLQW]DUHQJXUSLODULEHUULURHUDJLWHQ
(UGDUDUHQHUUHLQX]HQNDOHJLURDRURKDU$OGDNHWDKDQGLDNJHUWDWXL]DQLN
HUH D]NHQ KDPDUNDGHWDQ WDUWH HGR HWHQ KDQGLD ]HJRHQ HXVNDUDHUGDUHQ
HUDELOHUDQ PHQGL]RNRQGRHWDNR EDVHUULHWDWLN KDVL HWD KLULEXUXHWDUD Etendura
KRUL EDW ]HWRUUHQ JRUDJR D]DOGX GXJXQH] NDOHEDVHUUL GLNRWRPLDN EHUHNLQ
]XHQ RLQDUUL GHPROLQJXLVWLNRDUHNLQ HXVNDOGXQMHQGHDUHQ NRQW]HQWUD]LR HGR
GLVSHUWVLRPDLODUHNLQHWDXUEDQL]D]LREHUULDNHUDJLQGDNRSDXWDVR]LRNXOWXUDOH
NLQ+RUUHNJX]WLDNHUDJLQEL]LD]XHQPLQW]DMDUGXQDUHQOHNXDQOHNXNRJL]DUWH
PROGDHUD QDJXVLDQ /HNX EDWHDQ HXVNDUD] HJLWHQ ]XHQDN HUGDUD] HJLWHQ ]L]XQ
EHVWHDQVRODVNLGHHXVNDOGXQLNHVNXHUDQH]]XHODNRHGR©KDODNROHNXWDQKDOD
NR VRODVNLGHUHNLQ KDODNR NRQWXDN DVWLQW]HNRª JD]WHODQLD H]LQEHVWHNRD HGR
©EHUH]NRDª ]HODNR (]LQEHVWHNR HGR EHUH]NR L]DWH KRUUHWDQ HXVNDUDHUGDUHL
EXUX]NR LULW]LDN MDUUHUD QDJXVLDN HWD JL]DUWHEL]LW]DQ OX]H]DEDO RQDUWXULNR
MRNDELGHDNHUHNRQWXDQKDUW]HNRDN]LUHQ

I.1.2. Euskara-erdarei buruzko jarrerak
,ULW]L HWD MDUUHUD LNXVSHJL HWD EDOLRLUL]SHQ GLIHUHQWHDN VRUW]HQ ]LWXHQ
HXVNDUDHUGDUHQHJRHUDKRUUHN,ULW]LGLIHUHQWHDNHWD]HQEDLWHWDQDXUUH]DXUUH
NRQWUDMDUULDN+LUXMDUUHUDHGRLNXVSHJLQDJXVLDLSDWXNRGLUDKHPHQEHUH]KRUL
EDLQRNRQSOH[XDJRD]HQJRJRJLURDUHQRLQDUUL]NRDUGDW]DNQRODEDLWODEXUELOGX
QDKLULN
a) Euskaltasun xaharkituaren kale-ikuspegi estereotipatua (UGDUD]NR
NDOHWDU HXVNDOGXQDN QRODEDLW HVDWHNR vascoDN NRSXUX] HWD SRVL]LR VR]LDOH]
QDJXVL]LUHQ($(NRKLULEXUXHWDQHWDKHUULEXUXDVNRWDQ(UGDUD]NRMDUGXQDUHQ
¬   5LNDUGR$UUHJLUHQILJXUDSDUDGLJPDWLNRDGDKDLQEDWHQXVWHDQEXUXMDVRW]HVR]LRNXO
WXUDODUHQJDLKRQL GDJRNLRQH],NXV 7RUUHDOGD\
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QDJXVLWDVXQQXPHULNRHWDVWDWXVPDLODNRKRUUHNLNXVSHJLH]NRUUDHUDQWVLD]LRQ
KDQKHPHQ HXVNDUD]NR MDWRUWDVXQ residualKRQGDNLQH]NRDUL %DL KHPHQ
($(NRNDOHJLURDQEHUH]LNLHWDEDL OHKHQDJRWLN (VSDLQLDRVRDQ(VWHUHRWLSR
MDNLQDRVDWXD]HJRHQ(VSDLQLDQHXVNDOGXQ©OHLDOEDLQDJL]DJDL[RDª](VWHUHRWLSR
KRULDVNLEDUQHUDWXD]HXNDWHQEHUWDNRvasco-euskaldunHNHUHH]EHWLEDLQDEDL
VDUUL (UGDUDN PHQGHDQ KDUWX JDEHNR HXVNDOGXQ MDWRUUD Pello Kirten, Chomin
del Regato HWD DQW]HNR LUXGLHNLQ ORW]HQ ]LWXHQ LNXVSHJL KRUUHN %DL EDW]XHQ
HWD EDL EHVWHHQ DUWHDQ EDVHUULWDU H]MDNLQDUHQ LNXU ELKXUWXULN ]HJRHQ HXVNDUD
GHIL]LW QDEDUPHQH] PDUNDWXULN DJHUL ]HQ KRUL GHODHWD HXVNDOGXQ MDWRUUHQ
HJXQHURNRKL]NHUD HWDKL]NHUDKRUUHQELGH]NRNXOWXUD ¬  %D]HJRHQHVWHUH
RWLSR KRUUHWDUDNR RLQDUUL REMHNWLERULN $GLQH] ]DKDUUHQDN IRUPD]LR] DUORWHH
QDN GLUX] HVNDVHQDN HWD EL]LPRGX] ]DKDUNLWXHQDN ]LUHQ DVNRWDQ EDW]XHQ OR
WVDJDUULHWDDVNRUHQLUULHUDJLOHHUGDUD]RQGRHJLQH]LQLNNDOHDQHWDODQWRNLDQ
QDEDUPHQW]HQ]LUHQHXVNDOGXQJL]DJDL[RDN¬  Pellokirten-en eta Chomin del
Regato-UHQ DQW]LN H] ]LW]DLHQ IDOWD DVNRWDQ HXVNDOGXQ HOHEDNDU HGR HXVNDO
HOHELGXQKRULHLEHUDLHN]LUHQVDUULNDOHJLURHUGDOGXQHNRSREUHDUORWH[DKDU
H]MDNLQ QDJXVLDN¬   %HVWHODNR HXVNDOGXQHN EL]LDQ DXUUHUD HWD JL]DUWH
statusHDQJRUD HJLWHQDVPDWX]XWHQHNHUGDUD]LNDVLD]XWHQDVSDOGL¬  
¬   .RQWXDRVRDW]HWLN]HWRUUHQEHUH]JRJRUDWX&HUYDQWHVHQvizcaíno IDPDWXDHWDLUDNXU
RUR KDU /HJDUGDUHQ Lo vizcaíno en la literatura castellana -RHUD KRUL LQGDUEHUULWXULN SOD]DUDWX
]HQ(UUHVWDXUD]LRJDUDLDQWLNDXUUHUD.RQWXDQKDUW]HNRDNGLUDDGLELGH]3HGUR/DtQ(QWUDOJR
EDWHQNRD]DOSHQRN «¢&yPRROYLGDUODWDQGHJUDGDQWH\UHLWHUDGDDSDULFLyQGHODSURYLQFLD
VREUHODVWDEODVGHODHVFHQDPDGULOHxDHOFDWDOiQHOJDOOHJR « \HOYDVFRGHJXDUGDUURStDTXH
GXUDQWH PHGLR VLJOR KDQ KHFKR UHtU JUXHVD \ HQYLOHFHGRUDPHQWH DO S~EOLFR PHGLR GHO VDLQHWH \
HOJpQHURFKLFR"(OGtDHQTXHVHDFLHUWHDXWLOL]DUFRPRGRFXPHQWRVRFLROyJLFRHOWHDWURHVSDxRO
GH ORV FLQFXHQWD DxRV TXH WUDQVFXUULHURQ HQWUH  \  HV SRVLEOH TXH GHVFXEUDPRV OD UDt]
GH PXFKRV HSLVRGLRV GH QXHVWUD KLVWRULDª LQ 1LQ\ROHV    ,NXV RUREDW 9LFHQWH $ORQVR
=DPRUDUHQ NR DLWRUSHQDN LQ 1LQ\ROHV    ©6H DFRVWXPEUDURQ «  D FRQVLGHUDUVH
VXSHULRUHV 0HWD TXH VH SHUVHJXtD QR H[DOWDQGR ODV YLUWXGHV GHO PDGULOHxR VLQR GHVWDFDQGR ORV
GHVDFLHUWRVGHOSURYLQFLDQR'HDKtHVDQXWULGDSURFHVLyQGHJDOOHJRV « FDWDODQHV  TXHVDOHQ
HQWUHORVPX\DFLFDODGRVYHUVRV SDUD KDFHUUHtU DO DXGLWRULRD EDVH GH HVW~SLGRV SUHMXLFLRVª
¬   $VNL IHQRPHQR H]DJXQD GD KRUL KHPHQGLN NDQSRUD HUH ,NXV DGLELGH] 1LQ\ROHVHQ
D]DOSHQDN  ª/DVGLILFXOWDGHVSDUDXWLOL]DUHOLGLRPDVXSHULRU + SRUSDUWHGHOFDPSHVLQD
GR R GHO SHTXHxR EXUJXpV TXH FDPELDQ GH OHQJXD UHVXOWDQ OyJLFDPHQWH XQ REMHWR FRQVWDQWH GH
EXUOD SDUD ODV FODVHV FDVWHOODQL]DGDV DXWyFWRQDV \ SDUD ODV FDSDV SRSXODUHV DOLHQDGDVª +RUWLN
HUDWRUULDGLUXGL]HQEDLWHWDQautoodioGHODNRDNHUH$OGL]EHVWH]HQEDLWHWDQ6LDGHFR(XVNDOW]DLQ
GLDN    DLSDW]HQ GXHQ NDVXDQ DGLELGH] EXUOD H] EDLQD EHOGXU ILVLNRD L]DQD RPHQ GD DX
WRJRUURWRKRUUHQPRWLERQDJXVLD
¬   (JLDUHQHUGLD]HQKRULHWDEHVWHHUGLDKRULEH]DLQNRQWXDQKDUW]HNRD]HQQRVNL
LQJXUXWLN DXUUHUD EHUWDUD HWRUULWDNR HUGDOGXQ HWRUNLQ DVNR HUH DVNL PDLOD DSDOHNRD ]HQ HVNDOD
VR]LRSURIHVLRQDODULHWDHVWUDWLILND]LRVR]LDODUL]HJRNLRQH]%DVHUULWDUHXVNDOGXQSHWRKRULHNEH]DLQ
PDLOD DSDOHNRD HGR DSDODJRNRD %XVWLQW]DN HWD DEDUUHN DUJL D]DOGXD ]XWHQH] HWLN DXUUHUD
EDWH]HUHWLNHUDHWRUULWDNRLQPLJUD]LRPDVLERDHUHQHNH]HVDQ]LWHNHHQRVRJRLPDLOD
NRD ]HQLN =HQEDLWHQ HVDQHDQ .DWDOXQ\DNRD EDLQR IRUPD]LRPDLOD KDQGLDJRNRD ]HQ RUR KDU
($(NRLQPLJUD]LRD(VNXHUDQGDXGHQGDWXDSXUUHNDUJLHUDNXVWHQGXWHKDOHUHKL]NXQW]DHUDEL
OHUDUHQHWDHVWUDWLILND]LRVR]LDODUHQDUWHNRKDUUHPDQELGHDDVNL NRQSOH[XD]HOD
¬   2QGR DVNR LNDVLD ]XWHQ KRULHN GHVNXLGR] HUH ©WX \D VDEHVSXHVª HGR ©RQW]H FRVDV
SDUD YHU KHPRV QDVLGR\ª PRGXNRULN H] HVDWHQ /RUWX HUH ORUW]HQ ]XWHQ KDLQEDWHDQ VDLDWXDUHQ
VDLDWX]HXVNDO dejeD HUH HVWDOW]HQ
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(XVNDUDUHQ HWD HXVNDO NXOWXUDUHQ  HVWLJPDWL]D]LRD HUDJLWHQ ]XHQ DVR
]LD]LR KRUUHN H]LQEHVWHDQ¬   0XQGX PDUNDWXD ]HQ HXVNDOGXQ KRULHQD
kaletar vascoHNEHUHQVHPHDODEHQW]DWKREHWVLULN]XWHQELKDUHW]LNRJL]DUWH
HUHGXWLN NDOHJLURDQQDJXVLWXULN]HQLUXGLNROHNWLERWLN RVRXUUXQJHOGLW]HQ
]HQ 0DUMLQDOLD HWQRNXOWXUDODUHQ VLQEROR ELKXUWXULN ]HJRHQ HXVNDUD KLULWDU
HUGDOGXQ GX  KRULHQW]DW %DVHUULD HWD KRUUHQEHVWH] HXVNDUD]NR MDUGXQJXQH
MDWRUUD NDQSRWLN LNXVWHQ ]XWHQ HUUHVSHWX] DLSDW]HQ ]XWHQHDQ HUH NDOHNR
vasco gehienHN0aitechu mia PRGXNRDNHUGDUD]NDOHWDUHUGDOGXQHQJR]D
JDUUL NDQWDW]HQ ]LUHQ NDQWXNR EDVHUULEL]LD H] ]HWRUUHQ EDW EHUHQ EL]L
SURLHNWXHNLQ .DQSRWLN EDQDOHUUR HWQRNXOWXUDODUHQ EHVWH DOGHWLN HUDWXD
]HJRHQ vasco-HQ PXQGXLNXVNHUD (W[HUDNR QRUEHUDUHQ SURLHNWX IDPLOLDU
HWDNROHNWLERUDNRH]]HQKLULWDUvasco JHKLHQHQDUWHDQHXVNDUDUHQEHKDUULN
LNXVWHQ ©6H GLJD OR TXH VH GLJD HO YDVFXHQFH QR HV \D KR\ HQ GtD XQD
QHFHVLGDG 'HEHPRV FRQVHUYDUOR SRUTXH HV DOJR QXHVWUR DOJR TXHULGR XQD
KHUHQFLD VDJUDGD GH QXHVWURV SDGUHV \ XQ JUDQ WHVRUR FXOWXUDO QR VyOR SDUD
QXHVWUR SXHEOR VLQR WDPELpQ SDUD ORV GHPiV 3HUR QHFHVDULR SRU VXHUWH R
SRU GHVJUDFLD QR OR HV +D\ TXH VHU UHDOLVWDVª DLSDPHQD HWD KRUUHQ NRQ
WUDNR DUJXGLRELGHD LQ $JXLUUH (OXVWRQGR    VascoHXVNDOGXQDN
H] ]HXGHQ HXVNDUDUHQ NRQWUD EDLQD EHUDLHQ HJXQHURNR PLQW]DMDUGXQDN
JD]WHODQLD ]XHQ DUGDW]
b) Euskara arrisku-iturri %D]HQ KDQKHPHQ JRLNR LNXVSHJL KRUUH]D]
JDLQHUD HXVNDUD HWD HXVNDO NXOWXUD DUH XUUXQDJRNR SHUVSHNWLED] MX]NDW]HQ
HWD JDLW]HVWHQ ]XHQLN 1D]LRHVWDWXDUHQ EDWDVXQ SROLWLNRRSHUDWLERD HUDEDW
ORUWXD ]HODULN KRUUHQ SDUHNR EDWDVXQ VR]LRNXOWXUDOD ORUWX DKDO L]DWHNR HUD
JR]SHQODUULD]HQHXVNDUDKDLQEDWQRUEDQDNRHWDLQVWDQW]LDUHQW]DW,QWHJUD
]LR SROLWLNRRSHUDWLERDUHQ LNXVSHJLWLN DUULVNXJDUUL VHQWLW]HQ ]HQ HXVND
UD¬   DUULVNX SRWHQW]LDO HGR HUUHDO EDLQD DUULVNX *HUUDJDUDLDQ HWD
JHUUDRQGR EL]LDQ DJHUWX ]HQ JDLW]HVSHQLNXVSHJL KRUL JRUGLQHQ¬   .DOWH
JDUUL MRW]HQ ]XHQ KDODNRN HXVNDO KL]NXQW]DUL HWD EHUWDNR NXOWXUD EHUH]LDUL
HXVWHD¬   =HQEDW HWD HXVNDUD DKXODJR JDOGXDJR HWD LWRDJR KREH 
LQJXUXWLN DXUUHUD KDLQEDWHQ HVDQHDQ EHVWH JLUR EDW KDVL ]HQ KDQKHPHQ
¬   ©8QR GH ORV SURFHVRV SVLFROyJLFRV D TXH YD XQLGR HO FDPELR GH LGLRPD FRPR H[SH
GLHQWHGHODVFHQVR VRFLDOª 1LQ\ROHV 
¬   HXVNDUD HWDRUR KDU JD]WHODQLDUHQKL]NXQW]DHGR ©GLDOHNWRªOHKLDNLGHDN
¬   ©(Q OD XWLOL]DFLyQ GH ORV GLDOHFWRV SRU OD JHQWH U~VWLFD KD\ XQD H[DOWDFLyQ GH OD DOGH
DQHUtD HV DOJR DVt FRPR SDVHDU SRU HO DVIDOWR FRQ XQD ]DPDUUD R OLPSLDUVH ODV PDQRV HQ XQD
VRSHUD(VGHFLUWRGRVORVDFWRVTXHODVSHUVRQDVHGXFDGDVWLHQHQSURVFULWRV  3RUORWDQWRKD
GH VHU OD FLXGDG FDVWHOODQL]DGD  TXLHQ HQ HVFXHOD S~OSLWR \ EDQGR LPSRQJD D OD PRQWDxD XQD
PDQHUD LOXVWUH GH H[SUHVDUVH SXHV QR VHUtD DGPLVLEOH PiV TXH EDMR XQD LQIOXHQFLD VHSDUDWLVWD \
PDVyQLFDFRPRKDRFXUULGRHQ « 9L]FD\DTXHIXHUDHOPRQWHTXLHQSUHWHQGLHUDLPSRQHUDOD
FLXGDG VX UXGD \ DJULD H[SUHVLyQ « ª / $QWRQLR GH 9HJD ©,GLRPD GLDOHFWR \ MHULJRQ]Dª LQ
Domingo,9,,,  RU
¬   3DULVHQNR(XVNDO0XQGX%DW]DUUHDQDXUUH]DXUUHHWDKR]WDVXQKDQGL]DQDOL]DWX
]HQnazionismoDN )LVKPDQ EHUHNLQ]HNDUUHQHUDJR]SHQODUULKRUL+HUQDQGRUHQDEDWHQHWD
EHVWHKDLQEDWHQ WDUWHDQ0RQ]RQHQ  RUGXNR OHNXNRWDVXQDRVR NRQWXDQ KDUW]HNRDGD



(86.(5$ ² /,,  

]DEDOW]HQ¬   *LUR ODVDLDJRD HXVNDUD HWD NDWDODQD EHUGLQ JDLQHUDNRDN 
HUUD]DJRRQDUW]HQ]LWXHQD*D]WHODQLD]DSDUWHNRKL]NXQW]HNKDODNRHJRQH]LQ
EDW VRUW]HQ ]XWHQ RUGHD JHUR HUH KDLQEDWHQJDQ¬   (UGDUD ]HQ IXQWVHDQ
SUREHW[X]NR vasco PRGHUQRDUHQ NRPXQLND]LRWUHVQD HJRNL QDWXUDOD 1DWX
UDOD HWD KDLQEDWHQW]DW NRPHQLJDUUL EDNDUUD
c) Euskaltasunaren defentsa esplizitua. =DEDO ]HELOW]DQ JRLNR EL LULW]L
KRULHN EDLQD H] JHUR HWD ]DEDODJR =DEDOGXHQDN ]LUHQLN HUH H] ]LUXGLHQ XQH
EDWHWLN DXUUHUD 2QJL D]WHUWX JDEH GDJRHQ SUR]HVX EDWH]  LQJXUXDQ KDVL
HWDHUDELWDUWHDQHXVNDUDUHQHWDHXVNDONXOWXUDUHQDOGHNRMDUUHUDND]DOHUDWX]
MRDQ ]LUHQ JL]DUWHEL]LW]DQ D]DOHUDWX] HWD LW[XUD RVR] KHGDWX] (XVNDOW]DOH
MHQGHDUHQ]DWLRKDUJDUULEDW¬  JHURHWDHVLMHQWHDJRDJHUWX]HQEHUHMDUUHUDHWD
MRNDELGHHWDQ ,QWUXVR PRGXDQ EL]L ]XHQ HUGDUD QDJXVLNL HXVNDOW]DOHMHQGH
KRUUHN (XVNDUD EL]LULN DWHUDNR ED]HQ (XVNDO KHUULWLN NDQSRUD HUDX]L EHKDUUD
]HJRHQJD]WHODQLDKDODLNXVWHQ]LWXHQNRQWXDNHXVNDOW]DOHMHQGHKRUUHQVHNWR
UH PRELOL]DWXHQDN (UGDOHWVDLJR HUDEDWHNR KRUUHQ HVSOLND]LR SRVLEOHDN DVNR
L]DQLNHUHKRQDNRKDXEHKLQW]DWRQGRNRQWXDQKDUW]HNRDGD)DPLOLDQHWDDX
]RDQ KHUULDQ HWD DXUUH] DXUUHNR EL]LW]D DUUXQWHDQ HXVNDUD QDJXVL ]HOD KD]LDN
]LUHQ HXVNDOGXQ KRULHWDULNR DVNR XPHWDQ *HUR NDOHUD MDLWVLWD HGR MDLRWDNR
KHUULDQEHUWDQ HXVNDUDED]WHUW]HQHWDHUGDUDQDJXVLW]HQLNXVLD]XWHQDWVHNDEH
KDQGL]KDOD[HLNXVWHQ]XWHQJHUR]WLNHUHHJXQHUR¬  (UDEDWDKXOW]HQDUL]HQ
HXVNDUD KRUL H] ]HQ EHUDLHN DVPDWXWDNR LSXLQD¬   $UULVNX EL]LDQ H]LQWDVXQ
QDEDUPHQH]LQJXUDWXULN]HJRHQHXVNDOWDVXQHWQRNXOWXUDORVRDKL]NXQW]DEDUQH
¬   ,GD]OH EDWHN EDLQR JHKLDJRN PDWL]DWX GLWX KDOHUH ©JLUR[XDEHW]Hª KRUUHQ QHXUULDN
%DGDJRPRWLERULNXVWHL]DWHNRWHUPLQRRSHUDWLERKXWVHWDQJHUUDRQGRJRUGLQDEDLQR©HPDQNRUUDJRª
L]DQ ]HOD HWLN HUDNR HSHD HUGDUDUHQ ]DEDONXQGHD HWD HXVNDUDWLN JD]WHODQLDUDNR PLQW]DO
GDNHWDEXOW]DW]HNRRUGXDQ(VWDWXDLQGDUWX]MRDQ]HQWDUWHKRUUHWDQEDUQHPHUNDWXDWULQNRW]HQHWD
NRPXQLNDELGHHQ HUDJLQH] EHVWHDN EHVWH HOHDUWHNR KDUUHPDQVDUHD VHQGRW]HQ +RUL JX]WLD GHOD
PHGLR JHUUDRQGRDQ EDLQR EDOLDELGH XJDULDJR L]DQ ]XHQ HVNXHUDQ JL]DMHQGH] GLUXELGH] HWD DQWROD
PHQGX]HUGDUDUHQ]DEDONXQGHDHWDHXVNDUDWLNJD]WHODQLDUDNRPLQW]DOGDNHWDLQGDUW]HNR$XUUHUDJR
HVDQJR GD ]HUEDLW DGLELGH] LUDNDVOHHQ KL]NXQW]DRVDHUD] MDUGXWHUDNRDQ %DGDNLW EHVWHULN GHOD QD
JXVLGDELOHQLNXVSHJLDEDLQDH]GXWXVWHHUDEDWRNHUGDJRHQLNNRQWUDNRD]DOSHQPRGXKRUL
¬   $]WHUW]HQ DUL JDUHQ JDUDLNR JRJRJLUR KRUUHWD] LNXV DGLELGH] 3HGUR /DtQ (QWUDOJR
 OD©PHUDH[LVWHQFLDGHODGLYHUVLGDGOLQJtVWLFDSHQLQVXODUVXVFLWDHQHODOPDGHORV
HVSDxROHVFLHUWDGHVD]yQDIHFWLYDVXVFHSWLEOHGHPXWDFLyQUiSLGDHQSUREOHPDRFRQIOLFWRSROtWL
FRV FXDQGR «  OOHJD D KDFHUVH LQWHQVD \ S~EOLFD «  /D H[LVWHQFLD GH ODV OHQJXDV YHUQiFXODV
SRFR R QDGD LQWHOLJLEOHV SDUD TXLHQHV VyOR KDEODQ HO LGLRPD FRP~Q HV HO SULPHUR \ PiV QRWRULR
GHORVHOHPHQWRVWHQVLRQDOHVGH QXHVWUD GLYHUVLGDGª
¬   (] GD HUUD]D HVDWHQ ©RKDUJDUULª KRUL ]HQEDWHUDLQRNRD ]HQ /HKHQ KLSRWHVL PRGXDQ
RQW]DW HPDQ OLWHNH -RVX 0H]RUHQ WLSLILND]LRVDLRD HWD HXVNDOW]DOHPXOW]R KRUL EHUH ©PLQRUtD
PRYLOL]DGDªUHNLQ NRQSDUDWX PXOW]R ELDN H] GDWR] EDW VHJXUXHQLN EDLQD H] GDELOW]D RVR XUUXWL
HUH 0H]R 
¬   ,NXVL HWD QR]LWX QRUN EHUH DPDKL]NXQW]D HGR EHUHD H] L]DQ DUUHQ EHUWDNR ©EHWLNRª
KL]NXQW]D  KHUULDQ ED]WHUW]HQ HWD JDOW]HQ LNXVWHD H] GD H]LQEHVWHDQ MDUUHUD HEDOXDWLER QHXWUDOD
HUDJLWHQ GXHQD $UH JXW[LDJR JDOHUD KRUL DJLQSLGH]NR DVPR DUJL] ]XUNDL]WXD GDWRUUHQHDQ HWD
DJLQSLGHKRUUHNKHUULWDUUHQJRJRQDKLDNRQWXDQ KDUW]HQH] GXHQHDQ
¬   (W[HDQ EHUWDQ ODQ L]DWHQ ]HQ NDOHDUHQ HWD HVNRODUHQ HUDJLQDUL DXUUH HJLQH] QRUEHUH
VHPHDODEHNHXVNDUDULEL]LULNHXVWHNR (XVWHQ ]LW]DLRQEDLQDNRVWDWD
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$UULVNXHWDH]LQWDVXQKRULJX]WLDDGLHUD]WHQ]XHQHUGDUDNHXVNDOGXQ HWDHUGDO
GXQ HXVNDOW]DOHKRULHQW]DW©JDX]DNEHUHELGHWLNMRDQL]DQEDOLUDªLQRL]JHUWD
WXEHKDUH]]XNHHQNDOWHDDGLHUD]WHQ]XHQHUGDUDUHQ]DEDONXQGHDNOHKHQLNHWD
EHKLQ
(XVNDUDUHQ DOGHNR KHUULWDU JX]WLDN H] ]LUHQ KDLQ LNXVSHJL ]RUURW]HNRDN
Continuum ]DEDOD ]HJRHQ HXVNDOW]DOHHQ DUWHDQ HUH HXVNDUDHUGDUHL EXUX]NR
MDUUHUHWDQ¬   (XVNDOW]DOH JX]WLDN H] ]LUHQ KL]NXQW]D EDNDUUDUHQ DOGHNR +L
ULWDUDVNRNH]]XHQHXVNDUDUHQGHIHQWVDHUGDUDUHQJDOHUDUHNLQORW]HQ+L]NXQ
W]DELHWDQH]EDNDUUHDQRLQDUULWXWDNREL]LPRGXEHUULDQDKL]XHQHXVNDOW]DOHHQ
EHVWH PXOW]R KRUUHN +DOD QDKL ]XHQ LULW]L PRGXDQ HWD EDWH] HUH KDOD ]LKDU
GXHQ HJXQHURNR EHUH SUDNWLNDQ HXVNDOW]DOH HOHELGXQ JHKLHQHQW]DW DWULEXWX
EDOLRWVXDELKXUWXULN]HQJD]WHODQLDHWDKRULHWDULNRKDLQEDWHNKDOD[HEDOLRHVWHQ
HUH ]XHQ HVSOL]LWXNL %HJLHQ ELVWDNR HWRUNL]XQHDQ H] H]LQEHVWHDQ XUUXQ
XUUXQHNRIRUPXOD]LRLGHDOHWDQ H]LQEHVWHNRWUHVQD]XHQJD]WHODQLDKL]NXQW]D
KRUUHWDQ DOIDEHWDWXD ]HJRHQ EHWL HWD NRVWD HJLWHQ ]LW]DLRQ HXVNDOGXQHNLQ HUH
KDLQEDW MDUGXQHVSDUUXWDQ HXVNDUD] HJLWHD (UGDUD] HUUD]DJR PROGDW]HQ ]HQ
EHUWDNR MDUGXQJXQH HWD KDUUHPDQVDUH KRULHWDQ *D]WHODQLDN DWH ]DEDOD LUHNL
W]HQ ]LRQ JDLQHUD HVWDWX RVRUDNR HWD PXQGXNR KDLQEDW OHNXWDUDNR +RUL HUH
plusD ]XHQ H] QRODQDKLNRD JDLQHUD HWD plus KRUL KLSRWHNDW]HNR H] ]HJRHQ
SUHVW(XVNDUDLQGDUWXHJLQEHKDU]HQNRQIRUPHEDLQDHXVNDUDHUGDUHQmodus
vivendi EHUULD HUDW]HD ]HQ KHOEXUX H] HXVNDUD KXWVH]NR (XVNDO KHUULD EHUU 
HUDLNLW]HD %DWHUDELOGX]NR HXVNDOW]DOHWDVXQ HOHELGXQD ]HQ EHUHD H] HXVNDO
HOHEDNDUWDVXQWHUULWRULDO]RUURW]D
d) Jarrera nagusi berriaren adostasun-puntua: euskal eskolaren beharra.
HWLN UD DUWHDQ DJLQWHPROGH ]DKDUUD ELRORJLD] DPDLW]HDUHNLQ
EDWHUDLUDNLQDOGLSROLWLNRVR]LRNXOWXUDOHWDOLQJXLVWLNREL]LDL]DQ]XHQ(XVNDO
KHUULDN2UGXUDDUWHNRLNXVPROGHQDJXVLHNNRQIURQWD]LRHWDDGRVWDVXQELODNH
WDQDEDUPHQDEL]LL]DQ]XWHQ(XVNDOWDVXQ[DKDUNLWXDUHQNDOHLNXVSHJLHVWHUHR
WLSDWXDN ©HXVNDUD EHUGLQ Pellokirten» ]LRHQDN  DW]HUD HJLQ ]XHQ QDEDU
PHQ¬   (XVNDO KL]NXQW]D per se DUULVNXLWXUUL GHILQLW]HQ ]XHQ LNXVPROGHD
HUH DKXOGX HGR LVLOGX  HJLQ ]HQ MHQGDXUUHNR D]DOSHQHWDQ ,NXVSHJL KRULHN
DKXOW]HDUHNLQ EDWHUD DSDUWHNR LNXVJDUULWDVXQD HVNXUDWX ]XWHQ HUD EDWHNR HWD
EHVWHNRSODQWHDPHQGXHXVNDOW]DOHHNEDLHOHEDNDU]RUURW]DNEDLEDWHUDELOGX]
¬   2NHU OHJRNH RUGHD HXVNDUDUHQ DOGHNR MDUUHUD DJHUWX ]XWHQ KHUULWDU JX]WLDN KDLQ
LNXVSHJL ]RUURW]HNRDN ]LUHOD XVWH OXNHHQD Continuum ]DEDOD ]HJRHQ HXVNDOW]DOHHQ DUWHDQ HUH
HUGDUDUHNLNR MDUUHUDQ ]DEDOHUR KRUUHWD] MDEHW]HNR DXNHUD SDUHJDEHD HPDQ GXWH KXUUHQJR XUWHHN
HWDKDPDUNDGHN(XVNDUDHUGDUHLEXUX]NRMDUUHUDNaldeko/kontrakoGLNRWRPLHWDUDELOW]HQGLWX]WHQ
JDOGHNHWDJHKLHQDNDKXOJHUWDWX]LUHQ HWDRUDLQHUHDKXOJHUWDW]HQGLUD ($(NRKL]NXQW]DMDUUH
ren eta commitmentPDLOHQEHQHWDNRHUUHDOLWDWHDDUWH]MDVRW]HNR
¬   (XVNDUDUHQ JL]DUWH EHUULUDNR ELGHUDJDUULWDVXQD DOGDUULNDW]HQ VDLDWX ]HQ EDWHWLN language loyaltyKXUD%HUWDNRSURWRHOLWHDNEHUUL]ezina ekinez egiten DKDOHJLQGX]LUHQ2UGXDQW[H
VRUWXWDNR8=(,EDWHQSURLHNWXD)HUJXVRQHQWHUPLQR]intertranslatabilityUHQHVSDUUXDQVDUOLWH
NHHQDEHWHEHWDQELGHUDJDUULWDVXQLUL]SLGHD]XUNDL]WHUD]HWRUUHQELGH EDWH]
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NR HOHELGXQDN HWD EDL WDUWHELWDUWHNR NRQSURPLVR]NRDN Language loyalty-ren
adaska KRULHN¬  QDJXVLWX]MRDQ]LUHQJL]DUWHDQHXVNDUDUHQEHUH]NRGXLQWD
VXQD VHLQDODWX] HWD QHXUUL NRQNUHWXHQ DOGHNR DVPRDN DOGH]WX] *L]DUWHDQ RUR
KDU HWD SURWRHOLWH MDNLQHWDQ EHUDULD] LGD]OHDN DUWLVWDN LQWHOHNWXDODN HWD SUR
IHVLROLEHUDOHWDNREXUXODQJLOHDNNXOWXUDHUDJLOHDNHWDLULW]LVRUW]DLOHDNmodus
vivendi EHUUL EDW GLVHLQDW]HDUHQDOGH DJHUWX ]LUHQ HUD EDWHUD HGR EHVWHUD¬  
$JLQWHPROGH ]DKDUMRDQDUHQ RUGH] VRUW]HNRD ]HQ JL]DUWHPROGDHUD EHUULDQ
HXVNDUDUL ©EHUH OHNXDª EHUUHVNXUDW]HNRQDKLD QDJXVLWX HJLQ ]HQ RUR KDU *DO
GHNHWD]DEDOHNHUHDUJLD]DOW]HQ]XWHQJRJRJLURKRUL(XVNDUDUHNLQ]HUHJLWHD
NRPHQL ]HQ JDOGHWX ]HQHDQ DQ  KRQD ($(NR EL]WDQOHHQ HUDQW]XQD
LWXUULD(XVNR-DXUODULW]DNR*$/ 
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3. taula. euskararekin zer egitea komeni da? Jendearen erantzuna

,QRUJXW[L]HJRHQHXVNDUDJDOW]HDUHQ HGRJDOW]HQX]WHDUHQ DOGHEL]LULN
JRUGHW]HNR HWD JL]DUWH EHUULDQ JDUDWX DKDO L]DWHNR ©EHKDU DGLQDNR OHNXDª
ELODWXHWDVHJXUWDWXEHKDU]LW]DLRQHXVNDUDULJHKLHQHQXVWHDQ/HKHQEDLOHKHQ
HJLQ EHKDU ]HQ JDLQHUD ELODW]H HWD VHJXUWDW]H KRUL KRUUHWDQ HUH EDW ]HWR]HQ
JHKLHQDN *DOGHNHWD RURUHQ HWD EHUH]LNL JDUDL WUXPLOWVX KDLHWDNR LQNHVWHQ 
ILGDJDUULWDVXQD DX]LSHDQ HJRQ OLWHNH MDNLQD $UULVNX KRUL RQDUWX] HUH VHQGR
HJLDN GLUD GDWXDN H]LNXVLD HJLWHNR ($(NR DUH $UDEDNR  EL]WDQOHHQ ]DWL
RKDUJDUULEDWHNHVWLPXKDQGLWDQ]XHQHXVNDUD%L]NDLDQHWDEDWH]HUH*LSX]
NRDQ RVR QDEDUPHQD ]HQ KRUL D]NHQ EL HUDQW]XQHWDNR EDW DXNHUDWX ]XHQ
JHKLHQJR]DEDODNOXUUDOGHKRULHWDQ(XVNDUDUHQDOGHNRJLURKRUUHWDQHUQHHWD
RVDWX ]HQ ((1 OHJHD
*RJRJLUR KRUUHWDQ DSDUWHNR OHNXD DLWRUWX ]LW]DLRQ KDVLHUDWLN HXVNDO
HVNRODUL,NXVSHJLKRUUHQDUJXGLRELGHDH]GDDQW]HPDWHQ]DLOD©=HUEDLWHJLQ
¬   %DWH]HUHELJDUUHQDHWDKLUXJDUUHQDQDJXVLWX]LUHQRURKDU/HKHQHQJRDNSLVXQDEDULD
]XHQ GHQD GHQ KDLQEDW HVNXDOGHWDQ EDWH] HUH *LSX]NRDQ  HWD VHNWRUH PRELOL]DWX MDNLQHWDQ
+HUULLNDVWHW[HHWDNR LNXVSHJL DVNL HVDQJXUDWVXD] LNXV 2WDQR  ,NXV RUREDW $USDO $VXD HWD
'iYLOD
¬   -HQGDXUUHUD SOD]DUDWX EHUULDN ]LUHQ DUGXUDGXQ SROLWLNRHQ DUWHDQ DQW]HUD JHUWDWX ]HQ
EDWH]EHVWHDQKDQGLN KXUUHQJR ODX]SDERVWXUWHDQ
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EHKDUUDGDJRHVNRODQHXVNDUDEHWLNRJDOGXNRH]EDGD(VNRODNHPDQELH]DJX
HVNRODNNHQGX]LJXQDHWDNHQW]HQGLJXQDª¬  (XVNDOHVNRODUHQDOGHNRJRJR
QDKLKRULJRJRULQGDUWX]HQEHUH]LNLEHUWDNRHOLWHHGRSURWRHOLWHMDNLQHWDQ(]
]LUHQ SURWRHOLWHDN EDNDUULN RUGHD LULW]L HWD MDUUHUD KRUUHWDNRDN (XVNDUDUHQ
WUDQVPLVLRHILND]EDWHUDNRODJXQW]DN]HLQRWH]LUHQJDOGHWX]LW]DLRQHDQMHQGH
DUL©HVNRODªL]DQ]HQ HUDEDWHUDHGREHVWHUD UHQHUDQW]XQD LNXV6LDGH
FR(XVNDOW]DLQGLD    *XUDVRHQ GHOLEHUDPHQGXD EHUHQ KDXUUDN HWD
VHPHDODEDNJHURHWDSURSRUW]LR]DEDODJRDQHXVNDUD]NRLNDVELGHHWDQNRNDW]H
NRDIXQWVH]NRHOHPHQWXDL]DQ]HQJLUREHUULW]HKRUUHWDQ¬  +RULJDEHQHNH]
XOHUOLWHNHHVNRODPXQGXDQD]NHQXUWHDQJHUWDWXGHQD/HJHDRQDUWXDXUUH
NRJLUREHURW]HHWDDPHWVHJLWHNROHNWLERKXUDRVRNRQWXDQL]DWHNRDGDEHUD]
JDX]DNEHUHRVRDQHQWHQGLWXQDKLEDGLUD

I.1.2. EAEko hiztunen elebitasun-moldaera
*DOGXDN]LWXHQ(XVNDOKHUULDNLQJXUXUDNRHXVNDOGXQHOHEDNDUUDN
*DOW]HNRDUULVNXEL]LDQGDXGHQKL]NXQW]HQclubHDQVDUWXULN]HQKRUUHQEHV
WH]HXVNDUD6HL]RUW]LXUWHWLNJRUDNRQHVNDPXWLOHQHWDD]NHQPHQGL]RNRQ
GRHWDNREL]LODJXQ]DKDUUHQHQDUWHDQL]DQH]LNQHNH]ELOD]LWHNHHQHOHEDND
UUHNRHXVNDOGXQLN(UGDOGXQHOHEDNDUUDNDOGL]DVNR]LUHQJHKLHQJR]DEDOD
(XVNDOGXQDN HXVNDUD] ]HNLWHQ HWD JXW[LDVNR KDOD HJLWHQ ]XWHQ KL]WXQDN 
HOHELGXQ ]LUHQ RUR KDU %DW]XHN HXVNDOHOHELGXQ HXVNDUD] HURVRDJR PROGD
W]HQ]LUHQHUGDUD]EDLQRDUQDVJXQHHWDQDVNRW[R]HQKDODNRULN%HVWH]HQEDLW
KL]WXQ EHUUL] HOHELGXQ ©RUHNDWXªW]DW KDU ]LWHNHHQ SDUH] SDUH PROGDW]HQ
]LUHQKDXHNKL]NXQW]DEDWHDQ]HLQEHVWHDQHJXQHURNRMDUGXHUDDUUXQWHDQ(WD
EHVWHEDW]XND]NHQLNHUGDOHOHELGXQED]HNLWHQHXVNDUD]HWDHJLQHUHKDOD
[H HJLWHQ ]XWHQ KDUWDUDNR EHKDUUD HGR NRPHQHQW]LD VXHUWDW]HQ ]LW]DLHQHDQ
EDLQD PDL]DJR HWD HUUD]DJR HJLWHQ ]XWHQ JD]WHODQLD] $]NHQ KDXHN ]LUHQ
QDJXVLHUGDOGXQHOHEDNDUUHQRQGRDQQRVNL%L]NDL*LSX]NRHWDNRKLULJLURDQ
+RUL]HQ($(NRKL]WXQHQHOHELWDVXQPROGDHUDQDJXVLDD]WHUJDLGXJXQ
NR HSHDOGL KDUWDQ
¬   ,NXVSHJL KRUL RVR DXUUHWLN GDWRU KHJR (XVNDO KHUULDUL GDJRNLRQH] ;9,,, PHQGHDUHQ
HUGLDOGHWLN JXW[LHQH] -DNLQ EDGDNLJX KRUUH]D] JDLQHUD DVNL DSOLND]LRELGH EHUH]LDN L]DQDN ]L
WXHOD LNXVSHJL KRUUHN ;,; PHQGHDQ ]HKDU %DGDNLJX RUREDW ;; PHQGHDUHQ OHKHQ KHUHQHDQ
EHUH]LNL ORUDW]HDOGL EL]NRUUD L]DQD ]XHOD HXVNDO HVNRODUHQ DOGHNR VDLRDN 3DVDWDNR JDX]DN ]LUHQ
RUGHDKRULHN+LUXURJHLNRKDPDUNDGDQLDKXWVHWLNEH]DODOHKHQDOGLKRUUHQH]DJXW]D[HKHKDQGLH
JLULN JDEH HNLQ ]LRQ KDLQEDW KHUULWDUUHN HXVNDO HVNRODJLQW]DUL /HKHQ DOGLDUHNLQ ORWXUD KDQGLULN
JDEHNRLNXVSHJL KRUL ]DEDOGX]HQ JL]DUWHDQHWLN LQJXUXUD ELWDUWHDQ
¬   +DQKHPHQJRKDLQEDWLQNHVWDVR]LRORJLNRRNHUH]EDGDJRJRJRKRULL]DQGXWHHXVNDO
GXQ JHKLHQHN HWD KDODWVX LNXVL L]DQ GX NRQWXD EHUWDNR HUGDOGXQ DVNRN KRULHWDULNR DVNRN HUH
HXVNDOGXQW]H[HGHD HUDQWVL QDKL L]DQ GLR EHUH VHPHDODEHQ HVNRODDJHQGDUL ($(NR EL]WDQOHHQ
 EDNDUULN L]DQLN HUH HXVNDOGXQ RQGRW[R] JHKLDJR L]DQ GLUD PHQGHODXUGHQ KRQHWDQ EHUHQ
VHPHDODEHQW]DWLUDNDVNXQW]DHOHELGXQDQDKLL]DQGXWHQJXUDVRDNKDVLHUDKDUWDNRHJRHUDULGDJR
NLRQH]LNXVEHVWHDN EHVWH $JXLUUH (OXVWRQGR  HWD6LDGHFR(XVNDOW]DLQGLD
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(OHELGXQHQ PROGDHUD QDJXVL KRUL GHODHWD EHVWH KDX HUH NRQWXDQ KDUWX
EHKDU GD HXVNDOHOHELGXQHQ HWD HOHELGXQ RUHNDWXHQ DUWHDQ HUH KL]NXQW]D
RVDHUDDVNLEHUH]LD]HQJL]DUWHHOHEDNDUUHNRstandardHQDUJLWDQDVNLDWLSLNRD
(VNRODJDUDLNR ]HU HVDQLN H] XQLEHUWVLWDWHNR  IRUPD]LRD HUGDUD] MDVRD ]XWHQ
HXVNDOHOHELGXQHN HWD HOHELGXQ RUHNDWXHN ¬   (JXQHURNR JDL DUUXQWH] RQGR
DVNR KLW] HJLWHQ HXVNDUD] EDLQD KRUWLN DXUUHUD LQRU JXW[LN ]HNLHQ D]DOSHQDN
HXVNDUD] HUUD] HWD ]HKDW] HPDWHQ +RWV HXVNDOHOHELGXQ HWD HOHELGXQ RUHNDWX
KDLHWDNRJXW[L]HQJDLNRQW]HSWXGHQWVLWDWHKDQGLNRD]DOSHQODQGXULNHXVNDUD]
DJHUW]HNR+DLHWDNRJXW[LN]HNLHQHXVNDUD]HUUD]LUDNXUW]HQHWDDUHJXW[LDJRN
]HKDW] HWD ]X]HQ LGD]WHQ¬   +DUWDUDNR DXNHUD ILVLNRULN HUH H] ]HJRHQ SUDN
WLNDQHVNRODODQPXQGXDGRNXPHQWD]LRDGPLQLVWUDWLERDHWDSURGXN]LRNXOWX
UDODHUGDUD]NRD]HQLDHKXQHNRHKXQ
$OGL EHUHDQ DVNL EHVWHODNR IHQRPHQRD KDVL ]HQ JL]DUWHDQ ]DEDOW]HQ 8QH
batetik aurrera euskaldun berriakVRUW]HQHWDXJDOW]HQKDVL]LUHQKDQKHPHQ¬  
+LULEXUXHWDQ HGRKLULQDJXVLHQLQJXUXDQ DQW]HPDQ]HQEHUULNXQW]DKRULDUJLH
Q LNOHKHQKDPDUNDGDKDLHWDQHWDDOGHDVNRWDUD]DEDOGX]HQJHUR+LULEXUXHWD
NR HWD XQLEHUWVLWDWHHVSDUUXNR SDQRUDPD VR]LRNXOWXUDODUHQ RVDJDL H]DJXQ HWD
JRUDQ]NRD ELKXUWX ]HQ HXVNDOGXQ EHUUL ODQGXD XQH EDWHWLN DXUUHUD¬   (OHEL
GXQDNWLER]LUHQRURKDUHXVNDOGXQEHUULKRULHNDKR]H]H]LNLGDW]L]MDUGXWHNR
HUHHXVNDUDULEHOGXUKDQGLULNH]]LRWHQDN%HUHQHNDUSHQDJRJRDQL]DWHNRDGD
¬   =HKDW]DJRHVDQLN KDOD MDVRD ]XWHQKRJHLWDERVW XUWHWLNJRUDNR HXVNDOGXQHN
¬   =HQWVRNR HUDQW]XQHPDLW]DN EDL JDXU HJXQ HWD EDL EHUH]LNL RUGXDQ  NRQWX KDQGL]
KDUW]HNRDN HWD DUH NRQWX KDQGLDJR] LQWHUSUHWDW]HNRDN  GLUD LUDNXUPHQLGD]PHQHL GDJRNLHQHDQ
EHUH]LNL%DGDJR]HUEDLWHQRLQDUULULNRUGHDHUDQW]XQKRULHWDQJRJRUDGH]DJXQJD]WHHXVNDOGXQHQ
]DWL EDW *LSX]NRDQ EDWH] HUH  HXVNDUD] DOIDEHWDW]HQ KDVLD ]HOD KLUXURJHLNR KDPDUNDGDQ (XVNDO
OLEXUXJLQW]D KRUL GHODHWD JRUDQW] DUL ]HQ HUDNR HWD EDWH] HUH KDQGLN DXUUHUD LNXV (,0$
HNROHKHQNRDGURD LQ  RU 
¬   (XVNDOGXQ EHUULHQ IHQRPHQRD H] GD EHUH] EDWHUH EHUULD 0HQGHHWDNR WUDGL]LRD GDJR
KRUUHWDQ +RUUHOD ;9,, PHQGHDUHQ KDVLHUDDOGLDQ ,VDVWL OHNXNR  DVNL JHUWDHUD DUUXQWD ]HQ *L
SX]NRDQ NRVWDOGHDQ EHUH]LNL 0DWHUUH HWD 3RXYUHDX LSDUUDOGHDQ KDQGLN JXW[LUD DLWD 0HDJKHU
GRQRVWLDUUD ;9,,, PHQGHDQ HWD $UWXUR &DPSLRQ 6DELQR $UDQD 0LJXHO 8QDPXQR HWD -XOLR
8UNL[R;,;HQHDQHXVNDOGXQEHUULL]DQDNGLUDRUREDW$W]HUULNRHXVNDODULHQNRQWXD :LOKHOPYRQ
+XPEROGW %RQDSDUWH SULQW]HD 9DQ (\V 6FKXFKDUGW 9LQVRQ :HEVWHU 'RGJVRQ 8KOHQEHFN
1RUEHUW7DXHU DOGHEDWHUDXW]LWDHUHHXVNDOGXQEHUULDNGLWXJX;;PHQGHDUHQKDVLHUDQEHUWDQ
MDLRWDNRHL GDJRNLHQH] 3LDUUHV /DILWWH %HUQDUGR (VWRUQpV/DVD HWD .DUORV 6DQWDPDULD DGLELGH]
%LGH KRUUHWDQ EDUUHQD LELOLWDNRDN GLUD RUREDW DXUUHNR KRULHN EDLQR KRJHL EDW XUWH EHUDQGXDJR
MDLRWDNR )HGHULNR .UXWZLJ -RQ 0LUDQGH 7[LOODUGHJL 7[RPLQ 3HLOOHQ HWD *DEULHO $UHVWL +RULHN
L]DQ ]LUHQ JD]WH[HDJRNR .DUPHOH 5RWDHW[H HWD EHVWH ]HQEDLWHQ NRQSDLQLDQ HXVNDOGXQ EHUULHQ
JDUUDQW]L VR]LRNXOWXUDOD SOD]DUDWX HWD HXVNDOGXQ KLULWDU EHUULDUHQ SDUDGLJPD PRGXNRD HUDWX ]XWH
QDN JHUUDRQGRNR XUWHHWDQ 3DUDGLJPD KRUUHWDWLN DELDWX] D]NHQLN DUUDV PXOW]R ]DEDOD HXVNDOGXQ
EHUULWX]HQD]WHUJDLGXJXQHSHDOGLDQHXVNDOGXQEHUULVR]LRNXOWXUDONLDNWLERHQPXOW]RNRDNGLWXJX
KRUUHOD -XDQ $QWRQLR /HWDPHQGLD HWD -RVHED 7REDU ;DELHU .LQWDQD HWD %RUMD %DUDQGLDUDQ
+HQULNH .Q|UU HWD $UDQW]D 6DQWDPDULD $VXQ =XORDJD HWD 1DW[R GH )HOLSH ,VDEHO /HUW[XQGL HWD
-RQ-XDULVWL5RPDQ %DVXUWR HWD $GROLQ (JX]NLW]DEHVWHDN EHVWH
¬   Euskaldun berriHQ KDLQEDW ]HUW]HODGD MDVR QDKL GXHQDN MDNLQLWXUUL EDW EDLQR JHKLDJR
GX HJXQJR HJXQHDQ HVNXHUDQ $]WHUW]HQ DUL JDUHQ JDUDL KDUWDNR HXVNDOGXQ EHUULH] LQIRUPDW]HNR
KRQDNROLEXUXKDXL]DQOLWHNHRUDLQHUHDUJLJDUULHQEuskaldun berriekin euskaraz ;DELHU.LQWD
QDHWD-RVHED7REDU DUJ  %LOER(NLQ
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NXOWXUJLQW]DUHQ HVSDUUXDQ EHUH]LNL %DL HNDUSHQ IDNWLNRD PLODND SHUWVRQDWDUD
]DEDOW]HQ ]HQD HWD EDL VLQEROLNRD HXVNDO KL]NXQW]D HWD HXVNDO NXOWXUD EL]LEH
UULW]HNR DPHWVDUHQ OHKHQ IUXLWXDN ]LUHQ HXVNDOGXQ EHUULRN KHUULWDU DVNRUHQW]DW
+RULHN HUH DVNL DLSDWXDN ]LUHQ JL]DUWHEL]LW]DQ ((1 OHJHDUHQ VRUUHUDJDUDLDQ
©+DODNRNHGRKRODNRNHXVNDUD]LNDVWHDORUWXEDGXQRODH]GXJXORUWXNRHVNR
ODVLVWHPD RQ EDWH] EHODXQDOGL EHUULD RVRULN HXVNDOGXQW]HD"ª (] GDNLW HVDOGL
KRUL RUGXNR SDSHUHWDQ LQRQ LGDW]LULN GDJRHQ KLW]H] KLW] EDLQD JDUDL KDUWDNR
LNXVSHJLNROHNWLERDQDVNLRLQDUUL]DEDODHVNXUDWX]XHODXVWHGXW

I.2. Hezkuntza elebidunaren egoera operatiboa
*L]DUWHDQLNXVLGXJXJXW[LJRUDEHKHUDJDX]DNQROD]LUHQ(WDHVNROHWDQ"
=HU WUDWDHUD ]XWHQ HXVNDUDHUGDUHN HVNRODPXQGXDQ" (VDQD GXJX ODEXUODEXU
EDGDHUHJL]DDUWHNRPROGDHUDQDJXVLDUHQHUUDLQX]HODHVNRODPXQGXNRPLQW]D
HWD LGDW]MDUGXQD +L]NXQW]D IRUPDO EDNDUUD JD]WHODQLD ]HQ JL]DUWHDQ Nationbuilding languageGHODNRDLQGDUW]HDEHVWDOGHDJLQWHDUHQSROLWLNDRLQDUULQDJX
VLHWDNR EDW ]HQ %L PRWLER KRULHQ RQGRULR] HUGDUD ]HQ SUDNWLNDQ ($(NR
HVNRODKL]NXQW]D EDNDUUD¬   +DLQ EDNDUUD QRQ HXVNDOGXQ DVNRUHQ HVDQHDQ
HVNRODQ LNDVL ]XWHQ HUGDUD] (UGDUD] QRQ LNDVL ]XWHQ JDOGHWX ]LW]DLHQHDQ HXV
NDOGXQ]DKDUUHL©HVNRODQªHUDQW]XQ]XWHQNHWD©NDOHDQªN/DQHDQ
 EDNDUULN HUGDOGXQGX RPHQ ]HQ HWD HW[HDQ  6ROGDGXW]DJDUDLUDNR
HOHELGXQ ]LUHQ LD HXVNDOGXQ JX]WLDN  EDNDUULN HUGDOGXQGX ]HQ KDQ¬  
/DXWLN KLUXUHQ UHQ  HVDQHDQ KRUWD] HVNRODQ LNDVWHQ ]XWHQ HXVNDOGXQHN
HUGDUD]¬  (VNROD]HQHXVNDOGXQKDLHQXVWHDQMHQGHDPDVLERNLHUGDOGXQW]H
NR IDEULND +DLQ IDEULND LQGDUWVXD QRQ HXVNDOGXQ HOHEDNDUULN LD JHOGLW]HQ HUH
H] ]HQ¬   6HQWLPHQGX HWD LNXVPROGH ]DEDO KRUL RLQDUUL L]DQLN HNLQ ]LW]DLRQ
JRUDJR HVDQ GHQH] HXVNDO HVNROD HUDLNLW]HDUL ,NDVWROHQ KDVLHUDNR HVSHULHQW]LD
¬   +RUUHNH]GXXNDW]HQMDNLQDKL]NXQW]DVDNURNODVLNRHL ODWLQJUHNRHL HWDPRGHUQRHL
EDWH]HUHIUDQWVHVDUL EHUH OHNXD HVNDLQW]HDEDW[LOHUPDLODQEHUH]LNL/ HGR /Q PRGXDQ
¬   $]NHQLN SRSXOD]LRDUHQ  HXVNDOGXQ HOHEDNDUUD ]HQ 'DWX ]HKDW]DJRHWDUDNR LNXV
(XVNR-DXUODULW]DNR*$/  
¬   +RUUHOD DO ]LUHQ JDX]DN" ,QROD HUH H] NRQWXD EHUH RVRDQ KDUWXWD %DL RUGHD LW[XUD]
DVNRUHQ VHNXHQW]LD ELRJUDILNRDQ +DQ L]DQ ]XWHQ QHVNDPXWLO HXVNDOGXQ ]DKDU JHKLHQHN JD]WHOD
QLDUHNLNR OHKHQ NRQWDNWX ILQNRD HWD HJLWXUDWXD +L]NXQW]DUHQ GLPHQWVLR IRUPDOLGDW]LD JD]WHODQLD
KXWVHDQMDVR]XWHQJDLQHUDHVNRODQ%LVWDQGDQRUEDQDNRDUHQKL]NXQW]DJDLWDVXQHDQEHVWHIDNWR
UHDVNRNHUDJLWHQGXWHODIRUPDOWDVXQDUHQSODQRKRUUH]D]JDLQHUD%HVWHSODQRKRULHNHVNRODEHUD
EH]DLQ JDUUDQW]LWVXDN GLUD HGR JDUUDQW]LWVXDJR (VNRODQ ]HQWUDWX ]HQ RUGHD HXVNDOGXQ DVNRUHQ
XPHWDNRHWDJD]WHWDNRNRQWDNWXIRUPDOQDJXVLDHWDNRQWDNWXIRUPDOKRUULHJR]WHQ]LRWHQQDJXVL
NLEHUHQ/NRELRJUDILDOLQJXLVWLNRDUHQ]DWLULNKDQGLHQD
¬   ,QNHVWDHJLQ]HQHDQHXVNDOGXQ]DKDUUHQNEDNDUULN]LRHQH]]HNLHODHUGDUD]*DLQH
UDNRJX]WLHNED]HNLWHQGDJRHQHNRJD]WHODQLD]$LWRUPHQKXWVH]NRLQNHVWHQILGDJDUULWDVXQDGXGD]
NRD L]DQLN HUH HPDLW]D KRUL H]LQ GD DOGH EDWHUD XW]L KDUW]HQ GLWXJXQ SUHEHQW]LRDN KDUW]HQ GLWX
JXOD JDUEL GDJR HVNRODUHQ JDUUDQW]LD HXVNDOGXQ KDLHQ LULW]LDQ (VNRODUHQ JDUUDQW]LD OHKHQLN HWD
NDOHDUHQDRQGRUHQ(W[HDDOGL]HXVNDUDUHQEDEHVJXQHPRGXDQDJHUL]HQHUDQW]XOHKRULHQDUWHDQ
(UGDOGXQW]HODQDH] ]HQ LD LQRUHQW]DWHW[HDQJHUWDWXL]DQ
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 LQJXUXWLN DXUUHUDNRD  JDUUDQW]L KDQGLNRD L]DQD ]HQ KDLQEDW DORUUHWDQ
ELGHXUUDW]DLOH JHUWDWXD ]HQ EHUH]LNL LNDVWROHQ KRJHL EDW XUWHNR HVSHULHQW]LD
*DUUDQW]LWVXDL]DQLNHUHPLQRULWDULRD]HQRUGHDNRSXUX],NDVOHHQLQJXUX
HVNXUDWXD ]XWHQ LNDVWROHN DQ 1DKL] HWD SURSRUW]LR KRUL *LSX]NRDQ
EHUH]LNL JRUDQ]NRELGHDQ]LKRDQ(VNRODXUUHDQHWD/HKHQ+H]NXQW]DQ JHURNR
2+2Q ]HQWUDWXULN]HXGHQLNDVWRODNKDVLHUDKDUWDQ
%HVWDOGH©OHQJXDQDWLYDªHGRJD]WHODQLD]DSDUWHNREHVWHDPDKL]NXQW]HQ
DLSDPHQDHJLQLN]XHQHNRLey General de EducaciónHN2VRHUDPXUUL
W]HDQL]DQLNHUHOHKHQRQHVSHQHGRDLWRUPHQPRGXEDW]HNDUUHQKRUUHNHVWD
WXDUHQILORVRILDVR]LRHGXNDWLERUD)LORVRILDKRUUHQLOGRWLNGHNUHWXD
HPDQ]XHQ*REHUQXDNDGLW]HUD¬  KDQGLNODXXUWHUDTransitional Bilingual
EducationHQ ILORVRILD ]DKDUUHDQ RLQDUULW]HQ ]HQ GHNUHWX KRUL )UDQW]LDNR
 ©'HL[RQQHª OHJHDUHQ SDUH¬   KDXU HXVNDOGXQDN OHKHQDJR HWD RVR
DJR HUGDOGXQW]HD ]XHQ GHNUHWXDN [HGH QDJXVL +DXWD]NR DVLJQDWXUD ELKXUWX
]XHQ GHNUHWX KRUUHN HXVNDUD HPDWHNRWDQ HUH DVWHDQ RUGXEHWH] HPDWHNR DJLQ
GX] HWD HPDQ HGR H] HPDQ EHWL HUH HVNRODQ HXVNDUD] ]HNLHQ LUDNDVOHULN
HJRWHDUHQ PHQGH XW]L] %HUH PXJD JX]WLHNLQ HUH JDUDL EHUULHQ DWDULNR XVDLQD
]HNDUUHQ GHNUHWX KDUN EHUHNLQ /DEXU ELOGX] HWD LNXVSHJL RURNRUUDUL HXWVL]
KRQDNR KDX HVDQ OLWHNH DJLQWHDOGL ]DKDUUD DPDLWX HWD EHUULD HUDW]HNR JDUDL
KDUWDNRHVNRODPXQGXD]
D   WDUWHDQ ($(NR HVNRODPXQGXD H] ]HJRHQ SUHVW PDUNR SROL
WLNRD DOGDWX KXWVD] HXVNDO HVNROD ]XWLWX HWD H]NHUHVNXLQ ]DEDOW]HNR
(UDJR]SHQSROLWLNRQDEDUPHQDN]HXGHQKRUUHWDUDNR+DVLHUDQLNDVWR
OHQWLNHUDDUWHNRVRUUHUDQHWDOHKHQKD]NXQGHDQODXHOHPHQ
WXRN]LUHQHUDJR]SHQODUULHQDNPDUW[DQ]HXGHQHVNROHWDQHXVNDUDHGR
HXVNDUD]LUDNDVWHNREDLPHQRIL]LDOLNH]DLNDVWROD]DEDOW]HNREDLPHQLN
H]DLNDVOHDNDWHQGLW]HNRHUDLNXQW]DULNH]DHWDDQGHUHxRHQVROGDWDNHWD
JDLQHUDNR JDVWXDN RUGDLQW]HNR GLUXODJXQW]D SXEOLNRULN H]D¬   (V
NRODHW[HULN H] L]DWHD HWD KDODNRULN ]DEDOW]HNR EDLPHQLN ORUWX H]LQD
R]WRSRODUULD]HQQRVNL'XGDULNH]]HQHJLWHQRUGHDPDUNRSROLWLNR
EHUULDUHNLQ KHUULLNDVWHW[HDN EHGHUHQ KRU L]DQJR ]LUHOD KHUULDJLQWHHQ
HVNX%DLPHQDHUHEDLOHKHQ[HDJRHGREHUDQGX[HDJR(WDEDLPHQDUH
NLQ D]NHQLN GLUXELGHD /DX HUDJR]SHQ KRULHN KRUWD] EHQHWDNRDN
EDLQDKDULDQKDULDQJDLQGLW]HNRDN]LUXGLWHQHWLNDXUUHUD
¬   'HFUHWRSRUHOTXHVHUHJXODODLQFRUSRUDFLyQGHODVOHQJXDVQDWLYDVHQORV
SURJUDPDVGHORVFHQWURV GH (GXFDFLyQ3UHHVFRODU\ *HQHUDO %iVLFD %2( 9,, 
¬   Transitional Bilingual Education GHODNRDUHQ GHILQL]LRD] LNXV )LVKPDQ HWD /RYDV
 .RQW]HSWX KRUUHQ JXUH DUWHNR HUDELOHUD] HWD DSOLND]LR SRVLEOHH] LNXV EHVWHDN EHVWH ,xLJR
8UUXWLD   HWD 0LNHO =DOELGH  
¬   +LUX H]LQWDVXQ KRULH] HUH KDVLHUDQ EHUWDQ MDEHWXULN ]HQ ]HQEDLW HXVNDOW]DOH EDGD KRUUHQ
WHVWLJDQWDULN NR KDPDUNDGDQ HWD DUH OHKHQDJR ,NXV DQ (XVNR -DXUODULW]DN 3DULVHQ HJLQGDNR
Euskal Mundu Batzarra EDWHWLN HWD (XVNDOW]DLQGLDN XUWH EHUHDQ $UDQW]D]XQ HJLQGDNR Euskaltzaleen
BiltzarraEHVWHWLN%LHWDQODQGX]LUHQKDODNRQHXUULEDWHDQHXVNDOHVNRODHUDWXHWDKHGDWXDKDOL]DWHNR
JL]DEDOLDELGHHQEDOLDELGHPDWHULDOHQHWDKL]NXQW]DUHQEHUDUHQSUHVWDHUDPDLODUHQHVNDVLDNRQWXDN
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E  $UD]RDN H] ]LUHQ RUGHD KRU DPDLW]HQ DXUUHNR H]LQWDVXQ SROLWLNR KR
ULHQRQGRDQL]DQHUHRLQHJLWXUD]NREHVWHKLUXHUDJR]SHQHUHDJHUWXDN
]LUHQ SOD]DUD EDWHWLN NRQWUDWDWX QDKL HWD DKDO L]DQLN HUH H] ]HJRHQ
EHKDU DGLQD LUDNDVOH HXVNDUD] LUDNDVWHNR JDL ]HQLN %HVWHWLN EHKDU
EH]DODNR HWD EHKDU DGLQEDW LNDVPDWHULDO H] ]HJRHQ HXVNDUD] H] LNDV
OHHQW]DW HWD H] LUDNDVOHHQW]DW $]NHQLN KL]NXQW]D EHUD LUDNDVNXQW]DQ
HUDELOW]HNREHKDUEH]DODSUHVWDWXHWDODQGXJDEH]HJRHQ,NXVGLW]DJXQ
KLUXUDN]HUW[REDLW[HKHDJR
E  E  ,UDNDVOHHL GDJRNLHQH] ($(NR EHUGLQ 1DIDUURDNR  LNDVWHW[H SX
EOLNRHWDSULEDWXHWDNRLDPDLVXPDLVWUDJX]WLDNHUGDOGXQDN]LUHQ
6LDGHFRNDQHJLQGDNRD]WHUNHWDUHQDUDEHUD(VNRODXUUHNRHWD
/HKHQ+H]NXQW]DNRLNDVWHW[HSXEOLNRHWDQH]]LUHQHUDLULVWHQ
HXVNDUD]ED]HNLWHODDLWRUW]HQ]XWHQLUDNDVOHDN¬  'DWX]HKDW]LN
H]DJXW]HQ H] EDGD HUH XVWH L]DWHNRD GD LNDVWHW[H SULEDWXHWDNR
HJRHUD %DW[LOHU HGR /DQELGH +H]LNHWD PDLODNRD EH]DOD H] ]HOD
DUUDVGLIHUHQWHDL]DQJR
E  E  ,UDNDVOHHVNROHWDQ H] ]HJRHQ LUDNDVOH HXVNDOGXQDN VRUW]HNR SOD
QLN(]SODQLNHWDH]PRGXULN,UDNDVOHHUGDOGXQDNVRUW]HNRGLVHL
QDWXDN]HXGHQLUDNDVOHHVNRODNHWDKDOD[HMDUGXQ]XWHQRURKDU
UDDUWH¬  
E  E  (XVNDUD HGR HXVNDUD] LNDVWHNR LNDVPDWHULDO JXW[L ]HJRHQ HVNXH
UDQ %DL LNDVOHHQW]DW WHVWXOLEXUXDN IDOWD ]LUHQ HWD EDL RUR KDU
LUDNDVOHHQ IRUPD]LRUDNR HUUHIHUHQW]LDPDWHULDO JXW[L ]HJRHQ¬  
(XVNDUDPHWRGRDNHUHHNRKDPDUNDGDKDUWDQKDVL]LUHQNDOHUD
W]HQ JXW[LHQDN ]HXGHQ KDVLHUDNRHWDQ ]X]HQ]X]HQHDQ HVNROD
XPHHQW]DW SHQWVDWXDN +L]WHJLDN HUH RUGXDQW[H KDVL ]LUHQ SUHVWD
W]HQEDLRURNRUUDNHWDEDLHVNRODPXQGXUD]X]HQGXDN
¬   ,NXVEHVWHDNEHVWH6LDGHFR(XVNDOW]DLQGLD'DWXGHLJDUULDGDKRULEDWHWLN
EHUH QHXUUL LD DEVROXWXDJDWLN %HVWHWLN EDGDNLJXODNR *LSX]NRDQ EHGHUHQ RQGRW[R] LUDNDVOH HXV
NDOGXQJHKLDJR]HJRHOD/HKHQ+H]NXQW]DQKDPDUEDWXUWHOHKHQDJR FI$JXLUUH(OXVWRQGR
HWD *$85 6&,   +RQHN JDX]D EDW HVDQ QDKL OXNH LQNHVWDN ELHWDNR EDW HGR ELDN  RNHU
H] EDGDXGH LUDNDVOHNLGHJRD HUGDOGXQGX HJLQ ]HOD HVNROD KRULHWDQ HXVNDOGXQGX RUGH] 
HSHDQ (VDQGDNR LWXUULHWDWLN NDQSRUD NRQSUREDWX JDEHNR GDWXD GD KRUL NRQSUREDW]HQ JHUR HWD
]DLODJRD JDLQHUD /LWHNHHQD GD RUGHD HJLD L]DWHD HWLN HUD DUWHNR MDLRW]DNRSXUXHQ
LJRHUDQDEDUPHQDNHWDLUDNDVOH]DKDUUHQHQHUUHWLURDHUGDOLUDNDVOHEHUUL]DWHQGLWXNR]LUHQQRUPD
OHDQ HWD KRUL GHOD PHGLR EDOLWHNH LUDNDVOHHQ KL]NXQW]DWLSRORJLDUHQ D]NHQ EDODQW]HD QHJDWLERD
JHUWDWXL]DQD
¬   ,UDNDVOHHVNROD ©SDUDOHORª EDWHQ PRGXNR VDLRULN L]DQ ]HQ 'RQRVWLDQ NR KDPDUND
GDUHQDPDLHUDQ6DLRDEDNDUULNH]DSOLND]LRSUDNWLNRDHUHEDL-DNLQEDGDNLJXOHKHQXQHEDWHDQ
DSDUWHNRHUDJLQDL]DQ]XHODVDLRKDUN3DNLWD$UUHJLUHQHWD)HOL(W[HEHUULDUHQHNDUSHQDIXQWVH]NRD
JHUWDOLWHNHODQJLQW]DKXUD EHKDU EH]DODDUJLWX HWDEHUH GLPHQWVLRHJRNLDQNRNDWX DKDO L]DWHNR
¬   Gordailuren eta SaiokaUHQ DKDOHJLQD EHUH]LNL QDEDUPHQD L]DQ ]HQ OHKHQ XQH KDUWDQ
(] ]LUHQ EDNDUUDN L]DQ KDOHUH EL KRULHN %HVWH ]HQEDLWHN HUH LQGDUUH] KHOGX ]LRQ HJLQEHKDUUDUL
,NDVWROD(ONDUWHDNHVDWHEDWHUDNREXUXEHODUULMDUGXQ]XHQXQHEDWH](VSDLQLDNRHUGDOWHVWXOLEX
UXHQ HXVNDO EHUWVLRJLQW]DQ HWD ]DEDONXQGHDQ Elhuyar HUH WHVWXJLQW]DQ KDVL ]HQ DVNL JRL] EHVWH
]HQEDLWHUH UZEI HVDWHEDWHUDNR KRUUHWDQ VDLDWX]HQ
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E  E  +L]NXQW]DUHQ LGDW]L]NR HUUHJLVWUR IRUPDOHVSRVLWLERD HWD KDLQEDW
DORUUHWDUDNR WHUPLQRORJLD WHNQLNRD D]NHQLN LQRU JXW[LN PHQGH
UDW]HQ ]LWXHQ DUWH] $XWRDOIDEHWDW]HNR DEHQWXUD EDWHDQ VDUW]HD
]HQLUDNDVOHJD]WHJHKLHQHQW]DWHXVNDOLUDNDVNXQW]DUHQODQJLQW]D
UL KHOW]HD (W[HWLN ]HNDUWHQ HUUHJLVWURD H] ]HQ DVNRWDQ RQW]DW
HPDWHQ GLDOHNWDOLVPR] NDUJDWXHJLD ]HQ KDLQEDWHDQ HUGDUDUHNLNR
LQWHUIHUHQW]LH] EHWHHJLD ]HQEDLWHWDQ HWD JRUDJRNR LNDVPDLOHWDQ
MDUGXWHNREHUH]LNLGHQWVLWDWHNRQW]HSWXDOKDQGLNRD]DOSHQHWDUDNR
EHKDUEDLQRJRUGLQDJRD(XVNDUDEDWXHWDKDLQEDWHDQ©ODQGXªEDW
HVNDW]HQ]XHQHVNRODPXQGXDN¬  
0XJDJDEH]LD HVWUXNWXUDO KRULHN JX]WLDN WDUWHDQ ]LUHOD KHOGX EHKDU L]DQ
]LW]DLRQKRUWD]WLNDXUUHUDPDUNRSROLWLNREHUULDQHXVNDOHVNRODHUDLNL
W]HNR VDLRDUL /DQ JDLW]DN ]LUHQ KRULHN GHQERUD JXW[LDQ WUHEDNXQW]D KDQGLULN
JDEHNR JL]D WDOGHHQ ELGH] HWD LD LQRODNR ILQDQW]DELGHULN JDEH HJLQ EHKDUUHNR
ODQDN (UUD]HJL DKDQ]WHQ GLUD RUDLQ RUGXNR QDKL HWD H]LQDN DUJLLOXQDN HWD ORU
SHQSRUURWDNH]GDMRNDELGH]XKXUUDNRQWXDNDUWH]DWHUDQDKLGLWXHQDUHQW]DW

I.3. Aurrelanak, autonomia aurreko epealdian
$XUUHNRDJLQWHHUDDPDLW]HDQ(VWDWXDULPROGHEHUULDHPDWHDUHNLQEDWHUD
NRQSRQELGHUHQ EDW ELODWX QDKL L]DQ ]LW]DLRQ EHUWDNR LUDNDVVLVWHPDUL 2UGXUD
DUWH LQGDUUHDQ HJRQGDNR HVNROD PRGXDUHQ DOGH H] ]HQ LQRU DVNR PLQW]R H]
KHPHQHWDH](VSDLQLDQRURKDU(WRUNL]XQHUDNRHUHGXKREHWVLD]HKD]WHUDNRDQ
DOGH RKDUJDUULDN ]HXGHQ RUGHD EDW]XHQ HWD EHVWHHQ DUWHDQ /HJHELOW]DUUHDQ
ELOGXWDNR MRHUD JHKLHQHWDNR LQGDUUHQ RLQDUUL]NR DGRVWDVXQH] LUDNDVNXQW]D
HOHELGXQDH]DUW]HDHUDEDNL]HQ*L]DUWHVHNWRUHDVNRUHQHOHELWDVXQHVNHDKDLQ
R]HQD ]HOD NRQWXDQ L]DQLN $XWRQRPLD (VWDWXWXD SUHVWDWX HWD ERWD]LR] RQDUWX
DXUUHWLN HUH $XWRQRPLD DXUUHNR HSHDOGLDQ KRUWD]  KDLQEDW SDXVR HPDQ ]LUHQ
EDL (VWDWXDUHQ *REHUQX =HQWUDOHDQ HWD EDL EHUWDNR HUDNXQGH VRUEHUULHWDQ
+RUUHOD

I.3.1. Aurrelanak, Gobernu Zentralean
$SLULODUHQNR(UUHJH'HNUHWXDRQDUWX]XHQEDWHWLN*REHU
QX =HQWUDODN NR DEX]WXDUHQ NR $JLQGXD NDOHUDWX ]XHQ EHVWHWLN DSLUL
OHNR GHNUHWX KRUUHQ JDUDSHQ JLVD $UDX]NR HUDEDNL ELRQ ELGH] DVSDOGLNR
LELOELGHLQVWLWX]LRQDODDOGDWX]VDUELGH]X]HQDHPDQ]LW]DLRQHXVNDUDULEHUWDNR
¬   (W[HNRHWDODJXQDUWHNRKL]NXQW]DDUUXQWDHVNRODJLURUDNRHJRNLWXEHKDUUD]ELEOLRJUDILD
]DEDOD GDJR KDQKHPHQ  DXUUHNR VDLRHL GDJRNLHQH] LNXV SDUDGLJPDWLNRHQD EHUD GHODNR
NR $UDQW]D]XNR ELOHUDQ HXVNDUDUHQ EDWDVXQHNRDQ 0LW[HOHQDUHQ W[RVWHQHNR OHKHQ SDVDUWHD
LNXV/DUUHVRUREuskara batua zertan den. ,NXV EHUH]LNL RUULDOGHD,, SXQWXD 
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LUDNDVVLVWHPDQ 6DUELGH PXJDWXD KRUL EDL¬   ((1 OHJHDN KDQGLN JXW[LUD
HPDQJR ]XHQ DXNHUDWLN RVR XUUXWL JHOGLW]HQ ]LUHQ GHNUHWXDJLQGX KRULHN %H
UULNXQW]HQ DUWHDQ EL DLSD OLWH]NH DOGL EDWHDQ JDUUDQW]LWVXDN L]DQ ]LUHODNR
%DW]RUGH 0LVWRD HUDWX ]HQ EDWHWLN 0(&HQ HWD (XVNR .RQWVHLOX 1DJXVLNR
RUGH]NDULNRSXUXEHUEHUD]OHKHQSDXVRDNHPDWHQKDVLDKDOL]DWHNRLUDNDVOHHQ
KL]NXQW]DSUHVWDHUDELGHUDW]HDDXUUHUD[HDJRDLSDWXNRGHQEuskararen Irakasle Diploma QRUL HPDQ SURSRVDW]HD HXVNDUD]NR LNDVPDWHULDOHQ RQHVSHQD]WHU
NHWD]DUGXUDW]HDHWDDEDU
,UDNDVOH (VNROD SXEOLNRHWDQ HUH OHKHQ VDUELGH DUWH]D DLWRUWX ]LW]DLRQ
HXVNDUDULDVLJQDWXUDJLVDDQ(XVNDO)LORORJLDWLNDSDUWH©HXVNDODGDUªLN
H] ]HQ DXNHUDQ HGR]HLQ HVSH]LDOLWDWHWDNR LNDVNHWDN HXVNDUD] HJLWHNR ELGHULN
HUDWXJDEH]HJRHQDUWHDQ

I.3.2. Aurrelanak, Eusko Kontseilu Nagusian
$XWRQRPLD(VWDWXWXDRQDUWXJDEH HGRRQDUWXEHUULEHUULD ]HJRHQH]HWD
HVNXPHQQDJXVLDN*REHUQX=HQWUDODUHQDN]LUHQH]DUWHDQ%DW]RUGH0LVWRDUHQ
HWD 0(&HNLNR EHVWH ORWXUD LQVWLWX]LRQDOHQ ELGH] MDUGXQ ]XHQ XQH KDUWDNR
(XVNR .RQWVHLOX 1DJXVLDN )RUPDONL ELHQDN ED]LUHQ HUH QHXUUL EHUULDN
.RQWVHLOX1DJXVLWLNEXOW]DWXDN]LUHQKDLHWDULNRDVNR*RJRDQL]DWHNRDNGLUD
KRUUHOD
D A
 , B eta D ereduak moldatzea©,UDNDVWHUHGXHOHELGXQDNªHVDWHQ]DLH
KDXHLKL]NXQW]DRIL]LDOELHWDQRLQDUULW]HQGLUHQH]EHWLHWDQRQDKL¬  
(UHGX EDNRLW]DN EHJL] MRDN ]LWXHQ KHOEXUXHQ NDVXDQ NDVXNR LNDVOHHL
HVNXUDWX QDKL ]LW]DLHQ HXVNDUDPDLODUHQ HWD EHUDXHQ DUWHDQ EXOW]DWX
QDKL ]HQ HUDELOHUDUHQ DUDEHUD EHUH]LDN ]LUHQ HUHGXDN¬   (XVNR
.RQWVHLOX 1DJXVLDN HUDWXULNR ODQEDW]RUGHD DVNL HUDJLQJDUUL JHUWDWX
¬   =RQDOGH VR]LROLQJXLVWLNRHLJDUUDQW]LKDQGLD DLWRUW]HQ]LW]DLHQXQH KRUUHWDQ HWD OHKHQ
WDVXQ QDEDULHQDN NRQWXDQ L]DQLN ]RQDOGH HXVNDOGXQHNR (VNRODXUUHNR HWD 2+2NR LNDVOHHL $
HUHGXPRGXNRLNDVELGHDH]DUUL]LW]DLHQOHKHQLN$VNR]JHKLDJRWDUDNRDXNHUDULNH]]HQL]DQOHKHQ
XQHKDUWDQ;HKHWDVXQ KDQGLDJRHWDUDNRLNXV ,xLJR 8UUXWLD  
¬    LQJXUXDQ HJLQ ]HQ IXQWVHDQ HUHGXHQ GLVHLQXVDLR VHQGRHQD 0LNHO /DVD
.DUPHOH$WXW[D/RQW[R2LKDUW]DEDO0DUL&DUPHQ*DUPHQGLD;DELHU0HQGLJXUHQ)HOL(W[HEH
UULD HWD 7RPDV 8ULEHHW[HEDUULD HPDQ OLWH]NH RNHU H] EDJDXGH GLVHLQXODQ KRUUHQ DUGXUDGXQ
WHNQLNRQDJXVLW]DW+DVLHUDNRGLVHLQXODQKDUWDQODXHUHGXHUDWX]LUHQHWDH]KLUX$%&HWD'
HUHGXDN+RUUHWD] LQIRUPD]LRJHKLDJRQDKL GXHQDN LNXV EH]DHUDQVNLQD
(UHGXKRULHQDSOLND]LRDULKHOGX]LW]DLRQHDQDOGL]ODXHUHGXWDNRIRUPXODWLNKLUXNRUDMR]HQ
EHUHKDOD$%HWD'HUHGXHWDUD+LUXHUHGXKRULHNGLUDSUDNWLNDQPHQGHODXUGHQEDWH]DSOLND]LR
RSHUDWLER ]DEDOD L]DQ GXWHQDN +DLQEDW PRGXOD]LR SUDNWLNR L]DQ GXWH ELGHDQ EDLQD KDVLHUDNR
VHLQDOHPDUNDNDJHULDQGLWX]WHRUDLQ HUH
¬   2UGXWLN KRQDNR DOGDNHWD EDNDUUD H] GD HUHGXNRSXUXD ODXWLN KLUXUD PXUUL]WHD L]DQ
(UHGXEDNRLW]DUHQRUGXNRHWDRUDLQJRGHILQL]LRRSHUDWLERDNDVNLGLIHUHQWHDNGLUDKRUUH]D]JDLQH
UDSXQWXEDWHDQEDLQRJHKLDJRWDQHUHGXEDNRLW]DUHQ[HGHLNDVOHJRDQHWDHUHGXEDUQHNRKL]NXQ
W]DWUDWDHUDQEHVWHDNEHVWH
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]HQ HJLQEHKDU KRUUHWDQ HWD (VWDWXNR 0(&HN EHUDN ODQJLQW]D KRUUHQ
OHKHQRLKDUW]XQ[HKHDMDVR]XHQEHUHDUJLWDOSHQRIL]LDOEDWHDQ 0LQLV
WHULRGH(GXFDFLyQ 
E  Euskararen Irakasle Diploma (XVNDOW]DLQGLDUHNLQ HONDU KDUWX] Euskararen Irakasle Diploma VRUWX ]XHQ (XVNR .RQWVHLOX 1DJXVLDN
.RQWVHLOX 1DJXVLDUHQ +H]NXQW]D 6DLODN  (VNROHWDQ HXVNDUD ]  LUD
NDVWHNREHKDUUH]NRKL]NXQW]DJDLWDVXQDILQNDWX]XHQGLSORPDKRUUHN
EHUHRLQDUUL]NR]HUW]HODGHWDQ
F  ,GRQHRDNHWDHVSH]LILNRDN,UDNDVOHLGRQHRDNHWDHVSH]LILNRDNHVNROH
WDUDW]HNR QHXUULDN KDUWX ]LUHQ ELGH EDWH] XUWHDOGL KDUWDQ HJRQ H]
]HJRHQ XUUXQGLN HUH EHKDU DGLQD LUDNDVOHJDL WLWXODWX HXVNDOGXQ KR
ULHQIDOWDQLUDNDVOHW]DLNDVWHQDUL]LUHQHWDUDMR]HQOHKHQDOGLKDUWDQ
G Irakasle-eskola publikoen birmoldatzea. (XVNR .RQWVHLOX 1DJXVLNR
+H]NXQW]D6DLODUHQHWD(XVNDO+HUULNR RUGXDQ%LOERNR 8QLEHUWVLWD
WHDUHQ DUWHNR HONDUODQH] LUDNDVOHHVNROD SXEOLNRHQ ELUPROGDW]HODQ
VDNRQDULHNLQ]LW]DLRQDQ(VNRODXUUHDQHGR2+2QHXVNDUD ] 
LUDNDVWHNR IRUPD]LR SURIHVLRQDO HJRNLD L]DQJR ]XWHQ LUDNDVOHJDL
HXVNDOGXQDNVRUW]HDL]DQ]HQELUPROGDW]HKRUUHQ[HGHQDJXVLD*LSX]
NRDNRLUDNDVOHHVNRODSULEDWXVRUEHUULDNEXUX]DJLJHUWDWX]LUHQHXVND
UD]NR LUDNDVELGHHQ HUDW]H HWD PDPLW]HODQHDQ ,NDVWROHQ WLWXODUWDVXQ
RIL]LDOHNR DUDXGLD RQDUWX ]XHQ D]NHQLN (XVNR .RQWVHLOX 1DJXVLDN
%2&*39 , 
H B
 atxilergorako (eta Lanbide Heziketarako) irakasle-gai euskaldunak
prestatzea. ,UDNDVPDLOD (UWDLQHWDUDNR %DW[LOHUJRUDNR HWD /DQELGH
+H]LNHWDUDNR  LUDNDVOHJDL HXVNDOGXQDN SUHVWDW]HNR HUH EHUDULD]NR
SODQDHUDWX]HQXQLEHUWVLWDWHSXEOLNRDUHNLQHWDNXUWVRHWDNRDOID
EHWDW]HWHNQLNR]NRDVLJQDWXUDNHUDWX]LUHQKRUUHOD
3DXVR KRULHN HWD JHKLDJR HPDQ ]LUHODULN HUH IDOWDJDEH]LD QDEDUPHQDN
L]DQ ]LWXHQ DXWRQRPLD DXUUHNR HSHDOGLDN (UD JX]WLHWDNR PHGLRDN IDOWD ]LUHQ
L]DQHUHHOHELNRKH]NXQW]DEHUHOX]H]DEDOHDQHUDWXDKDOL]DWHNR*L]DMHQGHD
IDOWD ]HQ KDVWHNR H] ]HJRHQ DSHQDV LUDNDVOH HXVNDOGXQLN 0HGLR PDWHULDODN
IDOWD]LUHQEHVWDOGHHVNROHWDQHXVNDUD] HWDHXVNDUDEHUD LNDVWHNRLNDVPDWH
ULDO JXW[L ]HJRHQ HVNXHUDQ $QWRODPHQGX]NR EDOLDELGHULN H] ]HJRHQ LD HWD
EHKDU KRULHL JX]WLHL HUDQW]XWHNR GLUXELGHDN HUH KXWVDUHQ KXUUHQJRDN ]LUHQ
KDVLHUDQ *L]DUWHDORU GHVEHUGLQHN HXVNDUDUHQ NRRIL]LDOWDVXQD ODX KDL]HWDUD
DOGDUULNDW]HQ ]XWHQ XQH KDUWDQ DVNL PXJDWXDN JHUWDW]HQ ]LUHQ PHGLR HGR ED
OLDELGHDSXUKRULHN(VNHDEHUUL]QDEDUPHQD]HQQRQDKL*L]DUWHHVNDUL]DEDO
KRUUL HUDQW]XQ EHWHD HPDWHNR OHKHQ SDXVRDN ELGHUDW]HQ KDVL EDL]LN H]LQ HJLQ
L]DQ ]HQ DELDOGL KDUWDQ *DEH]LD JX]WLHNLQ HUH IXQWVH]NR IDVHD L]DQ ]HQ KXUD
RUGHD 2UGXDQ SOD]DUDWX ]LUHQ HJXQJR KH]NXQW]DPROGHDUHQ RLQDUUL VR]LRHGX
NDWLERJHKLHQDN%DGDKRUL]HUEDLW
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I.4. EAEko lege-marko nagusia, hezkuntza alorrean
($(NR KH]NXQW]DPROGHDN (VSDLQLDNR .RQVWLWX]LRD HWD (XVNDO $XWRQR
PLD (VWDWXWXD GLWX PDUNRDUDX JLGDUL NR (VSDLQLDNR .RQVWLWX]LRDN RIL
]LDOWDVXQstatusDDLWRUW]HQGLHJD]WHODQLD]DSDUWHNREHVWHKL]NXQW]HL]HLQLEHUH
OXUUDOGHDQ  DUWLNXOXD  HWD  SDVDUWHDN  +RUUHWDQ RLQDUULWX] (XVNDO $X
WRQRPLD (VWDWXWXDN ]HUD GLR EHUH VHLJDUUHQ DUWLNXOXDQ  (XVNDUD (XVNDO
KHUULDUHQ EHUH]NR KL]NXQW]D JD]WHODQLDUHNLQ EDWHDQ KL]NXQW]D RIL]LDOD L]DQJR
GD(XVNDGLQ%HUWDNREL]WDQOHJX]WLHNGXWHKL]NXQW]DEDWD]HLQEHVWHDMDNLWHNR
HWDHUDELOW]HNRHVNXELGHD(XVNDO$XWRQRPLD(UNLGHJRDUHQDPDQNRPXQHNR
(UDNXQGHHNOHNXEDWHWLNEHVWHUDNRGHVEHUGLQWDVXQVR]LROLQJXLVWLNRDNNRQWXDQ
L]DQLN KL]NXQW]D ELHQ HUDELOHUD JDUDQWL]DWXNR GXWH EHUHQ L]DHUD RIL]LDOD
DUDXWX] HWD EHUHQ H]DJXHUD ]LXUWDW]HNR EHKDU GLUHQ QHXUUL JX]WLDN KDUWX] HWD
ELGHUDWX]
+RUL GD IXQWVHDQ D] HWD D] JHUR]WLN LQGDUUHDQ GDJRHQ OHJH
PDUNR QDJXVLD /HJHPDUNR KRUUHN H]DUULWDNR KHOEXUXHL HWD JL]DUWHHVNDUL MD
NLQDUL HUDQW]XWHNR QHXUULDN KDUW]HD HWD EDOLDELGHDN HVNXUDW]HD KRUL L]DQ GD
KHLQKDQGLDQ(XVNR-DXUODULW]DNWLNDXUUHUDHOHELNRKH]NXQW]DUHQDORUUH
DQ HUDPDQ GXHQ ELGHD +DOD HJLQ GX KHUULLNDVWHW[HHWDQ DXUUH] DXUUHNR HNL
PHQH]HWDKDODWVXLNDVWHJLSULEDWXHWDQDUDXDNHWDODJXQW]DELGHDNH]DUUL]

I.5. EEN legea, Legebiltzarrean eta Konstituzio Epaitegian
Oinarri-OHJHD GD ((1 (XVNDO $XWRQRPLD (UNLGHJRDN LQRL] HPDQ GXHQ
RLQDUULOHJH EDNDUUD RNHU H] EDQDJR¬   *DUUDQW]L EHUH]LNR OHJHD HJLQ QDKL
L]DQ ]XWHQ ($(NR KHUULWDUUHQ RUGH]NDUL GHPRNUDWLNRHN ((1 SUHVWDWX HWD
RQDUWX ]XWHQHDQ 'DNLGDOD ©RLQDUULOHJHªULN H] GD JHUR]WLN HJLQ¬   7UDPL
WD]LROX]HVDPDUUHNROHJHDL]DQ]HQEHVWDOGH((1'HQERUDKDUWX]HQOHJHD
LGD]WHQEHUULGD]WHQH]WDEDLGDW]HQ]DWL]]DWLDGRVWHQHWDHUGLELGHNRDGRVWDVXQ
IRUPXODN DVPDW]HQ EHUULUR H]WDEDLGDW]HQ HWD D]NHQLN RQDUW]HQ +RUUHWDUDNR
KDUWX]HQGHQERUDHWDSUR]HVXRVRDULHPDQ]LW]DLRQHUUHVSHWX]NRWUDWDHUDOHJH
©EHUH]LªUHQEDWHQVHLQDOHGLUDQROD]SDLW%HUHHGXNLDQVDUWXJDEHHUHD]DOHWLN
EHUHWLNEDGX((1OHJHDNDSDUWHNRL]DHUDEHUH]LD¬  
¬   .RQVWLWX]LR(SDLWHJLDNLQGDUJDEHWXHJLQ]XHQRNHUH]EDQDJR©RLQDUULªWHUPLQRKRUL
=HKD]NLDJRHVDQLNHWDOHJHODULHN]X]HQQD]DWHRNHUEDQDELOKDUWDUDNRHVNXPHQD]XNHHQLNXNDWX
HJLQ]LW]DLRQ/HJHELOW]DUUDUL7HUPLQRORJLDNRQWXKXWVL]DQRWH]HQLQGDUJDEHW]HKRUL"(]GXWXVWH
(SDLWHJL *RUHQDN KDUWDUD MR ]XHQHDQ XVWH L]DWHNRD GD GHWDLOH KXWVD] KDUDLQGLNR JHUWDHUD EDWHQ
DXUUHDQ JDXGHOD 1RODQDKL HUH H] QDL] NRQWX KRULHWDQ HVSH]LDOLVWD HWD OHJHODULHN DUJLWXNR GLJXWH
JDLDOHKHQGLNDUJLWXDH] EDGXWH
¬   (VSOLND]LRDJDUELDGDKDUWDUDNRDKDOPHQDHVSUHVNLGHEHNDWXED]LW]DLRQ/HJHELOW]DUUD
ULELVWDQGDHUDJLQ]X]HQD]XNHHODKRUUHN KDQGLN DXUUHUDNR EHUH MDUGXQHDQ
¬   /LEXUX EDNDUUHDQ ]HKD]NL MDVRWD GDXGH RUGXNR MRDQHWRUUL HWD JRUDEHKHUD JHKLHQDN
,NXV(XVNR/HJHELOW]DUUD
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*REHUQX =HQWUDODN HUUHNXUULWX HJLQ ]XHQ OHJHD (XVNR /HJHELOW]DUUDN
RQDUWX HWD KDQGLN JXW[LUD (] OHJH RVRD EHUWDNR ]HQEDLW DUWLNXOX HGR SDVDUWH
EDL]LN $UWLNXOX HWD SDVDUWH KRULHN H] ]LUHQ IXQWVHDQ KH]NXQW]DNRDN %DL
RUGHD($(NRHXVNDUDHUGDUHQNRQSDUWLPHQWD]LRWHUULWRULDODHGRWDVR]LRIXQW]LR
QDOD ELGHUDWX DKDO L]DWHNR DSDUWHNR JDUUDQW]LD ]XWHQDN DOGH EDWHWLN HWD
($(NRHVSDUUXRVRDQKL]NXQW]DDORUUHNRHUDEDNLPHQD]HLQDJLQWHUL ]HQWUDOD
UL HGR EHUWDNRDUL  ]HJRNLRQ H]WDEDLGDW]HQ ]XWHQDN EHVWHWLN DQ HWRUUL ]HQ
.RQVWLWX]LR (SDLWHJLDUHQ HUDQW]XQD (XVNR /HJHELOW]DUUDUL HPDQ ]LRQ DUUD]RL
HUUHNXUULWXWDNR SXQWX JHKLHQHWDQ ($(UHQ EHUWDNR DJLQWHDUL ]HJRNLRQ (UNLGH
JRNRKL]NXQW]DSROLWLND]HKD]WHDHVWDWXDNH]DUULWDNRPDUNRQDJXVLDUHQEDLWDQ
$JLQWH ]HQWUDODUHQ PHQGHNR LQVWDQW]LHN HUH (XVNR /HJHELOW]DUUDN HVDQGDNRD
EHWH EHKDU ]XWHQ KRUWD] ($(Q $OGL] NRQWUDNR HSDLD HPDQ ]XHQ SXQWX ED
W]XHWDQ%DWHN]XHQJDUUDQW]LQDEDULDHXVNDUDKXWVH]NRMDUGXQELGHHOHEDNDUULN
HXVNDUDKXWVH]NRULN H]]XHQRQDUWX]RQDOGHHXVNDOGXQLW[LHWDQ DUQDVJXQHH
WDQDOHJLD ¬  $OGDNHWDHWDEHUUHVSHQ((1UHQL]DHUDEHUH]LKXUDLQGDUUHDQ
GDJRRUDLQHUHRQDUWX]HQHWLNPHQGHODXUGHQDEHWHGHQKRQHWDQ(SDLDNHSDL
HWDD]DODND]DOJDWR]HQRUGHDPDPLUD=HUGX((1UHQPDPLDNEHUH]LULN"

II. EEN LEGEAREN EZAUGARRI NAGUSIAK, HEZKUNTZAREN
IKUSPEGITIK
,QRL] HVDQ L]DQ GHQH] EXUX ELNR IRUPXOD]LRD GX IXQWVHDQ (XVNDUDUHQ
(UDELOHUD 1RUPDOW]HNR  2LQDUUL /HJHDN D]DURDUHQ NDN ,NDVOH
JX]WLHQW]DNRHOHELWDVXQPDLODEHUHNRD]NHQ[HGHDH]DUW]HQGXEDWHWLNHXVND
UDHUGDUHLLNDVOHEDNRLW]DUHQHVNRODELGHDQHQIDVLGLIHUHQWHDHVNDLQW]HNRDXNH
UD HPDWHQ GX EHVWHWLN HVNRODKL]NXQW]D DXNHUDW]HNR RUGXDQ JXUDVRHL HGR
LNDVOHHL EHUDLHL HPDWHQ ]DLH D]NHQ KLW]D  ;HGH KRULHN EHUHJDLQDN GLUD HWD
KDLQEDWHWDQ H] GLUD HUUD] H]NRQW]HQ (] GLUD EL KRULHN KDOHUH ((1 OHJHDUHQ
KH]NXQW]D DORUUHNR H]DXJDUUL QDJXVL EDNDUUDN 2QGRW[R] H]DXJDUUL JHKLDJR
GLWX((1N,NXVGLW]DJXQ

II.1. Legearen azken xedea, denentzat berdina
'HUULJRUUH]NR HVNRODDOGLD DPDLW]HDQ GHPDJXQ  XUWHUHNLQ  ($(NR
LNDVOHJX]WLHNHXVNDUD]HWDJD]WHODQLD]KLW]HJLWHQLUDNXUW]HQHWDLGD]WHQMDNLQ
¬   $XUUHUD[HDJRD]DOGXNRGLWXGDQNRQW]HSWXHWDUDKXUELOGX]GLRJXQKL]NXQW]DHVNXELGH
HQQRUEDQDNRLUL]SLGHDUHQDOGHNRW]DW($( EDUQHNROXUUDOGHLUL]SLGHDUHQPXUUL]JDUULKRUWD]XOHU
OLWHNHHOD VHQWHQW]LD KXUD KRUL GD QLUH LUDNXUNHWD EHGHUHQ ($( RVRNR KL]NXQW]DSROLWLNDUHQ HUD
EDNLPHQD HXVNDUDUL GDJR]NLRQHWDQ  ($(NR DJLQWHRUJDQRHQD GHOD EHUUHWVL L]DQD EHVWDOGH IXQ
WVH]NRDLWRUPHQDGD*HUR]WLN HVSUHVNLEHKLQW]DW JXW[LWDQDLQW]DNRW]DWKDUWXL]DQGHQLUL]SLGHD
RNHU H] EDQDJR %HWL KDUULWX L]DQ QDL] LNXVWHD] HSDL KXUD ]HLQ JXW[L EDOLDWX L]DQ GHQ HVNXPHQ
DX]LDNHUDEDNLW]HUDNRDQ
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EHKDUGXWHHOHELGXQIXQW]LRQDODNL]DQEHKDUGXWHKL]NXQW]DRIL]LDOELHWDQ+RUL
GD ((1 OHJHDN HWD KDUUH] JHUR]NRHN GLRWHQD ©8Q FRQRFLPLHQWR SUiFWLFR
VXILFLHQWH GH DPEDV OHQJXDV RILFLDOHVª HGR ©EL KL]NXQW]D RIL]LDODN EHQHWDQ
HUDELOW]HNRªJDLWDVXQDWUDQVPLWLWXEHKDUGLHHVNRODN($(NRLNDVOHJX]WLHL¬  
(UDEDWHNRHVNDNL]XQDGDNDUEDOGLQW]DKRUUHNEHUWDNRHVNRODPXQGXUD+DUW]HQ
GHQELGHDKDUW]HQGHODD]NHQ[HGHDNRPXQDGDVLVWHPDRVRDUHQW]DWHXVNDUD]
HWD JD]WHODQLD] MDUGXWHNR JDL GLUHQ JD]WHDN SDUH] SDUHNR HOHELGXQ IXQW]LRQD
ODNQRODEDLWHVDQLN VRUWXEHKDUGLWXHVNRODN
+L]NXQW]D ELNR HVNRODPROGHD HUDW]HD HVLMLW]HQ GX KRUUHWDUDNR ((1
OHJHDN (XVNDUDN HWD JD]WHODQLDN ELHN L]DQ EHKDU GXWH HVNRODKL]NXQW]D
LNDVELGHKL]NXQW]D lengua vehicular  LNDVJDLKL]NXQW]D lengua curricular)
HGR % HUHGXDUHQ NDVXDQ SDUWH] EDWD HWD SDUWH] EHVWHD (] GD SRVLEOH ((1
OHJHDUHQDUDEHUDKRULEDLQRJXW[LDJRNRSUHVHQW]LDHVNRODQH]HXVNDUDUHQW]DW
HWD H] JD]WHODQLDUHQW]DW %DL HXVNDUDN HWD EDL JD]WHODQLDN MDNLQW]DJDL L]DQ
EHKDUGXWHJXW[LHQH]HVNRODDOGLRVRDQ
%HKDUUL]DQ KRUL MHQHUDOD GD ($(NR LNDVWHW[H HWD LNDVOH JX]WLHN EHWH
EHKDUUHNR [HGHD 2URUHQW]DNRD L]DQLN HUH ELVWDQ GD RUGHD RVR DSOLND]LRDX
NHUD GLIHUHQWHDN GLWXHOD HVNRODKL]NXQW]D QDJXVLDUL GDJRNLRQH] 'HQHQW]DW
EHUGLQD GHQ D]NHQ KHOEXUXDN DVNL DSOLND]LR GLIHUHQWHDN GLWX VHJXQ HVNROD
KL]NXQW]DQDJXVLDHXVNDUDGHQHGRJD]WHODQLD

II.2. Nork du eskola-hizkuntza erabakitzeko eskubidea?
1RULDLWRUW]HQGLR((1OHJHDNIXQWVHDQLNDVOHDUHQHVNRODKL]NXQW]D]HLQ
L]DQJR GHQ DXNHUDW]HNR HVNXELGHD" 1RUN HUDEDNLW]HQ GX D]NHQD]NHQHDQ
LNDVOHDUHQHVNRODKL]NXQW]DQDJXVLDHXVNDUDL]DQJRGHQJD]WHODQLDHGRELDN"
($(N EHUH RVRDQ" /XUUDOGH KLVWRULNR EDNRLW]DN HGR NDVXDQ NDVXNR ]RQDOGH
VR]LROLQJXLVWLNRDN" +H]NXQW]D 6DLODN EHUDN" .DVXDQ NDVXNR LNDVWHW[HDN"
,NDVOHDNEHUDN"%HUHJXUDVRHN".HQQHWK'0F5DHUHQWHUPLQRORJLD]HWDEHUH
IRUPXOD]LR GLNRWRPLNR IDPDWXD] EDOLDWX]¬   QRQ NRNDW]HQ GD ((1 OHJHD
KL]NXQW]DHVNXELGHHQQRUEDQDNRHWDOXUUDOGHLUL]SLGHHQDUWHDQ"
¬   $QW]HNRJDX]DGLRRWVDLODUHQNR(XVNDO(VNROD3XEOLNRDUHQ/HJHDNKL]NXQW]D
NRQWXH]DULGHODULN+RQHODGLRNRQNUHWXNLEHUH,,,LGD]SXUXDQ©(XVNDUDHWDJD]WHODQLDQDKLWD
H] VDUWXNR GLUD HXVNDO HVNROD SXEOLNRDQ JDUD GDLWH]HQ LUDNDVNXQW]DSURJUDPHWDQ EL KL]NXQW]HQ
DKR]NR]HLQLGDW]L]NRXOHUPHQDHWDDGLHUD]PHQDEHQHWDNRDL]DQHWDJXW[LHQH]RKL]NRKDUUHPDQH
WDUDNR HWD HUDELOHUDNR KL]NXQW]D JLVD HUDELOL DKDO L]DQ GDLWH]HQª 0LOLDQ L 0DVVDQD LUDNDVOHDUHQ
HVDQHDQ EDGDJR KDOD] HUH DOGHULN  RLQDUULOHJHDUHQ HWD  OHJHDUHQ DUWHDQ %DWHN ©OD
HQVHxDQ]DªGLRHQHDQEHVWHDN©HQVHxDQ]DªGLREHUDNGLRHQH]©ODHQVHxDQ]DªHWD©HQVHxDQ]DªH]
GLUDJDX]DEHUD RQGRULR SUDNWLNRHLGDJRNLHQH]
¬   -DWRUUL]NR GHILQL]LRUDNR LNXV 0F5DH  +DUUH] JHUR]WLN HJLQLN GLWXHQ (XURSDNR
6XLW]DNR%HOJLNDNRHWD)LQODQGLDNR DSOLND]LRNRQNUHWXHWDUDNREHUUL]LNXV0F5DH
HWD  +RU GDJR D]NHQLN KRULH]D] JX]WLH] JDLQHUD .DQDGDUDNR HJLQGDNR EHUH HNDUSHQD
0F5DHUHQ$XVWULDNR DXUUHNDUL]DKDUUH]MDEHW]HNRLNXV EHVWHDNEHVWH /XNDV 
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II.2.1. Hizkuntza-eskubideen norbanako eta lurralde-irizpideak, EENren
arabera
/HKHQHQJR EL NDVXHWDQ EDJHXQGH HVNXELGHD ($(N EDOX EHUH RVRDQ
EDWHWLN /XUUDOGH KLVWRULNRHN HGRWD ]RQDOGH VR]LROLQJXLVWLNRHN EHVWHWLN 
0F5DHUHQOXUUDOGHLUL]SLGHDJHQXNHJLGDUL$OGL]D]NHQELNDVXHWDQ HVNXEL
GHDJXUDVRHNL]DQLNEDWHWLNLNDVOHHNEHVWHWLN QRUEDQDNRLUL]SLGHDJDLOHQW]HQ
GD %DL QRUEDQDNR HWD EDL OXUUDOGHLUL]SLGHWLN NDQSRUD GDXGH D]NHQLN KDODNR
QHXUUL EDWHDQ KLUXJDUUHQ HWD ODXJDUUHQ NDVXDN HVNXELGHD +H]NXQW]D 6DLODN
L]DWHD EDWHWLN LNDVWHW[HHN EHVWHWLN  1RQ GDJR ((1 OHJHD DEDQLNR ]DEDO KR
UUHQEDUUXDQ"1RULHPDWHQGLRD]NHQKLW]D"
+DVJDLWH]HQHUUD]HQHWLN,NXVGH]DJXQQRULH]GLRQ((1OHJHDNHVNXEL
GH KRUL EHUDULD] DLWRUW]HQ (] GDJR OHJH[HGDSHQLN ($(NR LNDVOH JX]WLDN
HVNRODKL]NXQW]D EDNDUUD L]DWHUD EHKDUW]HQ GLWXHQLN %HVWH KRUUHQEHVWH JHUWD
W]HQGD/XUUDOGHKLVWRULNRHQ¬  HGR]RQDOGHVR]LROLQJXLVWLNRHQ¬  NDVXDQ
(UDEHUHDQH]HVNRODULHWDH]6DLODULDLWRUW]HQGLROHJHKRUUHNLNDVOHHN ($(
NRLNDVOHHN HXVNDUD]DODJD]WHODQLD]LNDVLEHKDUGXWHQHUDEDNLW]HNRHVNXELGHD
%DL 6DLODN HWD EDL LNDVWHW[HHN KDLQEDW QHXUUL KDU GLW]DNHWH HWD KDUWX EHKDU
L]DWHQGLWX]WHOHJH]DXNHUDQGDXGHQHUHGXHLEXUX],QGDUUHDQGDXGHQDXNHUDQ
DUWHDQ SDUWH] EHKLQW]DW HUHGX EDWHQ HGR EHVWHUHQ DOGH HJLQ GH]DNHWH %DLQD
JXUDVRDN HGR LNDVOHDN H] GDXGH OHJH] EHKDUWXWD 6DLODN HGR OHNXDQ OHNXNR
LNDVWHW[HDN DXNHUDWXWDNR HXVNDO HGR HUGDO HUHGX MDNLQ EDWHUD MRDWHNR /HJHD
DUJLDGDIXQWVH]NRSXQWXKRQLGDJRNLRQH]
$UWtFXOR

DUWLNXOXD

 6H UHFRQRFHQD ORV FLXGDGDQRV GHO
3DtV 9DVFR ORV VLJXLHQWHVGHUHFKRV
OLQJtVWLFRVIXQGDPHQWDOHV

 (XVNDO+HUULNRKHUULWDUUHLKRQDNR
IXQWVH]NRKL]NXQW]DHVNXELGHKDXHN
DLWRUW]HQ]DL]NLH

E  'HUHFKR D UHFLELUOD HQVHxDQ]DHQ
DPEDV OHQJXDV RILFLDOHV

E  ,UDNDVNXQW]DKL]NXQW]DRIL]LDOELRWDQ
L]DWHNRHVNXELGHD

$UWtFXOR

DUWLNXOXD

6H UHFRQRFHD WRGR DOXPQRHO GHUHFKR ,NDVOH JX]WLHLDLWRUW]HQ]DLHLUDNDVNXQW]D
GH UHFLELUOD HQVHxDQ]DWDQWRHQ HXVNHUD
HXVNDUD]]HLQJD]WHODQLD]MDVRW]HNR
FRPR HQ FDVWHOODQRHQ ORV GLYHUVRV
HVNXELGHDLUDNDVPDLODJX]WLHWDQ
QLYHOHVHGXFDWLYRV

¬   (]LQHUDEDNLOLWHNHDGLELGH]©$UDEDNRKDXUJX]WLHN$HUHGXDQLNDVLNRGXWH%L]NDL
NRJX]WLHN%HUHGXDQHWD*LSX]NRDNR JX]WLHN' HUHGXDQª
¬   (]LQ HUDEDNL OLWHNH DGLELGH] ©HXVNDOWDVXQWDVD  EDLQR W[LNLDJRD GXWHQ ]RQDOGHH
WDNR KDXU JX]WLHN $ HUHGXDQ LNDVLNR GXWH  HWD  DUWHNR ]RQDOGHHWDNRHN % HUHGXDQ HWD
HWLNJRUDJRNR]RQDOGHHWDNRHN' HUHGXDQª
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$UWtFXOR

DUWLNXOXD

 (QODVHQVHxDQ]DVTXHVHGHVDUUROOHQ
KDVWDHOLQLFLRGHORVHVWXGLRV
XQLYHUVLWDULRVVHUiREOLJDWRULDODHQVHxDQ]D
GHODOHQJXDRILFLDOTXHQRKD\DVLGR
HOHJLGDSRUHOSDGUHRWXWRURHQVXFDVR
HODOXPQRSDUDUHFLELUVXVHQVHxDQ]DV

 8QLEHUWVLWDWHKH]NXQW]DKDVWHUDLQR
HJLWHQGLUHQLNDVNHWHWDQGHUULJRUUH]NRD
L]DQJRGDLNDVNHWRNKDUW]HNRJXUDVR
HGRNXUDGRUHDNHGRWDKDODGHQHDQ
LNDVOHDNEHUDNDXNHUDWXH]GXHQ
KL]NXQW]DRIt]LDODLUDNDVWHD

$VNRWDQHVDQL]DQGHQH]KL]NXQW]DHVNXELGHHQQRUEDQDNRLUL]SLGHDQRLQD
UULWXULNGDJRIXQWVHDQ(XVNDUDUHQ(UDELOHUD1RUPDOW]HNROHJHD=RQDO
GHVR]LROLQJXLVWLNRDHWDLNDVOHHQDPDKL]NXQW]DSODQLILND]LREHKDUUHQHJRNLHUD
HWDLUDNDVOHHQKL]NXQW]DRVDHUDIDNWRUHJDUUDQW]LWVXDNL]DQLNHUH((1OHJHDUHQ
DUDEHUD JXUDVRHN HGRWD LNDVOHHN EHUDLHN GXWH D]NHQ KLW]D *DLQHUDNR IDNWRUH
KRULHNNRQWXDQKDUWXNRGLUDEDLQDD]NHQKLW]DJXUDVRHNHGRLNDVOHNGXWH0LOD
xDEDUGXUD HWD HUDJR]SHQ NRQNUHWX L]DQ GLW]DNH LUL]SLGH KRUUHN SUDNWLNDQ EDLQD
KRULGDLUL]SLGHQDJXVLD0F5DHUHQGHILQL]LRIDPDWXDUHQDUDEHUDthe principle
of personality of the linguistic rightsGD((1UHQRLQDUULH]the principle of territoriality($(NRLNDVOHHQJXUDVRHNHGRWDDGLQEDWHWLNJRUDLNDVOHHNEHUDLHN
GXWH HVNRODKL]NXQW]D QDJXVLD  DXNHUDW]HNR HVNXELGHD +RWV LUDNDVNXQW]D QD
JXVLNL HXVNDUD] QDJXVLNL JD]WHODQLD] HGR HUGLEDQD MDVRNR GXWHQ DXNHUDW]HNR
HVNXELGH OHJDOD JXUDVRHN HGRWD LNDVOHHN EHUDLHN GXWH (VNXELGH OHJDOD QROD
DSOLNDW]HQGHQDXUUHUDJRLNXVLNRGDHWDDSOLND]LRKRUUHNGLWXHQ]HQEDLWHUDJR]
SHQIDNWXDOD]DOGXNR,UL]SLGHQDJXVLDJRLNRKRULGDRUGHDHGR]HLQNDVXWDQ
%HVWHKLW]HWDQHVDQLNDUNLWHNWXUDMDNLQDGX((1OHJHDNKL]NXQW]DHVNX
ELGHDKLULWDUUDNGX(VNXELGHKRULEHWHW]HNRREOLJD]LRDEHUUL]NDVXDQNDVXNR
DGPLQLVWUD]LRDN +DOD JHUWDW]HQ GD HVNRODHVSDUUXDUL GDJRNLRQH] HWD KDODWVX
((1 OHJHDUHQ EHVWH ]HQEDLW HVSDUUXWDQ (] GD KDUULW]HNRD KRUL GHOD PHGLR
/HJHDUHQ OHKHQ DWDOEXUXDN L]HQ KDX HUDPDWHD ©GH ORV GHUHFKRV GH ORV FLXGD
GDQRV\GHORVGHEHUHVGHORVSRGHUHVS~EOLFRVHQPDWHULDOLQJtVWLFD+HUUL
WDUUHQHVNXELGHDNHWDKHUULDJLQWHHQEHWHEHKDUUDNKL]NXQW]DUHQDORUUHDQª
,UL]SLGH QDJXVLD KRUL L]DQLN HUH JDX]DN H] GLUD ]HKDUR ]XUL HWD EHOW]
0F5DHN EHUDN HWD EHVWH KDLQEDWHN  DUJL VHLQDODWX L]DQ GXHQ PRGXDQ XVWH]
IRUPXOD]LREHUH]LDN ]HKDURGLIHUHQWHDN GLUHQLUL]SLGHGLNRWRPLNRKRULHNH]GLUD
SUDNWLNDQKDLQHUDEDWEHUH]L((1OHJHDNGLRHQ[HGHQDJXVLDKDVWHNR$XWRQR
PLD (UNLGHJR RVRDQ DSOLNDW]HNRD GD H] /XUUDOGH +LVWRULNRHQ %DW]DU 1DJXVLHL
HGR )RUX $OGXQGLHL HWD H] 8GDOHL GDJRNLH ($(NR OXUUDOGHHVSDUUXDUHQ DSOLND
]LRDKDOPHQ MHQHUDOD DOGDW]HD HGR PXJDW]HD DUH JXW[LDJR LQGDUJDEHW]HD *DUEL
HVDQD GDJR ($(NR HUDNXQGH DPDQNRPXQHL GDJRNLHOD HVNRODPXQGXNR KL]NXQ
W]DSROLWLND QDJXVLD GHILQLW]HD 1RUEDQDNR LUL]SLGHD L]DQ DUUHQ JLGDUL KRUWD]
($(PDLODNROXUUDOGHRVDJDLULNHUHEDGXOHJHKRUUHNEHUHNLQ¬  
¬   /XUUDOGH HWD QRUEDQDNR LUL]SLGHHQ NRQWX KRUL RVDW]H DOGHUD LNXV EHVWDOGH 3ORXUG
 (XURSDNR EDWH] HUH HNLDOGHNR (XURSDNR  SHUVSHNWLED KLVWRULNR ]DEDODJRD] MDEHW]HNR LNXV
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1RUEDLWHNHVDQGH]DNHKRULGHODPHGLROXUUDOGHHWDQRUEDQDNRLUL]SLGH
KRULHN H] GLUHOD W[XUL HWD EHOW] PRGXNR ]DWL EL continuum EDWHQ EL SXQWD
PXWXU EDL]LN +RQDNR KDX HUH HVDQ GH]DNH KDODNRN Fontinuum EDWHQ SXQWD
PXWXUUDNGLUHODLUL]SLGHKRULHNHWDEHUD]H]GXWHODLUL]SLGHSRVLEOHHQHVSHNWUR
RVRDHVWDOW]HQ8UUXQDJRNRULNHUHHVDQOLWHNHQRVNLKDUWDUDMDUUL]JHURIRUPX
OD]LR MXULGLNRHQ DORUUHNR NRQVWUXNWXD GHOD VRLOVRLOLN lurralde/norbanako
]DWLNHWDKRULHWDOHJHNRQWXHWDUDNRHJRNLDL]DQLNHUHEHVWH]HQEDLWDORUUHWDNR
]HKD]WDSHQDNH]GLWXHODDLQW]DNRW]DWKDUW]HQ(VDWHEDWHUDNRSVLNROLQJXLVWLND
ren alorreko ama-hizkuntza HWD KL]NXQW]DVR]LRORJLDUHQ DORUUHNR zonalde soziolinguistikoa H] GLWXHOD EHKDU EH]DOD NRQWXDQ KDUW]HQ (JLD GD IRUPXOD]LR
MXULOLQJXLVWLNRD GHOD OHKHQLN HWD EHKLQ KL]NXQW]DHVNXELGHHQ QRUEDQDNR HWD
OXUUDOGHLUL]SLGHHQ ]DWLEDQDW]H KRUL +RUUHN H] GX HVDQ QDKL RUGHD EHVWHODNR
KL]NXQW]DH]DXJDUULHQ DORU RVRDN DOGH EDWHUD X]WHQ GLWXHQLN ,NXV GH]DJXQ
]HUJDWLN +DV JDLWH]HQ DPDKL]NXQW]DUHQ SULQW]LSLRDUHNLQ HWD LNXV GH]DJXQ
JHUR]RQDOGHVR]LROLQJXLVWLNRDUHQLUL]SLGHD

II.2.2. Ama-hizkuntza eta hizkuntza-eskubideen norbanako irizpidea
0DLODEHUHDQPXJLW]HQGLUDIRUPXOD]LRELRNSDUWH]QRUEDQDNRDUHQDORUUH
DQPXJLW]HQGLUDEDWD]HLQEHVWHD3HUWVRQDEDWHQDWULEXWXDGDOHKHQLNHWDEHKLQ
DPDKL]NXQW]D (JLD GD KL]WXQKHUUL KRPRJHQHRHWDQ SRVLEOH GHOD KL]WXQWDOGH
RVRHQ HWD DUH ©KL]WXQHONDUWH RVRDUHQ DPDKL]NXQW]Dª] KLW] HJLWHD %DLQD IRU
PXOD]LRGHULEDWXDGDKRULEHUH]3HUWVRQDEDNRLW]DUHQDWULEXWXDGDOHKHQLNHWD
EHKLQ DPDKL]NXQW]D $OGH KRUUHWDWLN QRUEDQDNRDUHQ SODQRDQ PXJLW]HQ GLUD
LUL]SLGHELDN3DUWH]SODQREHUHDQPXJLWX]HUHLUL]SLGHELDNH]GLUDJDX]DEHUD
%LDOGHQDEDULDQW]HPDWHQGLUDEDWH]HUHLUL]SLGHKRULHQDUWHDQ
D  (VNXELGHHLGDJRNLHQH]DPDKL]NXQW]DUHQSULQW]LSLRDEDLQR]DEDODJRD
LQNOXVLERDJRD HGRWD RURKDUW]DLOHDJRD  GD QRUEDQDNR LUL]SLGHD 1RU
EHUH DPDKL]NXQW]DQ HVNRODWXD L]DWHNR HVNXELGHD EHUH EDLWDQ GX QRU
EDQDNRHVNXELGHDN+RWVDPDKL]NXQW]DUHQSULQW]LSLRDEHUHEDLWDQGX
QRUEDQDNRLUL]SLGHDN+RULHWDJHKLDJRHVNDLQW]HQGXEHUH]QRUEDLWHN
EHUH DPDKL]NXQW]D ez GHQ EHVWH KL]NXQW]D RIL]LDOHDQ HVNRODWXD L]DQ
QDKL EDGX KRUL HUH RVRULN HUUHVSHWDW]HQ GX QRUEDQDNR LUL]SLGHDN
$PDKL]NXQW]DQ HVNRODWXD L]DWHNR HWD DPDKL]NXQW]D H] GHQ EDWHDQ
HVNRODWXD L]DWHNR HVNXELGHDN ELDN HUUHVSHWDW]HQ GLWX QRUEDQDNR LUL]
SLGHDN($(NRJXUDVRHUGDOGXQHNSDUWH]HGRRVR]HXVNDUD]HUDWXWDNR
KH]NXQW]D PROGHD QDKL EDGXWH EHUHQ KDXUUHQW]DW KDUWDUDNR HVNXELGH
)ULHGULFK2URKDU,QSHULRDXVWURKXQJDURDULGDJRNLRQH]2WWR%DXHUHQHWD.DUO5HQQHUHQ
JDUDLWLNGDWR]HQNRQW]HSWXDNGLWXJXKRULHN*XUHDQH]GXWHRUGHDKL]NXQW]DVR]LRORJLDUHQDOGH
WLNRDQDOLVLDNDGHPLNRKDQGLULNL]DQ5DIDHO1LQ\ROHVGXJXRNHUH]EDQDJRNRQWXRNJXUHDUWHDQ
OHKHQLN ODQGX ]LWXHQD ,NXV RUDLQ HUH SUREHW[XJDUUL L]DQ OLWHNHHQ QHXUULDQ LUL]SLGH ELHQ DUWHNR
NRQWXH]GLKDUGXHQ]HQEDLWDUWLNXOX%HVWHDNEHVWH 1LQ\ROHV  
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RVRDDLWRUW]HQGLHQRUEDQDNRLUL]SLGHDN$PDKL]NXQW]DNDOGL]H]GLH
KDUWDUDNR DXNHUDULN HPDWHQ $XNHUDW]HNR DVNDWDVXQDUHQ DOGHWLN DPD
KL]NXQW]DEDLQR]DEDODJRDRURKDUW]DLOHDJRDGDQRUEDQDNRLUL]SLGHD
E  %LHQ DUWHNR EHUHL]NXQW]DN H] GLUD KRU DPDLW]HQ 1RUEDQDNR LUL]SLGHD
HVNXELGH GD EHWL $PDKL]NXQW]DUHQ SULQW]LSLRD DOGL] H] REOLJD]LR
PRGXDQ DSOLNDWX RKL GD ]HQEDLWHWDQ DPDKL]NXQW]DUHQ LUL]SLGHD
©+DXUEDNRLW]DNEHUHDPDKL]NXQW]DQHVNRODWXDL]DQbeharGXªKDOD
GLR DPDKL]NXQW]DUHQ SULQW]LSLRDUHQ ELJDUUHQ IRUPXOD]LRDN $PD
KL]NXQW]DUHQ SULQW]LSLRDN beharra GX ELJDUUHQ DGLHUD KRUUHWDQ H]
eskubidea IRUPXOD]LRDUHQ PXLQ +RUUHQ DUDEHUD HVDWH EDWHUDNR
($(NR KDXU HUGDOGXQ HW[HWLN DPDKL]NXQW]D HUGDUD GXWHQ KDXU 
JX]WLHN HUGDUD L]DQ behar OXNHWH QDKL HWD H] EHUHQ HVNRODKL]NXQW]D
EDNDU HGR QDJXVL %LVWDQ GD ]HLQ XUUXQ GDXGHQ DOGH KRUUHWDWLN PXU
JLOW]HELGHULN RQDUW]HQ H] GXHQ DPDKL]NXQW]DUHQ SULQW]LSLRD HWD
PXUJLOW]HELGHDRVRULNVHJXUWDW]HQGXHQQRUEDQDNRLUL]SLGHD

II.2.3. Zonalde soziolinguistikoa eta hizkuntza-eskubideen norbanako
irizpidea
/XUUDOGHLUL]SLGHDUHQ NDVX SDUWLNXODUUD GD ]RQDOGHDUHQ KDX +L]NXQW]D
HVNXELGHHQ DSOLND]LRJXQHD HVSDUUX ILVLNRJHRJUDILNRDN HVSD]LR KRUUHQ
NDQSRPXJDN EHUH]LNL GHILQLW]HQ GX OXUUDOGHLUL]SLGHDUHQ NDVXDQ $SOLND]LR
DXNHUD SRVLEOH DVNR GLWX OXUUDOGHLUL]SLGHDN HWD DSOLND]LR SRVLEOH KRULHWDULNR
EDWH]EDNDUUD]RQDOGHVR]LROLQJXLVWLNRDUHQDGD
+HPHQ HUH JDX]D EHUD HVDQ OLWHNH (VNXELGHDXNHUHQ DOGHWLN VHQGRDJRD GD
QRUEDQDNRLUL]SLGHDEHUHKXWVHDQKDUWXWDHWDREOLJD]LREDOGLQW]HQDOGHWLNLUPRD
JRD ]RQDOGH VR]LROLQJXLVWLNRD $VNRWDQ HVDQ L]DQ GD OXUUDOGHLUL]SLGHDN JDUDQWLD
VHQGRDJRDN HPDWHQ GLWXHOD HXVNDUD LQGDUW]H DOGHUD (] GXW XVWH NRQWXDN KRUUHOD
GLUHQLN H] H]LQEHVWHDQ EHKLQW]DW +L]NXQW]DHVNXELGHDN EHUPDW]HNR EH]DLQEDW
DKXOGXWDNR KL]WXQHONDUWHD HJXQJR PXJDEDUUXWLULN KHUWVLHQHDQ JHOGLW]HUD EHKDU
W]HNR IRUPXODWX RKL GD VDUUL OXUUDOGHLUL]SLGHD +DOD[H HJLQ RKL GD NRQNUHWXNL
]RQDOGH VR]LROLQJXLVWLNRDUHQ LUL]SLGHDUHNLQ +RUUHQ DGLELGH VHQGRULN H] GD IDOWD
KDQKHPHQ$VNRWDQDKD]WXHJLWHQEDGDHUHKRULPDOJXDJRDGDEHUH]QRUEDQDNR
LUL]SLGHD $UULVNX KDQGLDN GLWX EHUHNLQ H] GDJR GXGDULN OHJH]NR VHJXUWDVXQ
EHUPHULNH]GXHVNDLQW]HQ©KHPHQHXVNDUD]EL]L NR JDUDªEDLH]WDW]HNRHWDEDL
H]WDSHQ KRUUHWDWLN RQGRULR HUDJLOH VHQGRDN HUDWRUW]HNR 0DOJXDJRD GD RUGHD HWD
ODUUL DKXOGXWDNR KL]NXQW]D LQGDUEHUULW]HNR KDLQEDW HVNXELGHDXNHUD SUDNWLNR HV
NDLQW]HQGXQRUEDQDNRLUL]SLGHDN.RQVWUXNWXKRQHQDUDEHUDKHUULWDUKL]WXQHLGD
JRNLH]LQH]KDODQDKLEDGXWHHVNXELGHDXNHUDNKH]XUPDPLW]HD¬  
¬   $XUUHUDJR W[RVWHQDUHQ DPDLHUD DOGHDQ KHOGXNR ]DLR EHUULUR JDLDUL DW]HUULNR ]HQEDLW
DGLWXUHQEDOLRHVSHQDNHUDQWVL]
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II.3. Pausoz pauso eta epe-muga jakinik gabe garatzekoa
(] QDL] OHJHODULD HWD KXWV HJLQ GH]DNHW RQGRUHQ D]DOW]HUD QRDQ KRQHWDQ
$]SLPDUUDWXEHKDUUHNRH]DXJDUULDLUXGLW]HQ]DLWRUGHDHVDWHUDQRDQD3DXVR]
SDXVRJDUDW]HNROHJHDGD((1(XVNDUDHUGDUHQHONDUEL]LW]DNRKDLQEDWHVSD
UUXWDQELKDUHW]LQRUDLULWVLEHKDUGXJXQHVDWHQGXOHJHDNHWDKDUWDUDNRKDUWX
EHKDU GHQ ]HQEDLW QHXUUL DGLHUD]WHQ $UH JHKLDJR QHXUUL KRULHN KDUW]HD HWD
KDUUDUD]WHD+HUULDJLQWHHQHJLWHNRDGHODDLWRUW]HQGXHVSUHVNL
7Ì78/2 35,0(52
&$3Ì78/2 Ô1,&2

/(+(17,78/8$
.$3,78/8%$.$55$

 /RV SRGHUHV S~EOLFRV JDUDQWL]DUiQHO
HMHUFLFLRGH HVWRV GHUHFKRV HQ HO
iPELWRWHUULWRULDOGH OD &RPXQLGDG
$XWyQRPD D ILQ GH TXH VHDQ HIHFWLYRV
\ UHDOHV

 +HUULDJLQWHHNHVNXELGHKDXHQ
HUDELOHUD]LXUWDWXNRGXWH$XWRQRPLD
(UNLGHJRDUHQOXUUDOGHDQHUDJLQNRUUDN
HWDEHQHWDNRDNL]DQGDLWH]HQ

/HJHDNH]GXHVDWHQRUGHDQHXUULKRULHWDULNREDNRLW]DEHUDQGXHQLNQRL]
KDUWX EHKDU GHQ $UH JXW[LDJR OHJHD DUJLWDUDWX HWD KXUUHQJR HJXQHWLN DXUUHUD
KLULWDUUHQ HVNXELGHDN HWD KHUULDJLQWHHQ EHWHEHKDUUDN LQGDUUHDQ GDXGHQLN HUD
EDW /HJHDUHQ H]DUSHQ HIHNWLERDUL GDJRNLRQH] ((1 OHJHDN H] GX HSHPXJD
]HKDW]LN H]DUW]HQ +HOEXUX KRULHWDULNR DVNR ©KXUUHQJR HJXQHDQª EHWH H]LQ
GLUHQH]KHOEXUX KRULHWDUDSDXVR] SDXVR KXUELOGX EHKDU GHODHWD SDXVR KRULHN
KDUWX HJLQJR GLUHOD DJLQW]HQ GX OHJHDN +H]NXQW]DPXQGXDUL GDJRNLRQH] KR
QDNR IRUPXOD KRQHWDQ NRQNUHWDW]HQ GD ((1 OHJHDUHQ SDXVR] SDXVRNR HWD
HSHPXJDMDNLQLNJDEHNRJDUDSHQLUL]SLGHKRUL
$UWtFXOR

DUWLNXOXD

6H UHFRQRFHD WRGR DOXPQRHO
GHUHFKRGH UHFLELUOD HQVHxDQ]DWDQWRHQ
HXVNHUD FRPR HQ FDVWHOODQRHQ ORV
GLYHUVRV QLYHOHVHGXFDWLYRV

,NDVOHJX]WLHLDLWRUW]HQ]DLH
LUDNDVNXQW]DHXVNDUD]]HLQJD]WHODQLD]
MDVRW]HNRHVNXELGHDLUDNDVPDLOD
JX]WLHWDQ

$ WDOHIHFWRHO 3DUODPHQWR\ HO
*RELHUQR DGRSWDUiQODV PHGLGDV
RSRUWXQDV WHQGHQWHVD OD JHQHUDOL]DFLyQ
SURJUHVLYD GHO ELOLQJLVPRHQ HO VLVWHPD
HGXFDWLYRGH OD &RPXQLGDG$XWyQRPD
GHO 3DtV 9DVFR

+RUUHWDUDNR/HJHELOW]DUUDNHWD
-DXUODULW]DNQHXUULDSURSRVDNKDUWXNR
GLWX]WH(XVNDO+HUULNR$XWRQRPLD
(UNLGHJRNRLUDNDVNXQW]DQHOHELWDVXQD
JHURHWDRURNRUUDJRDL]DQGDGLQ

©0HGLGDV WHQGHQWHV D OD JHQHUDOL]DFLyQ SURJUHVLYDª HGR ©LUDNDVNXQW]DQ
HOHELWDVXQD JHUR HWD RURNRUUDJR L]DWHNR QHXUULDNª KDUW]HUD EHKDUWXULN GDXGH
($(NRKHUULDJLQWHDN(]RUGHDOHJHDMDNLQDUD]LHWDKXUUHQJRHJXQHDQKLUL
WDUUHQHVNXELGHDNEXUXWLNEXUXUDEHWHW]HUD+HUWVLNLLQSHUDWLERDEDLQRJHKLDJR
GHNODUDWLERD HWD SURJUHVLERD GD ((1 OHJHD OHJHDUHQ ]HQEDLW DORU  RNHU H]
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EDQDJR%HUULURGLRWH]QDL]OHJHODULDHWDH]GDNLWGHNODUD]LRDVPRHWDEHUH
]LNL SURJUHVLELWDWHH]DXJDUUL KRUL QRUDLQR GHQ OHJH NRQWXDQ JDX]D DUUXQW HWD
QRUDLQR ((1UHQ H]DXJDUUL EHUH]L 1RODQDKL HUH ((1UHQ H]DXJDUULDN DLSDW]H
UDNRDQ SDXVR] SDXVRNR ILORVRILD HVSOL]LWX KRUL NRQWXDQ KDUWX EHKDUUHNR HOH
PHQWXDLUXGLW]HQ]DLW

II.4. Hezkuntzari dagokionez, jeneralista
;HKHWDVXQ JXW[L GDNDU OHJHDN KH]NXQW]D NRQWXH] GLKDUGXHQ  NDSLWXOX
DQ /HJH MHQHUDOLVWD GD ((1 HVNRODPXQGXDUL GDJRNLRQHDQ 3ULQW]LSLR QDJX
VLDNDGLHUD]WHQGLWXEDLQDJDUDSHQRSHUDWLERUDNRH]GX[HGHNRQNUHWXDVNRULN
PDUNDW]HQ +RUL GHODHWD OHJHDN GLRHQD LQVSLUD]LRLWXUUL L]DQ GD JHURNR ODQ
JLQW]D RVRDQ KHOEXUXUD MRDWHNR QRUDELGH MHQHUDOD PDUNDW]HQ GX EDLQD H] GX
HVDWHQMXVWXMXVWX]HLQELGHWDWLNMRDQEHKDUGHQKDUDLULVWHNR+XWVHWLNDELDWX]
MDUGXQEHKDUL]DQGDKDLQEDWNDVXWDQKH]NXQW]DDORUUHNRODQSURJUDPDRSHUD
WLERDNHUDWXHWDNXGHDW]HUDNRDQ
+RUL EDNDUULN H] ;HKHWDVXQ NRQNUHWXULN HVNDLQL ]XHQ NDVX EDNDQHWDQ
KDQGLN DXUUHUDNR LUDNDVOHHQ KL]NXQW]DWLSRORJLDQ DGLELGH] RVR PRW] JHOGLWX
]HQOHJHDEHUH]HKD]WDSHQHWDQ((1OHJHDN,UDNDVOHHVNROHWDQRLQDUULWX]XHQ
de factoLUDNDVOHHQHXVNDOGXQW]HODQD(]%LJDUUHQ+H]NXQW]DUDNRLUDNDVOHHQ
SUHVWDHUDELGHH]HJLQ]XHQ]HKD]WDSHQLNHWDH]EDWH]HUHOHKHQGLNLUDNDVOHW]DQ
DUL ]LUHQPLODNDSURIHVLRQDOHQKL]NXQW]DSUHVWDHUD]HJLQ ]XHQ DXUUHLNXVSHQLN
©,QVHUYLFHWUDLQLQJªPRGXNR,5$/(ELGHD]DOHJLDH]]XHQH]HUHVDQ$]NHQ
PHQGHODXUGHQHNRLELOHUDSUDNWLNRDQKLUXELGHDNHUDELOLEHKDUL]DQGLUDRUGHD
OX]H]DEDO EDL +DXU HWD /HKHQ +H]NXQW]DNR LUDNDVOH HXVNDOGXQ EHUULHQ NRQ
WUDWD]LRD KRUUHWDUDNR DXUUHLNXVSHQ ]HKDW]D HJLQD ]XHODULN OHJHDN  EDL %LJD
UUHQ +H]NXQW]DUDNR LUDNDVOH HXVNDOGXQ EHUULHQ NRQWUDWD]LRD HWD EDL OHKHQGLN
ODQHDQ DUL ]LUHQ HGR HXVNDUDHVNDNL]XQLN JDEH HVNROHWDUDWX ]LUHQ LUDNDVOHHQ
HXVNDOGXQW]HD
%HVWH KRUUHQEHVWH HVDQ OLWHNH HXVNDUD]NR LNDVPDWHULDOJLQW]D] HXVNDU]NR
JDLWDVXQDJLULH] HWD KL]NXQW]DHVNDNL]XQH] PHQGHODUGHQ OX]HDQ KDLQ ODQ ]D
EDOD HVNDWX GXWHQ HVSDUUX KRULHN DLSDWX HUH H] GLWX OHJHDN HJLWHQ (] GD ©[H
KHWVXQªKRULHWDQVDUW]HQ¬  

II.5. EENren ezaugarriak, laburbilduz
+H]NXQW]DPXQGXDUL GDJRNLRQH] ODX H]DXJDUUL QDJXVL GLWX ((1 OHJHDN
HVDQEHUULGHQH]L]DHUDMHQHUDOHNRDHWDKHOEXUXEDNDUUHNRDGDKLULWDUJX]WLHQ
¬   %HVWHULNGDSDUWH]HVNRODJLURDHXVNDOGXQW]HNR[HGDSHQD/DEXUEDGDHUHEDGX((1
OHJHDNKRUULEXUX]NR SUHELVLR DUJLULNLNXV  DUWLNXOXDUHQELJDUUHQ]DWLD
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W]DW QRUEDQDNRDUL LNDVOHDUL EHUDUL HGR EHUH JXUDVRHL  X]WHQ GLRH HUHGXD
DXNHUDW]HQSDXVR]SDXVRNRH]DUSHQDSODQWHDW]HQGX¬  HWDD]NHQLNMHQHUD
OLVWDGD+RULGHODHWD
.DVXDQ NDVXNR DPDKL]NXQW]D HWD ]RQDOGH VR]LROLQJXLVWLNRD GLUHQDN GL
UHOD HUH ($(NR ikasle guztiek jakin behar dute euskaraz eta gaztelaniaz
GHUULJRUUH]NR HVNRODDOGLD DPDLW]HDQ¬   ©%HKDU DGLQDNR JDLWDVXQPDLOD
SUDNWLNRDª HVNXUDWX EHKDU GXWH 0DLOD KRUL ]HU GHQ H] GDJR LQRQ ]HKDW] GHIL
QLWXDEDLQDMRPXJD]DUJLDGD
;HGH QDJXVL KRUL EHWHW]HNR H] GD HVNRODPROGH EDNDUUD H]DUW]HQ DXNHUD
GLIHUHQWHDN HVNDLQW]HQ EDL]LN (VDQ HUH H] GD HVDWHQ KHOEXUX KRUL EHWHW]HNR
]HKD]NLDJRKHOEXUXKRUUHWDUDKXUELOW]HNR HUHGXHJRNLHQD]HLQGHQD]WHUWXNR
GHQLN HWD KXUD MHQHUDOL]DWXNR Gurasoek edo DGLQ EDWHWLN DXUUHUD ikasleek
beraiek dute eskola-hizkuntzaQDJXVLD HXVNDUDJD]WHODQLDHGRHUGLEDQD aukeratzeko eskubidea. (VNRODKL]NXQW]D QDJXVL JLVD DXNHUDW]HQ H] GHQ EHVWH KL]
NXQW]DRIL]LDODEHUUL]GHUULJRUUH]NRLNDVJDLL]DQJRGDLNDVPDLODJX]WLHWDQ
Pausoz pauso aplikatzeko legea GD ((1 OHJHDN H] GX HVSUHVNL HVDWHQ
+HUUL $JLQWHHN EHUWDNR REOLJD]LRDN QRL]WLN DXUUHUD EHUHQ JDLQ KDUWX EHKDU
GLWX]WHQ RVRULN $VNDWDVXQPDUMLQD RKDUJDUULD HPDWHQ GLH ((1N +HUUL $JLQ
WHHL EHUDLHN HJLQ EHKDUUHNR JDX]DN noiz egin HUDEDNLW]HNR +LULWDUUDN tempo
KRUUHWDUDPDNXUW]HUDEHKDUWXULNGDXGHKDLQEDWHDQ
Jeneralista da EEN +H]NXQW]DKL]NXQW]D DORUUHDQ QRUD MRDQ EHKDU GHQ
DGLHUD]WHQ GX OHJHDN QDJXVLNL +RUWLN DXUUHUDNRHWDQ DOGL] ]HKD]WDVXQ JXW[L
GDNDUEHUHNLQ+RULGHODHWDDVNDWDVXQPDUMLQDKDQGLDHPDWHQGX((1NHJLQ
EHKDUUHNR JDX]DN nola egin HUDEDNLW]HNR (VNXDN OLEUH VDPDU X]WHQ GL]NLH
MHVWRUH SXEOLNRHL LULWVL EHKDUUHNR KHOPXJDUD LULVWHNR ]HLQ ELGH KDUWX HWD ]HLQ
H]DXNHUDW]HNR

III. EEN LEGEAREN APLIKAZIO NORMATIBOA
+RJHLWDERVWXUWHEDGDGHQERUDDVNLOHJHEDWHQDUDXELGH]NRJDUDSHQDHWD
DSOLND]LR PRGXD SHUVSHNWLED KLVWRULNR] EDORUDW]HQ KDVL DKDO L]DWHNR %DORUD
¬   ,NXVWHNRD OLW]DWHNH KH]NXQW]DPXQGXDUL GDJRNLRQH] HVDQGDNR ODX H]DXJDUULRN H] RWH
GLUHQ((1OHJHDUHQEHUH]NRDNKRWVHVSDUUXJX]WLHWDUDNRMHQHUDODN(]GDKRULQLUHHVSDUUXDGHQD
GHQHWDH]QRDKRUUHWDQVDUW]HUD
¬   ©(XVNHUD YROXQWDULRª PRGXNR sloganDN HVNRODPXQGXDUL EHJLUD LQRL] HGR EHKLQ HQ
W]XQ L]DQ GLUHQDN ((1 OHJHWLN HWD DUH $XWRQRPLD (VWDWXWXWLN  NDQSRUD JHOGLW]HQ GLUD (XVND
UDUHQHVNRODSUHVHQW]LDULGDJRNLRQH]$HUHGXWLNEHKHUDNRKH]NXQW]DPRGXULNH]GDSRVLEOH+DXU
+H]NXQW]DQ/HKHQ+H]NXQW]DQHWD'HUULJRUUH]NR %LJDUUHQ+H]NXQW]DQ
©(XVNHUD ]  HWD NLWWRª PRGXNR sloganDN HUH DQW]HNR EDWHUDH]LQWDVXQDN GLWX HJXQJR OHJH
PDUNRDUHNLQHVSDUUXLQVWLWX]LRQDODULGDJRNLRQH]HWDEHUHHVDQJXUDKLW]H]KLW]KDUW]HQEDOGLQEDGD
(UUD]HJLDKD]WXRKLGD ELJDUUHQSXQWX KRUL HUH ]HQEDLWHWDQ

(86.$5$5(1 /(*($. +2*(,7$ %267 857(  0LNHO =DOELGH



]LRODQ KRUUL HNLQ QDKL ]DLR DWDO KRQHWDQ =HQEDW OHJH EHUUL HPDQ GD D]
JHUR]WLN ((1 RVDW]HNR HJXQHUDW]HNR HGR DOGDW]HNR" =HQEDW GHNUHWX HPDQ
GLWX (XVNR -DXUODULW]DN HWD ]HQEDW DJLQGX +H]NXQW]D 8QLEHUWVLWDWH HWD ,NHU
NHWD6DLODN((1NGLRHQD]X]HQEHWHW]HNR"(VDQDGDJRJRUD[HDJRDVNLOHJH
MHQHUDOLVWD GHOD ((1 ;HGH QDJXVLDN PDUNDW]HQ GLWXHOD RUR KDU ]HKD]WDSHQ
NRQNUHWXULN HUH EDGXHOD WDUWHDQ EDLQD HVNRODPXQGXNR MDUGXQDUL GDJRNLRQH]
[HKHWDVXQ KDQGLHJLULN H] GXHOD HVNDLQW]HQ (] GD KRUL NDVXDOLWDWHD /HJHELO
W]DUUDULHWD-DXUODULW]DULDLWRUW]HQGLRL]DQHUH[HKHWDVXQKDQGLDJRHWDQVDUW]HD
JDUDSHQH]NR OHJHDN HPDQH] /HJHELOW]DUUDN GHNUHWX HWD DJLQGX ELGH] RVDWX]
(XVNR -DXUODULW]DN +RQHOD GLR ((1 OHJHDN NRQNUHWXNL DWDULNR WLWXOXDUHQ 
DUWLNXOXDQ
7Ì78/2 35(/,0,1$5

$7$5,.27,78/8$

$UWtFXOR

DUWLNXOXD

(O XVR GHO HXVNHUD \ HO FDVWHOODQRVH
DMXVWDUiHQ HO iPELWRWHUULWRULDOGH OD
&RPXQLGDG$XWyQRPD GHO 3DtV 9DVFR
D OR GLVSXHVWR HQ OD SUHVHQWH /H\ \
GHPiV GLVSRVLFLRQHV TXH HQ GHVDUUROOR
GH HVWD /H\ GLFWHQHO 3DUODPHQWR\ HO
*RELHUQR 9DVFRV

(XVNDUDUHQHWDJD]WHODQLDUHQHUDELOHUD
OHJHKRQHWDQ[HGDWXWDNRDULHWDOHJHKDX
JDUDW]HNR/HJHELOW]DUUDNHWD-DXUODULW]DN
HPDQGLW]DWHQJDLQHUDNR[HGDSHQHL
ORWXNR]DLH(XVNDO+HUULNR$XWRQRPLD
(UNLGHJRDUHQOXUUDOGHDQ

+RQDNR JDOGHUD KRQL HUDQW]XQ QDKL ]DLR EHUD] KLUXJDUUHQ DWDO KRQHWDQ
]HU QHXUUL KDUWX GLWX]WH +HUULDJLQWHHN D]NHQ KRJHLWD ERVW XUWHDQ ((1 OHJHD
DUDX]NR [HGDSHQH] RVDW]HNR" =HU QHXUUL KDUWX GLUD 0DGULOHQ *RUWHHWDQ HWD
*REHUQX =HQWUDOHDQ" =HU QHXUUL KDUWX GLUD /HJHELOW]DUUHDQ HWD ]HU QHXUUL
(XVNR -DXUODULW]DQ EDWH] HUH +H]NXQW]D 8QLEHUWVLWDWH HWD ,NHUNHWD 6DLOHDQ 
HXVNDUDHVNRODPXQGXDQQRUPDOW]HNR"

III.1. Lege bidezko arautze-lana
/HJH ELGH] ]HU DUDXWX GD ($(Q D] JHUR]WLN ((1 RVDW]HNR HGR
HJXQHUDW]HNR" 1ROD OHJH]WDWX GD HVNRODPXQGXNR KL]NXQW]DQRUPDONXQW]D
RUGXWLN KRQD" %L PDLOD EHUHL] OLWH]NH KRU OHJHD QRUN VRUWX GXHQ NRQWXDQ
L]DQLN =HU HJLQ GXWH 0DGULOJR *RUWHHN" =HU HJLQ GX /HJHELOW]DUUDN EHUH
DOGHWLN"+DVJDLWH]HQOHKHQHQJRWLN

III.1.1. Madrilgo Gorteen legeztatze-lana
2UR KDU HWD DXUUH] DXUUH H]HU JXW[L HVDQ HWD HJLQ GXWH 0DGULOJR *RU
WHHN ($(NR HVNRODPXQGXDUHQ KL]NXQW]DQRUPDONXQW]DUL GDJRNLRQH]
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.RQVWLWX]LRDN HWD $XWRQRPLD (VWDWXWXDN JDUEL GLRWH (VWDWXDN H]DUW]HQ GL
WXHQ RLQDUUL]NR EDOGLQW]D MDNLQHQ EDUQHDQ MDUGXQH] JHUR EHUWDNR KRWV
($(NR  KHUULDJLQWHHL GDJRNLHOD KL]NXQW]DSROLWLND HUDEDNLW]HD H] 0DGULO
JR $JLQWH ]HQWUDODUL *DX]D EHUD HVDQD GX IXQWVHDQ .RQVWLWX]LR (SDLWHJL
DN¬  +RULGHODHWDH]GDHVWDWXDUHQDJLQWH]HQWUDOHWLNEHUDULD]NROHJHULN
VRUWX KL]NXQW]DQRUPDONXQW]DUHQ DORU KRUL DXUUH] DXUUH RVDWX HJXQHUDWX
HGRDOGDWXGXHQLN+RUUHNH]GXHVDQQDKL0DGULOJR*RUWHHNOHJHRURNRUULN
PLQLPRHQ OHJHULNHGR  HPDQ H]LQ GH]DNHWHQLN JD]WHODQLDUL GDJR]NLRQHWDQ
H] HWD *RUWHHWDNR KDLQEDW OHJHN ]HKDUNDNR HUDJLQLN L]DQ H] GXHQLN ($(NR
HVNRODPXQGXDUHQ KL]NXQW]DSROLWLNDQ %LVWDQ GD HUDJLQ RKDUJDUULD L]DQ

GXHOD]HQEDLWOHJHNHWD]HQEDLWDUWLNXOXNHUDEDWHNRD¬  3ULQW]LSLRQDJXVLD
EHVWHD L]DQ GD RUGHD PHQGHODXUGHQ KRQHWDQ NRQVWLWX]LRPDUNR QDJXVLD
UHQ EDLWDQ (XVNR /HJHELOW]DUUDUL GDJRNLR HXVNDUDUHQ RIL]LDOWDVXQNRQWXDN
OHJH] DUDXW]HD

III.1.2. Eusko Legebiltzarraren legeztatze-lana
/HJHELOW]DUUHDQHUHH]HUJXW[LHJLQGDRURKDUNR((1OHJHDUHQ
KH]NXQW]D DWDOD OHJH EHUUL] JDUDW]HNR RVDW]HNR HGR ELUPROGDW]HNR
/HJHDL]DQGDEHUHJDUDSHQQDJXVLDKRWV(XVNDO(VNROD3XEOLNR
DUHQ OHJHD¬   %HUULNXQW]D KRUL HUH H] GD JDLQHUD DOGHULN DOGHNRD
EL]NDUUH]XUQDJXVLDULGDJRNLRQH]KDPDLNDXUWHOHKHQDJRNR((1EHUUHVWHQ
GXIXQWVHDQNR((3OHJHDN+RUUHODNROHJHDNHUHELHOHPHQ
WXRN GLWX DUGDW] D  GHUULJRUUH]NR HVNRODDOGLD DPDLW]HDQ ($(NR LNDVOH
JX]WLHN JDL L]DQ EHKDU GXWH HXVNDUD] HWD JD]WHODQLD] KLW] HJLWHNR LUDNXU
W]HNR HWD LGD]WHNR E  JXUDVRHN HGR LNDVOHHN EHUDLHN HUDEDNLNR GXWH
KRUUHWDUDNR ]HU HUHGXELGH HUDELOL %HUDLHL GDJRNLH HVNRODKL]NXQW]D QD
JXVLD HXVNDUD DOD JD]WHODQLD L]DQJR GXWHQ DXNHUDW]HD NR ((1 OHJH
DULHXVWHQGLRKRUWD]/HJHDNSXQWXKRUUHWDQHUH¬  %HVWHKLW]HWDQ
HVDQLN RLQDUUL]NR DUNLWHNWXUD MXULOLQJXLVWLNRDUL GDJRNLRQH] NR ((1
UHQ LOGRWLN GRDNR ((3
 ¬   $]NHQ SXQWX KDX IXQWVH]NRD GD JRUDJR HVDQ GHQH] ,NXV NR HNDLQDUHQ NR
VHQWHQW]LD %2(  ]NLDNR X]WDLODUHQNRD 
 ¬   ,NXVHVDWHEDWHUDNRLNDVPDWHULDOHQRQHVSHQNRQWXDUHNLQJHUWDWXGHQD2QGRXOHUW]HQ
EDGXW($(NRHUDEDNLPHQHVNOXVLER]HQDDJLQSLGH]KXVWXGDQDEDUPHQD]NHQXUWHHWDNRKH]NXQ
WDOHJHULDHVWDWDODUHNLQ
 ¬   ,UDNDVNXQW]DH]XQLEHUWVLWDULRNRLUDNDVOHNLGHJRHQ/HJHDHUHNRQWXDQL]DWHNRD
GDKRUUHNLQEDWHUD
¬   *DX]DN KRUUHOD GLUD QDJXVLNL H] RUGHD HUDEDW LNXV  OHJHDUHQ  DUWLNXOXD
ELJDUUHQ DWDOD EHUH]LNL  HUHGX NRQWXD HEDOXD]LRHPDLW]HNLQ ORW]HQ GXHQD +DUULJDUULD EDGD HUH
KDQNDSXQWWDND SDVD RKL GD ELEOLRJUDILD WHNQLNRD SXQWX ]HQWUDO KRUUHWDWLN %HVWH DOGHWLN H] GD
DKD]WXEHKDURUGXUDDUWHGHNUHWXPDLODL]DQGDNR[HGDSHQDNOHJHPDLODUDMDVR]LUHODHUHGXVLVWHPD
NRQNUHWXDEHUUHWVL]
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III.2. Dekretu eta agindu bidezko arautze-lana
%LHVSDUUXDNEDUHL]OLWH]NHKHPHQHUHOHJHHQDORUUHDQEH]DOD,NXVGLW]D
JXQELDNKXUUHQH]KXUUHQ

III.2.1. Madrildik
((1 OHJHDUHQ DXUUHNRDN GLUD H] EHUH RQGRNRDN *REHUQX ]HQWUDODUHQ
HVSDUUX KRQHWDNR GHNUHWX HWD DJLQGX QDJXVLDN *DUUDQW]L KDQGLD L]DQD GXWH
DORU KRUUHWDQ KRQDNR EL KDXHN EDWHWLN 'HFUHWR  GH  GH PD\R
SRUHOTXHVHUHJXODODLQFRUSRUDFLyQGHODVOHQJXDVQDWLYDVHQORVSURJUDPDV
GHORVFHQWURVGH(GXFDFLyQ3UHHVFRODU\*HQHUDO%iVLFD %2(9,, 
EHVWHWLN 5HDO 'HFUHWR  GH  GH DEULO %2(9  TXH UH
JXOD OD LQFRUSRUDFLyQ GH OD OHQJXD YDVFD DO VLVWHPD GH HQVHxDQ]D HQ HO 3DtV
9DVFR$]NHQGHNUHWXKRUUHQJHKLJDUULJLVDDJLQGXKDXMDNLQDUD]L]HQKDQGLN
EHUHKDOD 2UGHQ GHO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ GH  GH DJRVWR GH  GH
GHVDUUROORGHO5HDO'HFUHWRGHGHDEULOGHLQFRUSRUDFLyQGHOD
OHQJXDYDVFDDOVLVWHPDGHHQVHxDQ]D %2(GHGHDJRVWR 
7UDQWVL]LRDOGLSROLWLNRDQHWDWUDQWVL]LRIDVHEDWHUDNRHPDQDNL]DQ]LUHQ
GHNUHWXDJLQGXKRULHN*HURUDH]GXWHEDOLRLQGDUULNL]DQ$XWRQRPLD(VWDWX
WXDN/HJHELOW]DUUDUHQ HGR($(NRHUDNXQGHDPDQNRPXQHQ HVNXPHQELKXUWX
]XHQ JDL KRUL HWD KRUUHJDWLN VHJXUXHQLN *REHUQX ]HQWUDODN H] GX EHUDULD]NR
JDUDSHQLNHUDJLQKL]NXQW]DPDUNRQDJXVLKRUUHWDQ¬  

III.2.2. Gasteiztik
+HPHQ HUH 0DGULOJR NDVXDQ EH]DOD ((1 RQDUWX DXUUHNR IDVHDUHQ DLSD
PHQ ODEXU EDWHWLN KDVWHD NRPHQL GD -DXUODULW]DUHQ DXUUHNR IDVHDQ (XVNR
.RQWVHLOX1DJXVLDUHQJDUDLDQLNDVWROHQWLWXODUWDVXQDDUDXW]HNRHUDEDNLLQSRU
WDQWHD KDUWX ]HQ ©1RUPDWLYD GH WLWXODULGDG RILFLDO GH ODV LNDVWRODV DSUREDGD
SRU HO &RQVHMR *HQHUDO GHO 3DtV 9DVFRª %2&*39 ,  *HUR
((1 OHJHD RQDUWX RQGRUHQ NR ©HOHELWDVXQGHNUHWXªDN HNDUUL ]XHQ EHUH
JDUDSHQ VHQGRHQD +H]NXQW]D HWD .XOWXUD 6DLODUHQ X]WDLODUHQ NR 
GHNUHWXDN KL]NXQW]D RIL]LDO ELHN ($(NR LUDNDVNXQW]D H]XQLEHUWVLWDULRDQ
L]DQJR ]XWHQ WUDWDHUD HWD JXW[LHQH]NR JDUDSHQ SODQLILNDWXD ]HKD]WX ]XHQDN
¬   0DLODNRQNUHWXDJRDQHVNXPHQNRQSDUWLWXDNGLUHODPHGLRGHNUHWXHGRDJLQGXELGH]
MDUGXQD GD *REHUQX =HQWUDODUHQ 0(& LNXV DGLELGH] NR LUDLODUHQ HNR $JLQGXD 3HWFKHQ
 HWDEHUH]LNL5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
\ &LHQFLD TXH LQWURGXFH HO HXVNHUD HQ ODV SUXHEDV GH DSWLWXG SDUD DFFHVR D OD 8QLYHUVLGDG GHO
3DtV9DVFR %2( ,;



(86.(5$ ² /,,  

(+$$9,, %HVWHDUDX]NRHUDEDNLDVNRHUHNRQWXDQKDUW]HNRDN
GLUDRUGHD+RUUHODHWDEHVWHDNEHVWHJRJRDQL]DWHNRDNGLUD KRQDNRKDXHN
Noizko EHAA

ZERTAZ ZER

9,

HNR PDLDW]DUHQ HNR $JLQGXD (VNRODXUUHNR HWD 2+2NR
KDVLHUD]LNORNRLNDVNHWDNDUDXWX]HWDKHOEXUXDNH]DUUL]

,,,

NR PDUW[RDUHQ NR $JLQGXD 2+2NR LUDNDVOHSRVWXDN KRUQL
W]HNRRSRVL]LRDN MDNLQDUD]L]

,,,

NR PDUW[RDUHQ NR $JLQGXD %DW[LOHUJRNR DJUHJDWXSRVWXDN
KRUQLW]HNRRSRVL]LRDNMDNLQDUD]L]

9

NR DSLULODUHQ NR $JLQGXD (XVNDUDUHQ *DLWDVXQ $JLULD
(*$  VRUWX]

9,,

NR PDLDW]DUHQ NR $JLQGXD 2+2NR HUGL]LNORNR LNDVNHWDN
DUDXWX]HWDKHOEXUXDNH]DUUL]

9,

NR HNDLQDUHQ NR $JLQGXD HXVNDUD HGR HXVNDUD] LUDNDVWHQ
GXWHQ LNDVWHW[HHQW]DWODJXQW]DNH]DUUL]

,;

NRDEX]WXDUHQHNR$JLQGXD%DW[LOHUJRDQHXVNDUDHWDHXVNDO
OLWHUDWXUDQROD LUDNDVWHNRDGHQ DUDXWX]

;,

NRLUDLODUHQNR$JLQGXD(XVNDUDUHQ*DLWDVXQ$JLULD (*$ 
DUDXWX]

9,,

X]WDLODUHQ NR  GHNUHWXD KL]NXQW]D RIL]LDO ELHN ($(NR
LUDNDVNXQW]D H]XQLEHUWVLWDULRDQ L]DQJR ]XWHQ WUDWDHUD HWD JXW[LH
QH]NR JDUDSHQDSODQLILNDWX]

9,,,

NR DEX]WXDUHQ HNR ©HOHELWDVXQDJLQGXDª X]WDLODUHQ NR
©HOHELWDVXQGHNUHWXDªJDUDWX]



NR XUULDUHQ NR $JLQGXD HXVNDUD HGR HXVNDUD] LUDNDVWHQ
GXWHQ LNDVWHW[HHQW]DWODJXQW]DNH]DUUL]

,

NRDEHQGXDUHQNR$JLQGXDLUDNDVOHDNDOIDEHWDWXHWDHXVNDO
GXQW]HNR,5$/( SURJUDPDDUDXWX]



HNR PDLDW]DUHQ HNR $JLQGXD HXVNDUD] DUJLWDUD HPDQGDNR
LNDVOLEXUXXQLEHUWVLWDULRHQW]DNRODJXQW]DGHLDHJLQH]

9,,

© GHNUHWXDª NR X]WDLODUHQ HNR $JLQGXD % HUHGXD H]DU
W]HNRHXVNDUD DOGHWLNEHWH EHKDUUHNREDOGLQW]HLEXUX]

4. taula. Eusko Jaurlaritzak EEN legea garatzeko lehen urteetan egindako
arautze-lana

,NXVWHQ GHQH] JDUDSHQ ]DEDOD L]DQ ]XHQ ((1 OHJHDN GHNUHWX HWD DJLQGX
ELGH]OHKHQHQJRKLUX]SDODXXUWHDQ(]JDUDKHPHQSXQWX]SXQWXNRHWDSXQWWX]
SXQWWXNR [HKHWDVXQHWDQ VDUWXNR OHNX] NDQSRUD EDLOHJRNH KRUL 2QGRNR DSOL
ND]LRSXQWXRNH]JHQLWX]NHKDDWLNDLSDWXJDEHXW]LEHKDU
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a) Hiru ereduen arauzko zehaztapena
(UHGXVLVWHPD KLUXNRLW]D DUDXWX ]HQ DQ X]WDLODUHQ NR 
GHNUHWXD] (+$$ 9,,  XQLEHUWVLWDWH DXUUHNR LNDVPDLOD JX]WLHWDUD
NR$UDXW]HODQKRULDUH[HKHDJRRVDWX]HQKXUUHQJRKLOHDQDEX]WXDUHQHNR
DJLQGXD] (+$$9,,, 'HNUHWXDJLQGXKRULHNGLUDDVNRJDWLN((1
OHJHDNKH]NXQW]DHVSDUUXDQL]DQGXHQDUDX]NRDSOLND]LRRLQDUULHUDJLQJDUULH
QD +DUULJDUULD GD RQGR SHQWVDW]HQ MDUULWD EHUDLHQ LULVPHQD QRUDLQRNRD L]DQ
GHQ (UHGXVLVWHPD ]HKD]WHD] JDLQHUD HUHGXELGH KRULHQ JXW[LHQH]NR SURJUH
VLRELGHD GHILQLWX ]XWHQ NR GHNUHWXDN HWD DJLQGXDN HWD LUDNDVPDLOD ED
NRLW]HDQ RVRULN DSOLNDW]HNR D]NHQ HSHPXJD H]DUUL¬   +RUL EDNDUULN H]
JHUR D]DOGXNR GHQ EHVWH KDLQEDW DORUUHWDUDNR HUH X]WDUUL HGR HQJDQW[HJXQH
SUDNWLNR L]DQ GLUD LD PHQGHODXUGHQ EDWH]NR GHNUHWXDJLQGX KRULHN
$UDX]NR [HGDSHQ DVNR HPDQD GXWH JHUR]WLN -DXUODULW]DN HWD 6DLODN (UDJLQ
VR]LRHGXNDWLERDUL GDJRNLRQH] JXW[L GLUD RUGHD GHNUHWXDJLQGX KRULHQ SDUH
NRDN $UH JHKLDJR EHVWH [HGDSHQ KRULHWDULNR DVNRUHQ LWXUEXUXD NR
GHNUHWXDJLQGX KRULHWDQ GDJR RUREDW ((1 OHJHDUHQ JDUDSHQD H] H]LN EHVWH
DUDX[HGDSHQ DVNRW[RUHQ DELDEXUXD HUH L]DQ GLUDNR GHNUHWXD HWD DJLQ
GXD¬  
b) Euskal plazak definitzeko arautze-lana
)XQWVH]NR SXQWXD L]DQ ]HQ KRUL KDVLHUDWLN EHUHWLN ,UDNDVOH HXVNDOGXQ
JXW[L ]HJRHQ VLVWHPDQ SXEOLNRDQ ]HLQ SULEDWXDQ HWD JXW[L KRULHN DKDOLN HWD
RQJLHQ EDOLDW]HD ]HQ NRQWXD (XVNDUD]NR LUDNDVSRVWXDN ]HQW]X] NRNDW]HD
DKDOLN HWD LNDVOH JHKLHQHN HXVNDUD ]  LNDVL DKDO L]DWHNR +DOD MRNDWXWD HUH H]
]HJRHQ XQH KDUWDNR HVNHD RVRULN EHWHW]HULN EDL RUGHD KDUWDUD KXUELOW]HULN
(UDQW]XQSRVLEOHHWDQHJRNLHQDHPDWHNREDOGLQW]DNMDUULQDKLL]DQ]LUHQVHNWR
UH SXEOLNRDQ HXVNDO HWD HUGDO SOD]DN EDQDQEDQDQ GHILQLWX] *DUDLNR MHUJD
EXUROHNWLNRDQ ©SOD]DV D HXVNHUD  SOD]DV D FDVWHOODQRª L]HQH] EHUHL]WX ]LUHQ
EDW]XHN HWD EHVWHDN VHNWRUH SXEOLNRDUL ]HJRNLRQH] 7HQWVLRLWXUUL JHUWDW]HQ
]HQKDOHUHSOD]DEDQDNHWDKRULJHURHWDHVNRODSXEOLNRJHKLDJRN$HUHGXWLN
%HUHGXUD ]HQEDLWHN'UD SDVDQDKL]XWHQHWDKRUUHWDUDNRLUDNDVSOD]DJX]WLDN
HGRJHKLHQDNHXVNDUD]NRDNL]DWHDHVNDW]HQ]XWHQ$XNHUDHJLQEHKDUUD]HJRHQ
HXVNDUD]NR %HWD'HUHGXNROHUURJXW[LDJR]DEDOGXHWDOHUURKRULHWDQLUDNDV
OHJX]WLDNHGRJHKLHQJHKLHQDNHXVNDOGXQDNL]DWHDEHUPDWXHGRHXVNDOSOD]HQ
SRUW]HQWDMHD RLQDUULRSLQDUUL]NR EHKDUUHWDUD HJRNLWX HWD KRUUHOD % HWD ' HU
GXNR OHUUR JHKLDJR ]DEDOW]HNR DXWRUL]D]LRD HPDQ (]WDEDLGD KRUUHQ HPDLW]D
¬   ((1 OHJHDUL DXUSHJLUDWX L]DQ ]DLRQ WDW[D H]DUSHQGDWDUL GDJRNLRQH] HSHPXJDULN
JDEHD L]DWHNRD GHNUHWX HWD DJLQGX ELGH] PRGXODWX ]HQ EHUD] DVNL KDVLHUDWLN .DOWHD H] EDLQD
PHVHGHD HNDUUL GX KRUUHN GHNUHWX HWD DJLQGX ELGH] ELGHUDWX GD KH]NXQW]DDORUUHNR KDLQEDW HSH
NRQWX((1OHJHDDOGHKRUUHWDWLNLQGDUJDEHW]HNRHGR ]DKDUNLW]HNRDUULVNXWLN EDEHVWX]
¬   *XW[LWDQ DLWRUWX L]DQ GD HVSUHVNL H] GDNLW MXVWX ]HUJDWLN GHNUHWXDJLQGX EL KRULHQ
]HQWUDOWDVXQ QRUPDWLERD ($(NR KH]NXQW]DPXQGXDQ (] GD DKD]WHD NRPHQL RUGHD PHQGHODXU
GHQDUHQEDODQW]HRUHNDWXDHJLWHNRWDQ
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DQ HVWDELOL]DWX ]HQ DOGL EDWHUDNR © GHNUHWXªD] KRWV % HUHGXD H]DU
W]HNRHXVNDUDDOGHWLNEHWHEHKDUUHNRNRSXUXEDOGLQW]DN]HKD]WX]LWXHQNR
X]WDLODUHQ HNR $JLQGXD]¬   *HUR WLN DXUUHUD ELUPROGDNHWD
RKDUJDUULD L]DQ ]XHQ NRQWX KRUUHN (] HUDEDWHNRD RUGHD OHKHQGLN LQGDUUHDQ
]HXGHQSURSRUW]LRDNPDQWHQGXHJLQ]LUHQKDLQEDWHDQ
c) Euskara(z) irakasteko behar den euskara-maila arauz definitzea
2VRSXQWXJDUUDQW]LWVXD]HQKRULHUH*DX]DEDW]HQ$%HGR'HUHGX
NRLNDVOHUUREDWHDQ]HQEDWLUDNDVOHNHXVNDOGXQL]DQEHKDU]XHQGHILQLW]HDHWD
EHVWH EDW LUDNDVOH KRULHN ]HU HXVNDUDPDLOD L]DQ EHKDU ]XWHQ ]HKD]WHD ]HU
HXVNDUDPDLODHWDPDLODKRULQROD]LXUWDWXD+DVLHUDEDWHDQ(XVNDOW]DLQGLDUHQ
©'WLWXOXDªUHNLQODQHJLQ]HQ¬  *HURWLNDXUUHUD(*$DJLULDELKXU
WX ]HQ QDJXVL (*$ HWD EHUH EDOLRNLGHDN HGR SDUHNRDN 8]WDLODUHQ NR
 GHNUHWXDN NR DEX]WXDUHQ HNR DJLQGXDN ]HKD]WX ]XWHQ DORU KRUL
HUH JHKLHQEDW ,UDNDVPDLOD HUWDLQHWDUDNR KDOHUH RVDJDUUL]NR DJLQGXD HVNDWX
]HQ (XVNDUDPDLOD ]LXUWDW]HDUL GDJRNLRQH] RKLNR ELGHH] JDLQHUD ,5$/(
ELGH]NR,*$DOGLEDWHUDNRKDELOLWD]LRELGHDL]DQ]HQ*HURDQPDUW[R
DUHQ NR  'HNUHWXDN (+$$ ,9  HWD NR XUWDUULODUHQ
HNR $JLQGXDN (+$$ ,  HJXQJR HUDPROGHDUHQ RLQDUULD H]DUUL
]XWHQ+(HWD+(PDLODNGHILQLWX]+RULGDIXQWVHDQHJXQJRHJXQHUDDUWH
LQGDUUHDQ GDJRHQD
d) EAEko eskola-curriculuma zehazteko arautze-lana
+DLQEDWGHNUHWXNHWDDJLQGXN]HKD]WXL]DQGXWHEHUWDNRHVNRODFXUULFXOX
PDPHQGHODXUGHQKRQHWDQ&XUULFXOXPDUHQ]DWLEDW(VWDWXDNH]DUW]HQGXHWD
JDLQHUDNRD (XVNR -DXUODULW]DN NR KDPDUNDGDUHQ OHKHQ HUGLDOGHDQ HJLQ ]HQ
($(NRHVNRODFXUULFXOXPDUHQOHKHQHQJR]HKD]WHODQD2UGXDQKHOGX]LW]DLRQ
HVSUHVNLDUDX]NR[HGDSHQPDLODQHXVNDOKL]NXQW]DHWDOLWHUDWXUDUHQLNDVNHWD
SODQDUL(VNRODXUUHDQ2+2QHWD%DW[LOHUJRDQ&XUULFXOXPODQKRUUHQEHUULNXV
WDSHQVDNRQDHJLQ]HQODXURJHLWDKDPDUUHNRKDPDUNDGDUHQELJDUUHQHUGLDOGHDQ
JDUDLNRLNXVSHJLNRQVWUXNWLELVWDULDSDUWHNROHNXDHVNDLQL]ILORVRILDMHQHUDOHDQ
+H]NXQW]DHGXNLDN ]HKD]WHNR DKDOPHQHVNXGXQW]D ]HLQ QHXUULWDQ (VWDWXDN
EHUH HVNX JRUGHNR ]XHQ   HWD ]HU QHXUULWDQ (XVNR -DXUODULW]DUHQ HVNX
XW]LNR  JDUDLKRUUHWDQGHILQLWX]XHQ(VWDWXDNEHUDN
e) Garapen-programa jakinen arautze-lana
%HUDULD]NR DUDXW]HODQD HJLQ GD PHQGHODXUGHQ KRQHWDQ KH]NXQW]DDOR
UUHNR ]HQEDLW VHNWRUHWDQ ((1 OHJHD SDXVR] SDXVR JDUDW]HNR ;HKHWDVXQ
KDQGLHJLWDQVDUWXJDEHHWDHNLPHQQDJXVLHWDUDPXJDWX]KRQDNRDUDXW]HODQRN
¬   (] ]HQ GHNUHWXD DJLQGXD EDL]LN HWD HXVNDOHUGDO SOD]HQ SURSRUW]LRD H] ]HQ 
+RUUHODGHLWX]LW]DLRQRUGHD HWDKRUUHOD]LUNXODWX]XHQ KDQKHPHQ
¬   %DOLRNLGHULNHUHL]DQ]XHQKDVLHUDEDWHDQ/DED\UXNRJDLWDVXQDJLULDHVDWHEDWHUDNR
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EHGHUHQ DLSDW]HNRDN GLUD Glotodidaktika eta HGA SURJUDPD EDWHWLN IRALE
SURJUDPD EHVWHWLN, EIMA SURJUDP KXUUHQD HWD D]NHQLN EDLQD H] D]NHQ NOLEGA SURJUDPDHWDULIBARRI SURLHNWXD,NXVGLW]DJXQODXUDN
H  Glotodidaktika eta HGA SURJUDPD,NDVOHHQLUDNDVOHHQHWDRUR
KDUKLULWDUUHQHXVNDUDPDLODQHXUWXHWD]LXUWDW]HNRPHNDQLVPRDNDGHPL
NRDGPLQLVWUDWLERD VRUWX ]XHQ +H]NXQW]D 6DLODN (XVNDUD =HUELW]XDQ
DQ(XVNDOW]DLQGLDNRUGXUDDUWHNR©'WLWXOXDªHPDWHDULXW]L¬  HWD
ODQJLQW]DKRUL(XVNR-DXUODULW]DULHVNXUDWX]LRQHDQ(*$DJLULDL]DQ]HQ
XUWH OX]H] DUDXW]HODQ KRUUHQ OHKHQ HPDLW]D¬   %HUD GD RUDLQ HUH
NRSXUX]¬  OXUUDOGHKHGDGXUD]HWDKRPRORJD]LRDKDOPHQH]HXVNDUD]
NRJDLWDVXQDJLULQDJXVLD(WHQJDEHNRHJXQHUDW]HDL]DQGX+*$UHQ DORU
KRUUHN HXVNDOWHJLHQ HWD +$%(UHQ MDUGXQD EHUWDQ W[HUWDWX] DVSDOGLNR
XUWHRWDQ +L]NXQW]D (VNROD 2IL]LDOHQ ODQD HUH DORU KRUUHWDNRD GD +*$
SURJUDPDRVDW]HUDHWRUULGDHVNRODHVSDUUXDQWLNDXUUHUDLUDNDVOHHQ
+( HWD +( D]WHUNHWHQDORUUD LNXV NR XUWDUULODUHQHNR $JLQGXD
(+$$, 
H  IRALE SURJUDPD
/HKHQGLNHVNRODPXQGXDQODQHDQDUL]LUHQLUDNDVOHDNHXVNDUD]DOID
EHWDW]HNR HGR HXVNDOGXQW]HNR VRUWX ]XHQ 6DLODN IRALE SURJUDPD
HDQ HWD DQ DUDXWX DEHQGXDUHQ NR $JLQGXD (+$$ ,
  3URJUDPD KRUUHN ELUPROGDW]H VDNRQD L]DQ ]XHQ DQ (+$$
,,""  HWD HWHQJDEHNR HJXQHUDW]HSUR]HVXDQ PXUJLOGXULN GDJR
KDUUH] JHUR /HKHQHQJR KDPDERVWKRJHL XUWHDQ KHUULLNDVWHW[HHWDNR HWD
PDLOD DSDODJRDQ LNDVWHW[H SULEDWXHWDNR  LUDNDVOH HUGDOGXQDN HXVNDOGXQ
W]HD L]DQ GX ,5$/(N HJLQNL]XQ QDJXVL $]NHQ KDPDUNDGDQ DOGL] (*$
HGR+(HVNXUDWXDGXWHQLUDNDVOHHQHXVNDUDPDLODKREHW]HDGXHJLQNL]XQ
QDJXVL ,NDVWHW[H SULEDWXHQW]DNR HWD HXVNDOWHJLHQW]DNR GHLDOGLDN XUWHUR
DUJLWDUD HPDQ RKL GLUHQDN L]DQ OLWH]NH DUDXW]HODQDUHQ HPDLW]D DUJLH
QD¬  
H  EIMA SURJUDPD (XVNDUD]NR LNDVPDWHULDOJLQW]D EDEHVWX LQ
GDUWX HWD JDUDW]HNR HUDWX ]HQ (,0$ SURJUDPD DQ HNLQ ]LW]DL
RQ ODQJLQW]D KRUUL DXUUH] $XWRQRPLDXUUHDQ EDW]RUGH PLVWRDQ 
HPDQGDNR OHKHQ SDXVRHQ JDUDSHQH] 3DXVR] SDXVRNR SUR]HGXUD L]DQ
¬   .RQNUHWXNLDJR KDVLHUD KDUWDQ ($(Q XW]L ]LRQ +L]NXQW]D $NDGHPLDN ©' WLWXOXDª
HPDWHDUL(VNXDOGDW]HKRUL(XVNR-DXUODULW]DNR+H]NXQW]D8QLEHUWVLWDWHHWD,NHUNHWD6DLODULHJLQ
]LRQ]X]HQHDQHNRDEHQGXDUHQNRHWDHNRHUDEDNLPXOW]RD]1DIDUURDQEHUDQGXDJRHJLQ
]XHQWUDQVIHUHQW]LDHWD,SDU(XVNDOKHUULDQ QRULWUDQVIHULWXH]D]HGR EHUHKDUWDQMDUUDLWXL]DQGX
$NDGHPLDNRUDLQ DUWH
¬   ,NXVNRDSLULODUHQNR$JLQGXD(XVNDUDUHQ*DLWDVXQ$JLULD (*$ VRUWX]HWD
NRLUDLODUHQNR $JLQGXD (XVNDUDUHQ *DLWDVXQ $JLULD (*$  DUDXWX]
¬   8UWHDQ  HWD D]WHUNHWDULLQJXUX ($(Q
¬   8UWHURNR DUDXW]HODQ KRUUHQ DGLELGH PRGXDQ LNXV HVDWH EDWHUDNR NR EL DJLQ
GXRNPDUW[RDUHQHNRD (+$$ ,9  HWDDSLULODUHQNRD (+$$ 9 
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]HQ(,0$SURJUDPDUHQRVDW]HODQKRULHWDXUWHURNRDJLQGXHED]SHQH]
PDPLW]HQ GD JHUR]WLN $JLQGX ELGH]NR GHLDOGL EDNDUUD] KDVL ]HQ SUR
JUDPD DQ (VNRODPXQGXDUHQ EHKDUUDN NDQWLWDWH] HWD NDOLWDWH]
JRUD HJLQ DKDOD HWD LNDVELGHHQ DOGDNXQW]D WHNQRORJLNRHQ LOGRWLN VR
ILVWLNDWX]MRDQGD(,0$GHLDOGLHQXUWHURNRRVDHUD6HLDJLQGXDWHUDRKL
GLUDXUWHURD]NHQKDPDERVWXUWHDQHGRHVSDUUXKRULDUDXW]HNR*DUUDQ
W]L]NRD GD KRUUH]D] JDLQHUD NR D]DURDUHQ NR  GHNUHWXD
(+$$ ;, 
H  NOLEGA SURJUDPD HWD ULIBARRI SURLHNWXD ,NDVOHHQ HXVND
UD]NR PLQW]D HWD LGD]MDUGXQD LQGDUW]H DOGHUD 12/(*$ SURJUDPD
HUDWX]XHQ6DLODNDQ$NURQLPRDEHUDDUUDVDUJLJDUULDGD12UPD
OL]D]LR/(JHD*$UDW]HNRSURJUDPDGD12/(*$%HUHVRUUHUD]JHUR]
WLN HWHQJDEH RVDWX HWD ]DEDOGX L]DQ GX 6DLODN SURJUDPD KRUL $JLQGX
HWD HED]SHQ PDLODNR [HGDSHQ DVNR HPDQ GLWX KRUUHWDUDNR EDWHWLN
8/,%$55, SURLHNWXD HUDWX GX EHVWHWLN  XUWHDQ HVNRODPXQGXNR
KL]NXQW]DHUDELOHUD LQGDUW]HUD GDWR]HQ HNLPHQHL EDEHVHVWDOGXUD MXULGL
NRD HVNDLQL] ;; 'HNUHWXD] HJLQ L]DQ GD EDWH] HUH 8/,%$55,
SURLHNWXDUHQ DUDXW]HODQ KRUL
+RUL GD ODEXU ELOGX] ((1 OHJHD JDUDW]HNR OHKHQ XUWHHWDQ VRUWX ]HQ
SURJUDPDHJLWXUD HWD HJLWXUD KRUUHQ DUDXW]HODQD %DGD D]NHQLN KRUUH]D]
JDLQHUD(XVNR-DXUODULW]DWLNNDQSRUDHJRQDUUHQKH]NXQW]DDORUUHNRKL]NXQW]D
QRUPDONXQW]DQHUDJLWHQGXHQEHVWH]HQEDLWDJLQWHRUJDQR)RUX$OGXQGLHNHWD
D]NHQ DOGHDQ XGDOHN QRUN EHUH DORUUHDQ HNDUSHQ RKDUJDUULDN HJLQDN GLWX]WH
RUR KDU -DXUODULW]DUHQ HNLPHQD RVDW]H DOGHUD (NDUSHQ KRULHN H] GLUD RUGHD
KLW]H] KLW] ((1UHQ KH]NXQW]D DORUUHNR JDUDSHQ KXWV HWD H] JDUD EHUD] EHUR
ULHQD]DOSHQHDQVDUWXNR

IV. EEN LEGEAREN APLIKAZIO OPERATIBOA
+RQDNR JDOGHUD KRQL HUDQW]XQ QDKL ]DLR KHPHQ DUDX]NR[HGDSHQH] JDL
QHUD]HUQHXUULKDUWXGLWX]WH($(NR+HUULDJLQWHHND]NHQKRJHLWDERVWXUWHDQ
((1 OHJHD KH]XUPDPLW]HNR" =HU DSOLND]LR RSHUDWLER H] QRUPDWLER  L]DQ GX
((1 OHJHDN HVNROD HVSDUUXDQ" %DWH] HUH ((1 OHJHDUHQ ELJDUUHQ NDSLWXOXD
KH]NXQW]DUL EXUX]NRD KDUWX EHKDU GD NRQWXDQ DSOLND]LR RSHUDWLER KRUL D]WHU
W]HNR¬  =HUHJLQGDKH]NXQW]DDORUUHDQ((1OHJHDDSOLNDWXHWDJDUDW]HNR"
=HUHJLQGDEDWH]HUHJXUDVRHNEHUHQVHPHDODEHQHVNRODKL]NXQW]DDXNHUDWX
DKDO L]DWHNR LNDVOHHN KL]NXQW]D RIL]LDO ELHQ H]DJXW]D SUDNWLNRD HVNXUDWX DKDO
L]DWHNR HWD HVNRODJLURD HXVNDOGXQGX] HXVNDUDUHQ HUDELOHUD LQGDUW]HNR" )XQ
WVH]NRKLUXSXQWXKRULHLKHOGXNR]DLHEHUD]DWDOKRQHWDQ
¬   %LJDUUHQNDSLWXOXKRUULHVNRODPXQGXDUHNLQHUH]HULNXVLULNGXWHQ[HGDSHQDNHUDQVWHD
NRPHQLGDEHVWDOGH7[RVWHQ KRQHQ OHKHQHUDQVNLQHDQHPDWHQGD KRUL JX]WLDODEXU ELOGXULN
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IV.1. Gurasoek seme-alaben eskola-hizkuntza aukeratu ahal izatea
$XUUHNR DJLQWHDOGLDQ H] EH]DOD HXVNDUD] JD]WHODQLD] HGR ELHWDUD LNDV
GH]DNHWH ($(NR QHVNDPXWLOHN 6HPHDODEHQ HVNRODKL]NXQW]D HXVNDUD JD]
WHODQLD HGR ELDN L]DQ GDLWH]HQ DXNHUDW]HNR HVNXELGHD GXWH JXUDVRHN $XUUHNR
DWDOHWDQD]DOGXWDGDJRKRULEHKDUGHQ[HKHWDVXQH],NXVGH]DJXQRUDLQHVNX
ELGH KRUL EHUPDW]HNR ]HU QHXUUL KDUWX GLUHQ DJLQWHHVSDUUXWLN +LUX QHXUUL
KDUWXGLUDQDJXVLNLDORUKRUUHWDQHUHGXDNGLVHLQDWXHWDDNWLEDWXGLUDEDWHWLN
LUDNDVOHJRDHXVNDOGXQGXGDEHVWHWLNHXVNDUD]NRLNDVPDWHULDOJLQW]DDUDXWXHWD
EXOW]DWXGDD]NHQLN,NXVGLW]DJXQKLUXUDNKXUUHQH]KXUUHQ

IV.1.1. A, B eta D ereduak eratu eta zabaltzea
,NXVLD GXJXQH] HUHGX EDNDUUHNR VLVWHPD ]HQ IXQWVHDQ HUD DUWHNRD ;
HUHGXNRD (UHGX EDNDUUDUHQ RUGH] KLUX]SDODX HUHGXNR SURJUDPD GLVHLQDWX ]HQ
JXUH DUWHDQ KL]NXQW]D EDWHNR HGR EHVWHNR LNDVELGHDN MHQHUDOL]DW]HNR +RUL GX
($(NEHUHH]DXJDUULEHUH]LHQHWDNRD(](VSDLQLDQHWDH](XURSDNREHVWHKL]WXQ
KHUUL W[LNL JHKLHQHWDQ GDJR HUHGXDQL]WDVXQ KRUL KHPHQ EH]DLQ ]HKDW] GHILQL
WXD¬  =HKD]WDSHQKRULH]]HQEDWEDWHDQRVDWX((1/HJHDRQDUWX]HQHUDNR
HJLQD ]HJRHQ IXQWVHDQ $ % HWD ' HUHGXHQ GLVHLQXODQDUHQ SDUWHULN ]DLOHQD
WLNUDDUWHLUDXQ]XHQEDWH]HUHHVNXHUDQGLWXJXQGDWXHQDUJLWDQGLVHL
QXODQKRUUHN-DNLQEDGDNLJXGLVHLQXODQKRUUHWDQELGHJLOHQRUL]DQ]LUHQ%LGH
HUDNXVOHJLVDNDQSRNRDGLWXDN EDWH]HUH:LOOLDP)U0DFNH\5HQ]R7LWRQHHWD
HUGLHW[HNR GXJXQ 0LTXHO 6LJXDQ  NRQWXDQ L]DQ ]LUHOD JDX]D MDNLQD GD RUREDW
(UHGXEDNRLW]D]HLQMDWRUULWDNRLNDVOHHQW]DWSHQWVDWXD]HJRHQHUHGXEDNRLW]DUHNLQ
]HUHXVNDUDPDLODHVNXUDW]HDHVSHUR]HQHWDOHUUREDWHUDHGREHVWHUDMRDWHNR]HU
DXUUHEDOGLQW]DHVNDW]HDJRPHQGDW]HQ]HQKRULHUHH]DJXQDGD¬  
(UHGXHQ GLVHLQXD KDVLHUD KDUWDQ HJLQ ]HQ QDJXVLNL +DVLHUD KDUWDNR MR
PXJDN DXUUHLNXVSHQDN HWD JRPHQGLREDOGLQW]DN JRJRU DOGDWX GLUD RUGHD XU
WHHQ EXUXDQ 2UGXNR GRNXPHQWXDN SDW[DUD] HUUHSDVDW]HQ EDGLUD DUJL GDJR
KRUL (UHGXNRSXUXD EHUD HUHGX EDNRLW]DUHQ HGXNLD] JDLQHUD DOGDWX HJLQ GD
/DX HUHGX ]LUHQ KDVLHUDQ $ % & HWD '  H] KLUX HWD DPDKL]NXQW]DUL RUDLQ
EDLQR OHNX ]DEDODJRD DLWRUW]HQ ]LW]DLRQ GLVHLQXIDVH KDUWDQ¬   (JXQHURNR
¬   +RUUHNH]GXHVDQQDKLEHVWHKL]WXQKHUULHWDNRSUDNWLNDOLQJXRHGXNDWLERD]XUUXQPRQR
OLWLNRDGHQLNHUDEDW+RULH]GDHJLDH]HJXQHURNRSUDNWLNDQHWDH]]HQEDLWHWDQOHJHPDUNRDQEHUWDQ
HUH 1DIDUURDNR HXVNDO HUHPXNR KH]NXQW]DPROGHD HVDWH EDWHUDNR H] GDELO ($(NRWLN EDWHUH XUUXWL
9DOHQW]LDNRDNHUHDOGDHUDEDWEDLQRJHKLDJRGXHWDDEDU'LIHUHQW]LDEDWGDJRKDOHUHNDQSRNRNDVX
DVNRUHQHWD($(NROHJHPDUNRDUHQDUWHDQ($(NRHUHGXDQL]WDVXQHGXNDWLERDHVSOL]LWXDGDEHVWHHWDQ
EDLQR HVSOL]LWXDJRD $QL]WDVXQ KRUUHQ DUELWUR H] GD JDLQHUD DJLQWHHJLWXUD EHUD DLW]LWLN bottom-up
SODQJLQW]DULDWHDN]DEDOGXGL]NLRKDLQEDWHDQHWDKRUUHNSUDNWLNDQKL]NXQW]DKHOEXUXDUJLDHVNXUDW]H
ko modus operandi MDNLQHUDELGHUDWXGLWXHVNRODNHWDKH]NXQW]DDGPLQLVWUD]LRD
¬   ;HKHWDVXQ JHKLDJRWDUDNRLNXV W[RVWHQ KRQHQ  HUDQVNLQD
¬   2UDLQJR % HUHGXD RUGXNR & HUHGXWLNKXUELODJR GDJR EHUH]
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LELOLDNEXOW]DWXGLWXLUDNDVOHDNHVNRODNDKRONXODULSHGDJRJLNRDNHWDD]NHQH
DQ KH]NXQW]DDGPLQVWUD]LRD EHUDKDULDQKDULDQ DOGDNHWD KRULHWULNR JHKLHQDN
H] JX]WLDN  HJLWHUD*L]DUWHEL]LW]DUHQ DOW]RDQ JHUWDWXULNR DOGDNHWDN L]DQ GLUD
RUR KDUN LUDNDVWHUHGXHQ GLVHLQXEHUULW]H KRUUHQ DELDEXUX IDPLOLD DVNRUHQ
L]DHUDKHWHUROLQJXLVWLNRDN]RQDOGHVR]LROLQJXLVWLNRHQJHVDOW]HDNHWDELIDNWR
UH KRULHQ RQGRULR] JHOD EDUUXNR LNDVOHHQ L]DHUD VR]LROLQJXLVWLNR QDKDVLDN
DSDUWHNR JDUUDQW]LD L]DQ GXWH KRUUHWDQ ,ELOLDQLELOLDQ  LQJXUXWLN 
LQJXUXUDDUWHDQJHUWDWX]LUHQHUHGXHJRNLW]HKRULHWDULNRJHKLHQDNJRLWLNEHKH
UDNR DJLQGX] EDLQR DUHDJR /HNXDQ OHNXNR DXNHUHQ HWD NRPHQHQW]LHQ DUWHNR
WHQWVLRDN NRQSURPLVRDN HWD QRODEDLWHNR RUHNDN RUHND GLQDPLNRDN  EHUH
SDUWHDL]DQDGXD]NHQHPDLW]DQ8QHEDWHWLNDXUUHUDHVWDELOL]DWXW]DWHPDQL]DQ
GDHUHGXHQVLVWHPDHWDKDUUH]JHURNROHJHHNHWDGHNUHWXDJLQGXHNEHUHKRUUH
WDQPDQWHQGXL]DQGXWH($(NRHUHGXPDUNRDUHQRVDHUDKLUXNRLW]D¬  
'LVHLQDW]HD] JDLQHUD DNWLEDWX HJLQ GLUD HUHGX KRULHN PHQGHODXUGHQ KR
QHWDQ $OGDNHWD KDQGLDN HNDUUL GLWX DNWLEDW]HODQ KRUUHN ($(NR HVNRODPXQ
GXDQ$OGDNHWDKRULHWDQJDX]DEDWGDJRDUJLKDVLHUDQDVNLKHGDGXUDPXJDWXD
]XWHQ $ % HWD ' HUHGXHN ]DEDONXQGH RKDUJDUULD L]DQ GXWH PHQGHODXUGHQ
KRQHWDQEDNRLW]DNEHUHKHGDGXUDPRGXDEDLQDKLUXUHNRKDUJDUULD+RULGHOD
HWD RUGXUD DUWH QDJXVL L]DQGDNR ©; HUHGXDª VDOEXHVSHQ KXWV ELKXUWXD GDJR
GHUULJRUUH]NR HVNRODDOGLDQ  XUWHUD DUWHNR LNDVOHHQ DUWHDQ $XUUHUDJR
LGD]ODQKRQHQ9HWD9,DWDOHWDQLNXVLNRGXJXHUHGXEDNRLW]DN]HUQRODNRHWD
]HQEDWHUDLQRNR ELODNDHUD L]DQ GXHQ *XUDVRDN LUDNDVOHNODXVWURDN HWD LNDVWH
W[HDN ELGHJLOH DUWH] L]DQ GLUD HUHGXHQ ELODNDHUD KRUUHWDQ +LUX HUHGXDN DNWL
EDWXULNGDXGHJDXUHJXQRURKDU($(NRLUDNDVVLVWHPDQLNDVPDLODJHKLHQH
WDQ DXNHUD HUUHDOD GXWH JXUDVRHN EHUHQ VHPHDODEHQW]DW $ % HGR ' HUHGXNR
LNDVELGHDDXNHUDW]HNR¬  

IV.1.2. Irakasleen hizkuntza-osaera egokia segurtatzea
+DVLHUDNRKDPDUNDGDQDVNRWDQJHUWDWX]HQ%HGR'HUHGXNRLNDVELGHHQ
HVNDELGHD HVNDLQW]DUHQ DXUUHWLN MRDWHD +RUUH[HN HNDUUL ]XHQ EHVWHDN EHVWH
KDLQEDWLNDVWHW[HNEHUHLNDVOHUURDN$HUHGXWLN%UDHGRWD$WLN]HLQ%WLN'UD
DOGDW]HD $OGDNHWD KRULHWDULNR JHKLHQDN H] ]LUHQ EDWEDWHDQ JHUWDWX 0RWLER
VHQGRULN L]DQ GD KRUUHWDUDNR ,UDNDVOHHQ KL]NXQW]DRVDHUD L]DQ GD EHUH]LNL
XUUDWVH]XUUDW]HNRELODNDHUDPRGXKRUUHQJLOW]DUULLNDVWRODPXQGXDDOGHEDWH
UDXW]LWD¬  H]]HJRHQLUDNDVOHDVNRULNHXVNDUD]]HNLHQLNHWDEHUD]NODVH
¬   ,NXVNRQSDUD]LRPRGXDQEDWHWLNNRHOHELWDVXQGHNUHWXDHWDDJLQGXDHWDEHVWH
WLNNR(XVNDO(VNROD 3XEOLNRDUHQ/HJHD
¬   ;HKHWDVXQ JHKLDJRUDNRLNXV W[RVWHQ KRQHQ 9,, HWD,; DWDODN
¬   +RU HUH JDX]DN H] ]LUHQ RUDLQ EH]DOD LNDVWROHWDNR LUDNDVOH JX]WLJX]WLDN H] ]LUHQ
HXVNDOGXQ DUH JXW[LDJR HXVNDOGXQ DOIDEHWDWX (*$GXQ  (JLD GD RUGHD NRQSDUDWLERNL ©HXVNDO
XKDUWHªDUJLJD]WHHWDJRUDQ]NRD RVDW]HQ]XHODJDUDLKDUWDQLNDVWROHWDNRLUDNDVOHMHQGHDN
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DNHXVNDUD]HPDQ]LW]DNHHQLN,UDNDVOHHXVNDOGXQKRULHQIDOWDL]DQGDKDLQEDW
XUWH] KH]NXQW]DDGPLQLVWUD]LRDUHQ EHVWH QHXUUL EDWHDQ LNDVWHW[HHQ  EXUX
KDXVWH KDQGLHQHWDNRD /HKHQHQJR EL KDPDUNDGDN EHUH]LNL DUUXQW GHOLNDWXDN
L]DQDNGLUDDOGHKRUUHWDWLN,NDVWHW[HSXEOLNRHWDQOHKHQLNHWDSULEDWXHWDQJHUR
LUDNDVOHHQ KL]NXQW]DRVDHUD EHUWDNR SODQ DVNRUHQ JLOW]DUUL L]DQD GD PHQGH
ODXUGHQ KRQHWDQ %L ELGH HUDELOL GLUD QDJXVLNL HVNRODPXQGXD LUDNDVOH HOHEL
GXQH] KRUQLW]HNR ,UDNDVOHHVNRODN IDNXOWDWHDN HWD JRLHVNROD WHNQLNRDN
HJLQEHKDU KRUUHWDUDNR HJRNLWX GLUD DOGH EDWHWLN %HVWHWLN EHUUL] OHKHQGLN OD
QHDQ DUL ]LUHQ LUDNDVOHDN HGRWD HXVNDUD] MDNLQ JDEH HVNROHWDUDWX GLUHQDN
,5$/( ELGH] HXVNDOGXQGX HWD DOIDEHWDWX GLUD $VPR KRUUL EHJLUD KDLQEDW
QHXUULKDUWXGLUDDORUEDWHDQ]HLQEHVWHDQ+RUUHOD
D  ,UDNDVOHHVNROD JHKLHQHWDQ HXVNDUD]NR LNDVOHUURDN ©HXVNDO DGDUUDNª 
VRUWX GLUD 1RUPDONXQW]DOHJHDUHQ DXUUHWLN HNLQ ]LW]DLRQ HXVNDUD]NR
LNDVOHUURKRULHNRVDW]HDULHWDDXUUHUDHJLQGXWHJHUR]WLN¬  (+8NR
KDLQEDW IDNXOWDWHN HWD JRLHVNROD WHNQLNRN HUH QHXUUL HJRNLDN KDUWX
]LWXHQXQHEDWHWLNDXUUHUDHJLQEHKDUKRUULHUDQW]XWHQKDVLDKDOL]DWHNR
RUGXNRDN NR LQJXUXNRDN  GLUD RUR KDU  HWD  NXUWVRHWDNR
DOIDEHWDW]H]LHQWLILNRWHNQLNR]NRDVLJQDWXUDN
E  /HKHQGLNHVNROHWDQODQHDQDUL]LUHQLUDNDVOHDNHGRWDD]JHUR]WLN
HXVNDUD] MDNLQ JDEH HVNROHWDUDWX GLUHQ XJDULDN ,5$/( ELGH] HXVNDO
GXQGX HWD DOIDEHWDWX GLUD KDLQEDW NDVXWDQ  LNDVWXUWHDQ HNLQ
]LRQ,5$/(SURJUDPDNEHUHODQDULHWDXUWHOX]H]JRUDQ]NRMRHUDL]DQ
GX HUGDO LUDNDVOHHQ HGR LUDNDVOH HXVNDOGXQ DOIDEHWDWX JDEHHQ  RLQD
UUL]NR SUHVWDHUDN *RLPDLODNR SUHVWDHUDN KDUWX GX D]NHQ XUWHRWDQ
JRUDJR HVDQ GHQH] OHKHQWDVXQD 0LODND LUDNDVOH GLUD RUR KDU XQH
EDWHDQHGREHVWHDQ,5$/(SURJUDPD]EDOLDWXGLUHQDN$XUUHUDJR 9
DWDOHDQ LNXVLNRGLUDNRQWXKRULHN[HKHDJR
F  +DLQEDW LUDNDVSRVWXWDUD VDUWX DKDO L]DWHNR HXVNDUD] MDNLWHD HVLMLWX GD
KDVLHUDWLN .RQWXDQ KDUW]HNRDN GLUD KRUUL GDJRNLRQH] KDVLHUDNR
©SOD]DV D HXVNHUD  SOD]DV D FDVWHOODQRª IRUPXOD DGPLQLVWUDWLERD HWD
WLN DXUUHUD (*$ HGR DOGL EDWHUDNR ,*$  HVNDW]HQ ]HQHNR
SUR]HGXUD *HUR WLN DXUUHUD KL]NXQW]DHVNDNL]XQHQ IRUPXOD]LRD
L]DQGDQDJXVL+H]NXQW]DNR+(HVNDW]HQGDHXVNDUD]LUDNDWVLEHKD
UUHNR ODQSRVWXHWDUDNR ]HKD]NLDJR HVDQLN +( (*$ HGR EHUH EDOLR
NLGHUHQ EDW  *DLQHUDNR ODQSRVWXHWDUDNR DOGL] +(HNR HVNDNL]XQD
EHUHKDODNRDHGRGLIHULWXD GDDUDX
¬   Euskal Hizkuntza eta Literatura VDUWX ]HQ OHKHQLN DVLJQDWXUD PRGXDQ 'RQRVWLDNR
HWD RNHU H] EDQDJR %LOERNR  LUDNDVOHHVNROD SXEOLNR HW DQ 'RQRVWLDNR (OL]EDUUXWLDUHQ HWD (V
NRULDW]DNRLUDNDVOHHVNRODSULEDWXVRUEHUULHNEXOW]DGDVHQGRDHPDQ]LRWHQKDQGLNEHUHKDODHXVNDO
DGDUUHL $]NHQLN HDQ HUDWX ]LUHQ 'RQRVWLDNR HWD %LOERNR LUDNDVOHHVNROD SXEOLNRHWDQ
HXVNDO DGDUUDN EDL IRUPDONL HWD EDL JL]DMHQGH]  (XVNR .RQWVHLOX 1DJXVLDUHQ HWD %LOERNR 8QL
EHUWVLWDWHDUHQHONDUODQH]2UGXDQ HUDWX]LUHQHWD XUWHULNXUWH JDUDWX
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+LUX PHNDQLVPR KRULHQ ODJXQW]D] JHUR HWD LUDNDVOH HXVNDOGXQ JHKLDJR
HVNXUDWX DKDO L]DQ GXWH ($(NR HVNROD SXEOLNRHN HWD SULEDWXHN )XQWVH]NRD
L]DQ GD QHXUUL KRUL EHUWDNR HWD NDQSRNR DGLWX JHKLHQHQ XVWHDQ LUDNDVOHHQ
KL]NXQW]DRVDHUD HJRNLD VHJXUWDWX JDEH DOIHUULN GLUD JDLQHUDNR VDLR JHKLHQDN
1LUH MDNLQDUHQ JDLQHDQ H] GDJR KHPHQGLN NDQSRUD (XURSDNR KL]WXQKHUUL
W[LNLHWDQ LUDNDVOHHQ KL]NXQW]DRVDHUD EHUPDW]H DOGHUD KDLQ QHXUUL ]DEDOHNR
HNLPHQLNHJLQL]DQDUHQWHVWLJDQW]DDVNR¬  

IV.1.3. Euskarazko ikasmaterialgintza
,UDNDVWHUHGX HOHELGXQHXVNDOGXQH] JDLQHUD EHVWH ]HUEDLW HUH EHKDU ]HQ
HWD EHKDU GD  HXVNDUD]NR LUDNDVNXQW]D DXUUHUD DWHUDW]HNR LNDVPDWHULDODN
,UDNDVOHHQW]DNR JLGDOLEUXDN HWD EDWH] HUH LNDVOHHQW]DNR WHVWXOLEXUXDN ODQ
NRDGHUQRDN HVNRODKL]WHJLDN HWD JDLQHUDNR PDWHULDO RVDJDUULDN VRUWX DUJLWD
UDWX HWD HVNROHWDUDWX EHKDUUD ]HJRHQ %HKDU JRUULD HVNXHUDQ ]HU JDX]D JXW[L
HWD DVNRWDQ ]HU ]DKDUNLWXD  ]HJRHQ LNXVLWD 2VR PDLOD DSDOHWLN DELDWX EHKDU
L]DQ ]HQ DORU KRUUHWDQ HUH $GPLQLVWUD]LRDN VRUWX L]DQ GX LQRL] HWD DUJLWDUD
WXHUHEDL($(NRHVNRODPXQGXUDNRPDWHULDOLNEDLHXVNDUD]HWDEDLHUGDUD]
HJLQ GX KDODNRULN (] GD KRUL L]DQ RUGHD DGPLQLVWUD]LRDUHQ ELGH QDJXVLD
HXVNDUD]NRLNDVPDWHULDOHQSUHVWDHUDSURGXN]LRDHWD]DEDONXQGHDEXOW]DW]HNR
RUGXDQ,QL]LDWLEDSULEDWXDNOHNX]DEDODL]DQGXHJLQEHKDUKRUUHWDQ(UGDUD]
NRPDWHULDODNHXVNDUDWXGLUD]HQEDLWHWDQHWDHVNROHWDUDNRSUHVWDWX*HKLHQH
WDQ H] GD RUGHD KRUUHOD MRNDWX EHUWDNR LUDNDVOHWDOGHHN EHUDULD] VRUWXWDNR
HWD JHUR EHUWDNR HGR HVWDWXNR DUJLWDOHW[HHN DUJLWDUD HPDQGDNR  PDWHULDOH]
KRUQLWX GD QDJXVLNL D]NHQ PHQGHODXUGHQHDQ JXUH HVNRODPXQGXD (XVND
UD]NR LNDVPDWHULDOJLQW]D DUDXWX HJLQ GX 6DLODN EDWHWLN HWD GLUX] ODJXQGX
EHVWHWLN(GXNL]HWDNDOLWDWHWHNQLNR]RQDUJDUULDKL]NXQW]DDOGHWLNHJRNLDHWD
SUH]LR] HUGDUD]NRDUHQ SDUHNRD L]DQJR ]HQ PDWHULDOJLQW]D EXOW]DWX GX DGPL
QLVWUD]LRDN$XUUHUDJR]HKD]WXNRGHQ(,0$SURJUDPDUHQELGH]HJLQGXKRUL
EDWH] HUH
/DEXUELOGX]KLUXHUDWDNRQHXUULRSHUDWLERDNKDUWXGLUDQDJXVLNLKRJHL
WDERVWXUWHRWDQJXUDVRHNVHPHDODEHQHVNRODKL]NXQW]DDXNHUDWXDKDOL]DWHNR
$ % HWD ' HUHGXDN GLVHLQDWX HWD DNWLEDWX GLUD EDWHWLN LUDNDVOHHQ KL]NXQW]D
RVDHUD HJRNLWX GD EHVWHWLN HWD HXVNDUD]NR LNDVPDWHULDOJLQW]D EXOW]DWX GD D]
NHQLN ((1 OHJHDUHQ KH]NXQW]DDORUUHNR EL DWDO QDJXVLHWDNR EDW JHUR HWD
QHXUUL]DEDODJRDQEHWHW]HDORUWXGDKRUUHOD=HUHJLQGDDOGL]((1OHJHDUHQ
EHVWH KH]NXQW]DDWDO QDJXVLD KH]XUPDLW]HNR" =HU HJLQ GD ($(NR LNDVOHDN
JXUDVRHN DXNHUDW]HQ GXWHQ HUHGXD DXNHUDW]HQ GXWHOD GHUULJRUUH]NR LNDVNHWHQ
DPDLHUDQEHQHWDNRHOHELGXQL]DQGDLWH]HQ"
¬   %HKDUULN HUH H] ]HQEDLWHWDQ RQGRW[R] HJRHUD HURVRDJRWLN DELDWX ]LUHQ .DWDOXQ\DQ
HWDNDWDODQDLNDVWHDH] GD HXVNDUD LNDVWHDEH]DLQODQ PDONDUUD
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IV.2. Ikasleek hizkuntza ofizial bien ezagutza praktikoa eskuratu ahal
izatea
($(NREHODXQDOGLEHUULHNHOHELGXQL]DQEHKDUGXWHHXVNDUD]HWDJD]WHOD
QLD] MDNLQ EHKDU GXWH +DOD GLR ((1 OHJHDN KRUL GX EHVWH DWDO QDJXVLD KH]
NXQW]DHVSDUUXDULGDJRNLRQH]/X]H]DEDOHNRHOHELWDVXQDUHQKHOEXUXKRULH]GX
DVNRWDQDKD]WHQED]DLJXHUH((1OHJHDNH]DUULD((1OHJHDEHUDEDLQRJRUD
JRWLN HWD OHKHQDJRWLN HUDEDNLD GDJR KRUL $XWRQRPLD (VWDWXWXDN HVSUHVNL
DJLQGXD +RQHOD GLR (VWDWXWXDN EHUH  DUWLNXOXDQ  SDVDUWHDQ ©($(NR HUD
NXQGH DPDQNRPXQHN HJRHUD VR]LROLQJXLVWLNRDUHQ xDEDUGXUDN NRQWXDQ L]DQLN
EL KL]NXQW]HQ   H]DJXW]D VHJXUWDW]HNR EHKDU GLUHQ QHXUULDN HWD PHGLRDN
HUDEDNL HWD EDOLDUD]LNR GLWX]WHª $XWRQRPLD (VWDWXWXDUHQ DJLQGX HVSUHVXD GD
EHUD]H]((1OHJHDUHQEHUH]LWDVXQKXWV($(NRKLULWDUJX]WLHNHXVNDUD]MDNL
WHD .RQVWLWX]LRDJLQGX] JD]WHODQLD] MDNLQ EHKDU GXWH KLULWDUUHN (VWDWXWXDUHQ
HUDEDNL] HXVNDUD] MDNLQJR GXWHOD VHJXUWDWX EHKDU GD (XVNDUD] HWD JD]WHOD]LD]
jakin beharra H] MDNLWHNR eskubide KXWVD EHJL] MRD GDXND ($(Q LQGDUUHDQ
GDJRHQ OHJHPDUNRDN (] KRUL EDNDUULN ($(NR HUDNXQGH DPDQNRPXQHN H]
HVWDWXDNHGREHVWHQRUEDLWHNGXWHKHOEXUXKRULORUW]HNRDUGXUD
%LGHKRUUHWDQDXUUHUDHJLWHQGX((1OHJHDNKLULWDUUHQHXVNDOGXQW]H[HGH
RURNRUUDN HVNRODPXQGXDQ HWD KHOGXHQ HXVNDOGXQW]HDOIDEHWDW]HVDLOHDQ ]HQ
WUDWX] (VWDWXWXDUHQ HXVNDOGXQW]HKHOEXUX KRUL EHWHW]H DOGHUD HWD KH]NXQW]D
PXQGXDULGDJRNLRQH]KRQHODGLROHJHDNDUWLNXOXDUHQOHKHQSDVDUWHDQ
(O *RELHUQR DGRSWDUiDTXHOODVPHGLGDV
HQFDPLQDGDVD JDUDQWL]DUDO DOXPQDGR
OD SRVLELOLGDGUHDOHQ LJXDOGDGGH
FRQGLFLRQHVGH SRVHHU XQ FRQRFLPLHQWR
SUiFWLFRVXILFLHQWHGH DPEDV OHQJXDV
RILFLDOHVDO ILQDOL]DUORV HVWXGLRV GH
HQVHxDQ]DREOLJDWRULD

-DXUODULW]DNGHUULJRUUH]NRLNDVWDOGLD
EXNDW]HUDNRDQLNDVOHHNDXNHUD
EHUGLQHWDQELKL]NXQW]DRIL]LDODN
EHQHWDQHUDELOW]HNRDGLQDPHQSHUDWXNR
GLWX]WHOD]LXUWDW]HUDELGHUDWXWDNRQHXUUL
JX]WLDNKDUWXNRGLWX

*D]WHODQLDUHQ H]DJXHUD factum VR]LDOD GD NRQVWLWX]LRDJLQGX] KDOD[H
H]DUULD HJRWHD] JDLQHUD ($(NR JD]WHHN JD]WHODQLD] KLW] HJLWHQ MDNLWHD VHJXU
WDWXD GDJR SUDNWLNDQ LD NDVX JX]WLHWDQ¬   %HODXQDOGL EHUULHN HXVNDUD]
HJLWHQ MDNLWHD DOGL] LQROD HUH H] *D]WHODQLD] JDLQHUD ($(NR KLULWDUUHN HXV
NDUD] MDNLQJR GXWHOD VHJXUWDW]HD KRUL GD $XWRQRPLD (VWDWXWXDN HWD ((1 OH
JHDNKL]NXQW]DNRQWXDQEHUHNLQGDNDUWHQEHUULWDVXQKDQGLHQD¬  =HUQHXUUL
¬   0HQGL]RNRQGRHWDNRD]NHQEDVHUULJDOGXHWDNRVHPHDODEHQHXVNDOHOHEDNDUWDVXQDHUH
MRDQLNGDHUDEDWEL]SDKLUXXUWHNRDNDOGHEDWHUDXW]LWD*D]WHODQLD] PRPHQWX] H]GDNLWHQEDND
UUDNJDXUHJXQJD]WHODQLD]EHVWHNRKL]NXQW]DHJLWHQGHQKHUULDOGHUHQEDWHWLNLULWVLWDNRHWRUNLQDN
HGREHUDLHQVHPHDODEDNGLUD QRUPDOHDQ
¬   +RUUHNH]GXHVDQQDKLLQRL]HQW]XWHDWRNDW]HQGHQH]LNDVOHHQHUGDUD]NRSUHVWDHUD
DORU KRUUHWDQ GHQD HJLQD GDJRHQLN JD]WHODQLD] RQJL LUDNXUW]HQ HWD ]X]HQ LGD]WHQ HUDNXVWHD
($(NR HVNRODPXQGXDUHQ HJLQEHKDU ]HQWUDOD GD EHVWH H]HLQ HUDNXQGHN HJLQ H]LQ GXHQD +RUL
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KDUWX GLWX]WH ($(NR KHUULDJLQWHHN EHUWDNR LNDVOH JX]WLHN KL]NXQW]D RIL]LDO
ELHQ H]DJXW]D SUDNWLNRD HVNXUDWX DKDO L]DQJR GXWHOD VHJXUWDW]HNR" %RVW DORU
KDXHWDQ VDLDWX GD HVNRODPXQGXD IXQWVHDQ KHOEXUX KRUUL HUDQW]XWHQ LNDVOH
JX]WLHQ DVLJQDWXUD ELKXUWX GD HXVNDUD KL]NXQW]HQ WUDWDHUD EDWHUDWXD EXOW]DWX
GD HVNROHWDQ LUDNDVOHHQ SUHVWDHUD JORWRGLGDNWLNRD VHQGRWX GD LUDNDVOHHQ DUWH
DQLNDVOHHQKL]NXQW]DPDLODQHXUWXHWDDGLW]HUDHPDQGDHWDD]NHQLNHXVND
UDUHQHUDELOHUDLQGDUW]HNRQHXUULDNKDUWXGLUD%DQDQEDQDQLNXVLNRGLWXJXERVW
SXQWXRN
a) Euskara, ikasle guztien asignatura
($(NRLNDVOHJX]WLHQDVLJQDWXUDELKXUWXGDHXVNDUD/HKHQHWD%LJDUUHQ
+H]NXQW]DRVRDQ¬  (W[HWLNHUGDOGXQGLUHQKDXUUHN/PRGXDQHVNXUDW]H
NR HWD HW[HWLN HXVNDOGXQ GLUHQDN / KRUUHWDQ DOIDEHWDW]HNR QDKLWDH]NR DVLJ
QDWXUD ELKXUWX GD¬   *DUUDQW]L KDQGLNR SDXVRD GD KRUL (XVNDUDN VDUELGH
]X]HQD MDVR GX KRUUHOD ($(NR LNDVWHW[H JX]WLHWDQ HWD LNDVOH JX]WLHQJDQD
LULWVLGD(W[HWLNHXVNDOGXQGLUHQKDXUJX]WLHNHXVNDUD]LUDNXUW]HQHWDLGD]WHQ
LNDVWHNR DXNHUD SUDNWLNRD HPDWHQ GX KRUUHN EDWHWLN (] ]HQ JXUH KLVWRULDQ
KDLQEDWHNR DXNHUDULN L]DQ LQRL]¬   (W[HWLN HUGDOGXQ GLUHQ KDXUUHN HUH DX
NHUD GXWH KDPDU XUWH] HGR JHKLDJR] DVWHURDVWHUR HXVNDUD LNDVWHQ MDUGXWHNR
EL]SDKLUXRUGX+RULHUHH]GDJDX]DW[LNLDDUHJXW[LDJRH]HUH]DVDUULHQW]XQ
EHKDU L]DWHQ GHQH]¬   %LVWDQ GD HXVNDUD DVLJQDWXUD KXWV ELKXUW]HDN H]
GXHOD $XWRQRPLD (VWDWXWXDN HWD ((1 OHJHDN H]DUULWDNR KHOEXUXD ORUW]HQ
+HPHQ HWD RUDLQ $ HUHGXNR NODVHHPDQNL]XQ KXWVDN H] GX JDUDQWL]DW]HQ
($(NR LNDVOHDN EDWH] HUH HW[HWLN HUGDOGXQ GLUHQDN SDUH] SDUHNR HOHELGXQ
EH]DLQ HJLD GD RUGHD ($(NR QHVNDPXWLOHQ HXVNDOGXQW]HD HWD DUH DOIDEHWDW]HD HUGDUD]NR
HJLQEHKDUKRULEDLQR]DLODJRDGHOD+L]NXQW]DELHQHVNRODELGH]NRODQNHWDDORUKRUUHWDQH]GDJR
SDUHNRWDVXQRVRULN
¬   +RUL H] GD HJLD RVRRVRD /DQELGH +H]LNHWDQ KDLQEDW HWD KDLQEDW NDVXWDQ H] GDJR
HXVNDUD H] HWD JD]WHODQLD  DVLJQDWXUDULN +RUWLN DSDUWH RVRULN EHWHW]HQ GD OHJHDN DXUUHLNXVLWDNR
VDOEXHVSHQNDVXHWDQL]DQ H]LNJRLNR DUDX KRUL
¬   (UUD]HJL XW]L RKL GXJX NRQWX KRUL DOGH EDWHUD D]NHQ PHQGHODXUGHQHNR DOGDNXQW]DN
DLSDW]HUDNRDQ (] GXJX ]X]HQ MRNDW]HQ KDODNRDQ %HUULNXQW]D RKDUJDUULD GD EHUH] HXVNDUD
LNDVOH JX]WLHQ H]LQEHVWHNR DVLJQDWXUD ELKXUWX L]DQD (XURSDNR KL]WXQKHUUL DKXO DVNRN ORUWX H]
GXHQPRGXNRDXUUHUDSDXVRD
¬   (VDOGL KRUUL xDEDUGXUD DVNRW[R HUDQWVL EHKDUNR OLW]DL]NLRNH HJLD RVRD HVDWHNR /H
KHQJR HWD RUDLQJR DOIDEHWDW]HELGHHQGLIHUHQW]LD QDEDUPHQH] KLW] HJLQ EHKDUNR OLW]DWHNH EHVWHDN
EHVWH©OHKHQKDODNRULNLQRL]JHUWDWXH]GHODªEDLH]WDWXDKDOL]DWHNR(]GDKDXRUGHDKRUUHWDUD
NR OHNXD %HVWHHWDQ HJLQD GXW KDODNR VDLRULN KRUUHQ JRJRD GXHQDN EHUWDUD MR EH]D ,NXV HVDWH
EDWHUDNR =DOELGH  1RODQDKL HUH xDEDUGXUDN xDEDUGXUD H]LQ XNDWX]NR GDWXD GD EHUULWDVXQ
KLVWRULNRKRUL
¬   +DPDUXUWH]HGRJHKLDJR]DVWHDQEL]SDKLUXRUGX]HXVNDUDLNDVWHDKXWVDUHQKXUUHQJRD
EDOGLQ EDGD ]HUWDUD GDWR] $(. +$%( HWD DEDUUHNR HXVNDOWHJLDN" =HUWDUD GDWR] +L]NXQW]D (V
NROD 2IL]LDODN" =HUWDUD GDWR] PXQGXNR LQJHOHVDNDGHPLD JX]WLDN" 2QGRW[R] RUGX JXW[LDJRUHNLQ
PROGDWX EHKDU L]DWHQ GD KRULHWDQ QRUPDOHDQ HWD KDOHUH H] GX LQRUN KDLQ HUUD] HVDWHQ HNLPHQ
KRULHNH]HUWDUDNREDOLRH]GXWHQLN(UUD]HJLDULJDUDHUUHDOLWDWHDGLVWRUWVLRQDW]HQ/LNDVWHNRHGR
HVNXUDW]HNR RUGXDQ HVNRODRUGXH] JDLQHUD JL]DUWHLQJXUXPHQDN PRWLED]LRDN HWD EHKDUUL]DQDN
GXWHQHUDJLQD]DKD]WX]
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DWHUDNR GLUHQLN HVNRODWLN¬   +RUL H] GD ORUW]HQ %DLQD H] GD HJLD H]HU
ORUW]HQ H] GHQLN DXUUHUDSDXVR EDW GD KRUL OHKHQJR HJRHUDUHNLQ NRQSDUDWXWD
HWDKRUUHODVHLQDODWXEHKDUGD
b) Hizkuntzen trataera
(XVNDUDNODVHHN SUREHW[XULN L]DQJR EDGXWH JDUUDQW]LWVXD GD EHVWHDN
EHVWH NODVHDN QROD HPDWHQ GLUHQ RQJL ]HKD]WHD HWD LUDNDVELGH KRUL DKDO GHQ
QHXUULDQKREHW]HD1RODHUDNXWVLJD]WHODQLDQRODHXVNDUDHWDQRODXQHEDWHWLN
DXUUHUD DW]HUULKL]NXQW]D HUURQND KDQGLD GD KRUL ($(NR PLODND LUDNDVOHUHQ
W]DW 1ROD LUDNDWVL HWD EDWH] HUH LUDNDVELGH KRUL QROD VHNXHQW]LDWX %HUH]LNL
HVNRODRUGXHWDNRNODVHHPDQNL]XQHL EDLHXVNDUDNODVHHLHWDEDLHXVNDUD]NRHL 
SUREHW[XULNKREHUHQDQRODDWHUDLNDVOHDNHOHELGXQDNWLERELKXUW]HNR+DLQEDW
SDXVR HPDQ GLUD ($(Q PHQGHODXUGHQ KRQHWDQ KL]NXQW]HQ WUDWDHUD KRUL KR
EHWX QDKLULN ,UDNXUW]H HWD LGD]WHWUHEHWDVXQDN QROD ODQGX QROD VHNXHQW]LDWX
HWD QROD LQWHJUDWX KRUL L]DQ GD DGLWXHQ HWD LUDNDVOHHQ HJLQNL]XQ KDQGLHWDNR
EDW$KR]NRWDVXQDQRODELGHUDWXKRULGDEHVWDOGHJHURHWDEXUXKDXVWHJHKLD
JR VRUW]HQ GXHQ DORUUD +L]NXQW]HQ WUDWDHUD EDWHUDWXD ELGHUDW]HQ VDLDWX GD
KRUUHWDUDNR EHUWDNR KDLQEDW HVSH]LDOLVWD LNDVWHW[H HWD LUDNDVOHPXOW]R $SDU
WHNRHUDJLQDL]DQGXWHKL]NXQW]HQWUDWDHUDQXQLEHUWVLWDWHDORUUHNRLUDNDVOHHWD
LNHUW]DLOH DGLWXHN /DQ KDQGLD HJLQ GD KRUUHWDQ D]NHQ PHQGHODXUGHQHDQ
/DQJLQW]DKRULJX]WLDDUDXW]HQGLUX]HWDEHVWHODNREDOLDELGH]RVDW]HQELGHUD
W]HQHWD]HQEDLWHWDQJLGDW]HQVDLDWXGD+H]NXQW]D8QLEHUWVLWDWHHWD,NHUNHWD
6DLOD¬  
c) Irakasleen prestaera glotodidaktikoa
$XUUHNR SXQWXDQ HVDQGDNRD DSOLNDW]HNR MDNLQD LUDNDVOH WUHEHDN EHKDU
GLUDHVNROHWDQ(VSH]LDOLVWDDGLWXHNGLRWHQKRULHJXQHURNRMDUGXQHDQDSOLNDW]HQ
MDNLQJRGXWHQDNHWDKDUWDQVDLDWXNRGLUHQDN$SDUWHNR]HUHJLQDL]DQGDKDLQEDW
XUWH] KRUUHJDWLN ($(NR LUDNDVOHHQ SUHVWDHUD JORWRGLGDNWLNRD %DL +DXU HWD
/HKHQ+H]NXQW]DNRHQDHWDEDLEHVWHQHXUULEDWHDQ%LJDUUHQ+H]NXQW]DNRHQD
HUH 2NHU HJRQ QDLWHNH EDLQD JDL KRQHN HWLN  LQJXUXUD DUWHDQ JHUR
¬    LQJXUXDQ H] JHQHNLHQ KDODNRULN HGRWD NRQWXD H] JHQHXNDQ RUDLQ EH]DLQ DUJL
(XVNDUD DVLJQDWXUD PRGXDQ HPDWHDUHNLQ EHODXQDOGL JD]WHDN HXVNDOGXQ SUDNWLNDQ HOHELGXQ IXQ
W]LRQDO L]DQJR]LUHODSHQWVDW]HQ]HQVDUULRUDLQGHODEDWXUWH,NXVHVDWHEDWHUDNR6,$'(&2
UHQ W[RVWHQ IDPDWXD 6LDGHFR   (]WDEDLGD QDJXVLD KRQDNR KDX L]DQ RKL ]HQ KDVLHUD KDUWDQ
]HQEDW RUGX EHKDUNR RWH ]LUHQ HXVNDUDDVLJQDWXUDUHQ ELGH] LNDVOH HXVNDOGXQDN DOIDEHWDW]HNR HWD
EDWH]HUHLNDVOHHUGDOGXQDNHXVNDOGXQW]HNR(JLDHUHGDEHVWDOGHLQJXUXNRH]MDNLWHKXUD
XUWH JXW[LUHQ EXUXDQ X[DWX ]HOD HVNROHWDQ DGPLQLVWUD]LRDQ HWD KDLQEDW JXUDVRUHQ LNXVPROGHDQ
(JRVNRJRUUHJLD]HQ HJXQHURNR SUDNWLNDJHUWDHUDKRUUL H] LNXVLD HJLWHNR
¬   %DGDJRPRWLERULNODQNHWDELGHKRUUHNRUDLQDUWHHPDQGDNRD]NULWLNRVHQWLW]HNR(]
DOGL] ODQNHWD KREH EDWHN DVNR] HPDLW]D VHQGRDJRDN HNDUULNR GLWXHOD XVWH L]DWHNR HUGDO LNDVOHDN
HXVNDOGXQ VHQGR ELKXUW]HDUHQ JLOW]DUULD H] GDJR JHOD EDUUXDQ DUH JXW[LDJR KL]NXQW]HQ WUDWDHUD
EDWHUDWXDQ %LVWDQ GD KDOHUH ]HU KREHWXD IUDQNR GDJRHOD DORU KRUUHWDQ LUDNDVOHHQ LUDNDVOH JX]
WLHQ SUHVWDHUDJORWRGLGDNWLNRWLNKDVLWD
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EDLQR VX EL]LDJRD L]DQ ]XHOD HVDQJR QXNH¬   % HWD ' HUHGXNR PXUJLOW]H
ELGHDN ]DEDOW]HDUHNLQ EDWHUD LUDNDVOHHQ JORWRGLGD]NWLND]NR WUHEHWDVXQ NRQWX
KRUL ELJDUUHQ SODQR EDWHUD SDVDWX L]DQ GHOD XVWH GXW %HKDUEHKDUUH]NR WUHEH
WDVXQDGDKRULHUHRUGHDHXVNDUDNODVHHL HWDDUHHXVNDUD]NRHL SUREHW[XULN
DWHUDNR ED]DLH (] GD KDUULW]HNRD +H]NXQW]D $GPLQLVWUD]LRDN *ORWRGLGDNWLND
$WDOD VRUWX L]DQD KDVLHUDQ EHUWDQ 6DLODUHQ HJRLW]D QDJXVLDQ HWD JHUR]WLN JDL
KRULODQW]HNRKDLQEDWSOD]DVRUWXL]DQD%HUULW]HJXQHHWDQ
d) Ikasleen hizkuntza-maila neurtu eta aditzera ematea
(PDQGDNR SDXVRHNLQ ]HU ORUW]HQ DUL JDUHQ HWD ]HU H] MDNLWHD EHKDUEH
KDUUH]NRD GD HGR]HLQ DORUUHWDQ $UH JHKLDJR HVNRODPXQGXDQ (UHGXVLVWHPD
H]DUUL HWD EHUHKDOD KRUUHJDWLN KL]NXQW]DNR HPDLW]HQ QHXUNHWDODQDUL HNLQ ]L
W]DLRQ6DLOHWLNEHUHWLN+L]NXQW]D3ROLWLNDUDNR,GD]NDULW]DUHNLQEDWHUD+RUUH
OD VRUWX ]LUHQ (,)( D]WHUODQDN HVDWH EDWHUDNR *HUR]WLN EHVWH QHXUNHWDODQ
DVNR HJLQ GD 8QLEHUWVLWDWHPXQGXDN VRUWXDN GLUD LNHUODQ KRULHWDULNR DVNR
+H]NXQW]DDGPLQLVWUD]LRDN KDUWDUDNR HUDWXULN GXHQ LQVWLWXWXD]  HJLQDN HGR
DUJLWDUD HPDQDN EHVWH ]HQEDLW +H]NXQW]DDGPLQLVWUD]LRDN EXOW]DWX HJLQ HGR
DUJLWDUD HPDQGDNR KDLQEDW HEDOXD]LR HGR QHXUNHWDODQHQ EHUUL HPDWHQ GX
RQGRNRWDXODNHEDOXD]LRKRULHWDNR]HQEDLWPDWHULDOHQHGRLUL]SLGHUHQD]DOSHQ
ODQDN HUDQWVL] $GPLQLVWUD]LRDUHQ EHUDUHQ HUDJLQH] ]HU HEDOXD]LR HJLQ GLUHQ
HWDQRL]QRUNDUJLWDUDWXDNGLWXHQDGLHUD]WHQGDEHUWDQ
EAEko ikasleen elebitasun-maila: zenbait ebaluazio-lan
²(,)(  (XVNDUDUHQ ,UDNDVNXQW]D )DNWRUHHQ (UDJLQD +8,6(XVNDUD=HUELW]XD
2+2HWD
²=RUW]L$KL]NXQW]DWHVWD 2+2PDLOD$HUHGXD
+8,6(XVNDUD=HUELW]XD
²3,5+L]NXQW]D7HVWD (VNRODXUUHD
+8,6(XVNDUD=HUELW]XD
²(,)(  (XVNDUDUHQ ,UDNDVNXQW]D )DNWRUHHQ (UDJLQD +8,6(XVNDUD=HUELW]XD
2+2PDLOD
²(,)( (XVNDUDUHQ ,UDNDVNXQW]D )DNWRUHHQ (UDJLQD +8,6(XVNDUD=HUELW]XD
2+2PDLOD
²+,1( +L]NXQW]D LGDW]LDUHQ QHXUNHWD HVNRODQ 2+2 +8,6(XVNDUD=HUELW]XD
PDLOD
²/HKHQ+H]NXQW]DNRPDLODUHQHEDOXD]LRD
,6(,,9(,
²'%+NRHEDOXD]LRDUHQW[RVWHQD
,6(,,9(,
²+L]NXQW]DN HWD EHUH LNDVNXQW]D HXVNDO KH]NXQW]DVLV
,6(,,9(,
WHPDQ/HKHQ+H]NXQW]D
¬   *ORWRGLGDNWLNDUHQHWDPHWRGRRQHQJDUUDQW]LDRUDLQEDLQRVDUULDJRD]SLPDUUDW]HQ]HQ
RUGXDQ6DLDWXHUHLUDNDVOHWDOGHEDW EDLQR JHKLDJR VDLDWX ]HQ XUWHLQJXUX KDLHWDQLNDVOH JD]WHDN
HWD H] KDLQ JD]WHDN  HXVNDOGXQW]HNR PHWRGR HJRNLDN VRUW]HQ HWD HVNRODPXQGXDQ ]DEDOW]HQ
(UUD]HJLJXW[LHVWHQGD RUGXNR VDLR ]DEDOKXUD HJXQJR HJXQHDQ
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²3UREDUHQ KL]NXQW]DN HEDOXD]LRHQ HPDLW]HWDQ GXHQ
eragina
²3,6$(EDOXD]LRDUHQOHKHQW[RVWHQD
²(XVNDUDUHQ % PDLOD GHUULJRUUH]NR LUDNDVNXQW]DUHQ
DPDLHUDQ
²/HKHQ+H]NXQW]DNRHEDOXD]LRDODEXUSHQH[HNX
WLERD2QGRULRDNHWDKREHW]HNRSURSRVDPHQDN
²(XVNDUDUHQ%PDLOD/HKHQKH]NXQW]DQ



,6(,,9(,
,6(,,9(,
,6(,,9(,
,6(,,9(,
,6(,,9(,

5. taula. Hezkuntza-administrazioaren eraginez ikasleen elebitasun-mailaz egindako
hainbat ebaluazio

,NXVWHQGHQH]LNDVOHHQKL]NXQW]DPDLODQHXUWXHWDDGLW]HUDHPDWHDKHUUL
DJLQWHHQ DJHQGDQ HJRQ GD KDVLHUDWLN HWD RUDLQ HUH OHNX MDNLQD GX NR
KDPDUNDGDQ EDWHWLN HWD D]NHQ ]RUW]L XUWHDQ EHVWHWLN NDOHUDWX GLUD HPDLW]D
JHKLHQDN $OGLDN HWD DOGLDN L]DQ GLUD GDWXDN HVNXUDWX HWD DUJLWDUD HPDWHNR
DKDOHJLQ LQVWLWX]LRQDO KRUUHWDQ *RUDJR HVDQ GHQ PRGXDQ JRJRDQ L]DQ EHKDU
GDD]NHQLNXQLEHUWVLWDWHHVSDUUXDQHWDEHVWH]HQEDLWHUHPXWDQHUHODQKDQGLD
HJLQGHODHEDOXD]LRNRQWXDQ
e) Euskararen erabilera indartzea, gela barruan eta handik kanpora
0HQGHODXUGHQKRQHNJDUELHUDNXWVLGXJRLDQHVDQGDNRHEDOXD]LRKRULHQ
LOGRWLN OHKHQ H] JHQHNLHQ EL]SDKLUX JDX]D D  HXVNDUD DVLJQDWXUD ELKXUW]H
KXWVDUHNLQ H] GD ORUW]HQ ($(NR LNDVOH HUGDOGXQDN HOHELGXQ VHQGR ELKXUW]HD
E  SDUWH] HGR RVR] HXVNDUD] LNDVL] KL]NXQW]DJDLWDVXQ KREHD ORUW]HQ GXWH
LNDVOHHNHXVNDUD]RURKDUQDJXVLNLHUGDUD]LNDVLWDEDLQR+RUUHNLQHUHH]GD
ORUW]HQRUGHDHXVNDUDLNDVOHHQPLQW]RJR]RHUUD]HWDODVDLELKXUW]HD/DJXQ
JDUULDGDGXGDULNJDEHEDLQDEHUHKXWVHDQH]GDDVNLLNDVOHMHQGHDUHQ EDWH]
HUH HW[HWLN HWD NDOHJLURWLN HUGDOGXQ HGR HUGDO HOHELGXQ GLUHQ LNDVOH XJDULHQ 
KL]NXQW]DJDLWDVXQVHQGRULNEHUPDW]HNRF HXVNDUD]KREHWRGDNLWHDKR]]HLQ
LGDW]L] HJXQHUR HGR VDUUL  HXVNDUD] HJLWHQ GXWHQ QHVNDPXWLOHN HWD JD]WHHN
(VNRODRUGXHWDQ HWD EHUH]LNL KDQGLN NDQSRUD GDXGHQ RUGX XJDULHWDQ EHWL
JHKLHQHWDQ HGR VDUUL HXVNDUD] HJLWHQ GXWHQ LNDVOHHN KREHWR GDNLWH HXVNDUD]

HJLWHQ H] GXWHQHN EDLQR¬   +DUWDUDNR DXNHUD SUDNWLNRD HWD KDLQEDWHWDQ
KDUWDUDNR EHKDUUD HGR LQWHUHV REMHNWLERD GXWHQ LNDVOHHN JDLWDVXQPDLOD KREHD
L]DQRKLGXWHHXVNDUD]RURKDU
+RUWLN HWRUUL GD KDLQEDW LUDNDVOHUHQ HWD JXUDVR DVNRUHQ VDLRD LNDVOHHN
HXVNDUD] HJLQ GH]DWHQ EDL HVNRODJLURDQ HWD EDL HVNROD] NDQSRNR ]HQEDLW
¬   %HKLQ HWD EHUULUR DJHUWX GHQ HPDLW]D GD KRUL RUDLQ DUWH HJLQGDNR LNHUNHWDODQHWDQ
%HUWDNR HWD DW]HUULNR IRUPXOD]LR WHRULNRHNLQ ]HKDUR EDW GDWRU HPDLW]D KRUL JDLQHUD HWD KDLQEDW
LUDNDVOHUHQXUWHULNXUWHNRHVSHULHQW]LDNKRUL[HEHUDGLR(VNRODRUGXHWDNRHUDELOHUDJDUUUDQW]LWVXDGD
KL]NXQW]DUHQ HUDELOHUD IRUPDOHWLN KXUELODJRNR MDUGXHUD PROGHHL EDWH] HUH LGDW]L]NR MDUGXQDUL  GD
JRNLHQH](VNROD]NDQSRNRHUDELOHUDJDUUDQW]LWVXDJRDGDDOGL]DKR]NRWUHEHWDVXQMHQHUDOHWDUDNR
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MDUGXQHVSDUUXWDQ NLUROHDQW[DQJRHWDQEHVWHODNRLNDVELGHHWDQHW[HDQODJXQ
DUWHDQHWDDEDU +RUUHWDQVDLDWXGLUD+HUULDJLQWHDNHUH+H]NXQW]D6DLOD)RUX
$OGXQGLDN HWD KDLQEDW XGDO EHVWHDN EHVWH +XUUHQJR DWDODN HPDWHQ GX JDLQ
JLURNLVDLRKRUUHQEHUUL

IV.3. Eskola-giroa euskaldunduz euskararen erabilera indartzea
(VNRODRUGXDN PXJDWXDN GLUD $VNRWDQ EHVWHULN XVWH L]DWHQ EDGD HUH HV
NRODWLNNDQSRUDSDVDW]HQGLWXLNDVOHDNEHUHRUGXJHKLHQDN'HUHGXDQGDELOHQ
LNDVOH EDWHN HVDWH EDWHUDNR HVQD HGR LUDW]DUULULN GDJRHQ RUGXHQ  LQJXUX
SDVDW]HQ GLWX LNDVJHODQ H] JHKLDJR HXVNDUDUHNLQ NRQWDNWXDQ % HUHGXDUHQ
NDVXDQ  LQJXUXUD MDLVWHQ GD NRSXUX KRUL HWD $ HUHGXDUHQHDQ  LQJXUX
UD¬  
+RUUHN H] GX HVDQ QDKL HVNRODUHQ HUDJLQD KXWVDUHQ KXUUHQJRD GHQLN
(VNRODN EDGX HUDJLQD EDLQD ©EHUH QHXUULDQª 1HXUUL KRUL H] GD JXW[LHVWHD
NRPHQL KL]NXQW]DUHQ HUUHMLVWUR IRUPDOHL HWD LUDNXUNHWDLGD]NHWHL GDJRNLHQ
DORUUHDQEHUH]LNL%HVWHKL]NXQW]HWDQHUHHVNRODNHPDWHQGLHLNDVOHHLHUUHMLVWUR
MDVRIRUPDO KRUUHQ OHKHQ H]DJXW]D¬   $KR]NR MDUGXQHDQ HUH QDKL] HWD
HWHNLQ PXJDWXDJRNRD L]DQ NRQWXDQ KDUW]HNRD GD HVNRODRUGX KRULHQ HUDJLQD
RUGX DVNR SDVDW]HQ GX LNDVOHDN XUWHDUHQ EXUXDQ LUDNDVOHDUHQ D]DOSHQDN HQ
W]XWHQ KDUL HUDQW]XWHQ HGR LNDVNLGHHNLNR MDUGXQHDQ W[XW[XPXW[XND ]HLQ
WDOGHKL]NHWD ]DUDWDWVXDQ  -DUGXHUD KRULHN JX]WLHN LQGDUWX HJLWHQ GXWH LNDVOH
DUHQJDLWDVXQDKLW]H]HWDLGDW]L]
=HUHJLQGD($(NRHVNROHWDQD]NHQPHQGHODXUGHQHDQLNDVOHHNHXVNDUD]
JHKLDJRHJLQGH]DWHQ"=HUHJLQGDEHUH]LNLLNDVOHHQ HWDRURKDULNDVWHW[H
DUHQ HXVNDUD]NRMDUGXHUDRUGXDNDUHDJRW]HNR"(UDQW]XQDNEDWEDLQRJHKLDJR
GLUD HWD JX]WLDN GLUD DLQW]DNRW]DW KDUW]HNRDN (UDQW]XQ KRULHWDULNR EDW JHUR
HWD HVNROD LUDNDVOH HWD JXUDVR JHKLDJRN HVSUHVNL HGR ELGH EDWH]  KDXWDWX
GXWHQD KRQDNR KDX L]DQ GD HXVNDUD DVLJQDWXUD PRGXDQ HPDWHD] JDLQHUD
LNDVELGH ELKXUW]HD 3DUWH]NR LNDVELGH % HUHGXDQ LNDVELGH EDNDU HGR QDJXVL
' HUHGXDQ (W[HWLN HXVNDOGXQ GLUHQ KDXUUDN JHKLHQJHKLHQDN ' HUHGXDQ GD
ELOW]D¬  (W[HWLNHUGDOGXQGLUHQHQDUWHDQJHUWDWXGDGHQDGHQDOGDNHWDULN
KDQGLHQD0XUJLOW]HELGHDNJHURHWDLNDVOHJHKLDJREHUHJDQDWXGXHWDXUWHWLN
XUWHUD KD]L] GRD (VQDRUGXHQ  RUGH]  HGR  HXVNDUD]NR LQWHUDN]LR
¬   +RUUHWD]LQIRUPD]LR]DEDODJRDQDKLGXHQDNMREH]DLWXUULKRQHWDUD©+DVLPDVLDNªLQ
0LNHO=DOELGHEskola hiztun bila.
¬   =HQEDLWLKHPHQHWD QRQDKL OHKHQDHWD LD EDNDUUD
¬   (]GDJRGDNLGDODJDLKRUULEXUX]NRLNHUNHWDPRQRJUDILNRULN=HKDUGDWXDNVHJXUXDN
GLUD RUGHD LNXV KDVWHNR HXVNDOGXQWDVXQWDVD KDQGLNR KHUULKHUUL[NHWDQ ' HUHGXDN EHUWDQ GXHQ
QDJXVLWDVXQ LD HUDEDWHNRD .RQWXDQ L]DQ EHVWDOGH KLUX KLULEXUXHWDQ HWD %L]NDL*LSX]NRHWDNR
KHUULEXUXHWDQ'HUHGXD]HLQJDUDWXDGDJRHQD]WHUNHWDGHPROLQJXLVWLNRHQDUDEHUDNRHXVNDOGXQWD
VXQSRUW]HQWDMHDEDLQR DVNR] JDUDWXDJR2QGRULRD QHNH]HJRQ OLWHNHGHVNXLGDWXDKRUWD]
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NRQWHVWXDQ SDVDW]HQ GLWX KRUUHOD ($(NR KDLQEDW LNDVOHN¬   +RUL GD VH
JXUX DVNR LNDVOHHQ DUWHDQ HXVNDUDUHQ HUDELOHUD LQGDUW]HNR HVNRODPXQGXDQ
KDUWXGHQQHXUULULN]DEDOHQD
(XVNDUDUHNLNR NRQWDNWXRUGXHQ LJRHUD KRUL RKDUJDUULD GD NRSXUX] %HUH
]HUQRODNRD HUH NRQWXDQ L]DQ EHKDU GD RUGHD (VNRODRUGX JHKLHQHWDNR MDUGX
HUD HXVNDUD] ]HLQ HUGDUD] LQWHUDNWLEREL]LD EDLQR VDUULDJR MDVRW]DLOHSDVLERD
L]DQRKLGD$HUHGXNRLNDVOHHNEDLQRRUGXJHKLDJRSDVDW]HQGLWX]WHHXVNDUD
UHNLQ % HUHGXNRHN HWD DUH JHKLDJR ' HUHGXNRHN 2UGX KRULHWDULNR DVNR HQ
W]XWHQHGRLUDNXUW]HQSDVDW]HQGLWX]WHRUGHD(VNRODRUGXJHKLHQDNH]GLWX]WH
HXVNDUD] KL]NHWDQ HGR LGD]ODQHDQ SDVDW]HQ HQW]XWHQ HWD LUDNXUW]HQ EDL]LN
+RUUHQ RQGRULR] JDLWDVXQ HNRL]OHDN PLQW]DPHQD HWD LGD]PHQD  EDLQR RQGR
W[R]ODQGXDJRGLWX]WHJDLWDVXQKDUW]DLOHDN HQW]XPHQDHWDLUDNXUPHQD 
+RUUHN H] GX HVDQ QDKL JHOD EDUUXNR MDUGXQDN HPDQ GH]DNHHQ JX]WLD
SDVLERKDUW]DLOHDGHQLNLNDVOHDUHQW]DWH]HWDLNDVOHDUHQHVNRODNRinput-output
JX]WLD JHOD EDUUXUD PXJDW]HQ GHQLN *HOD EDUUXDQ HUH SRVLEOH GD LNDVOHHQ
KL]NXQW]DMDUGXHUD HNRL]OH JR D LQGDUW]HD EDWHWLN *HOD] NDQSRNR HVNRODRU
GXDN HUH RQGR EDOLD OLWH]NH EHVWHWLN HXVNDUDN SUHVHQW]LD ]DEDOD DKDOL] HWD
]DEDOHQD  L]DQ GH]DQ LNDVOHHQ KL]NXQW]DMDUGXHUDQ /DQ KDQGLD HJLQ GD HVNR
OHWDQ HWD HVNROHWDWLN NDQSRUD EL [HGH KRULHN LQGDUW]H DOGHUD $]NHQ PHQGH
ODXUGHQHNR EDODQW]H EDWHN RVR JRJRDQ L]DQ EHKDU GLWX EL HNLPHQ KRULHN
,NXVSHJL LQVWLWX]LRQDODUL GDJRNLRQH] 12/(*$ SURJUDPD HWD 8/,%$55,
SURLHNWXDHWRUULGLUDHNLPHQKRULHNDXUDXWXEDWHUDWXHWDEDEHVWHUD$XUUHUUDJR
KLW] HJLQJR GD KRUUUHWD] .RQWXDQ L]DWHNRD GD QRODQDKL HUH 12/(*$N HWD
8/,%$55,N ]X]HQ]X]HQHDQ HUDQW]XQ GLRWHOD KDVLHUDWLN WLN OHKHQHQJR
DNWLNELJDUUHQDN HVNRODJLURDHXVNDOGXQGX]HXVNDUDUHQHUDELOHUDLQGDU
W]HNR [HGHDUL =HQEDNL [RLO EDW]XN DVNL L]DQ OLWH]NH HVDWHQ DUL JDUHQ VDLR
KRUUHQ]DEDOHURD]MDEHW]HNRLNDVWHW[HWLNJRUDGDELO8/,%$55,Q
LUDNDVOHHWDLNDVOHWLNJRUDQRODQDKLHUH$SOLND]LR]DEDOHNRHNLPHQD]
DULJDUDKRUWD]
%HVWHULN HUH HUDNXWVL GX GHQERUDN HVNRODPXQGXDQ HXVNDUDN SUHVHQW]LD
QRUPDOGXD L]DQJR EDGX LNDVOHHQ JHOD EDUUXNR HWD JHOD] NDQSRNR MDUGXQD H]
GHOD NRQWXDQ KDUWX EHKDUUHNR EDNDUUD (VNRODN EHUH RVRDQ HWD KH]NXQW]D
DGPLQLVWUD]LRD RUR KDU HUDJLOH VHQGRDN JHUWD OLWH]NH HXVNDUD]NR MDUGXQD
EDEHVWX ]DEDOGX HWD DEHUDVWHNR 1RUPDONXQW]D OHJHDN GLRHQ LOGRWLN SRVLEOH
H] H]LN EHKDUUH]NRD HUH EDGD D]NHQ [HGH KRUL (XVNDUDUHQ OHNXD ]HUELW]X
KL]NXQW]D PRGXDQ DVNL QHXUUL ]DEDOHDQ ]LXUWDW]HQ GD DGPLQLVWUD]LRDQ (]
RUGHDODQKL]NXQW]DPRGXDQKL]NXQW]DNDOLWDWHDULHUHH]]DLRKDLQEDWNDVX
¬   (]GDJRGXGDULNLJRHUDRKDUJDUULDGHODKRULRKDUJDUULDNRSXUX]HWDRKDUJDUULDEDWH]
HUH LNDVOHMHQGHDUHQ KL]NXQW]DLQSXW HWD RXWSXW KRUUHQ ]HUQRODNRDUL GDJRNLRQH] ,NDVJDLD HVNX
UDWXNREDGXHXVNDUDUHQH]DJXW]DVHQGRDJRDORUWXEHKDUUDVHQWLW]HQGXPXUJLOW]HELGHNRLNDVOHDN
VDLDWX HUH KRUUHWDQ VDLDW]HQ GD HWD RUR KDU $ HUHGXNR LNDVOHDN EDLQR HXVNDUDPDLOD MDVRDJRD
ORUW]HQGXXUWHUDLULVWHDQ
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WDQ GDJRNLRQ DUGXUD HVNDLQW]HQ +RUUHWDUDNR HUDWX GD +$( SURJUDPD KH]
NXQW]DDGPLQLVWUD]LRDHXVNDOGXQW]HNR3DXVREDWEDLQRJHKLDJRHPDQGDDORU
KRUUHWDQ2QGRW[R]SDXVRHPDQEHKDUNRGDRUGHDHXVNDUD]HVSDUUXKRUUHWDQ
QRUPDOWDVXQH]NR HUDELOHUD PRGXD HVNXUDWX DKDO L]DWHNR 2UDLQ DUWH LNXVL
GHQDUHQDUJLWDQHUDELOHUDKRULQHNH]DUHDJRWXNRGDDJLQWHHUDEDNLPHQDUJLULN
KH]XUPDPLW]HQ H] EDGD EDWHWLN HWD HXVNDUD]NR MDUGXQJXQHHQ HWD KDUUHPDQ
VDUHHQJXW[LHQH]NRGHQWVLWDWHEDWLHWDRLQDUUL]NRNDOLWDWHPDLODEDWLHXVWHQH]
ED]DLH EHVWHWLN

V. OINARRIZKO LAN-PROZEDURA TEKNIKOAK
($(NR LUDNDVVLVWHPD XUUDWVH] XUUDWV HXVNDOGXQW]HQ MRDWHNR (XVNDUD
=HUELW]XD VRUWX ]XHQ +H]NXQW]D 8QLEHUWVLWDWH HWD ,NHUNHWD 6DLODN HDQ
=HUELW]X WHNQLNR EHUDULD]NRD VRUWX ]XHQ 6DLODN (XVNR /HJHELOW]DUUDN KDQGLN
JXW[LUD RQDUWXNR ]XHQ ((1 OHJHD KH]NXQW]DHVSDUUXDQ SDXVR] SDXVR DSOLND
W]HNR /DX SURJUDPD HGR ODX DWDO QDJXVLUHQ ELGH] MHVWLRQDWX GX (XVNDUD =HU
ELW]XDND]NHQXUWHDQ((1OHJHDUHQDSOLND]LRWHNQLNRKRUL+*$,5$/(
(,0$HWD12/(*$8/,%$55,GHLWXRKL]DLHODEXUEHKDUUH]ODXSURJUDPD
HGR DWDO KRULHL¬   6DLOHNR (XVNDUD =HUELW]XD H] GD ODQJLQW]D KRUUHWDQ ED
NDUULNDUL$LW]LWLNODQNLGHW]DHVWXDQDULL]DWHQGDKLUXOXUUDOGHHWDNR+H]NXQ
W]D2UGH]NDULW]HNLQ %HUULW]HJXQHHWDNR +L]NXQW]D 1RUPDONXQW]DNR WHNQLNDUL
HNLQ ,5$/(UHQ ODX LUDNDVWHJLHNLQ (XVNDO *LURW]HNR ERVW EDUQHWHJLHNLQ HWD
EHVWHKDLQEDWODQWDOGHUHNLQ+RUUHQJX]WLDUHQNRRUGLQD]LRD]ORUW]HQGDODXDWDO
QDJXVLKRULHQHJXQHURNRMHVWLRWHNQLNRDKH]XUPDPLW]HD(KXQHWDEHUURJHLEDW
ODJXQGLUDJX]WLUDODQJLQW]DKRUUHWDQEXUXEHODUULDULGLUHQDN$GPLQLVWUD]LRD]
NDQSRNRODQNLGHW]DELGHDNHUHEDGLUDWDUWHDQ8QLEHUWVLWDWHHWDLNHUNHWDDORUUH
NRDKRONXHONDUWHDNELGHODJXQGLWX(XVNDUD=HUELW]XDNMHVWLRODQKRUUHWDQODX
SURJUDPDKRULHQKDLQEDWHJLQNL]XQHWDQ(XVNDOJLQW]DUHQDORUUHNRHWD-DXUODUL
W]DUHQHVSDUUXNREHVWHKDLQEDWHQWLWDWHUHNLQ +$%(,9$3HNR,=2HXVNDOWH
JLDNDUJLWDOGDULDNHWDDEDU ODQNLGHW]DQMDUGXQRKLGXRUREDW(]GDKDXOHNXD
MDNLQD[HKHWDVXQKRULHNJX]WLDN]HKDW]PHKDW]D]DOW]HNR*DLQJDLQHWLNDLSD
WXNR GLWXJX KRUWD] MHVWLRPDLOD WHNQLNRDQ (XVNDUD =HUELW]XDN NRRUGLQDW]HQ
GLWXHQODXDWDOHGRSURJUDPDQDJXVLKRULHN+RUUHODD]DOGXNRGDDUJLHQ((1
OHJHDUHQRLQDUUL]NRODQSUR]HGXUDWHNQLNRDNQRODNRDNGLUHQ
¬   %HVWHODNR HJLQEHKDUULN HUH L]DQ GX (XVNDUD =HUELW]XDN EHUH LELOHUD OX]HDQ OHKHQ
KDPDERVWXUWHDQHVDWHEDWHUDNREHUDL]DQ]HQHVNRODPXQGXNRHEDOXD]LRODQDVNRUHQVRUW]DLOH
HGR EXOW]DW]DLOH (]DJXQHQDN (,)( HWD +,1( GLUD DJLDQ H] GLUD RUGHD EDNDUUDN (XVNDUD
EDWXDNHWDEL]NDLHUDNHVNRODPXQGXDQEHKDUOXNHHQOHNXD]HUHKDLQEDWJRJRHWDHWDSURSRVDPHQ
NRQNUHWX HJLQ ]XHQ (XVNDUD =HUELW]XDN NR KDPDUNDGDQ Eskola Hiztun Bila PRGXNR D]WHU
NHWDSURLHNWXD HWD DUJLWDOSHQD HUH EHUWDWLN HUDPDQ ]HQ EXUXWLN EXUXUD  LQJXUXDQ $W]H
UULNRDGLWXHNLNRKDUUHPDQWHNQLNRHQVDLOHDQHUHDVSDOGLGDQLNRDNGLUDEHUHODQVDLRDN2UDLQHUH
MDUUDLSHQ DUJLD GX EHUH MDUGXQDN DORU KRUUHWDQ +RUL JX]WLD KRUUHOD L]DQLN HUH HJLD GD JRLDQ
HVDQGDNRD +*$ ,5$/( (,0$ HWD 12/(*$8/,%$55, GLUD EHUH ODQSURJUDPD HGR DWDO
QDJXVLDN
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V.1. Gaitasun-agirien jestioa (HGA)
+H]NXQW]D8QLEHUWVLWDWHHWD,NHUNHWD6DLODGDHXVNDUDPDLODUHQQHXUW]DL
OH HWD DJLULHPDLOH RIL]LDO KDQGLHQD %HUD GD ($(Q DVNRJDWLN KLULWDUUHQ HXV
NDUD]NR JDLWDVXQPDLOD QHXUWX HWD HJLD]WDW]HDUL GDJRNLRQH] HUDNXQGH SXEOLNR
QDJXVLD %DL QDJXVLD HWD EDL ]DKDUUHQD DXWRQRPLDDOGLDUL GDJRNLRQH]¬  
(]DJXQD GD DOGH KRUUHWDWLN WLN DXUUHUD GDUDPDQ ODQD (*$UHQ DORUUHDQ
.RQWXDQKDUW]HNRDGDRUREDWEHUDNHUDWXDNGLWXHODHWDWLNDXUUHUDXUWH
ULN XUWH DSOLNDW]HQ GLWXHOD KH]NXQW]DNR KL]NXQW]DHVNDNL]XQHQ D]WHUNHWDN
(XVNDUD=HUELW]XDUHQDWDOQDJXVLHWDNREDWHWLNMHVWLRQDW]HQGLUDD]NHQPHQGH
ODXUGHQHDQ KL]NXQW]D]NR JDLWDVXQDJLULDN +*$ ¬   +RUUL JX]WLDUL EHV
WDOGH +8,6HQ PHQSHNR KL]NXQW]DHVNROD RIL]LDOHQ ODQJLQW]D HUDQWVL EHKDU
]DLR(NLQW]DKRULHQEHUULHPDWHQGDODEXUODEXUKXUUHQJROHUURRWDQ

V.1.1. Euskararen Gaitasun Agiria (EGA)
Euskararen Gaitasun AgiriaDQVRUWX]XHQ+H]NXQW]D8QLEHUWVLWDWH
HWD ,NHUNHWD 6DLODN¬   ©(XVNDOW]DLQGLDUHQ ' WLWXOXDª HVDQ RKL ]LW]DLRQ
HXVNDUDDJLULDUHQRLQRUGHNRJLVDVRUWX]XHQ¬  (UUHIHUHQW]LD]NRDGD(*$
KDUUH] JHUR HXVNDUDDJLUL JX]WLHWDQ¬   ($(Q HWD 1DIDUURDQ SDUH] SDUH
¬   $XWRQRPLD DXUUHDQ (XVNDOW]DLQGLD L]DQ ]HQ DORU KRUUHWDQ NRSXUX] HWD RLKDUW]X
QH]QDJXVL%HVWH]HQEDLWHUH%LOERNR+L]NXQW]D(VNRODHWD/DED\UXDGLELGH]RUGXDQKDVL
WDNRDN GLUD
¬   =RUW]LGLUD IXQWVHDQ KH]NXQW]DVLVWHPDUHQPDLOD]PDLODNRHGR DOGLDQEHKLQJR QHXU
SLGHDUUXQWDNHWD JDUDLEDWHDQ ODQSRVWXHWDUDNROHKLDNHWDNDOGHEDWHUDXW]L]+H]NXQW]D8QLEHU
WVLWDWHHWD,NHUNHWD6DLODNPHQGHODXUGHQKRQHWDQDQWRODWXWDNRQHXUSLGHDN+(+(+%/(0
RUDLQ  +/($ (*$ % WLWXOXD HUD DUWH  *80$ UD DUWH  ,*$ UD DUWH  HWD (,7
*80$HWD,*$QHXUSLGHDN,5$/(UHQDORUUHWLNELGHUDWX]DQ]LUHQEHWL+RUWLNNDQSRUDJHOGLW]HQ
GLUDDOGL]+L]NXQW]D(VNROD 2IL]LDOHNMHVWLRQDW]HQGLWX]WHQKL]NXQW]DDJLULDN
¬   +H]NXQW]D 8QLEHUWVLWDWH HWD ,NHUNHWD 6DLODUHQ NR EL DJLQGXRN GLUD KRUUHWDQ
IXQWVH]NR EDWHWLN DSLULODUHQ NRD (+$$ 9  EHVWHWLN LUDLODUHQ NRD (+$$
;, 
¬   (*$N KL]NXQW]DSODQJLQW]DQ L]DQ EHKDU ]XHQ HJLWHNRD H] ]XHQ +H]NXQW]D 8QLEHU
WVLWDWHHWD,NHUNHWD6DLODNKDVLHUDKDUWDQ]HKDW]HWDDUJLGHILQLWX2UGXNRGRNXPHQWXDNHWDHVSH
ULHQW]LD SHUWVRQDODN DLQW]DNRW]DW KDUWX] DUJL GDJR KDOHUH RQGRNR NH]ND KDXHN EHGHUHQ PDKDL
JDLQHDQL]DQ]LUHODJL]DUWHDUHQQHXUSLGHHVNHD(XVNDOW]DLQGLDNEHUH'WLWXOXDUHQELGH]ORUWXWDNR
RQGDVXQDMDVREHKDUUDL]DHUDLUHNLDJRUGHEHKDUUDHXVNDUDUHQEDWDVXQDEXOW]DWXEHKDUUDDJLULHQ
EDWHUDWDVXQD EXOW]DWX EHKDUUD DJLUL EHUULDUHQ NDOLWDWHD ]LXUWDWX EHKDUUD KHOGXHQW]DNR HXVNDUDUHQ
LUDNDVNXQW]DKREHW]HQODJXQGX EHKDUUDHWD XQLEHUWVLWDWHDUHNLNRKDUUHPDQDDUDXWXEHKDUUD
¬   (UUHIHUHQW]LD]NRL]DHUDKRUULGDJRNLRQH]KRQDNRSDXVRKDXHNEHGHUHQJDUUDQW]LWVXDN
L]DQDNGLUD
D  NRLUDLODUHQNR$JLQGXDN (+$$;, %LOERNR+L]NXQW]D(VNROD2IL]LD
OHNR DJLULHQ RUGXUD DUWHNR /DED\UX LNDVWHJLNRHQ HWD (XVNDOW]DLQGLDUHQ RUGXUD DUWHNR
DJLULHQ(*$UHNLNR EDOLRNLGHW]DILQNDWX ]XHQ
E  DQ (XVNDO )LORORJLDNR OL]HQW]LDWXDN HWD GLSORPDGXQDN LUDNDVOHHVNROD EDWHQ ELGH]
]HLQ )DNXOWDWH EDWHDQ HVSH]LDOL]DWXDN (*$GXQW]DW MR ]LUHQ X]WDLODUHQ NR GHNUHWXD]
(+$$  
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ELGHUDW]HQGXWHEHUWDNR+H]NXQW]D6DLOHN(*$QRUNEHUHHVNXPHQHVSDUUXDQ
,SDUUDOGHDQ (XVNDOW]DLQGLDN ELGHUDW]HQ GX DVSDOGLGDQLN (*$UHQ SDUHNR DJL
ULD +DPDVHL XUWH EDLQR JHKLDJRNR KHUULWDU JX]WLHL LUHNLD GDJR ($(Q +RQD
(*$UHQ]HQEDLWH]DXJDUUL
D  +DUUHUD RQD L]DQ GX (*$N VRUWX ]HQHWLN EHUHWLN $JLULD ORUW]HNR
PDWULNXODNRSXUXHQ XUWH] XUWHNR ELODNDHUDUL GDJRNLRQH] H]DXJDUULULN
KDQGLHQHWDULNREDWEHUHKD]NXQW]DL]DQGD(XVNDOW]DLQGLNRD tituluak
HWLN HUD DUWHNR PDWULNXOD L]DQ RKL ]LWXHQ EHUH D]NHQ XUWHH
WDQ(*$DOGL]XUWHDQPDWULNXODL]DWHUDLULWVLGD
E  +D]NXQGH KRUUHNLQ EDWHUD D]WHUNHWDULDUHQ QRODNRD HUH DOGDWX] MRDQ
GD(XVNDOGXQ]DKDUHXVNDOW]DOHDHWDVDUULWDQHXVNDONXOWXUDQKRQH
WDQ HGR KDUWDQ DGLWXD HWD DULWXD DGLHUD]WHQ ]XHQ (XVNDOW]DLQGLDUHQ
' WLWXOXDUHQ XUWHHWDNR D]WHUNHWDULHQ HUUHWUDWRURERWDN QHXUUL RQ
EDWHDQ*DXUNRD]WHUNHWDULHQDUWHDQDOGL]NRQWXDNH]GLUDKRUUHOD
+DVWHNR RUDLQJR HJRHUDQ PXOW]R MDNLQ EDW QDJXVLWX GD HUDEDW
(*$UHQ KDVLHUDNR XUWHHWDQ PDWULNXODWXHQ DUWHDQ EHUH ODQSRVWXD
ORUWX JRUGH HGR KREHW]HNR KL]NXQW]DDJLULD EHKDU ]XHQ LUDNDVOH
HXVNDOGXQEHUUL XJDUL ]HJRHQ HUH *DXU HJXQ DOGL] HVNRODDGLQHNR
LNDVOHDGD(*$UDGDWRUUHQD]WHUNHWDULXJDULHQDRUDLQGLNXQLEHUWVL
WDWHUD LULWVL JDEHD VDUULWDQ % HGR EDWH] HUH  ' HUHGXDQ LNDVWHQ
LELOLD JL]DUWHDN JXW[LDVNR RQDUWXD GXHQ HXVNDUDDJLUL EDWHQ ELOD
GRDQD
F  $OGDNHWD KRULHN HXVNDUDPDLODUHQ DOGHWLNR MDLWVLHUD HNDUUL GXWH 2UR
KDUJD]WHDNQDKL]DVNRWDQHW[HWLNHXVNDOGXQHWDHXVNDUD]HVNRODWXDN
L]DQH]GLUDKL]NXQW]DULGDJRNLRQH]LQJXUXNRHXVNDOW]DOHPXOW]R
VXKDUKXUDEH]DLQMDQW]LDNDOGHEDWHWLNEHVWHWLND]WHUNHWDUDDXUNH]WHQ
GLUHQHDQGXWHQDGLQDGHODHWDH]GLUDKDVLHUDNRKDLHNEH]DLQKHOGXDN
HUH +RUL JX]WLD JDLQGLW]HWDVDQ LVODW]HQ GD (XVNDOW]DLQGLDUHQ ' WLWX
OXDUHQ JDUDLDQ JDLQGLW]HWDVD OHKHQHQJR ]RUW]L XUWHHWDQ  LQJXUX
L]DQED]HQJDXUHJXQLQJXUXDQGDELO
F  DQ EHUUL] (XVNDOW]DLQGLDN 1DIDUURDQ HWD ,SDUUDOGHDQ DUHVWLDQ DLSDWXWDNR ELJDUUHQ
$JLQGX KRUUHWDWLN DXUUHUD HPDQ ]LW]DNHHQ DJLULDN HUH KRPRORJDWX HJLQ ]LUHQ (+$$
 
G  8UWHEHUHDQ($(NRELLUDNDVOHHVNRODWDQRVRULNHGRQDJXVLNLHXVNDUD]HJLQGDNRPDLVX
LNDVNHWHN(*$UHNLNR EDOLRDLWRUPHQDORUWX ]XWHQ (+$$  
H  EHUGLQKDQGLN XUWHEHWHUDEHVWH EL LUDNDVOHHVNRODWDNRHN (+$$ 
I  DQ HONDUUHNLNR DGRVWDVXQH] 1DIDUURDNR *REHUQXDN HWD (XVNR -DXUODULW]DN QRUN
EHUH DJLQWHHVSDUUXDQ EHVWHDUHQ (*$ EDOLRGXQ GHILQLWX ]XWHQ HWD KRUUHNLQ EDWHDQ
EHVWHDN EHUH DJLQWHHVSDUUXDQ RQDUWXWDNR EDOLRNLGHW]DN RUREDW RQDUWX (+$$
 
J  HDQ 0DGULOJR (+$$   HWD HDQ (+$$   'RQRVWLDNR
(LEDUNR*DVWHL]NRHWD*HW[RNR$]NHQLNDQ%DUDNDOGRNRHWD'XUDQJRNR+L]NXQ
W]D(VNROD2IL]LDOHNHPDQGDNRJDLWDVXQPDLODUL(*$UHNLNREDOLRNLGHW]DDLWRUWX]LW]DLRQ
(+$$ 
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Guztira

317.365

81.707







6. taula. EGAko azterketari- eta agiridun-kopuruak, 1982-2007

$]NHQDOGLDQKDPDERVWHGRKDPDVHLEDWPLODSHUWVRQDNHJLWHQGXWHXUWH
UR GHLDOGL LUHNL] ]HLQ LW[L] (*$ D]WHUNHWD¬   *X]WLUD  D]WHUNHWD
LQJXUXHJLQGDWLNKRQDKLULWDULQJXUXNJDLQGLWXGXD]WHUNHWDHWD
(*$DJLULDHUGLHWVL
XUWHD]JHUR]WLN(*$DJLULDGHODPHGLR$/7( Association of Language Testers in Europe HUDNXQGHNRNLGHRVRGD+H]NXQW]D8QLEHUWVLWDWHHWD
,NHUNHWD6DLOD(XURSDNRKL]NXQW]DD]WHUNHWDH]DJXQDVNRUHQNDOLWDWHSDUDPHWUR
QDJXVLHNLQKRPRORJDWXDGDJR(*$DJLULDHWDEHUWDNRMRNDELGHDUDXDNEHWHW]HQ
GLWX $/7(UHQ HWD (XURSDNR .RQWVHLOXDUHQ & PDLOD DLWRUWXD GX (*$N (*$
agiriak Gaitasun Operatibo Eraginkorra HVNXUDWXL]DQDDGLHUD]WHQGXKRUWD]

V.1.2. Irakasleen hizkuntza-eskakizunak (HE1, HE2, HLEA)
(XVNR /HJHELOW]DUUDN HWD (XVNR -DXUODULW]DN VRUWX ]LWX]WHQ LUDNDVOHHQ
+(HWD+(HVNDNL]XQDNXUWHDQ,UDNDVOHHQ.LGHJRHLEXUX]NR/HJH
DUHNLQ KDVL HWD KDQGLN JXW[LUD DUJLWDUD HPDQGDNR  'HNUHWXDUHNLQ
¬   =HKD]NL HVDQLN PDWULNXODNRSXUXDN GLUD KRULHN EHQHWDNR D]WHUNHWDULNRSXUXDN ]HU
W[REDLW W[LNLDJRDN L]DWHQ GLUD PDWULNXOD HJLQGDNR ]HQEDLW SHUWVRQDN PRWLER EDW HGR EHVWH GHOD
PHGLR JDL[RWDVXQDQRUDEDLWMRDQEHKDUUDD]NHQRUGXNREHVWHNRQSURPLVRUHQEDW H]GDD]WHU
NHWDUDDXUNH]WHQ
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VRUWX ]LUHQ KL]NXQW]DHVNDNL]XQ KRULHN¬   *DXU HJXQ KLUX HVNDNL]XQ
PDLOD DLWRUW]HQ GLUD
HE1 LUDNDVOHHQ EHKHPDLODNR KL]NXQW]DHVNDNL]XQD (] GD EHKDU
DGLQEDWHNR PDLOD HXVNDUD HGR HXVNDUD] LUDNDVWHNR %DL DOGL] HVNRODNR
LNDVOH HWD LUDNDVOHNLGH HXVNDOGXQHQ HXVNDUD]NR MDUGXQD XOHUW]HNR HWD EH
UDLHQMDUGXQKRULH]R]WRSDW]HNR(VNRODJLURDQHXVNDUD]HUELW]XKL]NXQW]D
OHJH]HUDELOLDKDOL]DWHDJDUDQWL]DWXQDKLGXJDLWDVXQPDLODKRUUHN
HE2 (XVNDUD HGR HXVNDUD] LUDNDVWHNR KL]NXQW]DJDLWDVXQD EHUPDWX
QDKL GX KRUL GD EHUH [HGHD (*$UHQ SDUHNRD GD OHJH] & PDLODNRD
KRUWD] (XURSDNR (UUHIHUHQW]LD 0DUNR %DWHUDWXDUHQ HVNDODQ +RUL GD
QRUPDOHDQ LUDNDVOH HUGDOGXQ JHKLHQHN EHUHQ HXVNDOGXQW]HELGHDQ D]NHQ
KHOEXUXW]DWKDUWXRKLGXWHQDJLULD
HLEA (Hezkuntzako Langileen Euskara Agiria):LUDNDVODQHDQDULH]GHQ
HVNRODHVSDUUXNR KDLQEDW ODQJLOHUHQW]DNR DJLULD  'HNUHWXDUHQ ELGH]
VRUWXD +( HWD +( HVNDNL]XQHQ DUWHNR JDLWDVXQPDLOD GD +DOD HUH PLQ
W]DPHQDUL GDJRNLRQH] JDLWDVXQ DOWX VDPDUUD HWD KLW]MDULR HJRNLD HVNDW]HQ
GDODQJLOHKDXHNDKRKL]NXQW]DEHKDUEDLWXWHEDWH]HUHEHUHQODQHUDNR
+L]NXQW]DHVNDNL]XQHQ D]WHUNHWDN GHLDOGL LUHNL] QDKL] GHLDOGL LW[L] HJLWHQ
GLUD'HLDOGLLUHNLHQD]WHUNHWDULNRSXUXDKDQGLWXHJLWHQGDRSRVL]LRDNL]DWHQGLUHQ
XUWHDQKDULNHWDSHUWVRQDLQJXUXELOGXDUWH'HLDOGLLW[LHWDQDOGL]D]WHUNH
WDULNRSXUXDW[LNLDJRDL]DWHQGDHWDKRUUH]D]JDLQHUDXUWHWLNXUWHUDMDLVWHQDULGD
HWHQJDEHLUDNDVOHHQRLQDUUL]NR +(UDLQRNR HXVNDOGXQW]HSUR]HVXDRVDW]HQHWD
DPDLW]HQDULGHQH]KDUWDUDNRNDQGLGDWXDNJHURHWDJXW[LDJRGLUD
/HKHQHQJR EL WDXOHN +(HNR HWD +(NR GHLDOGL LUHNLHQ XUWHULN XUWHNR
HPDLW]DND]DOW]HQGLWX]WH+XUUHQJRELHNEHUUL]GHLDOGLLW[LNRDN
a) Deialdi irekiko emaitzak, urterik urte
0LODND LUDNDVOH HGR LUDNDVOHQDKL¬   DXUNH]WX GD +(HNR HWD +(NR
GHLDOGLLUHNLUD
¬   +L]NXQW]D(VNDNL]XQHQDUDX]NR HUDEDNLQDJXVLDN RQGRNR KDXHN GLUD
²0DUW[RDUHQNR  'HNUHWXDNR DSLULODUHQNR (+$$Q VRUUHUD
²8UULDUHQ NR  'HNUHWXDNR XUULDUHQNR (+$$Q EDOLRNLGHW]DN
²NRXUWDUULODUHQHNR$JLQGXDNRXUWDUULODUHQNR(+$$QLUL]SLGHDNHWDE
²HNRDSLULODUHQHNR$JLQGXDHNRPDLDW]DUHQNR(+$$QNDOLILND]LR
VLVWHPDGHLDOGLLW[LHWDQ
²NR D]DURDUHQ NR $JLQGXD NR DEHQGXDUHQ HNR (+$$Q +%/(0HQ
sorrera
²NRXUULDUHQNR$JLQGXDNRD]DURDUHQHNR(+$$QNDOLILND]LRVLVWH
PDLUHNLHWDQ
¬   %HUH]KRULEDLQRNRQSOLNDWXDJRDGDNRQWXDH]LUDNDVOHGLUHQHWDH]LUDNDVOHL]DWHNR
DVPRDGXHQEHVWH]HQEDLWKLULWDUHUHDXUNH]WXRKLGD EDWH]HUHDXUNH]WXL]DQGD GHLDOGLLUHNLH
WDUD(JXQJRHJXQHDQOHKHQEDLQRJXW[LDJRGLUDKDODNRDNGHLDOGLHNEHUDLHNDVNLEDOGLQW]DDUJLDN
MDUW]HQEDLWLWX]WHLUDNDVOHHHQ HGR LUDNDVOHQDKLHQ PXOW]RDQ]HQWUDW]HNR
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noiz

aurkeztu

gainditu

%

noiz

aurkeztu
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%
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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

'HLDOGL LW[LNR D]WHUNHWDN EL SURED GLWX H] KLUX LGDW]L]NRD HWD DKR]NRD
KRUH]GDJREHUD]DOGH]DXUUHWLNR$XNHUD$QLW]HNR*DOGHNL]XQLN$]WHUNHWD
JDLQGLW]HNR EL ]DWLDN JDLQGLWX EHKDU GLUD LGDW]LD HWD DKR]NRD 'HLDOGL LW[LDQ
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EHVWDOGH ©HWHQJDEHNR HEDOXD]LRDª HGR LUDNDVOHHQ ©EDOLRHVSHQDª HUH NRQWXDQ
KDUW]HQ ]DLH +RUUHOD LGDW]L]NR D]WHUNHWD VXVSHQGLWX EDLQD JDLQGLW]HNR SXQ
WXD]LRWLNKXUELOJHOGLW]HQGLUHQHL©HWHQJDEHNRHEDOXD]LRªKRULEHJLUDW]HQ]DLH
+RUUHOD GDJRNLRQ +L]NXQW]D (VNDNL]XQD ORU GH]DNH D]WHUNHWDULDN EDOGLQ HWD
DKR]NR SURED JDLQGLWXD EDGX (UD EHUHDQ DKR]NR D]WHUNHWDQ HUH HJLWHQ GD
KRUUHODNR HUNDNHWD ]HQEDLW NDVXWDQ ]DODQW]D]NR NDVXHWDQ KDLQ ]X]HQ HUH
EDOGLQHWDD]WHUNHWDULDNSUREDLGDW]LDJDLQGLWXEDGX6LVWHPDKDXDSOLNDW]HDUHQ
RQGRULR]]DODQW]DNDVXDQGDXGHQJHKLHQHNORUW]HQGXWH+L]NXQW](VNDNL]XQD
©HWHQJDEHNRHEDOXD]LRDªJDLQGLWXWDL]DWHQEDLWXWH

V.1.3. Hizkuntza Eskola Ofizialen (HEOen) gaitasun-maila
($(NR +L]NXQW]D (VNROD 2IL]LDODN HUH HXVNDUDHUDNXVOH GLUD DOGH EDWH
WLNHWDHXVNDUDPDLODUHQ]LXUWDW]DLOHEHVWHWLN(XVNDUDPDLODEDWEDLQRJHKLDJR
]LXUWDW]HQGXWH+L]NXQW]D(VNROHNJDUUDQW]LWVXHQDHVNXDUWHDQGXJXQLNXVSH
JLWLNEHUWDNRPDLODHGR©JDLWDVXQPDLODªGD%LHUDWDUDHJLWHQGLUD+(2H
WDQHXVNDUDPDLODKRUL]LXUWDW]HNRD]WHUNHWDNGHLDOGLRIL]LDOH] NXUWVRDEHUWDQ
LNDVL] EDWHWLNHWDGHLDOGLOLEUH]EHVWHWLN2QGRNRWDXOHNHUDNXVWHQGXWHD]NHQ
KDPDUKDPDEL XUWHDQ ]HQEDW MHQGH PDWULNXODWX L]DQ GHQ ELGH RIL]LDOHWLN HGR
OLEUHWLNHWDELGHEDNRLW]HWLN]HQEDWHNgaitasun-mailaHJLD]WDWXGXHQ¬  
urtea

matrikula

gainditu













guztira

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.336

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.990

%

35,9

urtea

matrikula

gainditu

%











guztira

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36.972

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.533

17,7

12. taula. HEOko deialdi libreak,
urterik urte

11. taula. HEOko deialdi ofizialak,
urterik urte
¬   /HKHQGLN KVLDN ]LUHQ ($(NR +L]NXQW]D (VNROD 2IL]LDODN HXVNDUDD]WHUNHWDN HJLWHQ
%LOERNR +(2 NRQNUHWXNL DVNR] OHKHQDJRWLN (JLD GD KDOD] JX]WL] D]NHQ KDPDERVW XUWHDQ
XJDULWX GLUHOD +(2DN HWD EHUH]LNL XUWHRWDQ ]DEDOGX GLUHOD EHUWDNR HXVNDUDD]WHUNHWDN D]WHUNHWD
RIL]LDODNHWDQDJXVLNL OLEUHDN
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V.1.4. Hizkuntzazko Gaitasun Agirien baliokidetza-sistema berritzea
+DVLHUDNREDOLRNLGHW]DSDQRUDPDUDDOGDNHWDERUWLW]DHNDUUL]XHQ+H]NXQ
W]DNR +L]NXQW]D (VNDNL]XQHQ ++((HQ  VRUUHUDN EDWHWLN HWD DGPLQLVWUD]LR
ODQJLOHHQW]DNR ERVW JHUR ODX  KL]NXQW]DHVNDNL]XQHQ HUDPROGHDN EHVWHWLN
$VNL GHQERUD JXW[LDQ HXVNDO PXQGXNR KL]NXQW]DHVNDNL]XQ EDNDU L]DWHWLN
DVNRWDULNR EDW L]DWHUD SDVDWX ]LUHQ (*$ HWD EHUH EDOLRNLGHDN %DOLRNLGHW]D
DUNLWHNWXUD EHUULDQ UD DUWH HPDQGDNR (*$ DJLULDN HWD SDUHNRDN 
LUDNDVOHHQ+(NRPDLODUHQSDUHNRKDUWX]LUHQEDLQDKDQGLNDXUUHUDOX]DWXWD
NRDN H] .RSXUX] QDJXVLD WUDGL]LR KLVWRULNR] H]DJXQHQD HWD H]DUSHQHUHPX]
]DEDOHQD ]HQ DJLULD MRNR] NDQSRUD JHOGLWX ]HQ KRUUHOD XUWHURXUWHUR (*$
HJLWHUDDXUNH]WHQ]LUHQKLULWDUUDNEDOLRRIL]LDODUHQKDLQEDWDORUUHWDWLNED]WHUWX]
$UD]RODUULD]HQKRUL8UWHHWDQDKDOHJLQGXEHKDUL]DQ]HQDGPLQLVWUD]LRWLNHWD
/HJHELOW]DUUHWLN OHKHQJR VLVWHPD HWD EHUULD HONDUUHNLQ ORW]HNR¬   3UR]HVX
KRUUHQ D]NHQ XUUDWVD  GHNUHWXDUHQ ELGH] HJLQ ]HQ (*$ HWD EHUH
EDOLRNLGHDN EHKLQ EHWLNR L]DHUD] KH]NXQW]DNR +(UHNLQ SDUHNDWX ]LUHQ +R
UUH]D]JDLQEHVWHKDLQEDWSXQWXDUJLWX]LUHQEDOLRNLGHW]HLEHJLUD
D  2UGXUDDUWHNRDUDXWHJLDEDWHUDELOGXHWDHJXQHUDWXHJLQ]HQ
E  $GPLQLVWUD]LRNR+((*$UHQSDUHNRKDUWX]HQ
F  (XVNDO)LORORJLDN(*$UHNLNRGXHQEDOLRDLWRUPHQDDUJLDJRMDUUL]HQHWD
G  ($(NR +L]NXQW]D (VNROD 2IL]LDOHWDNR +(2HWDNR  ODXJDUUHQ PDLOD
+(HQEDOLRNLGHW]DWKDUWX]HQ
3XQWXEDWJHOGLW]HQ]HQSDQRUDPDKRUUHWDQDUJLWXJDEH+$%(UHQOHNXD

+*$UHQEDUUXDQ+DLQEDWSDXVRUHQRQGRDQDQEHUWDQELDJLQGXUHQELGH]
JDUDWX]XHQ+H]NXQW]D6DLODNORWXQHKRUL+$%(UHQELGH]NR(*$D]WHUNHWDN
HJLWHNR ELGHD LUHNL] /RWXQH KRUL H] ]HQ EHKLQ EHWLNR NRQSRQELGHW]DW HPDQ
(*$UHQ HWD +$%(UHQ DUWHNR KDUUHPDQH] LULW]L XJDUL D]DOGX ]LUHQ KDLQEDW
XUWH]HUDPROGHEHUULULNLQGDUUHDQMDUW]HUDLULWVLJDEH(]WDEDLGDKRULHNJDLQH
UDDOERUDXW]LEHKDUL]DQ]LUHQXQHEDWH](*$NKL]NXQW]DHVNDNL]XQEHUULHNLQ
L]DWHNRD ]XHQ KDUUHPDQD DUJLWX DUWHDQ GHPDJXQ NR HSHDQ (*$N
KL]NXQW]DHVNDNL]XQHQVLVWHPDEHUULDQ]XHQNRNDJXQHDDUJLWXRQGRUHQ(*$
UHQ HWD +$%(UHQ DUWHNR KDUUHPDQDN DUJLW]HDUL HNLQ ]LW]DLRQ EHUULUR¬  
¬   +RQD IXQWVH]NR XUUDWVDN OHKHQGDEL]L -DXUODULW]DUHQ ]HQEDLW GHNUHWXUL MDUUDLNL +$((
,9$3 ]HQEDLW EDOLRNLGHW]D HJLWHQ KDVL ]HQ (*$ HWD LUDNDVOHHQ +( DGPLQLVWUD]LRNR +(UHNLQ
SDUHNDWX] +H]NXQW]D 6DLODN HNR EHUH DJLQGXDQ (*$UHQ EDOLRNLGHW]DW KDUWX ]XHQ LUDNDV
OHHQ +( DOGHUDQW]L] HJLQ DKDO L]DWHNR GHQD GHQ ($(NR ,UDNDVNXQW]D H]XQLEHUWVLWDULRNR ,UDNDV
OHHQ .LGHJRHL EXUX]NR /HJHD DOGDWX EHKDU ]HQ DQ KDOD HJLQ ]XHQ (XVNR /HJHELOW]DUUDN
WLNDXUUHUDNR(*$DJLULDNHWDEDOLRNLGHDNLUDNDVOHHQ+(UHNLQSDUHNDW]HDHUDJR]WHQ]XHQ
 DUWLNXOXD H]DEDWX] KXUUHQJR XUUDWVD DOGL EDWHUDNRD HNR GHNUHWXD L]DQ ]HQ +RUUHQ
ELGH](*$HWDEHUHEDOLRNLGHDNLUDNDVOHHQ+(UHQSDUHNRKDUWX]LUHQNREXNDHUDUDDUWH
¬   0DUNR KRUUHWDUDNR RLQDUUL]NR IXQW]LRQDPHQGXDUDX ]HQEDLW ILQNDWX ]HQ HWD EHVWH
RLQDUUL]NR GLVIXQW]LR EDW NRQSRQGX +$%(N HUDELOW]HQ ]XHQ HXVNDOWHJLVDLONDSHQD SXEOLNR KR
PRORJDWXDN SULEDWX KRPRORJDWXDN HWD SULEDWX OLEUHDN  HWD (*$N HUDELOW]HQ ]XHQD D]WHUOHNX
KRPRORJDWXDN HWD RQHWVLDN  EDWHUDW]HD 2LQDUUL]NR LUL]SLGH KRULHL MDUUDLNL KRQDNR QHXUUL KDXHN
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1HXUUL KRULHN JX]WLDN EL DJLQGXWDQ JDX]DWX ]LUHQ  XUWHDQ (+$$
 
$OGDNHWD KDQGLHQ DWDULDQ JDXGH XQH KRQHWDQ LW[XUD GHQH] KL]NXQW]D
DJLULHQ PDUNREHUULW]HD GHODHWD 0HQGHODXUGHQHNR LELOHUD GHODHWD JRLDQ
HVDQGDNRKRULHNGLUDNRQWXDQL]DWHNRDNJHURNRDNJHUR
V.2. Irakasleen hizkuntza-prestaera (IRALE)
*RUDJR HVDQ GHQH]  EDLQR JXW[LDJR ]LUHQ DQ ($(NR VHNWRUH
SXEOLNRDQ HXVNDUD] ]HUEDLW  ED]HNLWHQ /HKHQ +H]NXQW]DNR LUDNDVOHDN¬  
WLNDXUUHUDNRLUDNDVOHEHUULDVNR H]H]LQEHVWHDQJHKLHQDN HXVNDOGXQL]DQLN
HUH OHKHQGLNDNR LUDNDVOHDN ]LUHQ LUDNDVVLVWHPD HOHELGXQD RVDW]HNR DKDOHJLQHQ
DELDEXUX+RULHNHXVNDOGXQGXEHKDUUD]HJRHQHXVNDUD]NRLUDNDVNXQW]DNDXUUH
UD HJLQJR ED]XHQ¬   ,5$/( SURJUDPD HUDWX ]HQ KRUUHWDUDNR ,5DNDVOHDN
$/IDEHWDWXHWD(XVNDOGXQW]HNRSURJUDPD+RULL]DQGDH]DJXQDGHQH](XVND
UD =HUELW]XDUHQ PHQGHODXUGHQ RVRNR DWDO HGR SURJUDPD QDJXVLHWDNR EDW +HO
EXUX EL EHWH QDKL L]DQ GLWX 6DLODN SURJUDPD KRUUHQ ELGH] %DWHWLN LUDNDVOH HU
GDOGXQDN ($(NR LUDNDVOH JHKLHQDN KRUWD]  HXVNDOGXQW]HD LUDNDVOH PXOW]R
]DEDO KRUL HUGDO HOHEDNDU L]DWHWLN HOHELGXQ L]DWHUD SDVDW]HQ ODJXQW]HD %HVWHWLN
OHKHQGLNHXVNDUD]ED]HNLWHQLUDNDVOHHQKL]NXQW]DJDLWDVXQDRVDWXHWDDEHUDVWHD
HXVNDUD] LGD]WHQ H] ]HNLWHQDN DOIDEHWDW]HD HWD DXUUH] KDUWDUD LULWVLWDNRHL KRUWLN
DXUUHUDNRWUHEHWDVXQDNHVNDLQW]HDKLW]H]NRDQ]HLQLGDW]L]NRDQ8UWHURNRDXUNH]
SHQW[RVWHQHWDQ HPDQLN GDWR] QRODQDKL HUH ,5$/( SURJUDPDUHQ  XUWHRWDNR
LELOHUDQKDLQH]DJXQDNL]DQGLUHQLNDVWDURPRWDJX]WLDN
V.2.1. IRALEren oinarri-oinarrizko ezaugarriak
/DEXUODEXU D]DOGX EHKDU EDGD ,5$/(UHQ PHQGHODXUGHQHNR MDUGXQD
EHUHH]DXJDUULQDJXVLHLGDJRNLHQH]]HUDHVDQOLWHNH
KDUWX ]LUHQ +$%(N SURSRVDWXWDNR EL OXUUDOGHDUGXUDGXQ $%2NR =X]HQGDULW]DQ VDUWX ]LUHQ
RQHVSHQKRPRORJD]LRVLVWHPDNHQGXHJLQ]HQKRUUHQRUGH]+$%(NRHUUROGDNRHXVNDOWHJLKRPR
ORJDWXJX]WLDN+$%(UHQELOXUUDOGHDUGXUDGXQKRULHQPHQSHMDUUL]LUHNLHWDNRD]WHUNHWDULDNEHVWH
OXUUDOGHDUGXUDGXQHQ PHQSH GDXGHQ PRGX EHUEHUHDQ /DED\UX LNDVWHJLDN VRLOLN JRUGH ]LWXHQ OH
KHQJRHVNXELGHDN EHUWDNRD]WHUW]DLOHDUHQILJXUD KRWVODQHJLWHQ]XHQHXVNDOWHJLDQVRLOLND]WHU
NHWDN]X]HQW]HQ]LWXHQDUHQD NHQGX HJLQ ]HQ $%2NR NLGHDNERVW LUHNLHWDNRKLUX HWD+$%(UHQ
ELGH]NRLW[LHWDNREL OXUUDOGHHQDUWHDQELUEDQDWX]LUHQD]WHUNHWDLW[LHWDNRHWDLUHNLHWDNRD]WHUPD
WHULDODN $%2NR =X]HQGDULW]DQ EHUWDQ ILQNDWXNR ]LUHQ JX]WLDN HWD DKDO ]HQ QHXUULDQ D]WHUW]DLOH
EDWHNH]]LWXHQEHUH LNDVOHL]DQGDNRHQD]WHUNHWDN]X]HQGXNR ]RUL]H] ED]HQ
¬   'DWXNRQWUDVWDWXULNH]GDJRHVNXHUDQVHNWRUHSULEDWXUDNRRUGHQDHUOLMLRVRHQPHQGH
NR LNDVWHW[H SULEDWXHWDQ QHNH] L]DQ ]LWH]NHHQ JDX]DN GHQD GHQ RVR GLIHUHQWH ,NDVWRODN ]LUHQ
KXWVKXWVLNHUGDOHVSHNWUR LDHOHEDNDUKRUUHWDWLNQDEDUPHQDOGHQW]HQ]LUHQLNDVWHW[HEDNDUUDN
¬   $OGHKRUUHWDWLN]HKDURGLIHUHQWHDL]DQGDDGLELGH]+H]NXQW]DDGPLQLVWUD]LRDUHQHWD
+HUUL]DLQJR6DLODUHQMRNXHVSDUUXD%DLMRNXHVSDUUXDHWDEDLMRNDELGHDLNXVDXUUHUDJRW[RVWHQD
UHQD]NHQRQGRULRPRGXNRHWDQNRQWX KRUUHWD]HVDWHQGHQD
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D  %LHUDWDNRLNDVWDURDNHVNDLQLL]DQGLWX,5$/(NLUDNDVWRUGX]NDQSRNR
LNDVWDURDN EDWHWLN HWD LUDNDVWRUGX EDUQHNRDN EHVWHWLN /HKHQHQJRDN
LUDNDVWRUGX] NDQSRNRDN OLEHUD]LRULN JDEHDN GLUD EHUH HVNRODRUGXDN
HPDWHD]JDLQHUDHXVNDUDLNDVWHQGXLUDNDVOHDNQDKLGXHQHXVNDOWHJLDQ
HWDLNDVWDURKRUUHQPDWULNXODNRVWXD,5$/(NRUGDLQW]HQGLR%LJDUUH
QDN LUDNDVWRUGX EDUQHNRDN OLEHUD]LRGXQDN GLUD NODVHULN HPDQ EHKDU
L]DQ JDEH HWD VROGDWD RVRDUHNLQ KDLQEDW KLODEHWH]¬   HXVNDUD
LNDVWHQ MDUGXWHNRDN %HUDULD]NR LUDNDVWHJLDN HUDWX ]LWXHQ ,5$/(N
HJLQNL]XQ KRUUHWDUDNR KLUX KLULEXUXHWDQ HJRQ L]DQ GLUD LUDNDVWHJLRN
RURKDU¬  HWDKRUGDXGHRUDLQHUH
E  ,NDVNHWDPDLODUL GDJRNLRQH] EHVWDOGH EL PXOW]R QDJXVL L]DQ GLUD
,5$/(UHQ PHQGHODXUGHQHNR LELOHUDQ RLQDUUL]NR HGR EHKHPDLODNR
LNDVWDURDN EDWHWLN HWD JRLPDLODNRDN EHVWHWLN¬   2LQDUUL]NR LNDV
WDURDN KXWVHWLN KDVL HWD (*$ HGR KH]NXQW]DNR +( PDLODUD DUWHNRDN
GLUD *RLPDLODNR LNDVWDURDN EHUUL] (*$ HGR KH]NXQW]DNR +(WLN
KDVLHWDKRUWLNJRUDNRDN
F  6HNWRUH SXEOLNRD HWD SULEDWXD ELDN DWHQGLWX L]DQ GLWX ,5$/(N /LEH
UD]LR JHKLHQDN VHNWRUH SXEOLNRDQ JHUWDWX L]DQ GLUD XUWHDQ  OLEH
UD]LRWLN JRUD L]DWHUD LULWVL L]DQ GD ,5$/( VHNWRUH SXEOLNRDQ 6HNWRUH
SULEDWXNROLEHUD]LRNRSXUXDNDOGL]JXW[LDJRL]DQGLUDEHWLXUWHDQH]
GLUD HWLN RVR JRUD SDVD L]DQ HWD DVNRWDQ JXW[LDJR L]DQ GLUD ,UD
NDVWRUGX] NDQSRNR LNDVWDURHWDQ DOGL] VHNWRUH ELHN DQW]HNR DQW]HD
JRNR QHXUULDQKDUW]HQGXWHSDUWH

V.2.2. IRALEren dimentsioa, urteen joanean
+RQDNR GHVNULEDSHQ KDX HJLQ OLWHNH ,5$/(UHQ GLPHQWVLRD] HWD XUWHULN
XUWHNR ELODNDHUD NXDQWLWDWLERD] D  ,NDVWDURHVNDELGHHL HWD LNDVNHWDULNRSXUXHL
GDJRNLHQH]LUDNDVWRUGX]NDQSRNRLNDVWDURDNL]DQGLUDKDLQEDWXUWH],5$/(
UHQ ODQHVSDUUX QDJXVLD -HQGH DVNRN EHVWHULN XVWH EDGX HUH LUDNDVWRUGX]
NDQSRNRLNDVWDURDNL]DQGLUD,5$/(UHQKLVWRULDQOHKHQKDPDERVWXUWHDQHGR
¬   +DVLHUDQ WULPHVWUHEDWKLUX XUWHUDDUWHJDXU HJXQ
¬   /HKHQ XUWHDQ EL LUDNDVWHJL ]LUHQDN KLUX L]DQ GLUD XUWH OX]H] HWD WLN DXUUHUD ODX
%LOERQELHWD*DVWHL]'RQRVWLHWDQEDQD+RUUH]D]JDLQHUDEDUQHWHJLULNHUDWXL]DQ]HQ=DUDXW]HQ
EHUDULD]NR LUDNDVWHJLULN (UULR[DQ HWD HJRQDOGL EHUH]LHWDUDNR DXNHUDULN KDQKHPHQ %HUJDUDQ HUH
L]DQ ]HQ 'HEDLEDUUHUDNR ]HUELW]X EHUDULD]NRD ]HQEDLW XUWH] HWD =RUQRW]DNR ]HLQ /D]NDRNR EDU
QHWHJLHQ ODJXQW]D] HUH HVNDLQL L]DQ GD KDLQEDW DXNHUD EHUH]L .DQSRHXVNDOWHJLHN DWHQGLW]HQ GL
WX]WHJDXUHJXQLUDNDVWRUGXEDUQHNRKDLQEDWLNDVWDUR.RQNUHWXNLRLQDUUL]NRPDLODNRLNDVWDURDN
XUWHRVRNRDNHWDXUWH HUGLNRDN
¬   %DL LUDNDVWRUGX] NDQSRNR LNDVWDURHWDQ HWD EDL LUDNDVWRUGX EDUQHNRHWDQ HVNDLQW]HQ
GLUD RLQDUUL]NR HWD JRLPDLODNR LNDVWDURDN +RUUHWDQ H] GDJR DOGHULN *RLPDLODNR LNDVWDURHQ DU
WHDQ + PRGXNRDN GLUD DUUDNDVWD KDQGLHQHNRDN LUDNDVWRUGX] NDQSRNR DXNHUHWDQ HWD 5 ]HLQ
5PRWDNRDNLUDNDVWRUGX EDUQHNRHWDQ
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LNDVNHWDULJHKLHQDWHQGLWXGXWHQDN0RWLEREDWEDLQRJHKLDJR]HXGHQKRUUHWD
UDNRNDVXDQNDVXNRLNDVNHWDULDUHQDJHQGDSURIHVLRQDODLNDVWHW[HSULEDWXHWDNR
]X]HQGDULW]HQ DKDOPHQD HWD OHKHQWDVXQHVNHPD HWD DEDU %HVWHULN L]DQ ]HQ
RUGHDOHKHQKDPDUXUWHDQEHUH]LNLPRWLERULNH]DJXQHQDSOD]DJXW[L HVNDEL
GHHNLQ NRQSDUDWX] JXW[L  HVNDLQW]HQ ]LUHQ OLEHUD]LR] LUDNDVWRUGX EDUQHDQ E 
,UDNDVWRUGXEDUQHNRSOD]DDXNHUDKRULHNXJDULWX]MRDQ]LUHQNRKDPDUNDGDQ
VHNWRUHSXEOLNRDQHWDHNRDQSULEDWXDQ6HNWRUHELDNHONDUKDUWXWDNRSOD]D
NRSXUXDN RVR LJRHUD KDQGLD L]DQ ]XHQ  HSHDOGLDQ XUWHDQ  LUD
NDVOHEDLQRJHKLDJROLEHUDW]HUDLULWVL]HQ6DLODF 2LQDUUL]NRHGREHKHPDLOD
NR LNDVWDURDN L]DQ ]LUHQ DVNRJDWLN OHKHQ KDPDERVWKRJHL XUWHDQ JHKLHQ
HVNDWXDN HWD JHKLHQ HVNDLQLDN ,UDNDVOH JHKLHQJHKLHQDN HUGDOGXQ L]DQLN HWD
% ]HLQ ' HUHGXDN ]DEDOGX] ]LKRD]HQH] OX[XD HUH ED]LUXGLHQ EHJLDN JRUDJR
XUUXWLDJR MDUW]HD $]NHQ ]RUW]LKDPDU XUWHDQ JRJRU DOGDWX GD NRQWXD KDOHUH
*RLPDLODNRLNDVWDURDNGLUDJDXUHJXQHVNDELGHHWDHVNDLQW]DJHKLHQHVNXUD
W]HQGLWX]WHQDNVHNWRUHSXEOLNRDQ]HLQSULEDWXDQEDL+LNDVWDURDN OLEHUD]LR
ULNJDEHLUDNDVWRUGX]NDQSRUD HWDEDL5LNDVWDURDN KLUXKLODEHWHNROLEHUD]LR]
LUDNDVWRUGXEDUQHDQ 
2QGRNR ERVW LUXGLHN HPDWHQ GXWH HUD JUDILNRDQ RUDLQ DUWH D]DOGXWDNR
JHUWDHUD KRULHQ EHUUL   HWD  LUXGLHWDQ LUDNDVWRUGX] NDQSRNR LNDVWDURHQ
ELODNDHUD D]DOW]HQ GD  HWD  LUXGLHWDQ DOGL] LUDNDVWRUGX EDUQHNR OLEHUD
]LR]NR LNDVWDURHNL]DQGDNRHEROX]LRDLVODW]HQGDODEXUODEXU
+DV JDLWH]HQ LUDNDVWRUGX] NDQSRNRHNLQ /HKHQHQJR LUXGLDQ HDQ  LNDV
WDUR KRULHQ OHKHQ KDPDKLUX XUWHHWDNR ELODNDHUDUHQ EHUUL HPDWHQ GD¬   /L
EHUD]LRULNJDEHNRPDWULNXOD]LRNRSXUXHQGDWXDND]DOW]HQGLUDEHUWDQ+XUUHQ
JR LUXGLDN DN  EHKHPDLODNR LNDVWDURHWDQ KXWVHWLN KDVL HWD (*$UD DUWHNR
LNDVWDURHWDQ HWLNKRQDL]DQGDNRELODNDHUDDJHUW]HQGDLUDNDVOHJHKLH
QDN (*$ HGR +( HVNXUDWX] MRDQ GLUD HWD EHUD] EHKHPDLODNR HVNDELGHHQ
NRSXUXDN EHKHUDQW] GRD] +LUXJDUUHQ LUXGLDN DN  D]NHQLN JRLPDLODNR 5
LNDVWDURHWDQ +( HGR (*$WLN KDVL HWD KRUWLN JRUDNR LNDVWDURHWDQ  L]DQGDNR
ELODNDHUDDJHUW]HQGD(*$HGR+(HVNXUDWXDGXHQLUDNDVOHDVNRNRVDJDUUL]
NR SUHVWDHUDUHQ EHKDUUD DQW]HPDQ GX HWD JRLPDLODNR OLEHUD]LRULN JDEHNR 
LNDVWDURKRULHQPDWULNXODNRSXUXDNJRUDQW]MRDQGLUDRURKDU
,NXV GLW]DJXQ EHVWHULN JDEH LUDNDVWRUGX] NDQSRNR LNDVWDURHQ EHUUL
HPDWHQGXWHQHWDWDXODN

¬   8UWHULNXUWHDOGDWX]MRDQL]DQGLUD,5$/(NRPDWULNXODNRSXUXDNOHKHQHQJRKDPDKL
UXXUWHKRULHWDQ,UDNDVWRUGX]NDQSRNRHNLQW]DNIDNWRUHDVNRUHQPHQGHHJRQL]DQGLUDHWDIDNWR
UHDQL]WDVXQKRUUHNJRUDEHKHUDRKDUJDUULDNHNDUULL]DQGLWXEHUHNLQL]DQGDXUWHULNLNDVNH
WDUL KXWVHNRULN %DLWD NRULN HUH RUGHD %DWH]EHVWHDQ XUWHDQ  LNDVNHWDUL LQJXUXN SDUWH
KDUWXL]DQGXOHKHQKDPDKLUXXUWH KRULHWDQ,5$/(Q LUDNDVWRUGX]NDQSRNR HNLPHQHWDQ
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1. irudia. irakastorduz kanpoko ikastaroen matrikula-kopuruak, 1981-82tik 1993-94ra

Ftlbcjef

2. irudia. irakastorduz kanpoko behemailako ikastaroen eskabide- eta
matrikula-kopuruak, 1994-95etik 2007-08ra
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3. irudia. irakastorduz kanpoko goimailako ikastaroen eskabide- eta
matrikula-kopuruak, 1994-95etik 2007-08ra

*DWR]HQ RUDLQ LUDNDVWRUGX EDUQHNR LNDVWDURHWDUD +RWV OLEHUDWXULN HJLWHQ
GLUHQHWDUD $ORU KRQHWDQ HUH EL HUDWDNR LNDVWDURDN EHUHL] OLWH]NH EHKHPDLOD
NRDN KXWVHWLN KDVL HWD (*$UD KDVLHUDQ ,*$UD JHUR +(UD  HUDPDWHNRDN
EHVWHWLN JRLPDLODNR 5 LNDVWDURDN (*$ HGSR +( HVNXUDWXD L]DQLN KRUWLN
JRUDNRSUHVWDHUDODQGXQDKLGXWHQHQW]DW
+DV JDLWH]H] EHKHPDLODNRHNLQ /LEHUD]LR]NR LNDVWDUR KRULHN L]DQ GLUD
XUWHDVNR],5$/(NRLNDVWDURHQDUWHDQH]DJXQHQDN,UDNDVOHDNWULPHVWUHEDWH
UDNROLEHUDW]HQ]LUHQKDVLHUDQ DQ EHUHQHVNRODODQHWLN+(HGR(*$
KDVLHUDQ LUDJDQELGHNR ,*$  HVNXUDW]HNR HWD KRUUHOD HVNRODUD LW]XOW]HDQ
NODVHDN HXVNDUD] HPDWHQ KDVL DKDO L]DWHNR 7ULPHVWUH KRUUHNLQ JXW[L ]HOD
LNXVLULN OLEHUDWXULN HJRWHNR HSHD ]DEDOGX] MRDQ L]DQ GD XUWHHQ EXUXDQ 8UWH
HUGLD XUWHEHWH XUWH W·HUGL EL XUWH $]NHQ DOGLDQ KLUX XUWH] OLEHUDW]HQ GLUD
LUDNDVOHDN+(HGR(*$HVNXUDW]HNR
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0LODND LUDNDVOH SDVD GD LNDVWDUR KRULHWDWLN 0HQGHODXUGHQHNR ELODNDHUDN
JDUEL D]DOW]HQ GX EDWHWLN RLQDUUL]NR LNDVWDUR KRULHQ NDVXDQ EL IDVH QDJXVL L]DQ
GLUHODWLNUDDUWHNRDOHKHQDHWDWLNKRQDNRDD]NHQD

4. irudia. irakastordu barneko behe-mailako ikastaroak: matrikulak

5. irudia. irakastordu barneko goi-mailako ikastaroak: matrikulak

,UXGLELKRULHNDUJLD]DOW]HQGXWHIHQRPHQRDLDKRJHLXUWH]UDDUWH
JRUDHWDJRUDMRDQL]DQGLUDRURKDUEHKHPDLODNRLNDVNHWDULNRSXUXDN¬  
WLNDXUUHUDDOGL]EHKHUDGDWR]NRSXUXRNHWHQJDEH*HUWDHUDQDEDU
PHQ KRUUHQ HVSOLND]LR EDW HPDQD GDJR DXUUHWLN JHUR HWD LUDNDVOH HUGDOGXQ
JXW[LDJR GDJR VLVWHPDQ EDL LNDVWHW[H SULEDWXHWDQ HWD EHUH]LNL SXEOLNRHWDQ
HWD EHUD] LNDVWDUR KDXHWDUDNR NDQGLGDWXDN HUH JHUR HWD EDNDQDJRDN GLUD
%HVWH PRWLERULN HUH HUDQWVL EHKDU ]DLR KRUUL DGLQ NRQWXD EHUH]LNL (XVNDUD]
H]GDNLWHQLUDNDVOHJHKLHQDNXUWHWLNJRUDNRDNGLUDDVNRUDKXUELOW]HQDUL
GLUD HWD ]DLODJR JHUWDW]HQ GD LUDNDVOH HUGDOGXQ KRULHN +( HGR (*$ PDLOD
HVNXUDW]HD ©%HUH ODQDª HJLQD GX ,5$/(N KHLQ KDQGL EDWHDQ RLQDUUL]NR
SUHVWDNXQW]DLNDVWDURHWDQ+DODGLUXGLEHKLQW]DWJRLNRELLUXGLHLEHJLUDWXWD
¬   ,JRHUD KRUL H] GD KDOHUH XQLIRUPHD L]DQ EXOW]DGD EHUH]LNR KLUX NXUWVR L]DQ GLWX
HWD  HWDEDUHDOGL]HQEDLW
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$OGL] RVR EHVWHODNRD GD JRLPDLODNR SUHVWDNXQW]D DORUUDN DJHUL GXHQ
SDQDUDPD (*$ HGR +(WLN DXUUHUD HUDW]HQ GLUHQ JRLPDLODNR LNDVWDURHWDQ
JRUD GRD] RUR KDU LNDVNHWDULNRSXUXDN ,NXV  LUXGLD RQGRUHQ HVNDLQW]HQ
GHQD *RJRDQ L]DQ LNDVWDUR KDXHWDQ H] GHOD QDKL GXHQ HGRQRU OLEHUDW]HQ
6DLODNXUWHURXUWHURH]DUULWDNRNXSREDWEDL]LN2LQDUUL]NRPDLOHWDQLNDVNHWDUL
NRSXUXHN EHKHUD HJLQ DKDOD JRLPDLODNRHWDQ JRUDQW] GRD] OLEHUD]LRNXSRDN
EDL VHNWRUH SXEOLNRDQ HWD EDL QHXUUL DSDODJRDQ  SULEDWXDQ  OLEHUD]LR WUL
PHVWUDO SDVDW[R HJLWHQ GD XUWHDQ XQH KRQHWDQ +RQD 5 LNDVWDURHQ JRUDQ]NR
ELODNDHUDJOREDOKRUUHQHPDLW]DJUDILNRD
(*$HGR+(HVNXUDWXDL]DQLNKREHNXQW]DLNDVWDURWULQNRUHQEDWHJLWHQ
GXWHQ LUDNDVOHRQ EHKDUUDN EHQHWDNRDN GLUD EDW]XN HXVNDUD EHUD DEHUDVWHUD
HWRUW]HQ GLUD GHOD LNXVSHJL JOREDOHWLN 5 LNDVWDUR PRWD  HGR GHOD SUDNWL
NRWLN 5  %HVWH EDW]XN DOGL] FXUULFXOXPDUHQ HXVNDO GLPHQWVLRD ODQW]HUD
5 ¬  %DWHDQ]HLQEHVWHDQEHKDUKDQGLDGDJRDOGLDQEHKLQJRHEDOXD
]LRVDLRHNDUJLDGLHUD]WHQGXWHQH]

V.3. Ikasmaterialgintzaren jestioa (EIMA)
,NDVPDWHULDODNIXQWVH]NRRVDJDLDGLUDHGR]HLQHVNRODVLVWHPDWDQ)XQWVH]
NRRVDJDLKRUUHQEHKDUUHLHUDQW]XWHNR(,0$DWDODVRUWX]XHQ6DLODNKDVLHUDQ
EHUWDQ (XVNDO LNDVPDWHULDOJLQW]D ELGHUDW]HQ ]DEDOW]HQ HWD GLUX] ODJXQW]HQ
VDLDW]HD KRUL GD (,0$ SURJUDPDUHQ HJLQNL]XQ QDJXVLD (GR]HLQ OHNXWDQ DQ
W]HNRDN GLUHQ DUD]RDN VRUW]HQ GLWX EDWHWLN HXVNDUD]NR LNDVPDWHULDOJLQW]DN
%HUDULD]NRH]DXJDUULDNGLWXEHVWHWLNEHUHQHXUULW[LNLDJDWLNHUGDOPXQGXDUH
NLQ EDWHUD MDUGXQ EHKDUUDN GLWXHQ EDOGLQW]HQJDWLN FXUULFXOXPDUHQ HXVNDO GL
PHQWVLRDUHQ ODQNHWDN EHUHNLQ GLWXHQ NRUDSLORHQJDWLN HWD HXVNDUDN EHUDN EHUH
HJLWXUDQ IUDJPHQWD]LR GLDOHNWDOD] JUDILD DOGHWLN WHUPLQRORJLD WHNQLNRDQ HWD
D]DOSHQSURVDODQGXDQ GLWXHQDUJLLW]DOHQJDWLN
%HUDULD]NR H]DXJDUUL KRULHN NRQWXDQ L]DQLN KLUX QHXUUL RSHUDWLER HUDWX
GLWX +H]NXQW]D 8QLEHUWVLWDWH HWD ,NHNHWD 6DLODN (,0$UHQ DORUUHDQ EDWHWLN
NDOLWDWHD]LXUWDW]HNRPHNDQLVPRDNEHVWHWLNPDWHULDOVRUNXQW]DHWDSURGXN]LRD
LQGDUW]HNRODJXQW]DGHLDOGLDND]NHQLNPDWHULDOKRULHQ]DEDONXQGHODQDODJXQ
W]HNRELGHDN%DQDQEDQDQLNXVLNRGLWXJXKLUXQHXUULRSHUDWLERKRULHN

V.3.1. kalitatea ziurtatzeko mekanismoak
/HJH]HVDQDGDJRNDOLWDWH]NRPDWHULDODNHVNDLQLEHKDU]DL]NLHODLNDVOHHL
HXVNDUD] ]HLQ JD]WHODQLD] $SDUWHNR DWHQW]LRD HVNDW]HQ GX PDWHULDOJLQW]D KR
UUHN HXVNDUD] /DX HUDWDNR NDOLWDWHD ]DLQGX QDKL L]DWHQ GD LNDVPDWHULDOHWDQ
¬   *XW[L GLUD DOGL]HXVNDONLDODQW]HUDMRDWHQGLUHQ 5HNR LNDVNHWDULDN
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HGXNLDUHQ NDOLWDWHD KL]NXQW]D]NRD WHNQLND]NRD HWD D]NHQLN DXUNH]SHQODQ
NHWDULGDJRNLRQD(GXNLDUHQNDOLWDWHDKL]NXQW]D]NRDHWDWHNQLND]NRDEHUDULD]
ODQW]HQ GLUD LNDVPDWHULDOD NDOHUDWX DXUUHWLN ,NDVPDWHULDOHQ NDOLWDWHNRQWUROD
HUDWXULN GX KRUUHWDUDNR +H]NXQW]D 8QLEHUWVLWDWH HWD ,NHUNHWD 6DLODN 2QHV
SHQD]WHUNHWHQ ELGH] HJLWHQ GD NDOLWDWHNRQWURO KRUL KLUX NDVX KRULHWDQ 6DUL
HPDQNL]XQH]MDUGXWHQGDDOGL]ODXJDUUHQHDQ+RQDNRKDXHNGLUDHXVNDUD]NR
LNDVPDWHULDOHQNDOLWDWHD]LXUWDW]HNRODXELGHDN
Edukiaren onespen-azterketa. LHJH] GHNUHWX] HGR DUDX]NR HUDEDNL] ILQ
NDWXDGDJRNDVXDQNDVXDQ($(QHUDELOW]HNRDNGLUHQHWD6DLODUHQGLUXODJXQ
W]D MDVR QDKL GXWHQ LNDVPDWHULDOHN HGXNL DOGHWLN ]HU EDOGLQW]D EHWH EHKDU GL
WX]WHQ %DOGLQW]D KRULHN HJRNL EHWHW]HQ GLUHOD VHJXUWDW]HNR HGXNL]NR
D]WHUNHWDJDLQGLWXEHKDUL]DWHQGXWHNRDGD(XVNR-DXUODULW]DNRQHVSHQ
D]WHUNHWD KRUUHWD] DUJLWDUD HPDQD GDXNDQ D]NHQ DUDXD .RQNUHWXNL NR
D]DURDUHQ NR  GHNUHWXD (+$$ ;,  &XUULFXOXPDUHQ HXVNDO
GLPHQWVLRDRQJLDSOLNDW]HQGHODEHUPDW]HNRELGHDGDEHVWHDNEHVWHHGXNLDUHQ
RQHVSHQD]WHUNHWDKRUL
Hizkuntzazko onespen-azterketa. 6DLODUHQ GLUXODJXQW]D MDVR DKDO L]DWHNR
KL]NXQW]D]NR RQHVSHQD]WHUNHWD SDVD EHKDU L]DWHQ GXWH EHVWDOGH HXVNDUD]NR
LNDVPDWHULDOHN (XVNDOW]DLQGLDUHQ ]X]HQWDVXQDUDXDN RQJL EHWHW]HQ GLUHOD HWD
HVNRODPXQGXUDNR HJRNLWDVXQNRQWXDN DUWH] ]DLQW]HQ GLUHOD VHJXUWDWX QDKL
L]DWHQ GD D]WHUNHWDKRUUHQ ELGH] %HUDULD]NR ODQWDOGHDHUDWXULN GX 6DLODN KR
UUHWDUDNR NRRUGLQDW]DLOH EDWHQ JLGDULW]DSHDQ ,UL]SLGH QDJXVLHL GDJR]NLHQHWDQ
QRQGLN QRUD MR EHKDU GHQ MDNLWHNR EHUUL] ,NDVPDWHULDOHQ $KRONXEDW]RUGHD
GDJRHUDWXD(XVNDOW]DLQGLDN(XVNDO(GLWRUHHQ(ONDUWHDNHWD(XVNDGLNR,QWHU
SUHWDULLW]XOW]DLOHHQ (ONDUWHDN RUGH]NDUL EDQD GXWH EDW]RUGH KRUUHWDQ 3URVD
ODQNHWD HJRNLUDNR KDLQEDW [HKHWDVXQ RUWRWLSRJUDILD HUGDO NDONRHQ NRQWXD
WRSRQRPDVWLND HWD DEDU  RQJL DSOLNDW]HNR ELGHDN HVNDLQW]HQ GLUD EHVWHDN
EHVWH $KRONXEDW]RUGH KRUUHQ ELGH] %HUDULD]NR HVWLOROLEXUXD RVDW]HQ DUL GD
KRUUHWDUDNR
Teknikazko egokitasun-azterketa. 2LQDUUL WHNQLNR EHUULD LNXVHQW]XQH]
NRD VRIWZDUHD LQWHUQHW  GXWHQ PDWHULDOHWDQ JRLNR ]DLQW]HODQ KRUUH]D]
JX]WLD]JDLQHUDLNDVPDWHULDOHNWHNQLNRNLRQJLHUDQW]XWHQGXWHODHWDHVNROHWD
NR WUHVQHULDUDNR HJRNLDN GLUHOD VHJXUWDW]HQ GD HJRNLWDVXQD]WHUNHWD KRUUHQ
ELGH] ,NXVHQW]XQH]NRHQ HWD &'520HQ KRWVLUXGLDN EDL HWD DUDX]NR IXQ
W]LRQDPHQGXWHNQLNRDRQJLGDXGHOD]LXUWDWXQDKLL]DWHQGLUDKRUUHWDUDNR
Orotariko kalitate-saria. ,NDVOHHQ HWD LUDNDVOHHQ HVNXHWDUD LULVWHQ GLUHQ
PDWHULDODNEHUHRVRDQHJRNLDNL]DWHDNRPHQLGDHGXNL]HWDKL]NXQW]D]EH]D
OD DXUNH]SHQH] HWD HQNRDGHUQD]LR] LUXGLODQNHWD] HWD DEDUUH]HUH HJRNLDN
$XUUHUDJRDLSDWXNRGLUHQIxaka Lopez-Mendizabal eta Migel AltzoVDULHQELGH]
HUDQW]XWHQGLR6DLODNRURWDULNRHJLQEHKDUKRUULXUWHURXUWHUR
,NDVPDWHULDOHQ NDOLWDWHD ]LXUWDW]HNR PHNDQLVPRDN GLUD JRLNR KRULHN
JX]WLDNHVDQEH]DOD.DOLWDWHD]DLQW]HD]JDLQHUDEHVWHULNHUHHJLQEHKDUL]DWHQ
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GD RUGHD HXVNDUD] HPDWHQ GLUHQ LNDVPDLOD JX]WLHWDUDNR LNDVPDWHULDODN VRUWX
SURGX]LWX HWD JDUDL] HVNROHWDUDWX GLUHOD EHUPDW]HD EDWHWLN (VNROHWDUDW]HDQ
KRUUH]D] JDLQHUD EHUHQ PHUNDWXSUH]LRD HUGDUD]NRDUHQ SDUHNR L]DQ GDGLQ
QHXUULDNMDUW]HD¬  +RWVKXUUHQJRSDVDUWHDQDLSDW]HQGLUHQGLUXODJXQW]DN
HPDWHD

V.3.2. Ikasmaterialak sortzeko eta produzitzeko diru-laguntzak
(XVNDUD]NR LNDVOHHL JD]WHODQLD] LNDVWHQ DUL GLUHQHL DGLQDNR LNDVPDWHULDO
DXNHUDHPDQQDKLULNHWD(XVNDUDUHQ(UDELOHUD1RUPDOW]HNR/HJHDNKDUWDUDNR
HPDWHQGXHQEDEHVDRLQDUULKDUWXULNHXVNDUD]NRLNDVPDWHULDOHQODJXQW]DELGH
DUL HNLQ ]LRQ +H]NXQW]D 8QLEHUWVLWDWH HWD ,NHUNHWD 6DLODN KDVLHUDKDVLHUDWLN
KRUUHWDUDNRVRUWX]XHQEDWH]HUHKDVLHUDQEIMASURJUDPDNRHOHELWDVXQ
GHNUHWXDUHQHWDEHUHJDUDSHQH]NRDJLQGXDUHQLOGRWLNXUWHURNRODJXQW]DGHLDO
GLDNHJLWHQGLWX+H]NXQW]D8QLEHUWVLWDWHHWD,NHUNHWD6DLODNEIMASURJUDPD
UHQ [HGH QDJXVLD KRUL[H GD EHUH] XQLEHUWVLWDWH DXUUHNR PDLOHWDUDNR
HXVNDUD]NRLNDVPDWHULDODNVRUWXDUJLWDUDHPDQHWD]DEDONXQGHDL]DWHNRVXVWD
W]HODQDHJLWHD'LUXODJXQW]DNHPDWHQGLWXEHUD]+H]NXQW]D8QLEHUWVLWDWHHWD
,NHUNHWD 6DLODN HXVNDUD]NR LNDVPDWHULDOJLQW]D EXOW]DWX HWD ]DEDOW]HNR /DX
GHLDOGL HJLWHQ GLWX +8,6HN XUWHUR (,0$ (,0$ (,0$ HWD (,0$
GHLDOGLDN2QGRNRKDXHNGLUDEIMAGHLDOGLHQHVSDUUXDN
(,0$ ,

,NDVPDWHULDOLQSULPDWXDNDUJLWDUDW]HNRGLUXODJXQW]DN

(,0$ ,,

,NXVHQW]XQH]NRLNDVPDWHULDODNDUJLWDUDW]HNRGLUXODJXQW]DN

(,0$ ,,, +H]NXQW]DVRIWZDUHUDNR KDX GD HXVNDUUL LQIRUPDWLNRDQ DWHUDW]HQ GLUHQ
LNDVPDWHULDOHWDUDNRGLUXODJXQW]DN
(,0$ ,9 0LQWHJLHQ ELGH] LNDVPDWHULDOHQ SUHVWDNXQW]DODQD HJLWHQ GXWHQ HJLOH
PLQWHJLHGRHJRNLW]DLOHHQW]DNRGLUXODJXQW]DN DOHJLDDUJLWDUDWXDXUUHNR
IDVHD 

+RUUH]D] JDLQHUD JRUDJR HVDQ GHQH] EL VDULOHKLDNHWD HJLWHQ GLUD XUWHUR
HXVNDOLNDVPDWHULDOKREHUHQHQDUWHDQ,NXVGLW]DJXQELDN
Ixaka Lopez-Mendizabal VDULOHKLDNHWDLNDVPDWHULDOLQSULPDWXKREHUHQDNVDULW]HNR
Migel Altzo VDULOHKLDNHWD LNXVHQW]XQH]NR HWD KH]NXQW]DVRIWZDUH KREHUHQDN VDUL
W]HNR
13. taula. urteroko EIMA-deialdiak
¬   6DLODUHQ HWHQJDEHNR DVPRD L]DQ GD HXVNDUD]NR LNDVPDWHULDOHQ SUH]LRD HUGDUD]NRHQ
SDUHNRD H] JDUHVWLDJRD EHKLQW]DW L]DWHD HUD KRUUHWDQ HXVNDUD]NR LNDVELGHD DXNHUDW]HQ ]XWHQ
JXUDVRHL HPHQGLR]NR GLUXNDUJDULN H] HUDQVWHNR 8UWHUR HPDWHQ GLUHQ GLUXODJXQW]HQ IXQWVH]NR
[HGHHWDNREDWGD KRUL
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(KXQND PDWHULDO VRUW]HQ GD HXVNDUD] XUWHURXUWHUR =HQEDNL VRLOHWDUD
ELKXUWX]D]DOSHQDGLRJXQDGLELGH]XUWHWLNHUDDUWHDQLNDVPD
WHULDO LQJXUX VRUWX GHOD HXVNDUD] /DX PLOD KRULHWDULNR JHKLHQDN LNDVPDWHULDO
LQSULPDWXDN GLUD EDLQD EDGLUD WDUWHDQ LNXVHQW]XQH]NRDN HWD JHUR HWD VDUULD
JDR KH]NXQW]DVRIWZDUH]NRDNHUH/0+HGR/HKHQ+H]NXQW]DUDNRVRUWXRKL
GDDVNRJDWLNPDWHULDOLQSULPDWXJHKLHQD+RUUHQRQGRUHQNRSXUX]'%+UDNR
PDWHULDODN GDWR] /DQELGH +H]LNHWDNR PDWHULDO JHKLHQDN HKXQND ©RQOLQHª
GDXGHGLJLWDOL]DWXWDNROLEXUXDNGLUD3')HGRDQW]HNRIRUPDWRHWDQLQWHUQHWHQ
GDXGHQDN
1HXUUL]DEDODNKDUWXL]DQGLUDLNXVWHQGHQH]HXVNDUD]NRLNDVPDWHULDOHQ
DORUUUHDQ %HVWH DORUUHWDQ EDLQR QDEDUPHQDJR NXOWXUDLQGXVWULD EDW VRUWX JD
UDWX HGR HJRNLWX GD PHQGHODXUGHQ KRQHQ MLUDELUDQ ,NDVPDWHULDOJLQW]DUHQ
HUDJLOH QDJXVLD LQGXVWULDHNLPHQ KRUL L]DQ GD EHUWDQ VRUWXD HWD KD]LD GD
SDUWH]HVWDWXWLNJXUHNRRUGHQDWXHWDUDPROGDWXDGDEHVWH]DWLEDWHDQ(NDUSHQ
VHQGRD HJLQ GLRWH ELHN HXVNDO LNDVPDWHULDOJLQW]DUL 6RUNXQW]D HWD SURGXN]LR
KRULDUDXWXEXOW]DWXHWDEDEHVWXHJLQGX6DLODN(,0$SURJUDPDUHQODJXQW]D]
EDWH] HUH /DQJLQW]D KRUUHQ HUDJLOH QDJXVLDN LUDNDVOHDN L]DQ GLUD VRUNXQW]DUL
GDJRNLRQH] HWD DUJLWDOGDUL HWD SURGXN]LRHW[HDN PDWHULDORN LNDVOHLUDNDVOHHQ
HVNXHUDQ MDUW]HD] GHQD] EH]DLQEDWHDQ 3URGXN]LRD] JDLQHUD ]DEDONXQGHD HWD
VDOPHQWDELGHDHUHNRQWXDQKDUW]HDHVNDW]HQGXNDWHKRUUHN*HURHWDJDUUDQ
W]LKDQGLDJRDKDUW]HQDULGDL]DQHUHLNDVPDWHULDOHQ]DEDONXQGHHWDNRQWVX
PRELGHKRUL,NXVGH]DJXQKRUWD]JDLQJLURNLL]DQJREDGDHUHLNDVPDWHULDOHQ
]DEDONXQGHDHWDNRQWVXPRELGHDQRODHUDWXDGDJRHQ($(Q

V.3.3. Ikasmaterialen produkzioa
%HUHELGHDHJLQD]MRDQGDWLNDXUUHUDEHUH]LNLHXVNDOLNDVPDWHULDO
JLQW]DLUDNDVWHUHGXHOHELGXQHQSDUH]SDUHNRKHGDSHQ]DEDONXQGHDH]DJXWXGX
HSHDOGL KRQHWDQ EDL LNDVPDWHULDO LQSULPDWXHL GDJRNLHQH] EDL LNXVHQW]XQH]
NRHWDQHWDEDL EHUULNLWDQDJRHWDQHXUULDSDODJRDQEDGDHUH KH]NXQW]DVRIWZD
UHJLQW]DQ
a) Ikasmaterial inprimatuen produkzioa
+XUUHQJR LUXGLDN HVNDLQW]HQ GX OHKHQ KXUELONHWD JLVD LNDVOLEXUXHQ ]HQ
EDNL]NR ELODNDHUD NRQSDUDWLERD KRWV XUWHURXUWHUR HXVNDUD]NR ]HQEDW OLEXUX
DUJLWDUD GHQ DGLHUD]WHQ GD EHUWDQ HWD KRUUHNLQ EDWHUD OLEXUX JX]WL KRULHWDWLN
]HQEDW GLUHQ LNDVOLEXUX WLN DXUUHUD H] GLUD EHUH] DUJLWDOSHQNRSXUXDN
HVNDLQW]HQ(,0$SURJUDPDUHQELGH]XUWHULNXUWHNRODJXQW]DGHLDOGLHWDQGLUX
NRSXUXMDNLQDDJLQGXULNL]DQGXWHQXQLWDWHDOHDNEDL]LN3HUVSHNWLED]X]HQDJR
EDW HVNXUDWX QDKLULN HWLN KRQDQ]NR GDWXDN HVNDLQW]HQ GLUD EHUWDQ HWD H]
WLNDXUUHUDNRDNEDNDUULN+RQDHPDLW]DNXUWH]XUWH[HKHNDWXDN
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14. taula. ikasliburuen produkzioa eta ezarpen-proportzioa

b) Ikus-entzunezko ikasmaterialen produkzioa, 1982-2007 epealdian
DQ HPDQ ]LRQ +H]NXQW]D 8QLEHUWVLWDWH HWD ,NHUNHWD 6DLODN HVNRODEL
GHRJLQW]DULKDVLHUDEHUDULD]NRSURGXN]LRSODQEDWHQLQJXUXDQHUDWX]HWD]HUELW]X
SXEOLNRDUHQLNXVSHJL]NREDQDNHWDIRUPXOD]HPDQHUH]LRQHPDQKDVLHUD/X]H
]DEDOHDQH]DUW]HQDUL]LUHQLUDNDVWHUHGXHOHELGXQHWDNRKDXUUHQKL]NXQW]JDLWDVX
QD KREHWX DVPR]NR SURJUDPD]LR EDWL HNLQ ]LW]DLRQ KRUUHOD XUWH ELNR LUDXSHQD
KRWVHWD L]DQ]XHQOHKHQIDVHKDUWDQ*HURWLNDXUUHUD(,0$
SURJUDPDUHQ ELGH] MDNLQW]DJDL PDWHULDOPRWD HWD LUDNDVWHUHGX GHVEHUGLQHWDUD
]DEDOGX L]DQ GD LNXVHQW]XQH]NR LNDVPDWHULDOHQ ODQJLQW]D 2QGRNR WDXODN HV
NDLQW]HQGL]NLJXODEXUELOGX]LKDUGXQELGHKRUUHQDUUDVWRQDJXVLDN
Urtea

Guztira

Bideo

Audio

Beste









 
 
 
 
 



 
 
 
 
 





















(86.(5$ ² /,,  
Urtea

Guztira

Bideo

Audio

Beste




















*X]WLUD

 
  
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  


 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 



 


 
 
 
 
 
 

 
 
 

 























15. taula. ikus-entzunezko ikasmaterialen bilakaera, 1982tik 2007ra

c) Hezkuntza-softwarearen produkzioa, 1982-2007 epealdian
Urtea

Guztira

Jator

Itzulp
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16. taula. hezkuntza-softwaregintzaren oraindainoko bilakaera
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V.3.4. Ikasmaterialen zabalkundea eta kontsumoa
6RUW]HDHWDSURGX]LW]HDH]GDDVNL0DWHULDOHQ]DEDONXQGHDHJLQEHKDUGD
KRUUHNLQEDWHUDWHVWXOLEXUXDNHWDDWODVDNKL]WHJLDNHWDPHWRGRDNELGHRDNHWD
&'520DN LNDVOHLUDNDVOHHQ HVNXHWDUD LULWVLNR EDGLUD 0DWHULDO KRULHQ HUD
EDWHNRHGREHVWHNRVDOPHQWDDQWRODWXEHKDUGDEHVWHWLNGRDNRWDVXQDDSOLNDWX]
HGRRKLNRVDOPHQWDELGHDULHXWVL].RQWXKRULHNRQJLELGHUDWXNREDGLUDDXNH
UDQ GDXGHQ PDWHULDOHQ LQIRUPD]LRHVNDLQW]D HWD NDWDORJD]LRD HWD HUDELOHUD
IXQWVH]NRSXQWXDNGLUDDORUKRUUHWDQ
a) Ikasmaterialen katalogazioa
$XNHUDQ]HXGHQLNDVPDWHULDOHQNDWDORJRDSUHVWDWXL]DQ]XHQ6DLODNXUWH
DVNRWDQ HWD ($(NR HVNROD JX]WLHUD ELGDOL¬   %HUDULD]NR NDWDORJRDN SUHV
WDW]HQ ]LUHQ LNDVOLEXUXHQW]DW LNXVHQW]XQH]NRHQW]DW HWD KH]NXQW]DVRIWZDUHD
UHQW]DW /LEXUX ORGLDN L]DQ RKL ]LUHQ NDWDORJR KRULHN JHUR HWD ORGLDJRDN
PDWHULDODXJDULWXDKDODHWD]HQEDLWDOGHWDWLN SUH]LRDLNDVPDLOD QDKLEDLQR
OHKHQDJR ]DKDUNLW]HQ ]LUHQDN 6LVWHPD LQIRUPDWL]DWXUD SDVD GD NDWDORJD]LR
KRUL D]NHQ XUWHRWDQ 'DWX ILGDJDUULDN HPDWHNR HSHD NRD GD QDKL]
HWDXUWHWLNDXUUHUDHUHGRNXPHQWXGH[HQWHGDJRHQNDWDORJDWXWD*X]WLUD
 HSHDQ NDWDORJDWXWDNR PDWHULDONRSXUXD NRD GD .DWDORJRDQ
VDLONDWXWDNRPDWHULDONRSXUXDNRD
b) Aukeran dauden materialen informazio-zabalkundea
,QIRUPD]LR]DEDONXQGHKDQGLDHJLQL]DQGDXUWHDVNRWDQLNDVOHHNHXVND
UD ] LNDVWHNRHWDLUDNDVOHHNHXVNDUD ] LUDNDVWHNRHVNXHUDQXQHDQXQHDQL]DQ
GXWHQ PDWHULDOD] +DPDU NDWDORJR EDLQR JHKLDJR DUJLWDUD HPDQ L]DQ GLWX KR
UUHWDUDNR +H]NXQW]D 8QLEHUWVLWDWH HWD ,NHUNHWD 6DLODN (XVNDUD =HUELW]XDUHQ
ELGH] $]NHQ DOGLDQ ZHERUUL EHUH]LD] HJLWHQ GD LQIRUPD]LR]DEDONXQGH KRU
6DLODN(LEDUNR+H]NXQW]DHVSDUUXDQ EHUWDNR-DL]NLEHOHW[HDQJHURNR,5$7,
L]DWHNRDHGR GHQ DWDOHDQ  HUDWXULN GXHQ XQLWDWH WHNQLNRWLN ,NXV NRQNUHWXNL
KRQDNR ZHEKHOELGH KDX ZZZKH]NXQW]DHMJYHXVNDGLQHWHXVNDO LNDVPDWH
ULDOHQNDWDORJRD
c) Materialen erabilera-azterketa
$VPR PDLODQ JHOGLWX GD RUDLQJR] LNDVPDWHULDOHQ HUDELOHUDD]WHUNHWD
)XQWVH]NR HJLWDVPRD GD KRUL EHQHWDNR GDWXDN HVNXUDWX DKDO L]DQJR EDGLWX
$GPLQLVWUD]LRDN *DUUDQW]LD DUH KDQGLDJRD GD RUDLQ LNDVPDWHULDOHQ GRDNRWD
VXQELGHDHUDWXHWDLQGDUW]HNRRUGXDQ
¬   1DIDUURDUD HWD,SDU (XVNDO KHUULUD HUH EDL KDODHVNDW]HQ]XWHQHL
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V.4. Erabilera indartzeko eskola-ekimenak (NOLEGA eta ULIBARRI)
Euskararen erabileraQRUPDOW]HNROHJHDGD((1H]HXVNDUDUHQezagutza
QRUPDOW]HNRD (XVNDUDUHQ HUDELOHUD LQGDUW]HNR HVNRODHNLPHQDN HUDWX GLWX
KRUUHJDWLNHXVNDUDHWDHXVNDUD]LNDVWHNRDXNHUDNHPDWHD]JDLQHUD+H]NXQW]D
8QLEHUWVLWDWHHWD,NHUNHWD6DLODN%HUDULD]NRSURJUDPDHUDWX]XHQKRUUHWDUDNR
6DLODN DQ ((1 OHJHD RQDUWX HWD KDQGLN JXW[LUD 12/(*$ DWDOD +RWV
12UPDONXQW]D/(JHD*$UDW]HNRDWDOD
$VSDOGLW[RWLNLNXVLD]XWHQLUDNDVOHHNHVNRODNRRUGXPXJDWXHNLQEDNDUULN
QHNH]ORU]LWHNHHODEHODXQDOGLJD]WHHQEDWH]HUHHUGDOJLURDQEL]L]LUHQQHVND
PXWLOHQ PLQW]DMDUGXQD DOGDW]HD (UDJLQ EHWHD L]DQJR ED]XHQ HVNRODN HXVNDUD
LQGDUEHUULW]HNRRUGXDQDUJLLNXVL]HQIDQHURJDPRDNDUWHJRWLNRDHWD5XILQLUHQ
WHRUHPD HXVNDUD] D]DOW]HDUHNLQ H] ]HOD DVNL *D]WHMHQGHDUHQ HJXQHURNR PLQ
W]DMDUGXQDUHNLQ ORWXUD ]X]HQDJRD KDUUHPDQ HVWXDJRD HWD LUDXQNRUUDJRD GXHQ
EHVWH ]HUEDLW EHUPDWX EHKDU ]HQ 1HVNDPXWLOHQW]DW EHKDUUH]NRDN NRPHQLJD
UULDNHGRGHVLUDJDUULDNGLUHQKDUUHPDQVDUHHWDQLQGDUWXEHKDUUD]HJRHQHXVND
UD]NR MDUGXQD 1ROD ORUWX RUGHD HVNRODN LQGDUW]HODQ KRUUL DXUUH] DXUUH KHO
W]HD"1RODORUWXHVNRODJLURDQHXVNDUD]NRMDUGXQJXQHDNKDUUHPDQVDUHDNHWD
VLWXD]LRDN HUDWX JDUDWX HWD VHQGRW]HD" /DQJLQW]D KRUL H] ]LWDLHQ HUDNXWVL LUD
NDVOHHL EHUHQ SUHVWDHUDJDUDLDQ (] LUDNDVOHHVNROHWDQ HWD H] XQLEHUWVLWDWHDQ
]HJRHQ ODQJLQW]D KRUUL EXUX]NR H]DJXW]Dcorpus PHWDWX HWD NRQWUDVWDWXULN
(JLQ EHKDUUD ]HJRHQ RUGHD $VPDWX HJLQ EHKDU L]DQ ]HQ KRUWD] QRQGLN QRUD
HNLQ+XWVHWLNKDVLEHKDUL]DQ]HQLDSUREDHJLQH]KXWVHJLWHDN]X]HQGX]HWD
XUUDWVH] XUUDWV MDNLWHHUHPX SURSLRD RVDWX] +RUUHWDQ DUL L]DQ GD 12/(*$
DWDODEHVWH]HQEDLWHQSDUHDQKDLQEDWXUWH](VNRODXPHHQDKR]NRDGLHUD]PH
QD LQGDUW]HUD ]HWR]NHHQ HNLPHQDN HUDWX ]LUHQ KRUUHWDUDNR OHKHQLN HWD EHKLQ
(] QRVNL LGD]PHQLUDNXUPHQDN DOGH EDWHUD XW]L] EDL RUGHD DKR]NRWDVXQDUHQ
JDUUDQW]LD D]SLPDUUDWX] HWD LNDVOHHQ PLQW]DMDUGXQD LQGDUW]HUD ]HWR]NHHQ HNL
PHQDUUXQWDNHJXQHURNRHVNRODEL]LW]DUHNLQORWXDNLQGDUWX]$KR]NRDGLHUD]
PHQD ODQW]HNR HNLPHQ NRQNUHWXDN LGHQWLILNDWX ]LUHQ KRUUHWDUDNR DUDX]NR
HUDEDNL] ]HKD]WX HWD KDUWDQ MDUGXQ QDKL ]XWHQ LNDVWHW[HHQW]DW GLUXODJXQW]DN
H]DUUL +RUUHOD VRUWX ]LUHQ DQ HVDWH EDWHUDNR HVNRODDQW]HUNLJLQW]D
HVNRODEHUWVRJLQW]D HWD HXVNDO JLURW]HEDUQHWHJLDN¬   (VNRODNDQWDJLQW]D
HWRUUL ]HQ KDQGLN JXW[LUD DXUUHNRHQ RVDJDUUL JD]WHW[RHQ MDUGXQD DKR]NR
HXVNDO OLWHUDWXUD DEHUDWVDUHQ ODQWRNL ELKXUWX] %DLWD 7,1.2 HXVNDUD ]LQH
DUHWRHWDUD  HWD ,.$%,/ HUH¬   %HVWH KDLQEDW HNLPHQ HWRUUL GLUD JHUR HV
NRODLUUDWLJLQW]DHWDNRQWDODULW]DL]DQGLUDD]NHQDN RUDLQGHOD]RUW]LXUWHMDUUL
GLUDD]NHQKRULHNDELDQ 
¬   +DVLHUDQ EDUQHWHJL EDW HUDWX ]HQ HWD D]NHQ XUWHRWDQ ERVW GLUD  LNDVOHWLN JRUD
SDVDGLUDGDJRHQHNR EHUWDWLN
¬   ,NDVWHW[HHQ ELQDNDNR ORWXUDN GLUD ,.$%,/HQ [HGHD KDQKHPHQJR LNDVOHHN HONDUUHQ
EHUULL]DWHNRVRUWXDN GLUD
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2QGRNR VHL LUXGLHN      HWD   HPDWHQ GXWH GHLDOGL ELGH]NR
HNLPHQ KRULHQ EHUUL 12/(*$NR ODJXQW]DGHLDOGLRN QRL] VRUWXDN GLUHQ HWD
RUGXWLNKRQDSDUWHKDUW]DLOHDOGHWLN]HUELODNDHUDL]DQGXWHQDGLHUD]WHQGLJXWH
]HKD]NL 'HLDOGLHN JRUD HJLQ GXWH RUR KDU SDUWHKDUW]DLOH DOGHWLN (KXQND
LNDVWHW[HNKDUW]HQGXXUWHURSDUWHHWD]HQEDLWLNDVWHW[HNHNLPHQEDWHDQEDLQR
JHKLDJRWDQ SDUWH KDUW]HQ GX DOGL EHUHDQ (VNRODN EHUDN GX KLW]D EHWL SDUWH
KDUWX DOD H] HWD EDLH]NRWDQ ]HUWDQ  HUDEDNLW]HNR RUGXDQ )XQWVH]NRD GD ER
URQGDWH]NR L]DHUD KRUL 12/(*$ RVRDQ (NLPHQDUHQ [HGHD SDUWH KDUW]HNR
HJLWXUD DKRONXODULW]D WHNQLNRD HWD GLUXODJXQW]D 6DLODN MDUW]HQ GX +RUWLN DX
UUHUDRUGHDHVNRODUHQHWDEHUWDNRKDLQEDWLUDNDVOHVDLDWXUHQMDUGXQDUHQIUXLWX
GD XUWHULN XUWHNR VDLRD ,NDVWHW[HHQD LUDNDVOHHQD HWD KDODNR QHXUUL EDWHDQ
LNDVOHHQDEHUDLHQD

6. irudia. Eskola-antzerkigintza.
Urtero zenbat ikastetxe

8. irudia. Eskola-kantagintza.
Urtero zenbat ikastetxe

7 irudia. Eskola-bertsogintza.
Urtero zenbat ikastetxe

9. irudia. Eskola-irratigintza.
Urtero zenbat ikastetxe
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10. irudia. Eskola-kontalaritza.
Urtero zenbat ikastetxe

11. irudia. Euskal Idazleak Eskolara.
Urtero zenbat emanaldi

(NLPHQ KRULHN GHQHN HGR JHKLHQHN LNDVOHHQ PLQW]DMDUGXQD LQGDUW]HD
GXWH [HGH PLQW]DMDUGXQD HWD KRUUHQ ELGH] PLQW]DPHQD EHUD $KR]NR MDUGX
QD] JDLQHUD LGD]PHQLUDNXUPHQDN HUH ODQGX HJLQ EHKDU GLUD RUGHD ELKDU
HW]LNR JD]WHHN ]X]HQ HWD HUUD] HJLQJR EDGXWH HXVNDUD] %HKDUUL]DQ KRUL NRQ
WXDQ L]DQLN Urruzuno eta Barriola VDULDN HUDWX ]LUHQ EDWHWLN (,( Euskal
Idazleak Eskolara SURJUDPDUHNLNRODQNLGHW]DVRUWX]HQEHVWHWLND]NHQSXQWX
KRQLGDJRNLRQH]LUXGLDNHPDWHQGX EIEHNLPHQDUHQEHUUL
0LQW]DMDUGXQDHWDPLQW]DPHQDLGD]ODQJLQW]DHWDMHQGDXUUHNRLUDNXUELGH
DN ODQW]HQ GLUD KRUWD] EHUDULD] HWD OX]H]DEDO 12/(*$ HWD 8/,%$55, EL
GH] ,UXGL KRULHWDQ LNXVWHQ GHQH] DVNL ]DEDOD GD HVNROHQ MDUGXQD ]DEDOD NR
SXUX]HWDNURQRORJLDULGDJRNLRQH]DVSDOGLKDVLD-DUGXQKRULHJLWXUDWXQDKLULN
8/,%$55, SURJUDPD HUDWX ]XHQ 6DLODN  LNDVWXUWHDQ +H]NXQW]DSUR
LHNWXD] HWD FXUULFXOXPSURLHNWXD] JDLQHUD KL]NXQW]DSURLHNWXD L]DWHD RQ GXWH
LNDVWHW[HHN +RUL EDNDUULN H] KL]NXQW]DSURLHNWX KRUUHQ EDUUXDQ KL]NXQW]D
QRUPDONXQW]DNR SURLHNWXD HUDW]HD PHVHGHJDUUL GD LNDVOHHQ HXVNDU]NR PLQ
W]DMDUGXQD HWD LNVWHW[H ODQJLURHXVNDOGXQD LQGDUWX QDKL EDGLUD ((1 OHJHDN
GLRHQ PRGXDQ ,NXVSHJL KRUL GX 8/,%$55, SURJUDPDN DELDEXUX ,NDVWHW[H
DVNRUHQ DVPR HWD MDUGXQ SDUWLNXODU ]HQD KRUUHOD DJHULNR [HGH DPDQNRPXQ
ELKXUWXGX8/,%$55,N
$XUUHNR12/(*$HNLPHQJX]WLDNEH]DODERURQGDWH]NRDGD8/,%$55,
($(NR LNDVWHW[H JX]WLHN GXWH EHUWDQ VDUW]HNR DXNHUD KDUWDUDNR EDOGLQW]D RL
QDUUL]NREDW]XNEHWH]JHUR%HUDLHNHUDEDNLW]HQGXWHRUGHDEHWLHUH8/,%$
55,Q SDUWH KDUWX DOD H] %HUWDQ SDUWH KDUW]HQ GXWHQ LNDVWHW[HHN KL]NXQW]D
QRUPDONXQW]DNR DUGXUDGXQ WHNQLNR EDQD GXWH WHRULDQ SUDNWLNDQ H] EHWL 
RUGXOLEHUD]LRMDNLQDGXHQDNDVXEDW]XHWDQDVWHDQKLUXRUGXEHVWHHWDQVHLHWD
DVNRWDQ JHKLHQHWDQ EHGHUDW]L %DLWD +L]NXQW]D 1RUPDONXQW]DNR EDW]RUGHD
HUH LNDVWHW[H EDNRLW]DN ©EHUH QHXUULNRª SODQD HJLWHNR DXNHUD HPDWHQ GXHQD
2QGRNR LUXGLDN HWD ]HQEDNL]HUUHQGDN DGLHUD]WHQ GLJXWH ]HQEDW LNDVWHW[HN
8/,%$55, SURJUDPDDQ SDUWH KDUW]HQ GXHQ  LNDVWXUWHDQ KDVL HWD
HJXQJRHJXQHUDDUWH
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12. irudia. ULIBARRI programan urtero zenbat ikastetxe

,NXVWHQ GHQH] JRUDQW] MRDQ GD RUR KDU LNDVWHW[HNRSXUXD  LNDVWHW[H
KDVL ]LUHQ 8/,%$55,Q  NXUWVRDQ VDLDNXQW]D PRGXDQ HWD IRUPD
HJRQNRU]DEDOGXD L]DQ GX WLN DXUUHUD *X]WLUD  LNDVWHW[H ELOGX
]LUHQ DQ 8/,%$55,UD HWD  KXUUHQJRDQ 8UWHVRUWD EDWHDQ NRSX
UXDNEHUHKRUUHWDQLUDXQ]XHQ6DLODNH]EDLW]XHQGHLDOGLEHUULULNHJLQ%HUUL
UR DXNHUD HPDQ ]HQHDQ RUDLQ GHOD KLUX]SDX XUWH JRUD HJLQ ]XHQ NRSXUXDN
EHUULURLNDVWHW[HONKDUW]HQGXSDUWHJDXUHJXQ8/,%$55,SURJUDPDQ
12/(*$ HWD 8/,%$55, SURJUDPHN QDEDUPHQ ODJXQGX GXWH HVNRODJLURD
HXVNDOGXQW]HNRELGHDNLQGDUW]HQ=HQEDNL[RLOEDW]XNDVNLL]DQOLWH]NHHVDWHQ
DULJDUHQDUHQ]DEDOHURD]MDEHW]HNRLNDVWHW[HWLNJRUDGDELO8/,%$55,Q
 LUDNDVOH HWD  LNDVOHWLN JRUD $SOLND]LR ]DEDOHNR HNLPHQD] DUL
JDUD KRUWD]
'LRJXQD]NHQLN+H]NXQW]DDGPLQLVWUD]LRDUHQEHUDUHQHXVNDOGXQW]HDHUH
MRPXJD L]DQ GXHOD 12/(*$ SURJUDPDN KDVLHUDWLN EHUHWLN $XUUHUDJR D]DO
GXNRGDODEXUODEXUDORUKRUUHWDQRUDLQDUWH]HUORUWXGHQ

VI. EREDUEN BILAKAERA: IKASLE-KOPURUAK
/HJHDEHWHW]HNR]HUQHXUULKDUWXGLUHQD]WHUWXGDDXUUHNRDWDOHDQ1HXUUL
KRULHQ RQGRULR] JDX]DN QROD DOGDWX GLUHQ EHJLUDWXNR GD RUDLQJRDQ +LUX HUH
GXHQ ELODNDHUD LNXVLNR GXJX KRUUHWDUDNR OHKHQLN HWD EHKLQ PHQGHODXUGHQ
KRQHWDQ ]HQEDW LNDVOHN HVWXGLDWX GXHQ HUHGX EDWHDQ HGR EHVWHDQ 3XQWX KRUUL
GDJRNLRQH]QDEDUPHQDGD%HWDEDWH]HUH'HUHGXHNL]DQGXWHQKD]NXQGHD
%HUDULD] D]WHUWXNR GD KD]NXQGH KRUL HWD $ HUHGXDUHQ JDLQEHKHUD VHLJDUUHQ
DWDOKRQHWDQ$VNLDW]HWLNKDVLEHKDUGDHUHGXHQD]WHUNHWDKRULHJLWHQXUWHULN
XUWHNR KDXUMDLRW]DN HWD LNDVOHNRSXUXDN KDUWX EHKDU GLUD NRQWXDQ OHKHQHQJR
HWDEHKLQ
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VI.1. Haur-jaiotzak eta ikasle-kopuruak
HWLNKRQDKDXUMDLRW]HQELODNDHUDEHUH]LDL]DQGX($(N$OGDNXQW]D
KDQGLDN JHUWDWX GLUD DORU KRUUHWDQ HWD DOGDNXQW]D KRULHN RVR JDUUDQW]LWVXDN
JHUWDWX GLUD HVNRODPXQGXDUHQ ELODNDHUDQ +DXUMDLRW]HL GDJRNLHQH] MDLWVLHUD
KDQGLD EL]L L]DQ GX ($(N RUR KDU WLN DXUUHUD LD KRJHL XUWH] ,NDVOH
NRSXUXDNKRULGHODHWDQDEDUPHQMDLWVLL]DQGLUD($(NRLNDWHW[HHWDQ/HKHQ
LUXGLDQJDUELLNXVWHQGHQH]D WDUWHDQMDLRW]DNRSXUXKDQGLDNL]DQ
]LUHQ($(QXUWHDQKDXULQJXUXE WLNLQJXUXUDDUWHMDLRW]D
NRSXUXHNHWHQJDEHNRJDLQEHKHUDL]DQ]XWHQ¬  XQHULNDSDOHQHDQWLN
EHKHUD LELOL ]LUHQ MDLRW]DNRSXUXDN F  WLN KRQD D]NHQLN MDLWVLHUD KRUL
LQEHUWLWXHJLQGD]HUW[REDLWHWDLQGDUEHUULW]HHGREXUXMDVRW]HDSDOEDWJHUWDWX
GDD]NHQXUWHRWDQ¬  

13. irudia. Jaiotza-kopuruak EAEn, 1970-2005

¬   +RJHL XUWH HVNDVHNR HSHDQ KDXUMDLRW]HQ MDLWVLHUD KRUUHN L]DQGDNR WDPDLQD] HWD ODV
WHUUD] EHKDU EH]DOD MDEHW]HNR JRJRDQ L]DQ WLN UD ELWDUWHDQ MDLRW]DNRSXUXD  MDLWVL
]HOD($(Q KRWV MDLRW]DWLNUD 
¬   $W]HUULNR HWRUNLQHQ EHUWDUDW]H ]DEDODN HUDJLQD L]DQ GX HUDJLQ KRUL EL]LDJRD GD
RUDLQJR]HVNRODW]HGDWXHWDQD]NHQXUWHRWDNRMDLRW]DGDWXHQJRUDQ]NRDQEDLQR%DGDJRPRWLERULN
D]NHQLN KHPHQGLN XUWH JXW[LUD MDLRW]DGDWXHQ NXUEDN EHUULUR EHKHUD HJLQJR GXHOD DXUUHLNXVWHNR
%DLQDH]GDJDX]DVHJXUXDDW]HUULNRHWRUNLQHQIHQRPHQRDNIDNWRUHEHUULDHUDQVWHQGXSDQRUDPD
GHPRJUDILNRDQKRUUH]D]JDLQHUDEHUWDQMDLRWDNRHPDNXPHHQXJDONRUWDVXQWDVDNJRUDHJLQGH]D
NHEHUH]
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14. irudia. Ikasle-kopuruak EAEn, 1982-83 tik 2007-08ra

*HUR HWD KDXU JXW[LDJR MDLR L]DQ GHQH] GHQERUDWDUWH OX]HDQ HUDJLQ ]X]HQD
L]DQ GX KRUUHN ($(NR HVNROHWDQ EDL HVNROD SXEOLNRHWDQ HWD EDL SULEDWXHWDQ
+DLQEDW XUWH] LNDVOHNRSXUXDN PXUUL]WX] MRDQ L]DQ GLUD¬   8QLEHUWVLWDWHUDDU
WHNR LNDVPDLOD JX]WLHWDQ XUWHULN XUWH LELOL GLUHQ LNDVOHNRSXUXDN  LUXGLDQ LNXV
GDLWH]NH)XQWVH]NRRQGRULRDQDEDUPHQDL]DQGDWLNUDELWDUWHDQ
XQLEHUWVLWDWHDXUUHNRLNDVOHULDLQJXUXJXW[LWXL]DQGD($(Q$]NHQXUWHHWDQ
WLN KRQD EHUH]LNL LNDVWHW[HHN HXWVL HJLQ GLRWH PDWULNXODNRSXUXDUL HWD ]HQ
EDLWHWDQ LNDVOHNRSXUXHN JRUD HJLQ GXWH ]HUW[REDLW¬   2QGRULR QDJXVLD GHQD
GHQRVRDUJLDL]DQGDJHURHWDLNDVOHJXW[LDJRNRLUDNDVVLVWHPDL]DQGD($(NRD
RUR KDU D]NHQ PHQGHODXUGHQHDQ (UDJLQ VHQGRD L]DQ GX NRQWUDN]LRKHUWVLW]H
KRUUHNEHVWHODNRKDLQEDWIDNWRUHWDQ%DLWDHUHGXHQELODNDHUDQHUH

VI.2. Ereduen bilakaera, oro har
/HJHHNHWDJDLQHUDNRDUDX]NRHUDEDNLHNILQNDWXDGXWHQPDUNRQDJXVLKRUL
H]LQL]DQGDKDVLHUDQHVDQGDNRPRWLERHQJDWLNNROSHDQHWDEDWEDWHDQKH]XUPD
PLWX 3DXVR] SDXVR JHUWDWX GLUD DOGDNHWDN /HJHHN EHUDLHN WUDQVIRUPD]LRDOGL
EDWHQ EHKDUUD DOGDUULNDWX ]XWHQ¬   HWD WUDQWVL]LRELGH HWHQJDEHDQ MDUGXQ GX
¬   7[RVWHQ KRQHQ  HUDQVNLQDN HPDWHQ GX VDUH ELHWDNR LNDVOHNRSXUXHQ ELODNDHUDUHQ
EHUUL
¬   (]JRLPDLOHWDQ%DW[LOHUJRDHWD/DQELGH+H]LNHWDOHKHQDJRNRMDLRW]DMRHUHQ]RUGXQ
EDLWLUDJDXUHJXQ EDLQD EDL +DXU +H]NXQW]DQHWD /HKHQ+H]NXQW]DQ
¬   $UJLDN GLUD DOGH KRUUHWDWLN EDL (XVNDUDUHQ (UDELOHUD 1RUPDOW]HNR NR 2LQDUUL
/HJHD HWD EDL EHUH]LNL NR (OHELWDVXQGHNUHWXD HWD (OHELWDVXQDJLQGXD 3DXVR] SDXVRNR
DSOLND]LRELGHD PDUNDWX ]XWHQ EDWDN HWD EHVWHHN HWD SDXVR] SDXVRNR ELGH KRUL DUDX ELKXUWX GD
RURKDURUGXWLNKRQDNR LELOHUDQ
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RURKDUXUWHULNXUWHHWDPDLOD]PDLOD($(NRLUDNDVVLVWHPDRVRDN2LQDUUL]NR
]HQEDNLDNHVNDLQW]HD]JDLQHUDNRDGURWDXODVLQWHWLNRHWDQHPDQLNGDWRUELODNDHUD
KRUUHQD]DOSHQD¬  (VDQEH]DODXQLEHUWVLWDWHDXUUHNRLNDVPDLODJX]WLDNKLUX
/XUUDOGHDNHWDELLNDVWHW[HPRWDN SXEOLNRHWDSULEDWX ELOW]HQGLUDDWDOKRQHWDQ
HPDLW]DJOREDODND]DOGX]$XUUHUDJRHPDQJRGLUDGDWX[HKHDJRDNLUDNDVPDLOD
NDLNDVWHW[HPRWDNDHGROXUUDOGHND*DWR]HQEHUD]LNXVSHJLJOREDOKRUUHWDUD
,NDVOHNRSXUXHL GDJRNLHQH] ]HU ELODNDHUD L]DQ GXWH $ % HWD ' HUHGXHN
($(NR XQLEHUWVLWDWH DXUUHNR LNDVPDLOD JX]WLDN HWD LNDVWHW[H PRWD JX]WLDN NRQ
WXDQ KDUWXWD¬  " 2QGRNR EL LUXGLHN DN HWD DN  HPDWHQ GXWH ELODNDHUD
JOREDOKRUUHQEHUUL¬  /HKHQHQJRLUXGLDN($(NRXQEHUWVLWDWHDXUUHNRLNDVOH
NRSXUXHQELODNDHUDD]DOW]HQGX%LJDUUHQDNEHUUL]ELODNDHUDSRUW]HQWXDOD

15. irudia. Ereduen bilakaera globala (maila guztiak: HH, LMH, DBH, BATX eta LH).
Zenbaki absolutuak, «X eredua» barne
¬   2KDUW[RUHQEDWHGREHVWHHJLQJRGXJXGDWXDNHPDWHQKDVLDXUUHWLNRQGRNRWDXODNRDGUR
DNHUUD]DJRXOHUWXDKDOL]DWHNR+RQDNRRKDUKDXHNEHVWHDNEHVWHNRQWXDQKDUW]HDNRPHQLGD
D  +DVLHUD EDWHDQ LNDVWHW[H JHKLHQHWDQ HXVNDUDN H] ]XHQ LQRODNR SUHVHQW]LDULN H] HWD
DVLJQDWXUDJLVDHUH +DVLHUDNRHJRHUDKDULQRODEDLWGHVNULEDW]HNR;©HUHGXDªHVDQL]DQ
]DLRDVSDOGLW[RGDQLNHWDKDOD[HHVDQJR ]DLRKHPHQ HUH
E  7[RVWHQ KRQHQ DVPR QDJXVLD H] GD HVNRODPXQGXNR HVWDWLVWLNDGDWXDN HPDWHD HUHGXHQ
LQJXUXNR JRJRHWDODQD HVNDLQW]HD EDL]LN +RUL GHODHWD KHPHQ DXUNH]WHQ GLUHQ GDWXDN
KDQGLN HGR KHPHQGLN MDVR HWD ODQ KRQHWDUDNR HJRNLWXDN L]DQ GLUD /LWHNHHQD GD EHUH
L]DHUD KRUL GHODHWD KHPHQ HVNDLQLNR GHQ ]HQEDLW GDWX HVWDWLVWLND RIL]LDO HWD ]HKDW]
RVRHNLQ EDW H] HWRUW]HD +DOD JHUWDWXNR EDOLW] EDUNDPHQD HVNDW]HD] JDLQHUD GDWX RIL
]LDOHWDUDELGHUDWXQDKL JHQXNH LUDNXUOHD
¬   'DWXHVWDWLVWLNRHLGDJRNLHQH]©+DXU+H]NXQW]D ++ HWD/HKHQ0DLODNR+H]NXQW]D
/0+  VDUW]HQ GLUD EDWHWLN %LJDUUHQ +H]NXQW]DUL GDJRNLRQH] EHVWDOGH 'HUULJRUUH]NR %LJDUUHQ
+H]NXQW]D '%+ %DW[LOHUJRDHWD/DQELGH+H]LNHWDNR3UHVWDNXQW]D=LNORDNKDUWXGLUDNRQWXDQ
+RUUH]D]JDLQHUDEDLKHUULLNDVWHW[HHWDNRHWDEDLLNDVWHW[HSULEDWXHWDNRLNDVOHNRSXUXDNEDWHUDWX
GLUDLUXGLKRULHWDQ
¬   %LODNDHUDKRUUHQGDWXQXPHULNR]HKDW]DNMDVRQDKLGLWXHQDNW[RVWHQDUHQHUDQVNL
QHUDMRGH]DNH

(86.$5$5(1 /(*($. +2*(,7$ %267 857(  0LNHO =DOELGH



16. irudia. Ereduen mende-laurdeneko bilakaera portzentuala (maila guztiak: HH,
LMH, DBH, BATX eta LH). Portzentajeak, «X eredua» barne

$ HWD©;ª HUHGXDQ]HELOW]DQLNDVOHJX]WLHQDQ((1OHJHD
LQGDUUHDQ MDUUL ]HQHDQ 2UDLQ KDQGLN  XUWHUD $ HUHGXNR LNDVOHDN  LQ
JXUXDQGDELOW]D(XVNDOHUHGXDKXOHQHN LNDVOHHUGDOGXQDNHXVNDOGXQW]HNRHWD
HXVNDOGXQDN DOIDEHWDW]HNR DKDOPHQ PXJDWXHQD GXWHQHN  DW]HUD HJLQ GXWH EH
UD] HWD HUHGX LQGDUWVXHQHN DXUUHUD¬   %LGH EDWH] ; ©HUHGXDª GHVDJHUWX
HJLQ GD LD OHJHDN EHJL] MRWDNR VDOEXHVSHQNDVXHWDQ EDNDUULN DSOLNDW]HQ
GD¬  $HUHGXDKDVLHUDEDWHDQ ;HUHGXNRLNDVOHHQNRQWXUDEHVWHDNEHVWH 
DVNRKD]LHWDKHJHPRQLNRDELKXUWXRQGRUHQDW]HUDNDGRDHWHQJDEH%HUHGX
DN DXUUHUD HJLQ ]XHQ NR KDPDUNDGDQ HWD  LQJXUXWLN KRQD DXUUHNR KD
PDUNDGDQ HVNXUDWXWDNR KHGDSHQPDLODUL HXWVL HJLQ GLR ' HUHGXDN D]NHQLN
LJRHUD QDEDUPHQD L]DQ GX XUWHULN XUWH D]NHQ XUWHRWDQ EHUD GD HUHGXULN DXNH
UDWXHQDHWDEHUHLQSODQWD]LRD]DEDOGX]GRDXUWHWLNXUWHUD
)XQWVH]NRGDWXDNGLUDKRULHN((1OHJHDUHQKH]NXQW]DPXQGXNRJDUDSH
QDJDQRUD]HEDOXDWXQDKLEDGD(]GLUDNRQWXDQKDUWXEHKDUUHNRGDWXEDNDUUDN
LQROD HUH (UHGXHN JDUDSHQHUULWPR GLIHUHQWHDN L]DQ GLWX]WH LUDNDVPDLOD GHV
EHUGLQHWDQ HVNRODVDUH ELHWDQ HWD OXUUDOGH EDNRLW]HDQ¬   HWD KRUL H] GXWH
¬   NRD]NHQGDWXHQDUDEHUD$JHKL©;ªHUHGXHQSUHVHQW]LDWRWDODNRDGD
¬   +RU HUH EDOHJRNH RUGHD ]HU PDWL]DWXULN /DQELGH +H]LNHWDNR $ HWD ' HUHGXDN H]
GLUD H] $ HWD H] ' KLW]H] KLW] KDUWXULN /+NR $ HUHGXD ; HUHGXD GD SUDNWLNDQ HWD DQW]HNRD
EDLQDMXVWXNRQWUDNRD JHUWDW]HQGD'HUHGXDUHNLQ7UDGL]LR]NRGHLWXUDELGHDULHXVWHQ]DLRKHPHQ
RUGHDJDX]DNJHKLDJR H] QDKDVWHNR
¬   +XUUHQJR RUULHWDQ [HKHDJR D]WHUWXNR GLUD KXWVXQH KRULHN DUJLW]H DOGHUD OHKHQGDEL]L
/HKHQ+H]NXQW]DUHQHJRHUDD]DOGXNRGDHWD%LJDUUHQ+H]NXQW]DUHQDJHUR,UDNDVPDLODEDNRLW]HDQ
JDLQHUDEHUHL]D]WHUWXNRGLUDKHUULLNDVWHW[HHQDORUUDEDWHWLNHWDLNDVWHW[HSULEDWXHQDEHVWHWLN
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LUXGL ELRN D]DOW]HQ 0XJD KRULHN HWD EHVWH ]HQEDLW NRQWXDQ L]DQLN HUH ((1
OHJHDNKH]NXQW]DPXQGXDQHWDPHQGHODXUGHQKRQHWDQL]DQGXHQJDUDSHQDUHQ
DGLHUD]OHDUJLHQHWDNRDNGLUD

VI.3. Ereduen bilakaera Haur Hezkuntzan (HH) eta Lehen Hezkuntzan
(LMH)
WLNUDGRDQPHQGHODXUGHQHDQ+DXU+H]NXQW]DNR KDVLH
UDQ (VNRODXUUHNR  HWD /HKHQ +H]NXQW]DNR KDVLHUDQ 2+2NR  LNDVOHDN ]HU
HUHGXWDQ LELOL GLUHQ D]DOGXNR GD DWDO KRQHWDQ +DXU +H]NXQW]DQ HWD /HKHQ
0DLODNR+H]NXQW]DQLQRQEDLQREL]NRUUDJRDL]DQGDHUHGXHQELODNDHUD¬  
%L HUDWDUD LNXVLNR GXJX ELODNDHUD KRUL ]HQEDNL DEVROXWXHWDQ EDWHWLN HWD SRU
W]HQWXDONLEHVWHWLN

17. irudia. Ereduen bilakaera EAEko HHn eta LMHn (hasieran EAn eta OHOn),
zenbaki absolutuetan

¬   *DX]DEDWNRQWXDQL]DQEHKDUGDKDOHUHHUHGXHNLUDNDVPDLODMDNLQEDWHDQL]DQGXWHQ
ELODNDHUD]KLW]HJLWHUDNRDQLUDNDVPDLODEDWHQJDXUNRKHGDGXUDHWDRUDLQGHODKRJHLWDERVWXUWHNRD
H] GDWR] EHWL EDW /HKHQJR 2+2 HWD RUDLQJR /0+ H] GLUD XUWH NRSXUX EHUHNRDN  LNDV
WXUWHDQDPDLWX]HQ2+2NR0DLODXUWHUDDUWHLULVWHQ]HQ2+2+XUUHQJRLNDVWXUWHWLNDXUUH
UD /HKHQ +H]NXQW]DN /0+N EL LNDVWXUWH JXW[LDJR GLWX OHKHQJR 2+2NR D]NHQ EL NXUWVRHWDNR
LNDVOHDN %LJDUUHQ +H]NXQW]DUD NRQNUHWXNL '%+UD  SDVDWX GLUHODNR +DQGLN KRQDNR LNDVWXUWHDN
H]GLUDDOGDNHWDKRULGHODPHGLRHUDEDWNRQSDUDJDUULDN%HUGLQJHUWDW]HQGDOHKHQJRHWDRUDLQJR
%DW[LOHUJRDUHNLQXUWHNRSXUX]H] GLUD JDX]DEHUD
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18. irudia. Ereduen bilakaera portzentuala EAEko HHn eta LMHn
(hasieran EAn eta OHOn).

*RLNRELLUXGLRWDWLNRQGRULRQDJXVLKDXHNDWHUDOLWH]NH
D  UDDUWHMDXQHWDMDEHL]DQGDNR;©HUHGXDªGHVDJHUWXHJLQ]HQLD
NRKDPDUNDGDUHQKDVLHUDQ'HVDJHUW]HSUR]HVXDDELDWXD]HJRHQ((1
OHJHD NDOHUDWX DXUUHWLN 8UWH JXW[LUHQ EXUXDQ HWRUUL ]HQ HJXQJR VDO
EXHVSHQHJRHUDUD((1OHJHDUHQHWDNRGHNUHWXDJLQGXHQLOGRWLN
E  $ HUHGXDN KD]NXQGH RKDUJDUULD L]DQ ]XHQ NR KDPDUNDGDUHQ KDVLH
UDQ((1NDOHUDWXDXUUHWLNDSOLNDW]HQKDVLD]HJRHQHWDXUWH
UD DUWH JRJRU KD]L ]HQ EDL NRSXUX] HWD EDL SRUW]HQWDMH] UD
DUWHKD]WHQMDUUDLWX]XHQSRUW]HQWDMH]H]RUGHDNRSXUX]¬  2UGXWLN
KRQDMDLWVLHUDHWHQJDEHDL]DQGX$HUHGXDN¬  
F  %HWD'HUHGXDNEHUHDXUUHWLNGLWXJDXUHJXQ¬  %LHUHGXKRULHWDQ
GDJRNXUWVRKRQHWDQ++NRHWD/0+NRLNDVOHJX]WLHQ©;ªHWD
$ HUHGXDN HONDU KDUWXULN H] GLUD  HUD LULVWHQ ($(NR +DXU HWD
/HKHQ+H]NXQW]DQ
¬   % HWD ' HUHGXHQ EDWXUD EDLQR KDQGLDJRD L]DWHQ MDUUDLWX ]XHQ $ HUHGXDN NR LD
KDPDUNDGDRVRDQ
¬    LNDVWXUWHDQ XW]L ]LRQ EHVWH EL HUHGXHQ EDWXUD EDLQR KDQGLDJRD L]DWHDUL HWD
NRLNDVWXUWHDQLUDNDVWHUHGXULNKDQGLHQDL]DWHDUL
¬   ' HUHGXDN DVSDOGL KDUWX ]LRQ $ HUHGXDUL DXUUHD LNDVOHNRSXUX] % HUHGXD DOGL]
DXUWHQMDUULGDOHKHQHQJR]$ HUHGXDUHQDXUUHWLN
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G %
  HUHGXD QDEDUPHQ KD]L ]HQ XUWH] XUWH OHKHQHQJR KDPDU EDW XUWH
DQ¬  =HQEDNLDEVROXWXHWDQL]DQ]XHQ%HUHGXDNSXQWX
ULN DOWXHQD XUWH KDUWDQ LD  LNDVOH DULWX ]LUHQ HUHGX KRUUHWDQ
+DQGLNDXUUHUD%HUHGXDNEHKHUDHJLQGXLNDVOHNRSXUXWDQ3RUW]HQ
WDMHDULHXWVLHJLQGLRKDOHUH++HWD/0+NRLNDVOHHQ%HUHGX
DQGDELOLNDVWXUWHDQ
'HUHGXDD]NHQLNHWHQJDEHKD]LGD+D]NXQGHQDEDUPHQDL]DQGXXUWH]
XUWH EDL SRUW]HQWDMH] HWD EDL ]HQEDNL DEVROXWXHWDQ¬   $OGDNHWDMRHUD KRUL
H] GD JDLQHUD DPDLWX¬   2UDLQJR MRHUDN EHUH KRUUHWDQ LUDXQJR EDOX '
HUHGXDNJRUDQW]HJLQJROXNHKXUUHQJRXUWHRWDQ¬  $XUUHUDJR9,DWDOHDQ
HPDWHQGDHUHGXJDUDSHQDUHQL]DHUDGLQDPLNRKRUUHQEHUUL
$OGDNHWDRKDUJDUULDGDJRLNRKRUL$VNLDOGDNHWDEL]NRUUDLUDNDVVLVWHPD
JHKLHQDN HJLWXUD]NR KDLQEDW DUUD]RLUHQJDWLN JHOGR VDPDUUDN L]DQ RKL GLUHOD
NRQWXDQKDUW]HQEDGD
HH eta LMHko bilakaera, sektoreka
++ HWD /0+ EHUH RVRDQ KDUWX GXJX RUDLQ DUWH -DNLQ EDGDNLJX RUGHD
HJRHUDH]GHODXQLIRUPHDLNDVWHW[HSXEOLNRHQHWDSULEDWXHQDUWHDQEDGDDOGH
ULNOXUUDOGHEDWHWLNEHVWHUDHUHEDL(JLQGH]DJXQXQHEDWH]VHNWRUHHQDUWHNR
NRQSDUD]LRD ,NXV GLW]DJXQ KRUUHWDUDNR KXUUHQJR EL LUXGLDN HUHGXHN ++NR
HWD /0+NR KHUULLNDVWHW[HHWDQ L]DQ GXWHQ ELODNDHUD DGLHUD]WHQ GD EDWHDQ HWD
LNDVWHW[HSULEDWXHWDQL]DQGDNRDEHVWHDQ¬  

¬   LNDVOHJX]WLHQ RVDW]HQ]XHQ % HUHGXDNDQ DQ DOGL]
¬   (VNRODXUUHNRHWD2+2NRLNDVOHJX]WLHQRVDW]HQ]XHQDQ+DXU+H]NXQ
W]DNRHWD/0+NRLNDVOHJX]WLHQ'HUHGXNRDN]LUHQDQLNDVWXUWHDQEHUUL]
++NR HWD /0+NR LNDVOH JX]WLHQ   SDVDW[R ' HUHGXDQ GDELO =HQEDNL DEVROXWXHWDQ HUH ELOD
NDHUD KDLQ QDEDUPHQD H] L]DQ DUUHQ HWHQJDEHNR KD]NXQGHD L]DQ GX ' HUHGXDN DQ
($2+2NR LNDVOH DUL ]LUHQ ' HUHGXDQ DQ  LNDVOH SDVDW[R HWD DQ
++/0+NR LNDVOH
¬   %DWHWLN ++NR GDWXDN KDUW]HQ EDGLUD HWD EHVWHWLN /0+NRDN ++NR LNDVOHHQ DUWHDQ
'HUHGXNRSRUW]HQWDMHD/0+QEDLQRKDQGLDJRDGD*DX]DEHUDJHUWDW]HQGD/0+NRHUHGXEDQD
NHWD'%+NRGDWXHNLQNRQSDUDW]HQEDGDHWDDEDU+RWVEDUQHJUDGLHQWHEDWGDJRKRUQRUPDOHDQ
'HUHGXDUHQDOGHGLKDUGXHQD
¬   2VRNRQWX]LELOLEHKDUGDKDOHUHKRUUHODNRSURJQRVLHNLQIDNWRUHDVNRNHUDJLWHQGX
JXUDVRHQ KDXWDSHQELGHDQ HWD IDNWRUH KRULHN DVNL HPDLW]D GLIHUHQWHD HPDQ GH]DNHWH NRQWHVWX
EDWHDQHGREHVWHDQ
¬   *UDILNR KRULHN RQJL XOHUW]HNR NRQWXDQ L]DQ D   LNDVWXUWHDQ ' HUHGXHWDQ
JHUWDWXWDNRRKL]NDQSRNRKD]NXQW]DKDLQEDWLNDVWRODSXEOLILNDW]HDUL]RU]DLRE LNDVWXU
WHWLNDXUUHUDELNXUWVRJXW[LDJR]HQEDW]HQGLUDOHKHQ2+2NRD]NHQELXUWHDN]LUHQDNRUDLQ'%+UD
SDVDWXGLUHODNR
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19. irudia. Ereduen bilakaera EAEko
HHn eta LMHn: sektore publikoa

20. irudia. Ereduen bilakaera EAEko
HHn eta LMHn: sektore pribatua

2QGRULRD QDEDUPHQD GD DVNL ELODNDHUD GLIHUHQWHD L]DQ GXWH HUHGXHN
VHNWRUH SXEOLNRDQ HWD SULEDWXDQ ++ HWD /0+ PDLOHL GDJRNLHQH] GLIHUHQW]LD
KDXHNEHGHUHQNRQWXDQL]DWHNRDNGLUD
D  'HUHGXDOHKHQDJR]DEDOGX]HQKHUULLNDVWHW[HHWDQSULEDWXHWDQEDLQR
$]NHQKDXHWDQ'HUHGXDW[LNLDHWDDVNLHJRQNRUUDL]DQ]HQOHKHQHQJR
KDPDU XUWHHWDQ %DWHDQ ]HLQ EHVWHDQ EDWH] HUH SULEDWXDQ  DQ
DJHULGHQMDX]LDLNDVWRODVDUHDUHQGHVDJHUW]HDNHUDJLQDGDRUGXUDDUWH
DSDUWHNR VHNWRUHD RVDW]HQ ]XWHQ LNDVWROHN HWD VHNWRUH KRUL H] GD
UDDUWHNRGDWXRWDQDJHUL 
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E  6HNWRUH ELHQ ELODNDHUD GLIHUHQWHD L]DQLN HUH $ HUHGXD DVNR PXUUL]WX
GD VHNWRUH SULEDWXDQ HUH DOGH KRUUHWDWLN NRQEHUJHQW]LD PRGXNRD
DJHULGDVHNWRUHELHQDUWHDQ
F  .RQEHUJHQW]LDKRUUHQDOGHGDJREHVWHKDXHUHVHNWRUHSXEOLNRDQ]HLQ
SULEDWXDQ'HUHGXDDULGDHWHQJDEHKD]WHQ
G  % HUHGXD ]HUW[REDLW MDLVWHQ DUL GD VHNWRUH SXEOLNRDQ HWD ]HUW[REDLW
LJRW]HQSULEDWXDQ
%LODNDHUD GLIHUHQWH KRUUHQ RLQDUULDQ GDXGHQ IDNWRUHHQ D]WHUNHWD VHULRULN
HJLQ JDEH GDJR GDNLGDQ QHXUULDQ ELVWDQ GD JL]D EDOLDELGH EHUULDN KDUW]HNR
DXNHUDGLIHUHQWHDJXUDVRHQNRQILJXUD]LRVR]LRNXOWXUDOGHVEHUGLQDHWDLUDNDVOH
HUGDOGXQDN ,5$/( ELGH] LUDNDVWRUGX EDUQHDQ  HXVNDOGXQW]HNR ,NDVWHW[H SUL
EDWXHN L]DQ GXWHQ DXNHUD PXJDWXDJRD WDUWHDQ HJRQJR GLUHOD %DLQD H] GX
]HUJDWLNIDNWRUHEDNDUUDNL]DQ

VI.4. Ereduen bilakaera Bigarren Hezkuntzan
'%+ %DW[LOHUJRD HWD /DQELGH +H]LNHWD VDUW]HQ GLUD DWDO KRQHWDQ 0DLOD
KRULHWDQHUHELODNDHUDMDNLQDL]DQGXWHHUHGXHNPHQGHODXUGHQKRQHWDQ%LOD
NDHUD GLIHUHQWHD RUGHD +DVWHNR HUHGXNRSXUXDJDWLN EHUDJDWLN '%+Q HUH
LQGDUUHDQGDXGHKLUXHUHGXDN $%HWD' EDLQDKRUWLNJRUDH]%DW[LOHUJRDQ
EL HUHGX GDXGH OHJH] $ HWD ' ¬   $]NHQLN /DQELGH +H]LNHWDQ HUH EL
HUHGXGDXGHQDJXVLNLEDLQDHUHGXKRULHQL]DHUD]RKDUMDNLQDNHJLQEHKDUGLUD
NDVXKRQHWDQ¬  *DWR]HQRUDLQKDULUD
WLN UD GRDQ PHQGHODXUGHQHDQ %LJDUUHQ +H]NXQW]DNR
LNDVOHDN '%+NRDN %DW[LOHUUHNRDN HWD /DQELGH +H]LNHWDNRDN  ]HU HUHGXWDQ
LELOLGLUHQD]DOGXNRGDDWDOKRQHWDQ+DXU+H]NXQW]DQHWD/HKHQ+H]NXQW]DQ
EDLQRDSDODJRDOGDWXGDHUHGXNRQWXD%LJDUUHQ+H]NXQW]DQ+RUHUHQDEDUPH
QD L]DQ GD RUGHD 2QGRNR LUXGLDN D]DOW]HQ GX KLUX HGR EL  HUHGXHN ($(NR
D]NHQPHQGHODXGHQHDQL]DQGXWHQELODNDHUDJOREDOD($(NRLNDVWHW[HJX]WLDN
SXEOLNRSULEDWX  HWD LUDNDVPDLOD JX]WLDN '%+%DW[LOHUJRD/DQELGH +H]L
NHWD KDUW]HQGLUDKRUNRQWXDQ

¬   3UDNWLNDQ EDGDJR KDOHUH % HUHGXDUHQ SDUHNRW]DW KDU OLWHNHHQ ©$ LQGDUWXDª (XVND
UDUHQSUHVHQW]LDDKXOVDPDUUDGDQRUPDOHDQ EDLQDH]EHWL ©$LQGDUWXDªKRUUHWDQJXW[LWDQLULVWHQ
GD%HUHGXHVWDQGDUUDUHQHUD
¬   +DVWHNR /+NR $ HUHGXD H] GD JHKLHQHWDQ $ HUHGXD ; HUHGXD HGR DQW]HNR ]HUEDLW
EDL]LN (UD EHUHDQ ' HUHGXD H] GD JHKLHQHWDQ ' HUHGXD HUGDO KL]NXQW]D HWD OLWHUDWXUD H] EDLWD
HPDWHQ EHUWDQ ©$ LQGDUWXDª LQGDUUHDQ GDJR JDLQHUD /+Q KDODNR QHXUUL EDWHDQ % HUHGXDUHQ
SDUHNRW]DWHPDQRKL GD ]HQEDLWHWDQ©$ LQGDUWXªHUHGX KRUL
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21. irudia. Ereduen bilakaera, EAEko Bigarren Hezkuntza osoan

+DXU HWD /HKHQ +H]NXQW]DQ EDLQR ELODNDHUD ODVDLD[HDJRD L]DQ GXWH HUH
GXHN %LJDUUHQ +H]NXQW]DQ (] RVR PRWHOD KDOHUH /DX RKDU HJLQ OLWH]NH
EHVWHDNEHVWHHUHGXHN%LJDUUHQ+H]NXQW]DQL]DQGDNRELODNDHUD]
D  $ HUHGXDN LQGDU KDQGLD L]DQ GX %LJDUUHQ +H]NXQW]DQ XUWH OX]H] 2UDLQ
HUH HUHGX VHQGRD GD LNDVOHNRSXUX] 'XGDULN JDEH EHUD L]DQ GD PHQGH
ODXUGHQKRQHWDNRHUHGXKHJHPRQLNRD%LJDUUHQ+H]NXQW]DQ%DGXKRUUHN
DOGH EDWHWLN EHUH EDUQHORJLND %LJDUUHQ +H]NXQW]DNR ©RUDLQJRª HUHGX
EDQDNHWD ++Q HWD /0+Q ©OHKHQª L]DQGDNRDUHQ MDUUDLSHQD GD¬  
+DVLHUDNRLNDVOHHQ;HWD$HUHGXDQ]HXGHQH]RLKDUW]XQ]DEDODL]DQ
GXDELDEXUXKDUN%LJDUUHQ+H]NXQW]DNRHUHGXELODNDHUDQ¬  
E  1DJXVL L]DQ DUUHQ EHKHUDNR ELGHD KDUWX ]XHQ $ HUHGXDN DVSDOGL %L
JDUUHQ +H]NXQW]DQ HUH ' HUHGXDN JRUD HJLQ GX DOGL] HWHQJDEH
PHQGHODXUGHQ RVRDQ DQ JXW[LJDWLN EDGD HUH ' HUHGXDN
JDLQGLWXHJLQGX$HUHGXDLNDVOHNRSXUX]
F  % HUHGXDN SUHVHQW]LD QXPHULNR PXJDWXD GX %LJDUUHQ +H]NXQW]DQ
++QHWD/0+QEDLQRRQGRW[R]PXJDWXDJRD%DW[LOHUJRDQHWD/DQEL
GH +H]LNHWDQ OHJH] HVLVWLW]HQ H] GHODNR GX KDLQ SUHVHQW]LD PXJDWXD
'%+QDVNL]DEDODGD%HUHGXD/0+NRJRL]LNORDQEH]DODWVXNRD
¬   6HL XUWHUHNLQ /0+Q VDUW]HQ GLUHQ LNDVOHWDOGHHQ HUHGXRVDHUD KDQGLN VHL EDW XUWHUD
LULVWHQ GD H] OHKHQDJR '%+NR OHKHQ NXUWVRUD (WD KDQGLN EHVWH ODX XUWHUD EHUD] KDPDU XUWHNR
DW]HUDSHQD]  %DW[LOHUJRUD /0+WLN '%+UDNR MDX]LDQ H] GD HUHGXDOGDNHWD KDQGLULN JHUWDW]HQ
RUGXUDDUWHHWRUULWDNRHUHGX EHUHDQMDUUDLW]HQGXWH LNDVOHJHKLHQJHKLHQHN
¬   /0+WLN'%+UDMDUUDLSHQKDQGLDGDJRHUHGXHWDQ$OGL]'%+WLN%DW[LOHUJRUD DUHJHKLD
JR/DQELGH+H]LNHWDUD SDVDW]HDQHUHGXELUPROGDW]HRKDUJDUULDNJHUWDW]HQGLUDRUGXUDDUWH'HUHGXDQ
LELOLWDNR]HQEDLWLNDVOHNH]GX'HUHGXDQMDUUDLW]HQHWDRUGXUDDUWH%HUHGXDQLELOLWDNRLNDVOHDN'HGR
QDJXVLNL$HUHGXUDMRDQRKLGLUD%DW[LOHUJRUDHWDEHUH]LNL/DQELGH+H]LNHWDUDSDVDW]HDQ
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$OGH KRULHN RKDUJDUULDN L]DQLN HUH ++ HWD /0+NR ELODNDHUDUHQ RVR
DQW]HNRDMRHUD GXWH HUHGXHN '%+Q HWD DQW]HNRD EDLQD H] KDLQEDW  %DW[LOHU
JRDQ¬   %HVWDOGH KHPHQ HUH EDGD DOGHULN VHNWRUH SXEOLNRWLN SULEDWXUD
2QGRNRELLUXGLNRQSDUDWLERHNHPDWHQGXWHDOGHKRUUHQEHUUL

22. irudia. Ereduen bilakaera, Bigarren Hezkuntzako herri-ikastetxeetan

23. irudia. Ereduen bilakaera, Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuetan
¬   /DQELGH+H]LNHWDNRELODNDHUDD]NHQLNDVNLGLIHUHQWHDL]DQGDPHQGHODXUGHQKRQH
WDQ%HUH]LWDVXQKRULQDEDUPHQDL]DQLNHUH/DQELGH+H]LNHWDQHUHJRUDQW]DULGD'HUHGXDD]NHQ
KDPDUNDGDKRQHWDQ
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2QGRULRD QDEDUPHQD GD RUDLQJRDQ HUH DVNL ELODNDHUD GLIHUHQWHD L]DQ
GXWH HUHGXHN VHNWRUH SXEOLNRDQ HWD SULEDWXDQ %LJDUUHQ +H]NXQW]DUL GDJR
NLRQ ]HUW]HODGD EDW $ HUHGXDUHQ QDJXVLWDVXQD DQW]HNRD GD VHNWRUH ELHWDQ
(] HUDEDWHNRD RUGHD VHNWRUH SXEOLNRDQ ' HUHGXDN DXUUHD KDUWX GLR $UL
QDEDUPHQSULEDWXDQDOGL]H]+RUUH]D]JDLQHUD%HUHGXDUHQELODNDHUDDVNL
GLIHUHQWHD GD VHNWRUH ELHWDQ VHNWRUH SXEOLNRDQ PXJDWXULN GDJR SULEDWXDQ
DOGL]JRUDDULGD'HUHGXDULGDJRNLRQH]D]NHQLNVHNWRUHSXEOLNRDQEL]NRU
DUL GD JRUD SULEDWXDQ RVR DSXUND .RQWXDQ KDUW]HNR EHUHL]JDUULDN GLUD KR
ULHN JX]WLDN PHQGHODXUGHQ KRQHWDQ JHUWDWX GHQDUHQ EDODQW]H LW[XUD]NR EDW
HJLWHNRWDQ

VI.5. Eredu-banaketaren izaera dinamikoa
$OGDNHWD KDQGLD JHUWDWX GD HUHGXHQ KHGDGXUDQ XUWHHQ KDULDQ 8UWH
EHUHDQ HUH DOGH KDQGLD GDJR RUGHD LNXVL EHUUL GXJXQH] PDLOD EDWHWLN
EHVWHUDLNDVWXUWHDULGDJRNLRQHDQDGLELGH]HVNRODUDOHKHQDJRKDVL
]LUHQ LNDVOHDN GDXGH JRLPDLOHWDQ %DW[LOHUJRDQ HWD EDWH] HUH /DQELGH
+H]LNHWDQ  ,UDNDVOH HXVNDOGXQ JXW[LDJR HWD EHUD] HVNRODUD VDUW]HNR RU
GXDQ ' HUHGXNR DXNHUD W[LNLDJRD ]HJRHQ JDUDLNR LNDVOHDN GLUD KRULHN
2UGXNR DXNHUHQ LOGRWLN $ ]HQEDLWHWDQ %  HUHGXDQ KDVL ]LUHQ RUGXNR
LNDVOH DVNR HWD $ HUHGXDQ DUL GLUD RUDLQ QRUPDOHDQ %DW[LOHUJRDQ HGR
/DQELGH +H]LNHWDQ
$OGDW]HQDULGDHJRHUDKRULRUGHDHVDQEH]DOD*HURHWDPDL]DJR%HGR
EDWH]HUH'HUHGXDQHVNRODUDWXWDNRLNDVOHDNGDWR]JRLPDLODKRUUHWDUDHWD'
HUHGXD ]DEDOW]HQ DUL GD KRU HUH 2QGRNR LUXGLPXOW]RDQ OHKHQ EL LUXGLHN
/DQELGH+H]LNHWDQD]NHQKDPDUXUWHDQJHUWDWXGHQDOGDNHWDHWDXQHKRQHWDNR
HJRHUDD]DOW]HQGLJXWH(UDEHUHDQKXUUHQJRELLUXGLHNHUGLHWDEHKHPDLODNR
LNDVOHHQ DUWHDQ HUH DOGDNHWD PDUW[DQ GDJRHOD D]DOW]HQ GLJXWH ++/0+NR
LNDVOHHQ DUWHDQ SRUW]HQWDMH ]DEDODJRD GX ' HUHGXDN '%+NRHQ DUWHDQ EDLQR
2UR KDU ]HQEDW HWD LNDVOHDN JD]WHDJR L]DQ RUGDQ HWD SUHVHQW]LD W[LNLDJRD GX
$ HUHGXDN *HUWDHUD KRUUHN DSDUWHNR L]DHUD GLQDPLNRD HPDWHQ GLR ($(NR
LUDNDVNXQW]DUL ,QRODNR DOGDNHWDULN JHUWDWXNR H] EDOLW] KDVLHUDPDLOHWDQ RUDLQ
EDLQR RQGRW[R] ' HUHGX JHKLDJRNR LUDNDVNXQW]D L]DQJR OLW]DWHNH KHPHQGLN
KDPDUXUWHUD2QGRNRLUXGLPXOW]RWLNH]LQGDHVWUDSROD]LRLWVXULNDWHUDEDLQD
D]NHQ KDPDUNDGDUHQ D]DOSHQ NRQWUDVWLER KRUUHN GLQDPLND QDJXVLDUHQ QRQGLN
QRUDNRD]MDEHW]HNRDUJLELGH]HKDW]DHVNDLQW]HQGX
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24. irudi-multzoa. Ereduen bilakaera, mailaz maila. Azken hamarkadaren azalpen
kontrastiboa.

/DEXU ELOGX] DOGDNHWD RKDUJDUULD L]DQ GX ($(NR KH]NXQW]DN HVNRODKL]
NXQW]DUL GDJRNLRQH] $OGDNHWD KRUL H] GDJR EHVWDOGH DPDLWXD %HUH KRUUHWDQ
DXUUHUDMDUUDLGH]DNHRUDLQGLNHUGLHWDJRLPDLOHWDQ%HWDEDWH]HUH'HUHGXD
UL JHUR HWD OHNX ]DEDODJRD HVNDLQL] +RUL H] GD SURJQRVL VHJXUXD RUGHD 8UDN
RUDLQJRELGHWLNMRDQJREDOLUDHUHGXHQKD]NXQGHEHJHWDWLERDNQRUDQW]MRNROXNH
HQHVDWHQGLJXVRLOVRLOLNSURJQRVLKRUUHN*L]DUWHXUDNJXW[LWDQHJRQRKLGLUD
JHOGLULNRUGHDEDWHUDHGREHVWHUDPXJLW]HQGLUDVDUULDLW]LWLNHWDHUHGXHQJDUD
SHQNRQWXDPXJLPHQGXKRUUHQHPDULL]DQOLWHNHPDLODEDWHDQHGREHVWHDQ+DOD
L]DQ GD D]NHQ KRJHLWD KDPDU XUWHDQ HWD DXUUHUDQW]HDQ HUH KDOD L]DQJR GHOD
HGRWDJXW[LHQH]KDODL]DQOLWHNHHOD SHQWVDW]HDGDDUUD]RL]NRHQD
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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 neurriak, ikasmaterialen prestaera bultzatzeko zer egin den, euskararen erabilera
bultzatzeko eraman den bidea eta abar. Zein da, ordea, gaurko egoera konkretua? 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? Galdera 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 zabalduago 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 bereizkeWDJHURNRXW]LD]]HQWUDJDLWH]HQLNDVPDLOHQNRQWXDQ¬  ,NDVPDLODQDJXVLHL
¬   *RJRUD GH]DJXQ KRUUHWDUDNR EHUULUR HUH RQGRNR WDXOHWDQ HWD D]DOSHQ ODEXUUHWDQ
erabiliko ditugun siglen esanahia: HH: Haur Hezkuntza bi edo hiru urtetik sei urtera arteko
ikasleak; LMH/HKHQ 0DLODNR +H]NXQW]D VHLXUWHWLNKDPDELUDDUWHNRLNDVOHDN DBH: Derrigorrezko 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
KHGDGXUDGXWH$%HWD'HUHGXHNLNDVWXUWHDQ¬  
X
Ikasmaila

ikasleak

A
%

ikasleak

B
%

ikasleak

D
%

ikasleak

Guztira
%

ikasleak

HH

426

0,49

4.782

5,49 21.795 25,00

60.168 69,02

LMH

826

0,77

10.541

9,85 32.625 30,49

63.015 58,89 107.007

1.252

0,61

15.665

8,05 54.440 27,98 123.234 63,33 194.591

504

0,73

14.947 21,61 18.139 26,23

1.756

0,67

30.612 11,61 72.579 27,52 158.790 60,20 263.747

194

0,65

14.949 50,15

HH+LMH
DBH
HH+LMH+DBH
Batxilerra
Lanb Hezik
DBHO
GUZTIRA

390

1,31

35.556 51,41

87.171

69.156

14.275 47,89

29.808

0

0,00

20.002 76,84

697

2,68

5.333 20,49

26.032

194

0,35

34.951 62,59

1.087

1,95

19.608 35,12

55.840

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
QDJXVL % HUHGXD GDWRU KXUUHQD H] GD RUGHD ' HUHGXDUHQ HUGLUD
iristen). Azkenik, ikasleen %20 dabil A ereduan. Hori da 2007-08ko
datu-azalpen osoa. Xehetasunetara pasatuz,
E  'HUULJRUUH]NR HVNRODDOGLD DPDLWX DUWHNR LNDVPDLOHWDQ ++Q /0+Q
HWD'%+Q 'HUHGXDQGDELOKDPDULNDVOHWLNVHL  1DJXVLWDVXQ
KDQGLD GX EHUD] ' HUHGXDN GHUULJRUUH]NR HVNRODDOGLDQ KRWV EL HWD
hamasei urte arteko ikasleen artean). Bere ondoren B eredua dator:
KRU HUH H] GD 'UHQ HUGLUD LULVWHQ   (WD $ HUHGXD D]NHQLN
LQJXUXDQGDJR ]RUW]LLNDVOHWLNEDW;HUHGXDEDUQHKDUWXWD 
c) D ereduaren nagusitasuna oso deigarria da Haur Hezkuntzan eta Lehen
Hezkuntzan: bi eta hamabi urte arteko ikasle guztien ia bi heren
  ' HUHGXDQ GDELO HWD $ ;  HUHGXD H] GD HUD LULVWHQ
LNDVOHJX]WLHQKDPDUUHWLNEDWHUDHUHH] 
¬   7DXOD KRQHWDQ DUDXELGH RURNRUUHNR LUDNDVNXQW]D MDVR GD +H]NXQW]D %HUH]LD EDUQH
+H]NXQW]D%HUH]LNRGDWXDN ++/0+ D]SLWRWDOHDQHWDKRUWLNDXUUHUDNRHWDQVDUWXGLUDH]RUGHD
HHko eta LMHko lerro berezietan. Taulatik kanpora utzi da, bestalde, Helduen Hezkuntza. Zereginen Ikaskuntza, azkenik, Lanbide Heziketaren multzoan sarturik dago.
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d) Nagusitasun hori are deigarriagoa da Haur Hezkuntzan: ikasle guztien
'HUHGXDQGDELO++Q¬  $HUHGXDNEHUUL]©;ªEDUQHKDUWXrik, HHko ikasleen %6 biltzen du soilik.
e) DBHn ere nagusi da D eredua. Nagusitasun hori ez da, ordea, behePDLOHWDQ EH]DLQ QDEDUPHQD   ++NR HWD /0+NR RUDLQ GHOD
sei-zortzi urteko datuen errainu da, nolabait, gaurko DBHko egoera.
I  '%+2Q DOGL] $ HUHGXD GD JDLOHQ *XW[LJDWLN %DW[LOHUJRDQ 
$' EDLQDDVNRJDWLN/DQELGH+H]LNHWDQ $
D). Jakin badakigu, behe-mailetan orain dela hamar-hamalau urte
ageri zen egoera islatzen dela egungo Batxilergoan, D ereduari dagokionez. 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
LNDVWRODN H] GLUHQ LNDVWHW[H NRQW]HUWDWXDN¬   Kristau Eskola eta gainerakoak). Oso kontuan izan behar da hori guztia, egungo egoera eta aurrera beJLUDNRJDUDSHQELGHDSHUVSHNWLEDPLQLPREDWH]XOHUWXQDKLEDGD¬  
¬   *DUUDQW]LWVXDGDGDWXKRULHWRUNL]XQODEXUHUWDLQHQLUDJDUOH]X]HQHQD++L]DQEDLWD
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.
¬   ,NDVWHW[HSULEDWXNRQW]HUWDWXHQLNDVOHPXOW]R]DEDOHQDELOW]HQGXHQ SDUWHDKRUWD]
¬   (UHGXHQ JDLQHNR [HKHWDVXQ KDQGLDJRULN QDKL GXHQDN W[RVWHQDUHQ  HUDQVNLQHUD MR
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.
1982-83

2007-08

HH +
LMH

Ikasleak

%

X

73.404

19

1.252

A

222.744

56

B

41.270

10

1982-83

2007-08

%

DBH +
DBHO

Ikasleak

%

0,64

X

24.300

19

15.665

8,05

A

95.017

54.440

27,98

B

3.188

Ikasleak

D

58.751

15

123.234

63,33

D

Guzt

396.169

100

194.591

100

Guzt

Ikasleak

%

698

0,56

75

49.898

39,92

2

19.226

15,38

4.948

4

55.174

44,14

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:
D  +DXU+H]NXQW]DQ ++Q HWD/HKHQ+H]NXQW]DQ /0+Q RURKDU¬  
transformazio handia gertatu da 1982-83tik hona. Hasieran A ereduan
]HXGHQ LNDVOH JHKLHQDN   HWD RQGRUHQ ; HUHGXD   ]HWRUUHQ
ELHQDUWHDQ 'HWD%HUHGXHNEHVWHRVDW]HQ]XWHQELHQDUWHDQ
DGLQWDUWHKRULHWDQ2UDLQEHUUL]$HUHGXD ;HWDJX]WL D]SLWLNGDJR
eta B+D ereduak %91 baino gehixeago dira. Bada, beraz, aldea.
b) Antzeko transformazioa gertatu da DBHn eta DBHOn. Hots, gutxi
JRUDEHKHUD OHKHQJR ,UDNDVPDLOD (UWDLQHWDQ +RUUHOD $ ;  HUHGXD
%94tik %40,48 jaitsi da, B eredua %2tik %15,38ra igo eta D eredua,
azkenik, %4tik %44,14ra igo. Bada aldea, beraz, ikasmaila hauetan
¬   %L HVNRODVHNWRUHDN SXEOLNRD HWD SULEDWXD  HWD KLUX OXUUDOGHDN $UDED %L]NDLD HWUD
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 urtetik 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 Hezkuntzan, 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 helduko zaio berriro gai honi.
Gorago esan denez, bestalde, ereduen bilakaera ez da uniformea izan sektore publikoan eta pribatuan. Ikastetxe publikoetan aurrerago iritsi da D eredua.
Ikastetxe pribatuetan, aldiz, leku zabalagoa eskuratu du B ereduak. Bietan ere, A
HUHGXDDVNRPXUUL]WXGD¬  +XUUHQJRELWDXOHNHPDWHQGXWHKRUUHQEHUUL
1982-83

2007-08
%

X

60.796

31,10

A

106.403

54,42

4.522

B

19.699

10,08

13.714

4,40

78.946

81,24

D

100

97.182

100

Guz

D
Guz

8.612
195.510

Ikasleak

1982-83

Ikasleak

%

Ikasleak

2007-08
%

Ikaslea

%

X

12.608

9

1.252

1,28

4,65

A

109.572

77

11.143

11,44

14,11

B

11.113

8

40.726

41,81

8.746

6

44.288

45,47

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

'DWXKRULHNLNXVLWDJHURHWDOHNXJHKLDJRWDWLNKDVLGDHQW]XWHQ©HJLDGD
D eredua asko zabaltzen ari dela. Baina ez nolanahi: gurasoak behartu egin
dira, beren seme-alabak B eta, bereziki, D ereduko gelara bidaltzera. HorreJDWLNDULGLUDHUHGXKRULHN]DEDOW]HQª(JLDDOGDKRUL"

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.
¬   +HPHQHUHNRQWX]LELOLEHKDUGDKDVLHUDNR KRWVNR GDWXHNLQ2UDLQVHNWRre bi direnak, hiru ziren orduan: publikoa, pribatua eta ikastolak. Azken hauen osaera, urte-inguru 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
GDXGHODKRUUHWDUDNRJDXUHJXQ;9,,,PHQGHWLNKRQD GRWULQDNRQWXDDOGHEDWHUD
utzita) euskararen zokoratzea izan da eskola-munduan arau, lautatik hirutan. Gutxitan izan du euskarak eskola-hizkuntzaren statusa, eta gutxi horietan ere maizago
NRNDWXL]DQGDSDVDELGHNRKH]NXQW]DHOHELGXQDUHQDOW]RDQ KRWVtransitional bilingual 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
]DEDOW]HNR HWD EDL OHUUR EDNRLW]HDQ EDWH] HUH %Q  HXVNDUD]NR LUDNDVSRVWXDN GHILnitzerakoan. Irizpide murrizkor horrek eraginik kaleratu zen adibidez 1986ko uztailaren 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 eskubiGHDN XUUDWX ]LUHQ KDLQEDW XUWH]¬   (UHGXD KDXWDW]HNR HUDJR]SHQDN % HWD '
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, derrigorrezko ikasmailetan bereziki, euskaraz ikasteko eskubidea.
Eta gaztelaniaz ikasteko aukera? Bermatzen al da gaztelaniaz ikasteko eskubidea 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
WRSDW]HD¬   +RUWLN H]LQ RQGRULR]WD GDLWHNH MDNLQD JXUDVRHN DXNHUD KRUL L]DQ
¬   (] GXW XVWH KDOHUH HUDEDWHNR OHJHXUUDW]HULN JHUWDWX ]HQLN QRUPDOHDQ OHJHDN JDUEL
]LRHQ SDXVR] SDXVR ©SURJUHVLYDPHQWHª DSOLNDWX EHKDUUHNRD ]HOD HWD HJLQ HUH KDOD[H HJLQ ]HQ
oro har. Jakin badakigu, bestalde, lege-urratzearen kexa gutxi iritsi zela epaitegietara.
¬   =HQEDLWHN HVDQ L]DQ GX $ HUHGXD 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 kaltegarri gertatu dela, luzera begira, une batean salbamen-taula zirudikeena. Ez da egia, ordea, estratifikazio sozialaren ikuspegitik A eredua unibokoa denik. A ereduko hainbat ikastetxe, sektore
SULEDWXDQEHUH]LNL HWDVHNWRUHKRUUHWDQGDXGH$HUHGXNRLNDVWHW[HHGRLNDVOHJHKLHQDN JL]DUWHaren goi-geruzetako ikasleen bilgune da. Hots, justu marginaliaren antipodetan dauden ikasleen
bilgune. Sinplifikazioekin kontuz ibili behar da, beraz.
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ez dutenik azken mende laurdenean eta, beraz, eskola-munduan gertatu den bilakaera beren gogoz kontrakoa, goitik inposatua edo induzitua alegia, izan denik.
(]GDJRPRWLERDUJLULNKRULEDLH]WDW]HNR%DLDOGL]LQRL]D]DOGXDGXGDQH] =DObide, 1999), gauzak aski berez bere joan direla uste izateko.
Mende-laurdeneko balorazio globala gauza bat da, dena den, eta oraingo
LNDVWXUWHNR HJRHUDUHQGHVNULEDSHQ]HKDW]DEHVWHD*HURHWD]DLODJRD
da gaur egun, bere haurrarentzat A ereduko eskola nahi duten gurasoei aukera hori eskaintzea. Are zailago etxetik hurbil eskaintzea. Hasieran B eta D
HUHGXHNLQSDVDW]HQ]HQD$HUHGXDUHNLQSDVDW]HQGDRUDLQ+DXU HWDJXW[LDJR 
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
JXUDVRDN NRSXUX DGLHUD]JDUULDQ H] VDOEXHVSHQH]NR NDVX EDNDQHQ EDWHDQ  %
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 dituztela 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
HGR]HLQ HVSH]LDOLWDWH HXVNDUD] LNDVL DKDO L]DWHD H]LQWDVXQ NURQLNRD GD KRUL
zenbait gaitan aurrera egin den arren mende-laurden osoan erabat konpondu
ez dena). Beste horrenbeste gertatzen da musika-kontserbatorio eta musikaeskoletan. Batzuetan euskarazko taldea egiteko zailtasuna izan ohi da eragozpen 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, Batxilergoan eta Lanbide Heziketan ez dago inolako arazorik A ereduko ikasbidea hautatzeko: bai, aldiz LMHn eta, bereziki, Haur Hezkuntzan. Horrelako
kasuetan ez dago, jakina, erdaraz dakiten irakasleen faltarik. Gela osatu ahal
L]DWHNR KRWV $ HUHGXNR WDOGHD RVDW]HNR  ]DLOWDVXQD L]DQ RKL GD HUDJR]SHQ
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-berdintasunik. Hel diezaiogun, konparaziorako, kultura-esparruari: EAEko hiritarroi
EHUWDWLN HWD HVWDWXWLN HVNDLQW]HQ ]DLJXQ RIHUWD NXOWXUDOD HJXQNDULDVWHNDULDN
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 gutxitan lortu du EEN legeak hezkuntza-alorrean bezainbateko betetze-maila zabala. 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 dokumentaturik 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
EHUHQ JRJRNR HVNROD NRQNUHWXDQ H] HWD EHUHQ DX]RDQ HGR ]HQEDLWHWDQ  KHrrian, 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
HUHGXDNHPDLW]DDNDGHPLNRKREHDNVHJXUWDW]HQGLWXHODNRRURKDU H]KL]NXQtza 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 liteke 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 moduan 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
ODQSRVWXWDUDNR EDWH] HUH HVSDUUX SXEOLNRDQ 8GDO HWD $OGXQGL -DXUODULW]D HWD
komunikabide publiko, Osasun Zerbitzu eta irakasletza,..) sarbide-aukerak zabalGX HJLWHQ GLWXHOD HGR H]LQEHVWHNR EDOGLQW]D GHOD  LNXVLULN HWRUNL]XQSURJQRVL
horrek zera lekarke bidelagun: probableena dirudien etorkizun-eszenario horretarako 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
JHXQGHNH JL]DUWHDQ QDJXVL GLUHQ SDXWD VR]LRNXOWXUDOHWDUD PROGDW]HNR HWD HWRUkizun 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
SRODNRDHVWRQLRDJUHNRDKXQJDURDQRUYHJLHUD N ILQODQGLHUDHVORYDNRDXNUDLniera, txekoa, irlandera, servioa, albaniera, suediera, maltesa edo portugesa
LNDVWHD HVNDW]HQ GXWHQDN $VNR DOGL] LQJHOHVD )UDQW]LDWLN NDQSRUD  IUDQWVHVD
DOHPDQD HGR (VSDLQLDWLN NDQSRUD  HVSDLQLHUD LNDV GLW]DWHQ HVNDW]HQ HWD JRJRU
VDLDW]HQ GLUHQDN $]NHQ PXOW]R KRUUHWDQ H] OHKHQHQJRDQ¬   NRQW]HQWUDW]HQ
da gurasoen eta 16 urtetik gorako ikasleen eskabideen %90 baino gehiago. HoULHWDQHWDEHVWHPDLODEDWHDQPXQGXNR/:&KDQGLHWDQ¬  %HVWHKL]NXQW]HQ
kontra ez daukate ezer, guraso horiek. Espainiako gurasoei dagokienez ez dira
bereziki frankofoniaren zale, ez eta anglofilo edo germanofilo itsu. Baina hiru
hizkuntza horietako bat eskatzen dute seme-alabentzat hamarretik bederatzik edo
gehiagok. Are gehiago: eskatu-eskatu ingelesa eskatzen dute guraso gehienek
DVNRJDWLN JHKLHQHN  JHUR HWD QDEDUPHQDJR EHUHQ VHPHDODEHQW]DW +RUL HVNDtzen diote eskolari, txiki-txikitatik hainbatean, eta prest daude atzerriko egonaldiak ordaintzeko ere, poltxikoak hartarako aukera ematen dien neurrian. Horren
guztiaren oinarrian dagoena ez da ingeles hizkuntzarekiko zaletasun anglofilo
neurrigabea, oso bestelako mekanismo soziala baizik. Etorkizuneko gizartean
LQJHOHVDEHKDUUH]NRD HGRRVRNRPHQLJDUULD L]DQJRGHODXVWHGXWHJXUDVRKRULHN
eta beren seme-alabak begiz jotako etorkizun horretarako ahalik eta ongien ekiSDW]HQVDLDW]HQGLUD0HNDQLVPRKRUUHQSDUHNRDN [HGHKL]NXQW]DHXVNDUDL]DQLN 
bere pisua izan du EAEn, ene ustez, mende-laurden honetan. Etorkizuneko
(XVNDO KHUULDQ ]HKD]NLDJR ($(Q  HXVNDUD EHKDUUH]NRD HGR NRPHQLJDUULD
L]DQJR GHOD LNXVL HWD RUDLQ DUWH LNXVWHQ MDUUDLW]HQ  GX KDLQEDW JXUDVRN HWD
KRUUUHJDWLNVHPHDODEDNHOHELGXQ©RUHNDWXªELKXUW]HNRDXNHUD]DEDOHQDHVNDLQtzen 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,
EHUH LUXGL SXEOLNRDN HW[HWLNDNR KXUELOWDVXQDN HVNDLQW]D RVDJDUULDN¬  
konfiantzazko irakasle ezagunik tartean izateak, lehendikako esperientzia familiarrak edo oroitzapen pertsonalak eta, gero eta maizago, ikastetxea konfliktu-iturri ez izateak plus nabarmena ematen dio eskola bati, ereduak berak
ematen dionaz gainera. Plus partzialak dira horiek guztiak: partzialak baina
¬   /HKHQPXOW]RKRUUHWDNRKL]NXQW]DNHVNDLQLHUHH]GLUDHJLWHQQRUPDOHDQ(]GDJRKRU
kasualitaterik, gizarte-mekanismo jakinak eragindako eskaera-eskaintzen ohiko jarduera baizik.
¬   /:&Languages of Wider Communication WHUPLQRORJLDWHNQLNRDQPXQGX]DEDOHko komunikazio hizkuntza nagusiak).
¬   -DQJHODLQIRUPDWLNDDW]HUULKL]NXQW]DNLUROJXQHD

1384

EUSKERA – LII, 2007, 3

eragingarriak eta, zenbaitetan, eredua bera bezain garrantzitsuak. Plus horien
guztien baturak erabakitzen du, askotan, seme-alabak zein ikastetxetara bidaOL¬  )DPLOLDEDNRLW]DNSRQGHUD]LRLUL]SLGHEHUH]L]HJLWHQGXRVDJDLKRULHQ
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
HJLWHQGXWHRUGHDKHLQEDWHDQ¬  

VII.3. Zonalde soziolinguistikoa kontuan hartzea
Euskal Autonomia Estatutuak zera dio bere seigarren artikuluan: Autonomia Erkidegoaren amankomuneko Erakundeek, leku batetik besterako desberdintasun soziolinguistikoak kontuan izanik, hizkuntza bien erabilera garantizatuko 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
JDLWH]HQHUUD]HQHWLNOXUUDOGHDUWHNRNRQSDUD]LRWLN¬  NRLNDVWXUWHari dagozkion datuetan aldea dago eredu-banaketan, lurralde batetik besteUD¬   %DGLUXGL KRUWD] OXUUDOGH PDLODQ EHGHUHQ ]RQDOGH VR]LROLQJXLVWLNRD
kontuan hartzen dela, urterik urteko praktikan: ez espreski, baina bai praktikan.
=HQEDWHNRD GD ]RQDOGHDUHQ NDVX KRQHWDQ OXUUDOGHDUHQ  HUDJLQ KRUL"¬  
Ondoko irudiak lagungarri gerta litezke:
¬   1RUPDOHDQ ]HLQ LNDVWHW[HWDUD bidaltzen saiatu. Beren gogozkoena den ikastetxean
lekurik ez da hainbatetan izaten.
¬   %DGDJR PRWLERULN KL]NXQW]DDXNHUHQ EHQHWDNR L]DHUD VLQELRVL PRGX KRUUHWDWLN KXUbilago 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.
¬   %DGDNLJX OXUUDOGH EDNRLW]HDQ HUH %L]NDL*LSX]NRHWDQ EHUH]LNL  DOGHD GDJRHOD ]RQD
batetik bestera. Zonaldez zonaldeko azterketak oso luze joko liguke ordea: txosten honetan ezin
diogu gai horri hainbateko tarterik eskaini. Lurraldekako emaitzak aski adierazgarriak dira, gainera, zonaldeen arteko gorabeherak esplikatzeko.
¬   +LSRWHVLD GD KRUL KDOHUH H] DUJL IURJDWXWDNR HPDLW]D (VNRODPDSDUHQ DUDEHUDNR
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.
¬   NR LNDVOHNRSXUXHQ ]HQEDNL DEVROXWXDN HPDWHQ GLUD LUXGL KRULHWDQ H] SRUtzentualak.
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25. irudia. Haur Hezkuntzako ereduak,
lurraldeka
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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
GD RUR KDU ]RQDOGH VR]LROLQJXLVWLNR EDWHWLN EHVWHUDNR DOGHD¬   %HVWH KRrrenbeste 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 nagusi da gaurkoz.
c) Bizkaiko datuak eta Arabakoak ez dira, gainera, portzentualki berdinak. D ereduak pisu handiagoa du Bizkaian.
Lurralde mailatik eskualde mailara pasako bagina beste horrenbeste
ikusiko genuke: zonalde euskaldunenetan indar handiagoa du D ereduak, eta
EHVWHHWDQ DKXODJRD¬   $VNR PDWL]DWX EHKDU GD NRQWX KRUL KDOHUH HJXQJR
egoera zehatz azaldu nahi bada. Zonalde soziolinguistikoen arteko diferentzia
ahultzen ari da, gorago esan denez: orain dela gutxi arte baserri-giroan murJLOGXWD]HXGHQKHUULKHUUL[NDNDX]DWHJLHWDEDQDNDNRODQGHW[H©KLULWDUªEHUULez betetzen ari dira; industrialdeak nonahi zabaltzen ari dira, orobat, eskolagarraioaren irismena zabaltzen ari da eta bide-sareen berrikuntzak birrindu
egin ditu zonalde batzuen eta besteen arteko tarteak.
Bestetik, euskaldun asko hirietara joan da bizi izatera eta familia
euskaldun ugari dago hiriburuetan. Bilbo batean, hori dela-eta, Durangon
baino euskaldun gehiago bizi da egungo egunean. Horregatik, euskaltasunPDLODKDQGLNRHVNXDOGHDN 8URODDOGHD/HD$UWLEDLHWDE DOGHEDWHUDX]WHQ
badira zail da gaurko zonalde soziolinguistiko gehienetako mintzajardunean
Lehen bezalako bereizkuntza zorrotzik egitea. Gertaera horrek, eta elearteko nahas-ezkontzek, lehen baino ahulduago utzi dute zonalde soziolinguistikoaren orain dela ehun urte inguruko banaketa argi hura. Azkenik, eta
berritasun gisa, gero eta guraso erdaldun edo nahas-eledun gehiagok mur¬   $VNLQDEDUPHQDGDEDWHWLNEHVWHUDNRDOGHHQPXUUL]WDSHQKRULNRQSDUDWXHVDWHEDWHUDNRHNRHWDHNRGDWXRIL]LDODNVR]LROLQJXLVWLNDPDSDNRDN=RQDOGH EDWH]HUHXGDOHUUL 
euskaldunenak zertxobait apaltzen ari dira euskaltasun-mailari dagokionez, eta erdaldunenak
igoten. Tarte-bitarteko berdintze-modu bat ari da hortik sortzen.
¬   (] GDJR ]RQDOGHND SUHVWDWXULNR GDWXPXOW]RULN HWD EHUD] ]HKDUELGH] HVNXUDWXWDNR
informazioez baliatzen ari naiz atal honetan.
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giltze-bidea aukeratzen dute beren seme-alabentzat: gurasoen nahia zonaldearen irizpidearen gainetik dago EAEko hezkuntza-legerian, funtsaren
funtsean.
Faktore batek baino gehiagok eragiten du eskola-munduko eredu-banaketan. 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 gertatzen 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

(O*RELHUQRDÀQGHKDFHUHIHFWLYR
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,
ORUWX DO GD ($(NR LNDVWHW[HHWDQ ODQHDQ DUL GLUHQ LUDNDVOHDN JX]WLDN HGR JHKLHQDN HXVNDOGXQ HWDEHUD]HOHELGXQ L]DWHD"(UDQW]XQDEDGDNLJX]HLQGHQ
den-denak elebidun/euskaldun izatea ez da lortu. Milaka irakasle dira, EAEn,
JDLWDVXQKRULH]GXWHQDN$OGLEHUHDQRUGHDOHJHDNGLRHQ©SURJUHVLYDHXVNDOGXQL]DFLyQ GHO SURIHVRUDGRª HGR ©LUDNDVOHULD JHUR HWD HXVNDOGXQDJRDª L]DWH
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
XUWHDQ¬   +RUUH]D] JDLQHUD EHVWH  LQJXUXN ED]XHQ +( PDLOD
Transformazio handia gertatu da, beraz, irakasleen artean. Transformazio
hori bat dator, gainera, sektore bietako eredu-banaketarekin, irakasmaila
diferenteetan ereduek duten presentziarekin eta irakasleen adin-gradientearekin. 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 euskaldun 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
¬   +RUUHOD ]LUHQ SRUW]HQWDMH NRQWXDN SDVD GHQ LNDVWXUWHDQ HWD RKLNR MRHUDUL HXWVL] DUH
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 hirugarrenak 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 euskalduntzeedo 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
LUDNDVOHJDL HXVNDOGXQ EHUH] HOHELGXQ  WUHEH ELKXUW]HNR =HQEDLW LUDNDVOH
-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
MDEHL]DWHQGLUD¬  3DXVRKDQGLDNHPDQGLUDDORUKRUUHWDQEDLQDKHOEXUXD
ez da osorik betetzen: ez osorik eta ez %75ean. Hutsune objektiboa dago hor,
EHUD] +XWVXQHD DUH QDEDUPHQDJRD JHUWD OLWHNH NR HWD EDWH] HUH
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 DBHOrako 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
(VNRODELGH]NRHXVNDOGXQW]HDNKHOEXUXMDNLQDGX¬  ($(NREHODXQDOdi berriak elebidun bihurtzea. Ez da hori orain dela 25 urteko berrikuntzen
[HGH EDNDUUD %DL RUGHD QDJXVLHWDULNRD¬   +RQHOD GLR KDLQ ]X]HQ ((1
legeak bere 17. artikuluaren lehen pasartean:
¬   (JRHUDKRUUHWDQGDJR0RQGUDJRQXQLEHUWVLWDWHNRLUDNDVOHHVNROD'RQRVWLDNRLUDNDVle-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 adarretako ikasle guztiek ez dute gaitasun-agiririk. Bizkaiko irakasle-eskola pribatua, aldiz, datu ezagunak egiazkoak izatera oso urruti dago EEN legeak dioen egoeratik.
¬   (VNDNL]XQ KRUL H] GD ((1 OHJHDUHQD EDNDUULN $XWRQRPLD (VWDWXWXDN HUH DUJL DVNR
dio, azken helburua zein den.
¬   (VSH]LDOLVWD JHKLHQDN EDW GDWR] SXQWX KRUUHWDQ HUHGX] DXNHUDW]HNR HVNXELGHDUHNLQ
batera hau da, dudarik gabe, EEN legeak hezkuntza-alorrean duen agindurik zorrotzena.
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Artículo 17
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
REOLJDWRULD  
¬ 
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17. artikulua
Jaurlaritzak, derrigorrezko ikastaldia
bukatzerakoan ikasleek ,aukera
berdinetan, bi hizkuntza ofizialak
benetan erabiltzeko adina
menperatuko dituztela ziurtatzera
bideratutako neurri guztiak hartuko
GLWX    

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.
+RUWLNDXUUHUDDOGL]JDX]DNNRQSOLNDWXHJLWHQGLUD©(QLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVªGHODNRKRULKDVWHNRQRODXOHUWXEHKDUGD©LNDVOHJX]WLHNDXNHUDEHUGLQDNªL]DQJRGLWX]WHODHOHELGXQL]DWHNRHGRWD©KL]NXQW]DELHWDQPDLODEHUHDQª
MDNLQJR MDNLWHNR DXNHUD L]DQJR  GXWHOD" %LVWDQ GD LQWHUSUHWD]LR EDW DOD EHVWH
aukeratzea ez dela hutsaren hurrengo erabakia: aski ondorio diferenteak ateratzen dira, segun bidegurutze horretan bide bat ala beste aukeratzen den. LeKHQHQJR NDVXDQ ©LNDVOH JX]WLHL DXNHUD EHUDª HVNDLQW]HD GD NRQWXD (OHELGXQ
izan ahal izateko aukera bera eskaintzea ikasle guztiei. Bigarren interpretazioa
aukeratzen baldin bada, aldiz, hizkuntza ofizial bien parez pareko ezagutza
SUDNWLNRD H]DUW]HQ GD KHOEXUX¬   LQWHUSUHWD]LR KRUUHQ DUDEHUD HUGDUDUHQ
pareko hizkuntza-gaitasuna behar dute euskaraz EAEko ikasleek, derrigorrezko eskola-aldia amaitzerakoan. Gaitasun-maila hori eskuratu behar dute edota,
gutxienez, gaitasun-maila hori eskuratu ahal izateko bidea jarri behar zaie
eskueran.
(]GDKRULLQWHUSUHWD]LRDX]LSRVLEOHEDNDUUDKL]NXQW]DELHWDQ©SRVHHUXQ
conocimiento práctico suficienteª QROD XOHUWX EHKDU GD L]DQ HUH" +L]NXQW]D
batean zein bestean jarduteko behar adinako gaitasun praktikoa, ez ezagutza
teoriko hutsa, eskuratu behar dute ikasleek: argi esana dago hori. Definizio
RSHUDWLERDHVNDW]HQGXRUGHDEDLH]WDSHQKRUUHN]HUGDKL]NXQW]DEDWHQ©EHKDU
DGLQDNRH]DJXHUDSUDNWLNRDª"=HUGDKL]NXQW]DEDW©EHQHWDQHUDELOW]HNRDGLQD
PHQGHUDW]HDª" 1ROD GHILQL OLWHNH JDLWDVXQPDLOD SUDNWLNR KRUL" 1ROD QHXUWX
EHKDU GD  HGR  XUWHNR LNDVOH EDWHN ©EHQHWDQ HUDELOW]HNR DGLQDª PHQGH¬   ((1 OHJHDUHQ MDWRUUL]NR LW]XOSHQDN ]HUD ]LRHQ ©EL KL]NXQW]D RIL]LDODN HUDELOW]HNR
DGLQDH]DJXWXNRGLWXHQHNRVHJXUDQW]DHPDWHNR[HGH]NR QHXUULDNKDUWXªNR ]LWXHOD-DXUODULW]DN
¬   ,W]XOSHQ =HUELW]X 2IL]LDODUHQ LGD]NXQW]D HJXQHUDWXDN OHKHQ LQWHUSUHWD]LRD GX LW[XUD
osoz, oinarri. Bigarren interpretazioak ere badu, ordea, aldezlerik: interpretazio horri ere argudioRLQDUUL]HXWVLGDNLRNHKRUUHWDQDGLWXDGHQOHJHODULUHQEDWHN HGRKREH((1OHJHDDGRVWX]XWHQHN  EHVWHULN H] GLR W HQ DUWHDQ fDEDUGXUD KRULHN JDUUDQW]LWVXDN GLUD MDNLQD HWD GXGDPXGD]NR
puntua ez da isilpean uztea komeni. Dudamuda hori ez da erabatekoa ordea: ematen den interSUHWD]LRDHPDWHQGHOD©XQFRQRFLPLHQWRSUiFWLFRVXILFLHQWHGHDPEDVOHQJXDVªKRULDVNLQRUDELde argikoa da. Edozein interpretazio ez da aizu.
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ratzen dituela euskara eta gaztelania? Esaldiari iruzurrik egin nahi ez bazaio,
DUJLGDJRHGR]HLQJDLWDVXQPDLODNH]GXHODEDOLR=HLQPDLODGDRUGHD©EHKDU
DGLQDNRDª" 1RQ GDJR ©FRQRFLPLHQWR SUiFWLFR VXILFLHQWHª KRUUHQ EHQHWDNR
ODQJD©SDVDªHWD©H]SDVDªDUWHNRD"$]NHQXUWHRWDQLUWHHUDEDWEDLQRJHKLDJR
HPDQ ]DLR JDOGHUD KRUUL (]DJXQHQD DJLDQ +H]NXQW]D 6DLODN DXUWHQ¬  
adierazitakoa da: HUISen esanean Europako erreferentzia-marko bateratuaren
B2 maila har liteke, operatiboki, hizkuntza batean zein bestean jarduteko
©EHKDUDGLQDNRJDLWDVXQSUDNWLNRªW]DW
*DWR]HQ RUGHD KDULUD +DPDVHL XUWH LQJXUXNR LNDVOH RUR ©HOH ELNR JDLWDVXQSUDNWLNRªKRUUHWDUDLULWVLDKDOL]DWHNRQHXUULDNKDUWXEHKDUGLWX-DXUODULtzak. Hartu al dira neurriak? Lortu al da helburu horretara iristea? Lehen
baino hurbilago al gaude helburu horretatik? Zenbat gaztek egiaztatu du
PHQGHODXUGHQ KRQHWDQ KLW]H] HWD LGDW]L] HXVNDUD] W[XNXQ W[XNXQ VDPDU 
jarduteko gaitasuna? Ikuspegi zabalenetik hasiko gara, urratsez urrats informazio 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 berdintsu 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
KLW]H] DJLDQ LGDW]L]  JD]WHODQLD] EDLQR HURVRDJR PROGDW]HQ GLUHQDN
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 kontzepWXDODDLQW]DNRW]DWKDUWXWDHUHH]LQHVDQOLWHNHLNDVOHJX]WLHN©EHQHWDQ
HUDELOW]HNR DGLQDª GDNLWHQLN HXVNDUD] (UGDUD] EDL VDOEXHVSHQ EDNDnak salbuespen; euskaraz ez.
b) Horrek ez du esan nahi, azken aldian halakorik entzuten bada ere
maiz, EAEko eskolak porrot egin duenik belaunaldi berrien euskalduntze-alfabetatze alorrean. Are gutxiago, ezer lortu ez duenik. Gauza
asko lortu du eskola-munduak azken mende-laurdenean, lege horren
¬   ,NXV+H]NXQW]DVDLOEXUXDNPDUW[RDUHQDQ/HJHELOW]DUUHDQDXUNH]WXULNRGRNXPHQWXD
+8,6 
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babesean. Honako bi gauza hauek, besteak beste: batetik, etxetik erGDOGXQ GLUHQ QHVNDPXWLODN DGLQ KRUUHWDNR SRSXOD]LRDUHQ  HGR
%80) neurri batean euskalduntzea lortu du; bestetik, etxetik euskaldun
HGR JHUR HWD VDUULDJR  HOHELGXQ GLUHQ KDXUUDN HXVNDUD] HUH  DOIDEHWDW]HD¬  
Zertan konkreta liteke beraz, urterik urteko praktika arautuan, eskola bidezko euskalduntze eta alfabetatze horren output-a? Ikuspegi zabal-lausoenetik
zehatz-kontrastatuenera joaz, hiru neurpide ditugu eskueran: galdeketa soziolinguistikoen ondorio globala erabil daiteke, batetik; aldian behingo ebaluaziolanen 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 zabaleko hiztun-herri txiki-ahuldu gehienetan gertatzen ari den bezala? Lehen bezainbatek, gutxi gorabehera? Lehen baino gehiagok? Aurrera egin da jakite
kuantitatibo horretan, ala atzera? Erantzuna argia da: lehen baino gazte gehiagok daki orain euskaraz. Lehen baino ikasle gehiago dira orain, bai portzentajez eta bai kopuru absolutz, euskaldun.
$VNL GD KRUUHWDUDNR HNR GDWXDN HNRHNLQ KRWV HVNXHUDQ GDXden 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
NRQSDUDWLERDN .XOWXUD 6DLOD   RU  $UJL LNXVWHQ GD  HWD  XUWH
DUWHNR HWD EHVWH PDLOD EDWHDQ  XUWHWLN UD DUWHNR  EL]WDQOHHQ HXVNDUD]NR
hizkuntza-gaitasunak gora egin duela nabarmen. Hortik aurrerako adin-tarteetan, aldiz, beheranzkoa da kurba Bizkai-Gipuzkoetan. Gazteen elebitasun-gorakada horren atzean, besteak beste eta aski neurri ohargarrian, azken mendelaurdeneko eskolatze-sistema dago.
Hori da, beraz, galdeketa soziolinguistikoetatik atera ohi den lehenengo
ondorio globala. Erabateko baikortasuna piztu ohi du gertaera horrek zenbaiWHQJDQ©ELGHRQHWLNJRD]GHQERUDNRQWXDGDJX]WLDª2QGRULRRNHUUDGDKRUL
gauzak gehiegi sinplifikatzen ditu ikusmolde horrek eta sinplifikazio horrek ez
GXRQGRULRVHQGRULNDWHUDW]HNRDXNHUDULNHPDWHQ¬  +L]NXQW]DEDWGDNLWHQ
¬   (XVNDUD]HWDJD]WHODQLD]DOIDEHWDW]HQGLWXRUDLQJRHVNRODVLVWHPDNEDLQDHXVNDUDUHQD
azpimarratu nahi da, hori baita plusa: erdaraz, aurreko sistemak ere alfabetatzen zituen.
¬   *DX]D MDNLQD GD KHPHQ HWD QRQDKL QRUEDQDNRHQ MDNLWHDLWRUPHQDN PXJD KDQGLDN GLtuela hiztun-elkarte baten bizi-indrra neurtzeako orduan. Are gehiago hiztun-elkarte horren etorkizuna iragartzeari dagozkionetan. Hizkuntza bat jakitetik hizkuntza hori erabiltzera tarte handia egon
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hiztunen kopurua garrantzitsua da, oso, hizkuntza horren osasun-egoera analizatzeko; baina hori bakarrik ez da kontuan hartu behar.
Jakite kontuari dagokionez, hasteko, beste lau aldagai hauek ere kontuan
L]DQ EHKDU GLUD¬   D  KL]WXQ KRULHQ NRQW]HQWUD]LR HVSD]LDOD KL]WXQ KRULHN
leku askotan sakabanaturik dauden, edota leku gutxitan edo bakarrean konW]HQWUDWXULN  E  GHQWVLWDWHD EL]L GLUHQ OHNXDQ SRSXOD]LRDUHQ  GLUHQ 
HGR  RVDW]HQ GXWHQ  F  EHUDLHQ DGLQEDQDNHWD KL]WXQ JHKLHQDN ]DKDUUDN
diren, edo adin guztietan banaturik dauden) eta, d) beren ezaguera maila
HXVNDOGXQGLUHQKRULHNDKR]HWDGDWL]]HUQRODNRHXVNDOGXQGLUHQHXVNDOGXQ
huts, euskal-elebidun, elebidun orekatu edo erdal-elebidun).
Guztia ez da, bestalde, jakite-kontua. Hizkuntzaren erabilera eta hizkuntzei buruzko iritzi-jarrerak ere kontuan izan behar dira. Erabilera da, hasteko,
hizkuntzen osasun-termometrorik zorrotzena. Jakin bai baina erabiltzen ez den
HGRJXW[LHUDELOW]HQGHQ KL]NXQW]DQHNH]RVDVXQRQHDQHJRQOLWHNH(UDELOHra-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
MDX]L QDEDUPHQD GDJRHQ NDVXHWDQ¬   *DOGHNHWD VR]LROLQJXLVWLNRHQ MDNLWH
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
RKL GD EDWHWLN )LVKPDQHQ KLW]HWDQ HVDWHNR    ©WKH DWWULWLRQ UDWHV EHWZHHQ QRQ(QJOLVK
PRWKHUWRQJXHFODLPLQJDQGXVHFODLPLQJ VSHDNLQJ DUHVXEVWDQWLDOª%HVWHWLNKL]NXQW]DEDWGDNLtenen kopurua bakarrik ez da aski, hiztun-elkarte baten bizirik iraun ahal izateko neurpidea zehazteko orduan. Ikus Giles, Bourhis eta Taylor-en 1977ko Ethnolinguistic vitality-ren formulazioa
REMHNWLERD]HLQVXEMHNWLERD EDWHWLNHWD)LVKPDQ  EHVWHWLN
¬   'HPROLQJXLVWLND DOGHWLN HWD MDNLWHPDLODUL GDJRNLRQH] GDNLWHQHQ NRSXUXH] JDLQHUD
kontzentrazioak eta dentsitateak duten garrantziaz ikus, adibidez, Mackey 1983 eta Fishman
1991.
¬   (XVNDUD] MDNLWHWLN HXVNDUD] HJLWHUD GDJRHQ MDX]LDQ IDNWRUH EDWHN EDLQR JHKLDJRN
HUDJLQ RKL GX +RQDNR IDNWRUHRN EHVWHDN EHVWH D  JL]DUWHDQ OX]H]DEDO RQDUWXULNR JL]DUWH H]
demokratikoetan aginte-indarrez ezarritako) arauak, hizkuntza bat jardungune eta situazio bateraNR HJRNLD HWD EHVWH EDWHUDNR GHVHURVRD NDVXULN ODUULHQHDQ GHEHNX]NRD  ELKXUW]HQ GXWHQDN E 
KL]WXQDNEHUHKL]NXQW]DKRULLQJXUXPHQKXUELOHDQ HJXQHURNRKDUUHPDQVDUHHWDQEHUH]LNL EHQHtan erabili ahal izateko aukera objektiboak, eta c) hizkuntzaren ezagutza-mailak. Erabilerari buruzko informazioa ere jasotzen dute, gero eta zehatzago gainera, galdeketa soziolinguistikoek:
MDUGXQJXQH MDNLQHWDQ HW[HDQ ODJXQDUWHDQ ODQHDQ  HXVNDUD] HJLWHQ GHQ HUGDUD] HGR ELHWDUD MDNLteko 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 osasun-diagnostikoa egiterakoan eta EEN legearen gorabeherak zehazterakoan
hanka-punttaka pasa ohi dira, hori dela-eta, hazkunde demolinguistiko horren
HVSDUUXWLN (] GD ]DLOD EHUHQ DUJXGLRELGHD DVPDW]HQ ©NDOHDQ OHKHQ DGLQEDW
erdara entzuten da, lehen baino gehiago ez bada. Hori da benetako neurria.
+RUWLN DXUUHUDNRDN NRQWX PHUNHDN GLUDª (] GDELO ]HKDUR RNHU KDODNRULN
dioena: eguneroko jardun arruntaren zenbatekoak eta zer-nolakoak garrantzi
aparta du hizkuntza baten osasun-diagnostikoa eratzerakoan. Baina zuzen-zuzen ere ez dabil, sozioliguistikazko inkesta-datuak alboratzerakoan. Jokabide
RNHUUD GD KRUL SDUW]LDODN HWD GHNODUDWLER KXWV GLUHQ QHXUULDQ  VXEMHNWLERDN
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
KDQGLULN¬   ((1 OHJHDN H]HU ORUWX H] GXHQHNR EDOLRHVSHQ PXWXUUHNRD EDliogabetzera dator emaitza hori.

VII.5.2. Aldian behingo ebaluazio-lanen emaitzak: B2
Aztertu berria dugun ikuspegi kuantitatibo-global hori ez dugu aski, gorago 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 dentsitate 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 neurritan elebidun diren, eta bereziki zer neurritan euskaraz egiteko gai diren,
jakin behar dugu. Jakite-esparrutik erabilera-alorrera pasa beharko dugu gero,
MDNLQDEDORUD]LRRVDWXDHJLQDKDOL]DWHNR¬  
¬   (XVNDOWHJLHQ HUDJLQD JDUUDQW]LWVXD L]DQLN HUH RUR KDU  XUWHWLN JRUDNRHWDQ DQW]Hmaten 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.
¬   .RQWXD H] GD GHQERUDSDVDNR GHWDLOH]DOHWDVXQ DOIHUUD -DNLQ EDGDNLJX HXVNDUD
PDLODDSDOHNRHOHELGXQHNHUGDUD]HJLWHUDMRW]HQGXWHODVDUUL(UGDOHOHELGXQPDNXUWXD HJXQHURNR PLQW]DMDUGXQ DUUXQWHDQ HUGDUDUD RVR PDNXUWXD  HWD HXVNDO HOHELGXQD HXVNDUD] HUGDUD] EH]DLQ
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, irakurtzeko eta idazteko lehen baino trebeago? Gauza batzuetan trebeago eta besteHWDQPRWHODJR"2UDLQJR NR HWDRUGXNR NR GDWXNRQSDUDJDrriak 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 argibide 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
GDJRNLHQH]HVDWHEDWHUDNRELEOLRJUDILDOX]HVDPDUUDGDJRHVNXHUDQ JRJRUDWX
adibidez, txosten honen IV.2 ataleko 5. taulan azaldutakoa). Har dezagun
ebaluazio horietako bat: aukera dezagun, azken urteotan aipatuena bera denez,
ISEI-IVEIren B2 HEDOXD]LRD  NXUWVRDQ '%+NR  XUWH LQJXUXNR 
JD]WHHL % SURED SDVD ]LW]DLHQ¬   HWD SUREDSDVDW]H KRUUHN HNDUUL GXHQ
emaitza jasotzen du ebaluazio-lan horrek. Proba ez zitzaien ikasle guztiei pasa,
% HWD ' HUHGXNRHL EDL]LN¬   (JLQGDNR HEDOXD]LRDUHQ DUDEHUD '%+NR %
eta D ereduko ikasleen proportzio honek gainditu zuen B2 proba:
a) Lagin orokorraren emaitzak (lau trebetasuneko emaitzak). B eta D ereduko 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 mintzamenproba pasa zitzaion 1191 ikasle horien azpilagin bati; konkretuki 243
¬   3URED KRUL ]HU PRGXWDQ GLVHLQDWX DSOLNDWX HWD NDOLILNDWX ]HQ MDNLWHD LQSRUWDQWHD GD
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
NRQEHQW]LR EDW DXNHUDWX L]DQ EDOLW] HVDWH EDWHUDNR JDLQGLW]HODQJD HDQ HGR HDQ H]DUUL
izan balitz) diferentea izango zen emaitza. Mintzamen-proba azpimultzo bati bakarrik pasa zitzaion, gainera. Kontuan izan behar dira datu horiek, ateratako emaitzen balio-indarra zehazteko.
Xehetasun horietarako eta beste hainbatetarako ikus, nolanahi ere, ISEI-IVEI 2005.
¬   3UREDSLORWXDHJLWHUDNRDQ$HUHGXNRLNDVOHDNHUHNRQWXDQKDUWX]LUHQXVWH]$HUHGX
KREHUHQHNRLNDVOHKREHUHQDN*DUELLNXVLRPHQ]HQ$HUHGXNRLNDVOH©KREHUHQªKRULHNH]]XWHOD%PDLODJDLQGLW]HQ ,6(,,9(,   
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LNDVOHUL%RVWWUHEHWDVXQDN KDVLHUDNRODXDNJHKLPLQW]DPHQD NRQWXDQ
izanik, DBH4ko B ereduko ikasleen %32,6k eta D ereduko ikasleen
%68k gainditzen zuen B2 proba. Guztira, mintzamen-neurketa kontuan 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
JDLQGLW]HQ]XWHQSUREDPXWLOHNEDLQR VDUULJHUWDW]HQGDKRUL ]RQDOGH
euskaldunetakoek zonalde erdaldunetakoek baino errazago gainditzen
]XWHQ HVSHURL]DWHNRD]HQKRULHUH PDLODVR]LRSURIHVLRQDODOWXDJRNR
gurasoen seme-alabek maila bajuagokoenek baino puntuazio hobea
ORUW]HQ ]XWHQ KRUL HUH HVSHUR L]DWHNRD ]HQ  LNDVWHW[H SXEOLNRHWDNR
LNDVOHHN SULEDWXHWDNRHN EDLQR HUUD]DJR JDLQGLW]HQ ]XWHQ SURED KRUL
ez zen aurreikusten erraza) eta etxean euskaraz egiten zuten gazteek
HUUD]DJR DVNR] HUUD]DJR  JDLQGLW]HQ ]XWHQ % SURED¬   $]NHQ
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
HXVNDUD] HJLWHQ ]XWHQHQ DUWHDQ ' HUHGXDQ EHUUL]  HW[HDQ HUGDUD]HJLWHQ]XWHQDN HWD HW[HDQHXVNDUD]HJLWHQ]XWHQDN 
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 azpimarratzea. Zer diote, funtsean, han-hemengo ebaluazio-lan horiek?
a) Gaztelaniaren ezagutza bermatua dago, oro har, EAEko ikasleen artean. Bertan jaiotako neska-mutil guztiek dakite gaztelaniaz, adin batetik
DXUUHUD¬   (W[HWLN HXVNDOGXQ KXWV L]DQ KHUUL HXVNDOGXQ VHQGRHWDQ
bizi eta D ereduan ikasten ari diren gazteek ere bai. Hain da gaztelaniaren gizarte-eragina eta ingurumeneko harreman-sare informaletarainoko sarbidea sendoa, non gizarte-eragin horrek beste elementuak
DPDKL]NXQW]D ODJXQDUWHD DX]RJLURD HWD ' HUHGXD  NRQWUDUUHVWDWX
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¬   %HVWH ]HQEDLW DOGDJDLN HUH DJHUL ]XHQ HPDLW]HQ DOGDNRUWDVXQDUHNLQ ORWXUDULN EDLQD
ondotxoz lotura ahulagoa zen hori.
¬   $W]HUULWLN EHUULNLWDQ HWRUULWDNR QHVNDPXWLO DORIRQRHN HUH HUUD]DJR HWD OHKHQDJR
ikasten dute gaztelaniaz, normalean, euskaraz baino. Etorkinen hurrengo belaunaldiko seme-alabak ere laster iristen dira, oro har, gaztelaniaz ikastera. Euskaraz jakitea, aldiz, aski lotua dago
eskola-hizkuntza nagusiarekin eta, batez ere, bizi diren ingurumen hurbilarekin. Azpeitian DonosWLDQ EDLQR OHKHQDJR HWD RVRDJR LNDVWHQ GXWH HWRUNLQ KRULHN HGR EHUHQ VHPHDODEHN  HXVNDUD]
nahiz batean zein bestean eredu berean ikasi.
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WDVXQHWDQ¬  (VDQQDKLGXHQDGDKHPHQJRLNDVOHEDWHNHWD*D]WHlako edo Andaluziako batek antzeko trebetasun-pautak ageri dituztela
batezbestean. Hots, hangoak bezain erdararen jabe direla hemengo
gazteak, aldeak alde eta ñabardurak ñabardura.
b) Horren parekorik ez da euskararekin gertatzen. EAEko ikasle guztiak
ez dira elebidun: ez, behintzat, hizkuntza batean zein bestean hitzez
eta idatziz antzera-edo jarduteko gai. Alde handiak, oso handiak,
daude euskarazko trebetasunean: alde horiek handiagoak dira hizketan
eta idazketan, ulermenean eta irakurmenean baino. Lau trebetasunetan
daude, ordea, alde nabariak.
F  3DUH] SDUHNR HOHELGXQ ©RUHNDWXª JXW[L GDJR ($(NR JD]WHHQ DUWHDQ
Errazago moldatzen dira, normalean, euskaraz edo gaztelaniaz. EusNDOHOHELGXQLN HUGDUD]EDLQRHXVNDUD]KREHWRPROGDW]HQGHQLN H]GD
falta gure artean, gorago esan denez. Ikasle elebidun gehienak beste
era batekoak dira ordea: erdal-elebidunak. Euskaraz baino hobeto
RQGRW[R]KREHWRHGRDVNR]KREHWR PROGDW]HQGLUDHUGDUD]HWDHUGDrazko bilingual dominance configuration horrek berak erdaraz jarduWHUDEXOW]DW]HQGLWXVDUULEDLEHUDLHNHWDEDLEHUHQLQJXUXNRDN¬  
d) Ereduak badu eragina ikasleen euskara-mailan: D ereduko ikasleak
elebidunago dira, oro har, B eredukoak baino, eta B eredukoak euskaldunago A eredukoak baino. Faktore garrantzitsua da hori. Autonomia 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,
HUHGXHL ]RU (UHGX EDWHDQ HXVNDUD HGR JD]WHODQLD  JHKLDJR EDOGLQ
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 hizkuntzaren arabera. B ereduari dagokionez, etxean euskaraz egiten ez duten
ikasleen artean %26,6k gainditzen du B2; etxean euskaraz egiten dutenen artean, aldiz, %47,6k. Beste horrenbeste gertatzen da D ereduarekin: etxean euskaraz egiten ez dutenen artean %47,5k gainditzen
¬   +DVLHUD EDWHNR XVWHD ' HUHGXNR LNDVOHDN $NRDN HWD %NRDN EH]DLQ WUHEH ]LUHODNRD
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 GHODNRD] LNXV EHUH]LNL :HLQUHLFK   HWD )LVKPDQ
HWD *XUH DUWHNRDSOLND]LRNRQNUHWXUDNR DOGL]LNXV =DOELGH   HWD  

EUSKARAREN LEGEAK HOGEITA BOST URTE - Mikel Zalbide

1399

du B2, eta etxean euskaraz egiten dutenen artean %74,1 k. Etxeko
hizkuntzari kaleko, lagunarteko eta gelako ikaskideekiko hizkera informalaren eragina erantsiko balitzaio, are matizatuago geldituko litzateke ereduaren eragimena.
Labur bilduz: aldian behingo ebaluazio-lanek argitasun garrantzitsuak
HVNDLQW]HQ GL]NLJXWH ($(NR LNDVOHDN ORUW]HQ DUL GLUHQ HXVNDUDPDLOD] HWD
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 horretan 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
=HQEDW GLUD D]NHQLN GHUULJRUUH]NR HVNRODDPDLHUDQ HXVNDUD] ©RQGRª HGR
©RVRRQGRªPROGDW]HQGLUHQLNDVOHDN"1RODQHXUGDLWHNHJD]WHEDWHNHXVNDUD]
©RQGRªGDNLHQDODH]"*DOGHUDHUUD]DGDLW[XUD](UDQW]XQDDOGL]]DLOD¬  
Era askotako erantzuna eman badakioke ere galdera horri, bat da oraingoz seguruena. Hizkuntzazko gaitasun-agiriak ditugu, gaur-gaurkoz, eskola-amaieran
LNDVOHEDWHXVNDUD]©RQGRªPROGDW]HQGHQMDNLWHNRQHXUSLGHDUWH]HQDN3HUWVRQD
baten hizkuntza-gaitasuna neurtzeko bide formalizatu seguruena, kontrastatuena
eta urterik urte errepikatuena hizkuntzazko gaitasun-azterketak dira. Azter ditzagun EAEko euskarazko gaitasun-azterketak eta gaitasun-agiriak, beraz.
Hamasei urtetik gorako ikasleek egiten dituzten hizkuntza-azterketen sailean 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-hizkunW]DEDWHQDHWDEDLEHUULNLWDQ HWRUNLQDNGLUHODHWD JD]WHODQLD]NRDHUH(XVNDUD]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,
SDVDW[RNHVNXUDWXDGX(*$DJLULD¬  (XVNDOGXQDOIDEHWDWXKRULHNH]
ditu eskola-sistemak bakarrik sortu. Asko bai ordea.
¬   (UDQW]XQSURELVLRQDOSRVLEOHHWDNREDW JRUDJR D]DOGXWDNR% SUREDUHQ HPDLW]DGD
¬   .RSXUX KRUUL MDNLQD (*$UD DXUNH]WX H] GLUHQ EDLQD DOIDEHWDW]HPDLOD HJRNLD ORUWX
duten gazteak erantsi behar zaizkio, batetik. Bestetik, EGA gainditu ez duten arren hitzez edo
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Norbaitek esan dezake emaitza ahula dela hori. Horren arabera urruti, oso
urruti gaudela EEN legeak markatzen duen elebitasun praktikotik. Are gehiago parez pareko elebitasun funtzionaletik. Arrazoi al du halakok? Bai eta ez.
Zer mailatako hizkuntza-azterketak neurtzen du zehatz, gazte batek hizkuntza
EDW NDVX KRQHWDQ HXVNDUD  RQGR GDNLHQ" 0DLOD KRUL (XURSDNR &HQ JXUH
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
GXHODKLUX]DWLNRD]WHUNHWD¬  $OGL](*$WLNEHKHUDMDUW]HQEDOGLQEDGXJX
©EHKDU DGLQDª MDNLWHDUHQ ODQJD LNDVOH JHKLDJRN JDLQGLWXNR GX PDLOD KRUL
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,
EHVWHDN EHVWH EDWHWLN HW[HWLN HUGDOGXQ GLUHQ QHVNDPXWLODN DGLQ KRUUHWDNR
populazioaren %80 inguru) neurri batean edo bestean euskalduntzea; bestetik,
HW[HWLNHXVNDOGXQHGR JHURHWDVDUULDJR HOHELGXQGLUHQKDXUUDNHXVNDUD]¬  
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 artean, mendeetako perspektiba sozioedukatiboan, eta bai Europa osoko hiztunHONDUWHDKXOGXDVNRUHQDUWHDQ¬  

VII.6. Hizkuntza ofizialen erabilera, eskola-munduan
EEN legearen asmoa euskararen erabilera normaltzea da. Halaxe du
izenburua ere: Euskararen Erabilera H] 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 dutenek, denek edo ia denek, euskaraz ez dakitenik. Hori guztia ere kontuan izan behar da, mendelaurden honetan lortutako emaitzen balantze pausatu eta errealista egitekotan.
¬   $JLUL MDNLQ EDW JDLQGLWX H] L]DQDN H] GX HVDQ QDKL KDUWDUD DXUNH]WX GHQ LNDVOHDN
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.
¬   (XVNDUD]HWDJD]WHODQLD]DOIDEHWDW]HQGLWXRUDLQJRHVNRODVLVWHPDNEDLQDHXVNDUDUHQD
azpimarratu nahi da, hori baita plusa: erdaraz, aurreko sistemak ere alfabetatzen zituen
¬   (] GD NDVXDOLWDWHD KL]WXQHONDUWH KRULHN HWD RUR KDU DW]HUULNR DGLWXHN  HXVNDO
hezkuntza elebiduna hain ahotan izatea behin eta berriro.
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Artículo 17

17. artikulua

(O *RELHUQR   DVHJXUDUi HO XVR
ambiental del euskera, haciendo del
mismo un vehículo de expresión
normal, tanto en las actividades internas
como externas y en las actuaciones y
GRFXPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRV GH ORV
centros escolares).

-DXUODULW]DN  HXVNDOJLURD]LXUWDWXNR
du, euskara [ikastetxeetako] barnenahiz kanpo-jardueretan eta
administrazio-ekintza eta dokumentuetan ohiko tresna bihurtuz.

Artículo 26

26. artikulua

Euskal herri-aginteek neurri egokiak
Los poderes públicos vascos tomarán
las medidas oportunas y los medios ne- hartuko dituzte eta beharrezko bitartekoak jarriko gizarte-bizitzako alor guztiecesarios tendentes a fomentar el uso
del euskera en todos los ámbitos de la tan euskararen erabilera sustatzeko, herritarrek salerosketako, kulturako,
vida social, a fin de posibilitar a los
ciudadanos el desenvolvimiento en di- elkarteetako, kiroletako, erlijiozko edota
cha lengua en las diversas actividades beste edozein motatako jarduera guztiak
euskaraz garatu ahal izan ditzaten.
mercantiles, culturales, asociativas, deportivas, religiosas y cualesquiera
otras.

/RUWXDOGDLNDVOHHNHVNRODQHWDHVNRODWLNNDQSRUDHXVNDUD] HUH HJLWHD"
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
ODJXQHL ODJXQ HXVNDOGXQHL  KDQGLN KDPDU VHJXQGRUD HUGDUD KXWVHDQ HJLWHD"
Badakigu bestelako elementu asko ere badirela tartean, eta horiek ere nabarmen eramaten dutela eskola-umeen mintzajarduna alde batera edo bestera:
lagun-taldearen praktika lingustikoaz gainera funtsezkoa da, itxuraz, solaskideen 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 hizkuntzaz norekin, noiz-nola eta zertarako baliatzen diren zehaztea. Hori guztia
horrela izanik ere, argitasunen bat nahi litzateke.
%DW]XHWDQEDWHUDHJLWHQGXWHLNDVOHHN LNDVOHDVNRN HWDEHVWHHWDQEHVWHra: hori da egungo egunean gero eta maizago antzeman litekeena. Noiz ordea
batera, eta noiz bestera? Eta, batez ere, zergatik? Honako galdera honi erantzutea komeni da, horretarako: ikasleen ezaugarri pertsonal eta mikrosozioloJLNRDN VLWXD]LRVR]LDOHQDORUUHNRDN HWDPDNURPDLODNRLQJXUXPHQEDOGLQW]DN
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, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin hitzarturik. ARRUE proiektuaren
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asmo nagusia horixe da: aldakortasun hori ongien iragartzen duten elementuak identifikatzea. Laster izatekoak dira ARRUE proiektuaren orain arteko
emaitzak jendaurrean; hartara jo beza, hortaz, datu zehatzen egarri denak.
2UDLQJR]OHKHQKXUELOSHQJLVDKRQDNRRQGRULR SURELVLRQDOEDLQDNRQWUDVWDtu) hauek eskain daitezke.
'LIHUHQWHDGDLNDVOHJHKLHQHQ %HWDEDWH]HUH'HUHGXNRLNDVOHHQ JHOD
barruko eta gelaz kanpoko mintzajarduna. Gelan euskaraz egiten duen ikasle
DVNRN ELHWDUD VHJXQ QRUHNLQ DUL GHQ  HGR HUGDUD] HJLWHQ GX LNDVJHODWLN NDQSRUD6LWXD]LRDN NRQWHVWXDNVRODVNLGHW]DNHWDJDLDN ]HKDW]VDPDUGHILQLW]HQ
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. Ikasleek eskolako jolas-lekuan euskaraz, gaztelaniaz edo bietara egiten duten
neurtzerakoan, eta erabilera horren aldakortasuna goiko faktore guztiekin uztartzerakoan, orain arte ikusi denetik badirudi ondoko datuok kontuan hartzekoak 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 gaztelaniaz 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 harremansare horien artean herriko lagunekiko erabilera, eta anai-arrebekikoa,
dira ikaslearen jolaslekuko erabilerarekin lotuenik ageri diren aldagaiak.
c) Maila indibidualean, ikaslearen hizkuntza-ezaugarrietan, bere euskarazko 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 garrantzitsu bat azaltzen du.
G  $]WHUNHWD ' HUHGXNR LNDVOHHQ DUWHDQ HJLQ GD JHKLHQEDW EHUDLHN
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 errazegiak egitearekin: etxetik eta kaletik euskaldun garbi diren neskamutilak, 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,
HWD JDXUNR] H]LQ GD MHQHUDOL]D]LR KDQGLHJLULN HJLQ *HKLDJR ]DEDODJR HWD
bereziki, tresneria kontzeptual sofistikatuagoz) analizatu beharrak daude ingurumen-baldintza guztiak. Pausoz pausoko lana eskatzen du horrek. Oso berrikitan hasi gara gure artean alor hau zientzia-arauz arakatzen eta urteetako lana
dago aurrean, seguru asko, halako ondorio seguru samarretara iritsi ahal izateko. Lortutako emaitzak atentzio handiz aztertzea komeni da eta, azkarregi
ondorio definitiborik atera gabe, zuhur jokatuz ahalik eta informazio enpirikoki 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, belaunaldi berriaren mintzajarduna nabarmenki modifikatu, are gutxiago itzulipurdikatu. 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
 HWD   - (GZDUGV   1 + +RUQEHUJHU   1 + +RUQEHUJHUHWD.$.LQJ  *XUHDUWHNRHJRHUD]LNXVDGLELGH]-$OGHNRD
HWD 1 *DUGQHU   - 0 ,UDROD   3 -DXUHJL   HWD 0 =DOELGH
HWD (ELGHQW]LDHQSLULNRKRUUHWDWLNDELDWXEHKDUGDDXUUHUD
begirako planak egiterakoan.

VII.7. Euskara batua eta kasuan kasuko euskalkiak eskola-munduan
Badu EEN legeak, orain arte aipaturikoez gain, eskola-munduarekin harreman zuzena duen bestelako punturik. Euskara batuaren eta euskalkien eskola-erabilera, besteak beste. Corpus- eta acquisition-plangintzekin hain harreman 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 idatzizko 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
DXUUH]DXUUHNRWUDWDHUDGXLQVDNRQHWDDUJLDHPDWHNR+DPDODXEDWXUWH JXW[Lenez) 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 egituratuan 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, hogeitabost urteotan. Ez dago dudarik, hasteko, euskara batua eta eskolamundua oso elkarren eskutik ibili izan direla hasieratik beretik: ikus,
urrutirago gabe, K. Mitxelenaren Arantzazuko txostenaren sarrerako
HVDOGLH]DJXQD©(]LQEHVWHNRDKLOHGREL]LNRDGHODXVWHGXJXHXVNDra batasun bidean jartzea. Haur eta gazteei euskaraz irakasten baldin
bazaie, eta euskaraz irakatsi behar euskara biziko baldin bada, prePLD]NRD GD JX]WLHL EDWHUD HGR EDWHUDWVX LUDNDVWHDª $SDUWHNR OHNXD
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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HGRQRODHGRKDODKH]NXQW]DUHNLQORWXUDSURIHVLRQDODGXWHQDN OLEXUX
-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 aldaera jaso-neutroa ikasi duena eta, hainbatean, erabiltzen dakiena. Ez
GLUD LNDVOH JX]WLDN H] HWD KXUULN HPDQ HUH JRUDJR HVDQ GXJXQH] 
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 pipeUUD VLQSOH]LDUHQ HUDNDUPHQD HWD OLOXUD ©EHWL KRQHODª HQW]XQGDNRDUHQ
HWD ©EHWL KRUUHODª HVDQGDNRDUHQ EL]LWDVXQD HWD ]DSRUHD ELKRW]KXQNLgarrizko 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. Galera hori ez da konpontzen bina euroko hitz potoloak erantsiz hanhemen, hizkera-molde aseptikoaren erdian. Galera hori ez da berdintzen, orobat, orain gutxira arte hitz-labur baina sarkorrez esan izan
GHQD MLUDEXHOWD DVSHUJDUUL] ©GRWRUHWX]ª KRUL H] GD NRQSRQW]HQ
©'XUDQJRQª HVDQ RUGH] ©'XUDQJR KLUL EL]NDLWDUUHDQª HVDQD] EHKDU
denean eta, bereziki, behar ez denean. Erakutsi egin beharko luke
eskolak, hitzek eta hitzarteek beren lekua dutela eta hitz-forma bakaUUD L]DWHD DUH JXW[LDJR KLW]DUWH NRQSOLNDWXHQD KDXWDW]HD  H] GHOD
aberastasun-seinale. Eskola leku zarpaila da ordea, inon zarpailik
bada, aldaeren aberastasunaz jabearazteko, hizkera sinplearen abantailak nabarmentzeko eta berba-egikera gozoa indartzeko. Ikasgelan
sortzen den jardunak, gaiak hartaraturik batetik eta irakasle-rolak
EXOW]DWXULNEHVWHWLNHXVNDUDMDVRD HGRWDJXW[LHQH]MDVRXVWHNRDHGR
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
EHKDUULN .RVWDW]HQ DUL ]DLJX HQWHQGLW]HD ©EHUWDNR HXVNDUDª] MDUGXWHNR
erraztasunik ez duen gazteak gaztelaniaz kanalizatuko dituela normalean bere
baitako ametsak eta gorrotoak, ilusioak eta beldurrak. Eta hori dena gaztelaniaz kanalizatzen duen gazteak, zertarako behar du euskara? Ruffiniren teorema 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 euskalkiak 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-alorraz kanpotik besteak beste, hainbat ekarpen baliotsu egin da kontu hori oreka
KDQGLDJR]ODQW]HNR¬  
Kodifikazio aldetik aski definitutzat ematen zuen Mitxelenak, 1982an,
HXVNDUD EDWXD 0LW[HOHQD    .RGH LGDW]L KRUUHQ ]DEDONXQGHODQD
izan da, oro har, ordutik honako eginkizun nagusia. Ez dago dudarik asko egin
GHOD HXVNDUD EDWXD HWD EHUH QHXUULDQ EL]NDLHUD EDWHUDWXD  HVNROD ELGH] H]Dgutarazteko, hedatzeko eta indartzeko. Asko da ordea, oraindik, soziolinguistikaren hasi-masietatik bertatik ikasi beharra daukaguna, eskuartean dugun
VDLRDN NDVXKRQHWDQJHXUHHUUX] SRUURWHJLQJRH]EDGX%HKDUEHKDUUH]NRD
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
HUURWXOD]LR SXEOLNRDQ GRNXPHQWD]LR LGDW]LDQ HWD LNHUNHWDODQHDQ ©GHQRQW]DNRª PRGXNR DOGDHUD EDW H]LQEHVWHNRD GXJX +RUUHNLQ EDNDUULN MDL GX RUGHD
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
JHQXNH JX]WLRN DVSHUJDUUL]NR SURGXN]LR ©NRUUHNWRª EH]DLQ DQW]XDQ LWRNR H]
bagara. Egia da garo- eta kresal-usaina galdu beharra zeukala euskaraz,
hainbatean. Egia da, orobat, bai azalpen-prosaren estilo-lanketan eta terminoORJLD WHNQLNRDUHQ ILQNDSHQHDQ DXUUHUD HJLQ GHOD RUR KDU¬   *DURXVDLQLN
eta kresal-zaporerik gabeko euskarak ez du ordea hiztun trebearen mihia nekatzen, ez eta hiztungai berriarena zorrozten. Bata eta bestea, biak behar ditugu 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 garrantziaz jabetzea, hori dugu lehen eginkizuna.
¬   -XDQ 0DUWLQ (OH[SXUX  $JXUW]DQH (ORUGXL  ,xDNL (VQDROD  -XDQ
Luis Goikoetxea, 2003; Julian Maia, 2000, 2001a eta 2001b).
¬   (VNRODPXQGXNRWHUPLQRORJLDWHNQLNRDUHQNRQWXD]LNXV DGLELGH]=DOELGH
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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 bizkarrezur barrenkoi-intimoena osatzen duen horretan, ari da beste euskara modu
hau zabaltzen. Irakasleen eta adin batetik gorako ikasleen artean, esate baterako, erregistro formalaz kanpokoetan oso maiz entzuten dira honelakoak:
©KLUH HUDQW]XQD pasada EDW LUXGLWX ]DLGDQª ©atope ari gaituk azterketak zu]HQW]HQ EDLQD JDL]NL LELOL EHKDU GLDJX JDUDL] LULVWHNRª ©]XUH SURSRVDPHQD
enprincipio RQW]DW HPDQJR QXNHª HWD DEDU %DLWD EHVWH KRQHODNRDN HUH ©GDtorren astean ez dela eskolara agertuko esan du Txominek, komokienokierelakosaª©EXUX]DUJLDGDEDLQDEDGXHUDEDNLULNH]KDUW]HNRRKLWXUDEDWkemetienefritoª HWD DEDU (UGDO PDNXOX EHUULHQ JHUR HWD EHKDUUHDQDJR JDUD
euskara-erdaren gure arteko kontaktu-moldeak eta gure arteko bilingual dominance configuration nagusiak hartaraturik, eguneroko mintzajardun arruntean. Maileguzko hitzen esparru hutsetik arras urrunago doa joera hori, interIHUHQW]LDPRGXJX]WLDN KRWVH]NRDNJUDPDWLNDODNVHPDQWLNRDNHWDOH[LNDODN
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
©EHQHWDNRª KRUUL ((1 OHJHDN KRUUHWD] H]HU H] EDGLR HUH HXVNDUD EL]LDN HWD
euskararen biziak kezkatzen baldin bagaitu lehenik eta behin. Euskara-molde
hori gutxietsi eta ez ikusiarena egitea ez da bidea. Ia huts-hutsik eskola-giroan erabiliko litzatekeen eta onenean ere eskola bidez L2 gisa transmitituko
genukeen euskara ederraren miresmenetan ito nahi ez badugu, Joan Argenter-ek
 NDWDODQDULEHJLUDLUDGRNLDGXHQJLVDDWHQW]LRKDQGLDJRD]RUGLRJX
euskañol modu horri.

VII.8. Nafarroarekiko eta Ipar Euskal herriarekiko hezkuntza/
hizkuntza harremanak
2UDLQ DUWH HVDQGDNR JX]WLD ($( EDUUXNRD GD IXQWVHDQ¬   +RUWLN KDrantzago zabaltzen da ordea Euskal herria. Gogoan izan zen funtsezko gertaera hori legea egin zenean, eta gogan izatekoa da orain ere. Honela dio 1982ko
EEN legearen lehen xedapen gehigarriak:
¬   +LUXKL]NXQW]DHVSDUUXHGR]RQDOGHWDQEDQDWXDGDJR1DIDUURDHWD]RQDOGHEDNRLW]DN
hizkuntza-trataera propioa du eskolan. Aldeak alde, lau eredu daude Nafarroako eskoletan indaUUHDQ($(NRKLUXUDN $%HWD' HWDKRULH]D]JDLQHUDHUGDUDKXWVH]NR* ($(QVDOEHVSHQJLVD
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 harremanak aztertu nahi dira, berariaz, ataltxo honetan. Hezkuntza/hizkuntza alorrean 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 Nafarroako 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 arteko lan-bilerarik. IRALEren esparruan ere izana da horrelako harreman
konkreturik, behar puntualen arabera.
Goian esandako harreman horiek lotura esplizitu-formalak dira. De factozko harreman-lotura inplizituak eta informalak erantsi behar zaizkie, bestetik,
erlazio formal edo instituzional horiei. Harreman-lotura inplizituotan hiru dira,
QLUHXVWH]JX]WLHQEXUXD DQW]HNRHUHGXPROGDHUDGXWH(UNLGHJRELHN $%
eta D), nahiz eta eredu bakoitzaren pisua aski diferentea izan EAEk, batetik,
HWD 1DIDUURDNR HVNXDOGH HXVNDOGXQDN HWD PLVWRDN EHVWHWLN¬   8VWH EDLQR
lotura-bide trinkoagoa dakar horrek, ele biko hezkuntzaren ikuspegi operatiboari dagokionez; b) EAEko irakasle-gai askok Nafarroan bilatua du lan-lekua,
eta alderantziz; c) batean eta bestean antzeko testu-liburuak eta ikasmaterialak
HUDELOW]HQGLUDRURKDU PDWHULDOEHUEHUDN]HQEDLWHWDQ F LUDNDVOHQSUHVWDNXQtzarako jardunaldi askotan batera ibili ohi dira EAEko eta Nafarroako Foru
Komunitateko irakasleak. Autonomia Erkidego bien arteko harreman faktuala
ohargarria da beraz, hori guztia dela medio. Horrek ere bere eragina du alde
bietako hezkuntza/hizkuntza harremanei dagokienez. Handia oro har, eta uste
dena baino handiagoa hizkuntza-normalkuntzaren ikuspegitik: xedez eta lanmoldez, aplikazio operatiborako baliabidez eta emaitzen neurpideez aski antzekoak dira alde bateko eta besteko saioak.
Badakit zer esango zaidan: kontua bestea dela. Lege-agindua ez dela
MDUGXQDOGL EDWHDQ NRLQW]LGLWX HWD NDIHRUGXDQ ©KHPHQJRª -RNLQHN ©KDQJRª
¬   1DIDUURDNR % HUHGXDN EDGLWX JDLQHUD EHUDULD]NR H]DXJDUULDN ($(NRDUHQ DXUUH]
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 harremaQDN JXUH KHUUL KRQHWDNR EHVWH KDLQEDW HVSDUUXWDQ EH]DOD  QRUPDOGX JDEH
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 gorakoetan, 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 zehatzagorik 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 bainuen, 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 aztertu nahi da zortzigarren atal honetan.
EEN legea ez da vacuum sozial isolatu eta egonkor baten gainean garatu,
©KHPHQ HWD RUDLQª DOGDWX] GRDQ JL]DUWHPROGHDQ EDL]LN ($(N EL]L L]DQGDNR
transformazio sozialen altzoan aplikatu da legea, urratsez urrats. Transformazio horien nondik norakoa, baita zenbatekoa ere, funtsezko datuak dira mendelaurden honetako garapen-neurriak ondo situatzeko. 1982ko ezaugarri demografikoak, 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: haurjaiotzen 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-moldaeUDQ HWD IDPLOLDJLURDQ JHUWDWX GHQ LUDXOW]D KDQGLDUHQ VHLQDOH GD KRUL LNXV
goiko VI.1 atala eta beheko VIII.1.3. puntua). EEN onartu baino lehenxeago
DQ KDVL]LUHQMDLRW]DNRSXUXDNXUULW]HQKDXULQJXUXMDLRW]HQ
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 normalkuntzaVDLRDQ HUH ($(NR SRSXOD]LRD ]DKDUWX] MRDQ GD RUR KDU HWD JD]WHDN HVNROD
bidez alfabetatzen eta euskalduntzen ari diren gazteak) lehen baino multzo
txikiagoa bihurtu dira. Eskolaren euskalduntze-eragina, horregatik, jaiotza
DVNRUHNLQJHUWD]LWHNHHQDEDLQRPRWHODJRDELKXUWXGDJL]DUWHDQ¬  

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 nagusia badakigu zein den: bere alorreko lan egokirik ez du hemen aurkitzen, edo
KHPHQ ELODWX GXHQ ODQELGHDN GHQERUD EDWH] QRUPDOHDQ XUWHWDUDNR  ($(WLN
kanpora joatea eskatzen dio. Emigrazio horri EAE barruko lantoki- eta biziguneDOGDNHWDNHNDUUULGXHQDHUDQWVLEHKDU]DLR DXUUHUDJR9,,,SXQWXDQKHOGXNR
zaio gai horri). EAEko euskaldunen kopurua, kontzentrazioa eta dentsitatea
ahultzera dator fenomeno hori. Eskola bidez hamabost edo hogei urtean egindako esfortzua neutralizatu egiten du hainbatean, gauetik goizera, emigrazio ho¬   (JLDGDKRUUHNLQEDWHUDMDLWVLHUDGHPRJUDILNRDNHUUD]WXHJLQGXHODEDWHWLNQRUPDOkuntza-legearen aplikazioa: haur gutxiago euskaldundu eta alfabetatu behar izan denez, baliabide
JXW[L [H DJR EHKDU L]DQ GD KRUUHWDUDNR %HVWH DOGHWLN RUGHD ]DLOGX HJLQ GX SUR]HVXD HXVNDUD]
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
OLWHNH LULW]LDNH]GDWR]KRUUHWDQEDW EDLQDHJLQGDNRDUHQ]DWLEDW©JDOGXªHJLWHQ
GD HVNROD DVNRWDQ XQLEHUWVLWDWHD  DPDLWX HWD EHUHKDOD ((1 OHJHDUHQ EDODQW]H
orekatua egin nahi duenak kontuan izan behar du hori ere.
Fenomeno zabalago baten altzoan koka liteke, azken batean, modernizazioaren orbitako hiztun-elkarte txikien indargaltze etnolingusitiko hori: irispidez urrunagoko, jardun-esparru transetniko eta formaltasun idatzian zentratuagoko harreman-sareen indargarri izan ohi dira goi-mailako ikasbideak, oro
har. Horien indargarri eta, beraz, jatortasun etnolinguistikoaren eragozle. Ez
GDJR KRU ©NDQSRNR HWVDL JDL]NLOHDUHQ LQSRVL]LRªULN KL]NXQW]DVR]LRORJLDN
ongi deskribatua duen social dependency relation GHODNRDUHQ ©EHUH]NRª HUDgina 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 egiten ari garela uste izan ohi dugu eskuarki. Ebidentzia enpirikoak eta dokumenWD]LRVR]LROLQJXLVWLNRVROEHQWHHQDNEHVWHULNGLRRUGHDDVSDOGLGDQLN¬  DKR
biko ezpata da goi-mailako ikasbidea, gurea bezalako hiztun-herrien biziiraupenerako. 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 gazteon jarduna erdarazko interakzio-sare horietara makurtzea. Kasu batean zein
EHVWHDQ RQGRULRD QDEDUPHQD GD HXVNDO HVNRODUHQ HWD EHUH QHXUULDQ HXVNDO
unibertsitatearen) hamar, hamabost edo hogei urteko esfortzua nabarmenki
ahultzen eta, zenbaitetan, zeharo hutsaltzen du emigrazioak zein euskal harreman-sareekiko deskonexio domestikoak. Berriro hutsetik-edo hasi beharko dute,
¬   +L]NXQW]DVR]LRORJLDPRGHUQRDUHQDELDEXUXHWDNREDWGXJXQLanguage Loyalty in the
United States famatuan bada, urrutirago gabe, gertaera horren gaineko gogoeta mamitsurik
)LVKPDQHWDO *HUR]WLNHUHL]DQGDLOGRKRUULVHQGRHXWVLGLRQLNEDWH]HUH-$)LVKPDQ
EHUD LNXV   HWD  )LVKPDQ HW DO   +HPHQJR HJRHUD EHUULD NRRUGHQDWX JOREDO
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 9LFHFRQVHMHULD GH (FRQRPtD
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
($(QD]NHQKDPDUXUWHDQ¬  (VSHURL]DWHNRD]HQKRULKDXUJXW[LVRUW]HQ
denez bertan, eta koiuntura ekonomikoak lan-eskalaren behereneko edo esfortzu 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 arnasguneetako 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-bizitzan. Samaldan etortzen badira erdaldunak, eragina nabarmenagoa da. Lehendik 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 etorkinen euskalduntzea ez dela ezinezko fenomenoa. Behin baino gehiagotan gertatu 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. Hurbileneko 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.
¬   (UULR[DNR *D]WHODNR *DOL]LDNR (VWUHPDGXUDNR HGR $QGDOX]LDNR HWRUNLQHL EHVWH
PXOW]REDWHNKDUWXGLHRUDLQJRDQW[DQGD/DWLQRDPHULND$IULND 0DJUHE]HLQ6DKDUD]EHKHLWLD 
Europaren ekialdea edo Asia: hori dute jatorria oraingo etorkin gehienek.
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Hori baino trataera globalagoa, eta luzera begiragokoa, eskatzen du immigrazioak: trataera globalagoa bai eskolan, bai lan-esparruan, bai auzogintzan eta
EDLKHUULJLURNRODQJLQW]DJHKLHQHWDQ+DQNDEDNDUUHNR HVNRODELGHKXWVH]NR 
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 berekin, 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 euskaUD] ]HUEDLW  GDNLWHQDN RUGXDQ EDLQR JHKLDJR GLUHOD QDEDUPHQ EDLQD KRUL H]
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 mendelaurden 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-normalkuntzaren aldetik pisuzkoenak-edo diruditen elementuak azpimarratuz. Industriaren 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 jardueratik ezagutza teknologiko berrien aplikaziora bidean jarri da bertako lanPXQGXD/DQWUHEH]LHQHVNDNL]XQDJRLWLNEHKHUDDOGDWXGDELHQELWDUWHDQ¬  
eta eskola-munduak kontuan hartu behar izan du aldaketa sakon hori.
¬   /HKHQH] EH]DODLQIRUPDWLND]NRH]DJXW]DNDSDUWHNRJDUUDQW]LDGX RUDLQ
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/DQWHJLHQ ODQWHJLPXOW]RHQ NRNDJXQHEHUULDNVRUWXGLUDKDQHWDKHPHQ
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-hizNXQW]D EDW LQJHOHVD  HWD ]HQEDLWHWDQ EHVWH ELJDUUHQ EDW RVDJDL DUUXQW ELKXUtzen ari dira industrigune horietariko hainbat lanpostutan. Aski neurri fragmentario 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 puEOLNRDQ -DXUODULW]D HWD KLUX )RUX $OGXQGLDN (VWDWXDUHQ 2UGH]NDULW]DN KDQ
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 mobila, e-posta, internet eta, oro har, komunikazio-teknologia berriak leher-eztanda bizian etxeratu zaizkigu denbora gutxian: EEN legeaz geroztikako berrikuntzak dira horiek, ia ehuneko ehun. Lan-inguramendu berriaren oinarri
nagusietako bat bihurtu dira berrikuntzok. Euskarari dagokionez, jarduera
PROGH WUDGL]LRQDODUL DXUUH] DXUUHNR PLQW]DMDUGXQDUL  KDUUHPDQELGH ELUWXDO
hitzezkoaz gainera idatzizkoa, erantsi diote.
Lan-inguramendu horretan era malgu eta aldakorrean jardun ahal izateko
prestatu behar du eskolak gazte-jendea. Gaztelaniazko, ingelesezko eta, zenbaitetan, euskarazko harreman-sareetan txertatu eta interaktuatzeko prestatzen du eskolak, 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 harreman-sareen bilakaeran, hizkuntzazko konpartimentazio soziofuntzionalaren aplikazioan 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 jaUUDLWX GX RUR KDU¬   /HKHQGLN ]L]WX EL]LDQ ]HWRUUHQ MRHUD D]HOHUDWX HWD
orokortu egin da. Ondorio nabarmenak izan ditu transformazio horrek gizajen¬   0XQGX]DEDOHNRIHQRPHQRDGDKRUL($(NREHUH]LWDVXQDEDLQRJHKLDJR)7|QQLHV
HQ MDWRUUL]NR ]DWLELW]H NRQW]HSWXDOD] JDLQHUD LNXV GLRJXQDUHQ OHNXNR )LVKPDQ    HWD
)LVKPDQHWDO  
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dearen eguneroko bizimoduan: sekularizazioa areagotu egin da, besteak beste,
HWD PRGD VXSUDHWQLNRD MDQHGDQHDQ MDQ]NHUDQ HWD SRSNXOWXUD NRQWVXPRDQ 
indartu; turismoa eta aisialdi antolatua nabarmen zabaldu dira, eta familiaren
moldaera bera errotik aldatu da. Bilakaera horrek gogor erasan du 1980 inguruko gizarte-bizitzan indarrean zegoen hainbat iritzi eta uste-sinesmen, jarrera
eta balio, lehentasun eta jokabide: hots, eguneroko bizimoduaren oinarri soziokulturala. 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 hemen, soil-soilik. Has gaitezen moldaera soziokultural tradizionalean birsorkuntza-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 transmisioa. 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 nagusi. Erdal eskolak ez zuen, halakoetan, familia euskaldunen hazia erabat hondatzen. Bospasei urterekin eskolara hasi arte etxean, auzoan eta herri-giro
hurbilean jardun ohi zuten haur horiek elkarrekin, gurasoekin eta familiartekoekin. Etxean izaten zen ama, etxekoandrea, goizetik gauera. Orain baino
RQGRW[R] KDXU JHKLDJR MDLRW]HQ ]HQ RUGXNR IDPLOLHWDQ¬   )DPLOLD ]DEDO
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 faPLOLDUHQHJLWXUDHWDEDUQHMDUGXHUDDVNRDOGDWXGLUDKRJHLWDERVWXUWHRWDQ¬  
Familia nuklearrera pasa gara erabat, oro har, eta familia monoparentalak ere
ugaritzen hasi dira azken urteotan. Familia-eredu berrian aita-amak biak ari
L]DWHQ GLUD HW[HWLN NDQSRUD ODQHDQ¬   PDL] DVNR HWD XPHDN KDXUHVNRODUD
bidaltzen dira sarri. Etxearen eta familia osoaren euskalduntze-ahalmena ahuldu
egin du, oro har, berrikuntza horrek. Lehen baino pisu eta itzal txikiagoa du
¬   %DLWD HNR KDPDUNDGDQ HUH KRWV ((1 OHJHDN EHJLHQ DXUUHDQ ]LWXHQ LNDVOH
-multzoen garaian). 1970 ingurutik aurrera gauzak gogor aldatzen ari baziren ere etxean egoten
]HQ RUDLQGLN IDPLOLD DVNRWDNR DPD HW[HNRDQGUHD  $PD EDNDUULN H] DLWRQDDPRQDN HGR L]HED
solteraren bat ere bai, hainbatetan. Familia molde horrek euskararen belaunez belauneko transmisioan izan duen garrantzia eta 1970 ingurutik honako bilakaera xeheago aztertu beharra dago: ez
da hau horretarako lekua.
¬   $OGDNHWD KDQGLHQDN OHKHQ[HDJR KDVLDN ]LUHQ ]DEDOW]HQ KDXUVRUNXQW]D HUDJR]WHNR
metodo berriak 1975etik aurrera; beste hainbat ohitura, balio eta jokamolde hori baino hamar-hamabost bat urte lehenago. Ikus horretaz, esate baterako, Mitxelena 1982, 73.
¬   +DXUUHQMDLRW]DRQGRNROHKHQXUWH HW DQL]DQH]LNKREHWRD]WHUW]HNRNRQWXDGDKRULHUH
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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
HWDIDPLOLRQGRDNHXVNDUD] HXVNDUDKXWVHDQHGRQDJXVLNLHXVNDUD] ]LKDUGXHODNR
eta euskarazko etxe-giro sendo hori hizkuntzaren transmisiorako behar adina
oinarri gertatzen zelako. Orain ez dira horrela kontuak: nahas-eleko ezkontzak
XJDULWX]GRD]H]NRQWLGHELDNHXVNDOGXQL]DQLNHUHELHWDNREDW HGRELDN HUGDO
HOHELGXQ G LU HQHNR HJRHUDN LQGDUW]HQ DUL GLUD HWD HW[HDQ GDXGHQHDQ HUGDUD
nagusitzen da sarri. Etxean ez daudenean, berriz, erdal komunikabideen irrup]LRDRVRGDVDUNRUUDVHPHDODEHQDUWHDQDGLQEDWHWLNDXUUHUDEHUH]LNL¬  
Lehen ere familia askotan erdara nagusiturik zegoela esan dezake norbaitek. 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 irismen zabaleko datu estatistikoak erants dakizkieke, bestetik. Fragmentarioak
edo aitormen hutsezkoak izanik ere funtsezkoak dira datu estatistikook, goiko
baieztapen hori enpirikoki oinarritu ahal izateko. Demolinguistikazko estatistika ofizialei beste zenbait datu erants dakioke: EGAren urterik urteko informazio 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 moldatzen diren gazteen etxe-giroko bilakaeraz ondorio artezik ateratzeko. Eskueran ditugun datuen artean fidagarrienetakoak dira, ene ustez, urtero EGAra
DXUNH]WHQGLUHQPLODNDD]WHUNHWDULHQH]DXJDUULKRULHN¬  (]GLW]DJXQEHUD]
DOGH EDWHUD XW]L 'DWX KRULHQ DUJLWDQ IDPLOLDEL]LW]D HW[HJLUR DUUXQWD  HWD OD¬   ,NXV KRQHWD] DGLELGH] 3 -DXUHJL    3XQWX KRUUL EHVWH MHQHUDODJR KDX
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.
¬   (*$UD DXUNH]WHQ GLUHQ D]WHUNHWDULHQ D]DOSHQDN NRQWXDQ L]DQLN (XVNDUD =HUELW]XDN
urtero lantzen eta banatzen duen txostenetik jasoak daude datuok. EGAra aurkezten diren azterketari gehien-gehienak 17 eta 25 urte artekoak dira. Adin-tarte horretako hamar mila gaztetik gora
DXUNH]WHQGLUD XUWHUR (*$UD $]WHUNHWDUL KRULHN (*$UD DXUNH]WHUDNRDQ LQIRUPD]LR ]HKDW]D DLpagai duguna eta beste zenbait) eskuratzen dute, beren biografia soziolinguistikoa azalduz. Bai
kopuruz, bai urterik urteko izaera metatuaz eta bai datu-emaileen izaera aski uniformeagatik bereziki kontuan hartzeko datuak dira horiek, nahiz eta lanketa zehatzago baten beharrean dauden.
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JXQDUWH KXUELOD HUGDOGXQGX] MRDQ GD IDPLOLD HXVNDOGXQHWDQ H] H]LQEHVWHDQ
erdal-elebidunetan), azken mende-laurdenean. Zehazkiago esanik, euskara hutsezko jarduna galduz joan da EAEko etxe-giroan eta ele bikoa zabaldu da bere
RUGDLQHDQ¬  2QGRNRWDXOHNHPDWHQGXWHJHUWDHUDKRUUHQEHUUL
Eskolan nola
ikasi?

Etxean, umetan

Euskaraz %34
Bietara %20
Gaztelaniaz %45
%HVWHULN DORIRQRD  

D ereduan 67
B ereduan 12
A ereduan 16
X ereduan 5

Etxean, orain

Lagunartean,
orain

Euskaraz %25
Bietara %26
Gaztelaniaz %49
Besterik %0

Euskaraz %25
Bietara %36
Gaztelaniaz %39
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-hizNXQW]DUHQ HWD RUDLQ HJLWHQ GHQDUHQ DUWHDQ¬   (W[HJLURD HUGDOGXQGX]
PLQW]DOGDWX]HGRHOHELGXQGX] MRDQGHQVHLQDOH+RWVGLJORVLDWUDGL]LRQDODUHQ
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 milaka 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:

2003
2004
2005
2006
2007

eusk

biak

gazt

28
27
27
26
25

27
26
27
26
26

45
47
46
48
49

23. taula. EGAko azterketari guztien
etxeko hizkera. Urterik urteko datuak

2003
2004
2005
2006
2007

eusk

biak

gazt

29
29
28
27
25

37
36
37
36
36

33
35
35
37
39

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.
¬   *XUDVRHQ HWD DLWRQDDPRQHQ SUHVHQW]LD DKXOW]HD] JDLQHUD EHVWHODNR HUDJLQELGHDN
DJHUWXGLUDHW[HEDUQHDQHUGDO NRPXQLNDELGHDN WHOHELVWDHWDE  EHVWHDNEHVWH
¬   .RQWX]KDUW]HNRDNEDGLUDHUHKRUUHODNRDLWRUPHQDNH]GLUDIXQWVLNJDEHDN.RQWXUD
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 distortsio-efektua izan litekeela hori. EGAra aurkezten diren pertsonen perfil soziolinguistikoa aldatzen ari dela urteen joanean eta justu horrexegatik agertzen
direla bilakaera-seinale horiek. EGAra ez dira, hasteko, eskolatik irten berriak bakarrik aurkezten eta ez da arrazoizkoa 25 urte, 30, 35, 40 edo gehiago
dituzten azterketariak kontuan hartzea, eskolaren eta eskola-ondoaren eraginaz ari bagara. Ezin da arrasto berean sartu, gainera, etxe euskaldun-euskaldunetako 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 aukeratuz 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
JD]WHHQD]SLPXOW]RDQ/DQGXULNGDXGHQHVWDWLVWLNHWDQ(*$GXQHN H](*$UD
aurkezten diren guztiek, azterketa hori gainditzen dutenek baizik) betetzen
GLWX]WH RQJLHQ EL EDOGLQW]RN ,NXV GH]DJXQ EHUD] ©HW[H HXVNDOGXQHQªHWDNR
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 soziolinguistikoak

22. taulan esandakoa orpoz orpo kunplitzen da azpimultzo honetan ere:
KDPDUUHWLNLQJXUXNHXVNDUD] HXVNDUDKXWVHDQHGRQDJXVLNLHXVNDUD] HJLWHQ
zuen etxean, ume-garaian, eta ehunetik 94k D ereduan ikasi du eskolan. Orain,
ordea, %57k bakarrik egiten du etxean euskaraz, eta %58k lagunartean. Bietara egiten dutenak, aldiz, nabarmen ugaritu dira. Hots, diglosiarik gabe gelGLW]HQDULJDUD¬  PHQGHULNPHQGHNRGLJORVLDUHQD]NHQJD]WHOXDHW[HDHWD
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.
¬   %DGDNLW RQGR DVNR JXUH DUWHDQ QDJXVL GDELOHQ HVDHUDUHQ JX]WL] NRQWUDNRD GHOD
esaldi hori. Datuen argitan ez dago ordea besterik esaterik, non eta trenari hegazkin eta hegazkinari 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
RVDW]HQ GXWH KRU QRQEDLW XPHWDQ HXVNDUD] HJLQ L]DQ GXWH JHKLHQHN¬  
eta ia guztiak D ereduan ikasitakoak dira. EAEko gazteriaren segmentu
euskaldunena osatzen dute beraz, oro har. Zer gertatzen da segmentu eusNDOGXQ KRUUHNLQ" (W[HDQ HXVNDUD] LNDVL HWD KL]NXQW]D KRUL EDNDUULN HGR
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 euskaraz egiten duten gazte EGAdunen portzentajea ere behera doa. Lehen
ondorioa bezain funtsezkoa da bigarren hau. Aldaketa hori ez da ezinbestean, halere, egungo egunekoa bakarrik. Lehendik, 15 edo 20 urte aurreragotik, dator: oraingo EGAdun berrion ume-garaian joana da etxe-giroa erGDOGXQW]HQ JHUR EHUULUR EHKHUDQW] MDX]L HJLQ EDGXWH HUH KDVLHUDWLN RUDLQ
dela hamabost-hogei urtetik) dator euskarazko jardunaren ahultze-joera
KRUL¬   'DWXULN H]HDQ H]LQ HVDQ GH]DNHJX QRL] KDVLD GHQ IHQRPHQRD¬  1RODQDKLHUHJXUHEHJLHQDXUUHDQJHUWDW]HQDULGHQMRHUD]DEDOD
GD KRUL LW[XUD JX]WLHQ DUDEHUD *RLDQ SRSXOD]LR ]DEDODJRDUL EXUX]  HVDQdakoa konfirmatu egiten du joera horrek: familia eta hurbileko ingurumen
HXVNDOGXQHQHWDQ DW]HUDND GRD KDODNR QHXUUL EDWHDQ HXVNDUD]NR HXVNDUD
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
QRODEDLWHNR ©HXVNDO EHUQL]Dª (W[HDQ HWD ODJXQDUWHDQ HUGDUD] MDUGXQD] QHNH]DWHUDGH]DNHHVNRODNHXVNDOGXQ HXVNDOHOHELGXQHGRHOHELGXQRUHNDWX 
askorik. Erdal elebidunen eragina, berriz, badakizu zein den euskarazko
jardunerako mugatua.
¬   / HXVNDUD GXWHQ JD]WHHQ EDWH] EHVWHNR SRUW]HQWDMHD HNRD GD ($(Q JDXU
egun.
¬   +RUUHQ EHUPDJDUUL GD XND]LR EDLQR DUHDJR /DVDUWH2ULDNR JD]WHH] - 0 ,UDRODN
LGDW]LD ,UDROD 
¬   8VWH L]DWHNRDGD RUDLQ GHOD XUWH HUH LQGDUUHDQHJRQJR ]HOD
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Erdara nagusiturik den kale-giroko datuak: Lasarteko gazteen mintzajarduna
$VNLHW[HHXVNDOGXQHWLN QDKL]HWDXUWHWLNXUWHUDHUGDOGXQDJRWLN GDWR]HQ
gazteen mintzajarduna azaldu da goiko taula horietan. EAEko gazte gehienak
ez dira ordea hain etxe- eta kale-giro euskaldunekoak. Beste ingurumen batean jaioak eta haziak dira EAEko gazte gehienak: erdara zeharo nagusi den
etxe- eta kale-giroan sortu, hazi eta heziak. Zer ari da kale-giro erdal-nagusi
horretan gertatzen? Ez dugu eskueran, estatistikoki landurik, ingurumen horri
aurrez aurre erantzungo liokeen EGAko daturik. Bada, ordea, horrelako zenbait hirigunetan berariaz egindako azterketarik: Lasarteko informazioa da,
agian, guztietan landuena, sistematizatuena eta fidagarriena. Lasarteko13 eta
24 urte arteko gazteen azterketa soziolinguistikoa eginik du Pello Jauregik
DQ -DXUHJL   KDPDU EDW XUWH OHKHQDJR -R[HPLHO ,UDRODN OHNX HWD
[HGHPXOW]R EHUHDQ ,UDROD   HJLQGDNRDUHQ LOGRWLN %HUH RQGRULR EDW]XN
argigarriak dira oso eta, besterik frogatzen ez den artean, Lasarteren antzeko
NRQWHVWXVR]LROLQJXLVWLNRHWDUD H]LQRODHUH($(NRKLULJXQHJX]WLHWDUD MHQHralizagarriak direla pentsa liteke lehen hipotesi moduan. Horra Lasarteko
zenbait ezaugarri:
D  EHKHUDRUGH]JRUDHJLQGX]HUEDLW  /DVDUWHQHXVNDUDKXWVH]NR
jardunak; gora gehien egin duena erdara hutsezko jarduna da ordea
 7DUWHNRQDKDVHJRHUDNDOGL]EDNDQGXHJLQGLUD
E  $OGL] VHJPHQWD]LRD EHVWH HUD EDWHUD (*$UHQ WDXOHWDNR LUL]SLGHHNLQ
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 Lasarteko 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 etxegiro euskaldunagoa eratzen ahalegintzen ari dira. Aski mugatua izanik ere, eta
Lasarteko datuak noranahi ezin jeneraliza balitezke ere, funtsezkoa da fenomeno 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 goranzko 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
KRUUHODNRQWXDNRUGHD/DVDUWHNRNDOHJLURDQHJLQOLWHNHHQ LW[XUD]HJLWHQDUL
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 leporatzen zaizkio orain. Baita hizkuntza kontua ere: eskolak egin behar du,
ikuspegi horren arabera, etxeak egiten ez duena. Senar-emazteek erdaraz egin
GH]DNHWH ODVDL EHUDLHQ DUWHDQ HWD DGLQ EDWHWLN DXUUHUD VHPHDODEHNLQ  HWD
eskolak konponduko du etxeko defizit hori. Ahaztu egiten da, halakoetan,
gurasoen garrantzia zentrala dela hizkuntzaren belaunez belauneko transmisioan eta familia-giroan, auzoan, lagunarte hurbilean eta herri-giroan oro har ezin
ordezkatuzko eginkizuna duela: eginkizun hori zentrala dela haurren sozializazio-lanean eta euskaltasunaren transmisioan. Ikusmolde berri horrek joera
nabarmena du, egia zentral hori baztertzeko eta, horren ordez, hizkuntza
DKXODEDEHVWHNR DUHLQGDUEHUULW]HNR VDLRDUHQNDUJDRVRDHVNRODUHQEL]NDUUHra botatzeko. Karga-arduren ikuspegi orekatu eta konpartituagoa ezinbestekoa
da, eskola bidezko saioak ondoren onik izango baldin badu: bai haurren eskoODNHWDQHWDEDLRURKDUJD]WHHQHWDKHOGXHQHXVNDOGXQW]HODQHDQ¬  

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
¬   )DPLOLDUHQ LQJXUXPHQDUHQ HWD HVNRODHXVNDOWHJLHQ DUWHNR ORWXUDELGH VR]LROLQJXLVWLNRH]LNXVEHVWHDNEHVWH 9 . (GZDUGV HWD/ 3ULWFKDUG 1HZFRPEH  HWD 
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JRLPDLODNR MDUGXQJXQH HWD KDUUHPDQVDUH IRUPDOHWDQ¬   'LJORVLD]NR
konpartimentazio soziofuntzionala onartu eta indartu izan du erlijio-esparruak,
PHQGHULNPHQGH'LJORVLDUHQLQGDUJDUULHWDJRUGHOHNXL]DQGHQQHXUULDQ©EHUH
OHNXDªDLWRUWXL]DQGLRHOL]DNHXVNDUDULEDWH]HUHHXVNDOGXQJDUEL] ]HUHVDQLN
ez euskaldun elebakar hutsez) osaturiko ingurumenetan. Euskarazko arnasguneetan, bereziki, erlijio-bizipenak eta kristau-fedeak lotura nabarmena izan du
euskarazko bizi-moduarekin. Uste-sinesmen eta balio-iritzi sakonenetan txertaturik egon izan da erlijio-bizipen hori. Bere emaria argi islatu izan du eguQHURNR KL]NHWDQ ©NULVWDXDN KRUL HJLQª HGR ©NULVWDQGDGHDN H] GX KDODNRULN
DJLQW]HQª PRGXNRDN KLW]HWLN KRUW]HUD LELOL L]DQ GLUD RUDLQ JXW[LUD DUWH (XVkaldunen 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
ORWXUDKRULOHKHQDJRWLNL¬  3UHVHQW]LD]DEDOD]XHQRUGHDHUOLMLRVLQHVPHQDN
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 ordutik 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
$UUHJLNJRL]DVNRLUDJDUULWDNRPRGXDQ 7RUUHDOGD\DUJ  euskaldun=fededun ekuazioa hautsi eta birrindu egin da nabarmen, gazte-jendearen eta
HXVNDOGXQ HVNRODWXHQ LUDNDVOHHQ  DUWHDQ EHUH]LNL $VWHUR HOL]DUD MRDWHDUL XW]L
egin dio euskal gizarteak, aski neurri ohargarrian. Horrekin batera, elizaren
LQJXUXDQ RVSDWX RKL ]LUHQ HNLWDOGL ]LELNR HWD MDLRVSDNL]XQDN HXVNDUD]NR
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
HJLQGDHUDEDWJDLQEHKHUDKRUUHNLQEDWHUD¬  
Kopuruz eta indarrez 1980tik hona garatu den euskal eskolarentzat ondorio nabarmena izan du sekularizazioak: eliz giroan ondu eta zabaldutako
¬   $SDL]JDLHQ SUHVWDHUD SURIHVLRQDOHDQ HVDWH EDWHUDNR RVR OHNX PXJDWXD L]DQ GX HXVkarak 1950 ingurura arte. Garai zaharragoetara bagoaz, berriz, are defizit linguistiko nabarmenaJRHQ EHUUL HPDWHQ ]DLJX EHKLQ HWD EHUULUR KHUULWDUUHNLQ DUH SXOSLWXWLN  HXVNDUD] H]LQHDQ DUL
izaten ziren elizgizonek bitxikeria bakanetik oso urrun dagoen factum soziala osatzen zuten.
¬   $SDL]JDLWHJLDN HWD NRPHQWXHWDNR IUDLGHHVNRODN JDUDLLQJXUX KDUWDQ KXVWX ]LUHQ QDbarmen.
¬   (UOLMLR HWD WHRORJLDOLEXUXHN WLN DXUUHUD L]DQGDNR JDLQEHKHUD] LNXV 7RUUHDOGDL
   (GL]LRDN RUR NRQWXDQ KDUWXWD OLEXUX KRULHN SURGXN]LRDUHQ  RVDW]HQ ]XWHQ
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
JXUDVRHWDKDXUUHQW]DWHVSDUUXIRUPDOHNRHXVNDUD©RQªDUHQHUHGX-HQGDUWHNR
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 handiagoan 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
JD]WHHNKDODNRKL]NHUDPROGHULN LD LQRQHQW]XWHNRDXNHUDULNH]L]DWHDN¬  
ahuldu egiten du eskola-saioaren etekina. Errazegi ahazten dugu atzeranzko
fenomeno hori eta bere eskola-eragina.

VIII.3.3. Aisialdi antolatuaren eta turismoaren zabalkundea
$LVLDOGL DQWRODWXDN¬   HWD WXULVPRDN ]DEDONXQGH KDQGLD L]DQ GXWH
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 kontsumo kulturala bestelakotzea. Erdarazko aisialdi- edo turismo-sareetan osatzen
den jardunak esperientzia aberasgarri askotarako ateak zabaltzen ditu sarri.
+RULEDNDUULNH]HXVNDUD]NRNRQWVXPRNXOWXUDOHUDNRDXNHUDN GHQERUDGLUXD
HWDEDOLDELGHPDWHULDODN PXUUL]WXHJLWHQGLWXELGHEDWH])LOPHEDW QRUPDOHan erdaraz) ikusteko astero Lazkaotik Donostiara jaisten den lagun-taldeak
denbora eta diru gutxixeago izan ohi du eskueran, euskarazko eleberriak irakurtzeko edo euskal kantaldietara joateko. Modernitateak berekin dakartzan
kultura-kontsumoaren aukera gehienak erdaraz datoz: gaztelaniaz gehienak eta
URFNNRQW]HUWXHWDQDGLELGH] LQJHOHVH]]HQEDLW
Orain dela hogeita bost urte neska-mutilek eta bereziki gazteek familian
eta auzoan, lagunarte hurbilean eta herri-giro arruntean murgildurik pasatzen
¬   7HOHELVWDNR HXVNDUD ©EHVWH ]HUEDLWª GD KDPDUUHWLN EHGHUDW]LHWDQ HXVNDUD MDVRDUHQ
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.
¬   7DUWHDQ VDUW]HQ GLUD ]LQH HWD ELGHRHPDQDOGLDN LQIRUPDWLNDLNDVWDUR EDVLNR HWD HVpezializatuak, musika- eta dantza-saioak, aste-bukaeretako txango antolatuak, artearen edo gastronomiaren inguruko bisitaldiak, espezialitate-alor askotako kirol-lanketa eta abar.
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]LWX]WHQ RUGX DVNR +DUUHPDQVDUH EHUULHWDQ DLVLDOGL DQWRODWXDQ WXULVPRDQ 
sartzen dituzte, orain, ordu horietariko asko. Harreman-sare eta jardun-gune
KRULHWDNR KL]NHUD KDODEHKDUUH] NRQEHQW]LR VR]LDOH] HGR WDOGH EDUQHNR DXNHraz) 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 ahalmena, 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 aspaldidanik 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 language edo osagarrizko hizkuntza bihurtzen ari zaigu ingelesa, Europako erdiLSDUUDOGHDQ %HQHOX[HQ HWD EDWH] HUH +HUEHKHUHHWDQ HWD KHUULDOGH HVNDQGLQDbioetan) azken berrogei urtean gertatutako bilakaeraren haritik. Funtzio
batzuetan ohiko, eta zenbaitetan ezinbesteko, hizkuntza bihurtzen ari da ingelesa. Bere inpaktua izan du horrek guztiak, ezinbestean, gure arteko euskaraerdaren egoeran: bere lekua irabazten ari da ingelesa, bietako baten edo bien
NDOWHDQ /HNXLUDED]WH KRUUHN RUGXUD DUWHNR KL]NXQW]HQ NDVX DVNRWDQ JD]WHlaniaren) funtzio-esparrua birmoldatzea dakar. Ez ordea, inola ere, gaztelaniatik 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 txiN LRN /:&NR KL]WXQKHUUL KDQGLHN LQJHOHVHN KLVSDQRHN W[LQRHN HUUXVLDrrek,..) baino behar handiagoa dugu oro har. Gure eskolak kontuan izan behar
ditu ezaugari horiek eta hartara egokitzen saiatu behar du. Tove Skutnabb.DQJDVHQ KLW]HWDQ HVDWHNR ©WKH IHZHU VSHDNHUV D ODQJXDJH KDV WKH PRUH
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.
$OO RWKHU ODQJXDJHV LQFOXGLQJ DQ RIILFLDO ODQJXDJH RI WKH VWDWH LQ ZKLFK WKH
children live, are needed for social, economic, political and civil rights. A child
PXVW EH DEOH WR VSHDN WR SDUHQWV IDPLOL\ DQG UHODWLYHV WR NQRZ ZKR VKH LV
WRDFTXLUHVNLOOVLQWKLQNLQJDQDO\]LQJDQGHYDOXDWLQJ7KHPRWKHUWRQJXH V 
LV DUH  YLWDOIRU WKLV )XUWKHU HGXFDWLRQMRE SURVSHFWV DQG WKH DELOLW\WR SDU-
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WLFLSDWH LQ WKH ZLGHU VRFLHW\ UHTXLUH RWKHU ODQJXDJHV 7KXV KLJK OHYHOV RI
PXOWLOLQJXDOLVPPXVWEHRQHRIWKHJRDOVRISURSHUHGXFDWLRQ 7RYH6NXWQDEE
.DQJDVLQ5REHUW3KLOOLSVRQ DUJ  (XVNDUDHWDJD]WHODnia zaintzeko eta lantzeko mandatua eman zitzaion eskolari, orain mendeODXUGHQ ELWLN KLUXUD ]HQEDLWHWDQ ODXUD  SDVD GD ELHQ ELWDUWHDQ ]DLQGX HWD
landu beharreko hizkuntzen katalogoa.

VIII.4. Bilakaera politiko-operatiboa
Labur-labur helduko diogu gai honi ere. Hizkuntza-normalkuntzaren eskola-esparrurako oinarrizkoak diruditen elementuak seinalatuko ditugu huts-hutsik. 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, valuefree 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 Jaurlaritzak ordaintzen ditu, ez Espainiako Gobernu Zentralak, bai sektore publikoan eta bai pribatu-kontzertatuan lanean ari diren irakasleen soldatak. Gasteizko 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 kontratazioD] VHNWRUH SXEOLNRDQ  HWD KREHNXQW]D] *$5$78 HWD ,5$/( ELGH]  &XUULculumaren 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 jarritako 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
RUDLQJR VLVWHPD QDJXVLD] LUDNDVOHHQ EDWH] HUH HXVNDUD] H] GDNLWHQ PDLVX
maistren) lan-eskubideak hankapean hartzen dira, bakezko bizikidetza eta egia
zientifikoa edo objektibotasun historikoa itzulipurdikatu egiten dira ikasmateULDOHQ ELGH] HWD RURUHQ EXUX ©JDUELNHWD HWQROLQJXLVWLNRDª HJLQ QDKLD QDJXVLtzen 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 MadrilJR ERWHUH ]HQWUDOD EHUULQGDUW]HD ©=HQEDW HWD EHUDULD]NR HVNXPHQ JXW[LDJR
($(NKREHª
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
©DUWLIL]LDOª EDWHQ L]HQHDQ 2UGXDQ MDVRWDNR HVNXPHQDSXU KRULHNLQ H]LQ GD
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 garapen-garantiak eskaintzen, eta sistema hori defenditzea iruzur egitea da: euskaltzale-jende fina enganiatu nahi izatea, bost koartoren truke. Sistema autoQRPLNRKRQHN KDLQEDWHQXVWH]H]KRQHNHWDH]EHVWHN H]GXEDOLRHXVNDUDN
eta euskal kulturak orain ez bezalako prominentzia izango duten marko poliWLNREHUULDHVNXUDWXEHKDUGDHWDHXVNDUDMDXQHWDMDEH HGRQDEDUPHQQDJXVL 
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. Kopuruz nagusi ere ez, ezinbestean. Tarte-bitarteko formulazioak ugari dira aitzitik.
Mende-laurdeneko ibiliari eta hauteskunde-emaitzei erreparatzen bazaie, tartebitarteko formulek erakarmen-indar handia izan dute eta, orain ere, hala luketela 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 elebiduna. Euskara-erdarek, eta beraiei asoziaturiko kulturek, izan behar duten lekua 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.
(] LVWLOXLWXUUL EDNDUULN EHVWHOD H] OXNH LQRUN KDUWDUD MRNR  EDLQD KRUL HUH
bai. Gauza bitxia da hori, ondo pentsatzen jarrita: hizkuntza-plangintzaren
jatorrizko ikuspegia problem-solving GD +L]NXQW] DU HQ JL]DUWHDUD]RUHQ EDW
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:
©RQFHDJDLQSURDFWLYHGHIHQVHDSSHDUVWREHSUREOHPFDXVLQJLQDGGLWLRQWR
RU UDWKHU WKDQ RQO\  SUREOHP VROYLQJª )LVKPDQ LQ 3KLOOLSVRQ   
Kenneth McRae-k ere argi azaldua du, behin eta berriro, era bateko zein
EHVWHNR KL]NXQW]DSROLWLNHQ LVWLOXSRWHQW]LDOLWDWHD 0F5DH   
eta1997). Ez gara gu bakarrik, hortaz, gaitz horrek jota gaudenak. Personality 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
KDQGLD ]HQ SXQWX EDW LUDNDVSRVWXHWDNR KL]NXQW]DHVNDNL]XQD EDWH] HUH +(
esate baterako) arindu egin da orain, sektore publikoan bereziki, irakasleen
%80 inguruk gaitasun-maila hori egiaztatu duelarik. Aitzitik beste bi kontu
HUHGXDXNHUDHWDLNDVOHHND]NHQLNORUWXEHKDUUHNRHXVNDUDPDLOD OHKHQDVNL
bidenabar tratatu ohi zirenak, egungo tentsio-gune nagusi bihurtu dira. Orientazioari dagokionez, berriz, gogoan izatekoa da gizarteak urte hauen joanean
bere aukera ideologiko hobetsietan agertu duen bilakaera. Hizkuntza-normalkuntza eta hauteskundeen emaitzak ez dira korrelazio lineal hutsez juzkatzekoak, 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 gehiagotarako 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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EHKDU ]LW]DLRQ HXVNDUDUL ($(Q JDUDL KDUWDNR D]DOSHQHWDQ PDL]DJR +HJR
Euskal herri osoan). Argi zehaztu gabe egon arren, adostasun zabala zegoen
berreskuratze-lanaren oinarrizko izaera horretaz. Mitxelenaren 1982ko pasarte
KDXH]GDH]LQEHVWHDQRUGXNRJRJRJLURQDJXVLDUHQHUDNXVNDULRNHUUHQD©OD
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 delicados. 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
KXHFR DO
DO TXH
TXH VH
VH FRQVLJXLHUD
FRQVLJXLHUD DGDSWDUODª
DGDSWDUODª 0LW[HOHQD
0LW[HOHQD 
   /DJXQGX
/DJXQGX HJLQ
HJLQ
behar zitzaion euskarari, berekasa moldatzen utzi ordez, zenbait esparru eta
hainbat hiztun-multzo irabazten. Zer esparru eta zer hiztun-multzo ordea?
$OGH KDQGLDN ]HXGHQ EDW]XHQ HWD EHVWHHQ DUWHDQ HXVNDUDUL ©EHUH OHNXDª
emate horrek izan behar zuen neurriaz eta abiaduraz. Batzuen ustez berehala
hartu behar ziren neurriak, eta neurri horiek jeneralak izan behar zuten: EAEren
esparru fisiko-geografiko osoan aplikatu behar ziren, ezarpen-eremu soziofuntzional guztietara hedatuz berreskurapen-saioa. Beste batzuentzat, aldiz, aparteko
presarik gabe egin behar ziren gauzak, euskararen aldeko eskaria bizi-bizirik
zegon lekuetan aplikatuz, beti ere oso kontuan izanik euskararen kanpo- eta
EDUQHPXJDN¬   (XVNDUDUL ©EHUH OHNXDª HPDWHNR RUGXDQ JDUEL ]HJRHQ QRlanahi ere, eskolaren garrantzia. Lehentasunezko esparrua zen hezkuntza. Estatu
osoan bazegoen halako adostasun bat, ele biko hezkuntza moldearen alde.
Bultzatu egin behar zen, ez toleratu edo onartu bakarrik, euskararen lekua eskoODPXQGXDQHWDRURKDUJL]DUWHEL]LW]DQ/HKHQJRRNHUUHQ©HUUHSDUD]LRKLVWRULNRDªHJLWHDHUHDLSDWX]HQXQHEDWH]HVWDWXDUHQLQVWDQW]LDJRUHQHWDWLN+L]NXQtza zen horrelakoetan, dudarik gabe, onbideratu beharreko elementu nagusietako
bat. Normaldu egin behar zen gizartean, hemen eta estatuko beste hainbat herrialdetan, bertako hizkuntzen erabilera. Hizkuntza-normalkuntzaren konstruktua, herrialde katalenetan sortua, aukeratu zen onbideratze-lan horretarako oinaUUL JLVD +RUWLN VRUWX ]LUHQ HXVNDUDUHQ NDWDODQDUHQ JDLOHJRDUHQ  HUDELOHUD
normaltzeko legeak. Oinarrizko adostasun-giro horretan sortu zen EEN legea:
H]WDEDLGD KDQGL] GHWDLOHNR HWD H] KDLQ GHWDLOHNR JDX]D DVNRWDQ¬   EDLQD RLQDUUL]NRDGRVWDVXQJLUR]DEDO H]HUDEDWHNR EDWHDQ¬  
¬   %LJDUUHQPXOW]RKRUUHQER]HPDLOHNXDOLILNDWXJHUWDWX]HQ$GROIR6XDUH]SUHVLGHQWHD
©QR VH SXHGHQ LPSDUWLU FODVHV GH TXtPLFD QXFOHDU VLF  HQ HXVNHUDª HVDQ ]XHQHDQ (XVNDUD HWD
goi-mailako irakaskuntza bateraezinak zireneko iritzia oso atzetik zetorren, are Unamunoren
1901eko ateraldiaz aurretik.
¬   $OGHKRULHQ]HQEDWHNRD]HWDL]DHUD]MDEHW]HNRLNXVEHUH]LNL/HJHELOW]DUUHDQL]DQGDko 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 Euskera. Gasteiz, Eusko Legebiltzarra.
¬   (UDEDWHNR DGRVWDVXQLN H] L]DWH KRUUHN VDOEXHVSHQ EDW ]XHQ DUJLD HWD JRJRUUD JD]WHODQLDUHQ VXSUDRUGLQD]LR MXULGLNRD RQW]DW HPDQ H] HWD (XVNDO KHUUL HXVNDOGXQ DKDO EDOLW] HXVNDUD
hutsezko) baten paradigmari eusten zioten hiritar eta iritzi-sortzaileena.
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Askotxo aldatu dira iritziak eta formulazio ideologikoak, ordutik hona.
$OGHJX]WLHWDWLNDOGDWXHUH¬  +DVJDLWH]HQHXVNDOW]DOHPXQGXDUHNLQ*DUDL
KDUWDQ ((1 OHJHDUHQ DOGH H] EHKLQW]DW QDEDUPHQ NRQWUD  ]HJRHQ KDLQEDW
euskaltzale instituzionalistak ez du orain uste, bide hura zuzena denik. Hizkuntza-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 legearen konponbide hartan sinesten ez zuen hainbat euskaltzale. Hauen arguGLRELGHDHUHH]GDDQW]HPDWHQ]DLOD©HVDWHQJHQXHQJXN((1UHQELGHKRUUHN
ez zuela balio: denborak arrazoi eman digu. Kostata, baina azkenean onartu
GX]XH RNHU ]HQELOW]DWHODª 7DUWHDQ JHOGLW]HQ GD MDNLQD H] EDW HWD H] EHVWH
dioen euskaltzale-multzoa: euskararen ajeak lege kontuan baino ondotxoz
LWXUL XJDULDJRWDQ WDUWHDQ LQGDUUHDQ GDJRHQ OHJHULD] HJLQGDNR HUDELOHUD NRQkretuan) 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 zedarriztatua, eta marko horrek seinalatzen du joko-esparru zehatza. Hortik aurreUD LNXVSHJL DXWRQRPLNRWLN H] ]HQWUDOHWLN DXUUHUD  H]LQ GD SDXVRULN W[LNLHQD
¬   $OGDNHWDKRULHNORWXUDULNEDOXNHWHQHXUUL]HWDMRHUD]HUUD]]HKD]WHNRJDX]DH]EDGD
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 formulazioetan: Konstituzio-garaian urrutiegi joan zen Estatua, hainbat eskumen
WDUWHDQ KH]NXQW]D  $XWRQRPLD (UNLGHJRHL HVNXUDW]HUDNRDQ (VWDWXUD LW]XOL
behar lirateke eskumen horiek, partez edo osoz. Are gehiago dioenik ere bada
WDUWHDQ LQVWDQW]LD SXEOLNRHWDWLN $XWRQRPLD (UNLGHJRHWDWLN ]HLQ (VWDWXDUHQ
DJLQWDULW]DWLN  H] GD SDXVRULN HPDQ EHKDU KL]NXQW]DN SUDNWLNDQ JD]WHODQLD]
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 legeaUHQWHQWD]LRD )LVKPDQ 
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 zabala, oso gogan izan beharrekoa: eraman den bideak atentzio, baliabide eta esfortzu gehiegi eskaini dio euskarari, bere ustean, eta euskaraz ez dakitenak
kaltean atera dira. Hezkuntza-mundua izango da, seguru asko, iritzi horren
DJHUOHNX DUJLHQD ,UDNDVOH HGR LUDNDVOHQDKL  HUGDOGXQHQ NRQWUDNRD GD ((1
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 linguistiko bihurturik dago euskaltzale zenbait. Ez kalean bakarrik: baita herri-dirupeko soldatadunen artean ere. Demasia da oraingo bide hori.
Ohargarria da, alde horretatik, mende-laurden honetan gertatu den aldakuntza nagusia: hizkuntza-normalkuntzaren kontzeptua bera auzitan dago orain,
RUGXDQ H] EH]DOD¬   +LW]D HWD HVDQJXUD WDEX ELKXUWX GD XUWHHQ EXUXDQ
hainbat iritzi-guneren ahotan. Tabu bihurtu da eta, zenbaitetan, hizkuntza-normalkuntzaren 1982ko konstruktua bera auziperatu egin du hainbatek. Auziperatze 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 askotan esparru horretako hizkuntza-politikaz bakarrik ari, horren oinarrian dagoen
EHVWH ]HUEDLWH] EDL]LN (XVNDO KHUULD] EHUH RVDHUD HWQRNXOWXUDOD] OXUUDOGHKHdaduraz eta aurrera begirako formulazio operatiboez) batzuek eta besteok ditugun iritzi diferente eta kontrajarrien errainu dira, hainbatean, desadostasun horiek. 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
PXJLNRUWDVXQ VR]LDOHDQ HWD LUDNDVOH HGR LUDNDVOHJDL HUGDOGXQHQ NDVXDQ EHUHziki) lan-espektatibetan izan ditzakeen ondorio konkretuak lehen baino begien
ELVWDQDJRDJHUW]HQGLUDRUDLQHWD©DJUD]LDWXªHQ]HLQ©GDPQLILNDWXªHQ]HUUHQGDN
¬   1DIDUURDUDNR LNXV HVDWH EDWHUDNR ;DELHU (UL]HUHQ ©(O GLVFXUVR FRQWUDULR D OD
´QRUPDOL]DFLyQµGHOD OHQJXD HQ 1DYDUUDª (UL]H 
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zabalduz eta nabarmenduz doaz ureen harian. Argudio-bide pragmatiko horiek
ez dute goragoko kontsiderazio etnoproiektiboek baino eragin txikiagoa, benetan zer-nolako gizarte moldea nahi dugun zehazteko orduan. Motibo batek zein
besteak leku berera garamatza hortaz. Batzuek eta besteok buruan dugun etorkizuneko gizartean euskara-erdarek zer leku behar luketen, eta horretarako
nolako eskola modua nahi dugun, egungo eztabaidaren muinetako bat bihurtuULNGDJR0LW[HOHQDUHQNRHVDHUD©SDUHFHTXHODFODYHHVWDUtDHQHQFRQWUDU
XQORFXVXQQLFKRRKXHFRDOTXHVHFRQVLJXLHUDDGDSWDUODªKXUDH]GD]HKD]ten eta, batez ere, adosten asmatu. Ez da asmatu eta orain, hobera ordez, okerrera 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 egoerarekin asebeterik daudenak. Insatisfakzio-giro horrek gero eta pisu handiagoa
hartu du. Bertako mundu akademiko-intelektualak eta zenbait protoelite euskaltzalek zein euskal detraktorek hizkuntza-politikazko formulazio ideologikoetan
IRUPXOD]LR KRULHQ ELODNDHUDQ  L]DQ GXWHQ HUDJLQD H] GD JXW[LHVWHNRD NR
paradigmaren defendatzaile sendo, jendaurrekoak urritu egin dira, oro har. Aldiz,
SDUDGLJPDKRUUHNLQJXVWXUDH]GDXGHQDN JXW[LHJLGHODNRJHKLHJLGHODNRIXQWVHWLNRNHUUDGHODNRHGRJDL]NLDSOLNDWXDSOLNDW]HQGHODNR XJDULWX¬  

VIII.4.3. Euskara irabazpide
/HKHQ H] EH]DOD OHKHQ EDLQR QDEDUPHQDJR EHKLQW]DW  HXVNDUD] MDNLWHD
eta gizarte-eskalan gora egiteko aukerak zabaltzea elkarren eskutik doaz orain,
¬   *XW[LHJL GHOD GLRWHQHQ NDVXDQ KDQGLN PHQGHODXUGHQHUD HUH OHJHD SUDNWLNDQ HWD
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,
HWDKRUUHWDUDNR©PDUNREHUULªEDWEHKDUL]DWHDKRULGDOHORQDJXVLD*HKLHJLGHODGLRWHQHQNDVXan ere badira aldeak, beren artean. Horrela,
a) ezinezko bidean barrena goazela dio pentsaera batek: contra naturako saio bat dela EEN
OHJHDN EHUHNLQ GDNDUUHQD 1DKL L]DQGD HUH HXVNDUDN H] GX KRUUHQEHVWHUDNR HPDWHQª
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-zabaOHNRJL]DUWHDOGDNXQW]DHVNDW]HQGXHXVNDUD]NR HGRWDHXVNDUDNSUHVHQW]LD]DEDODL]DQJR
duen) hezkuntza moldeak, eta aldakuntza hori ez da mesedegarri. Gizartearen etorkizuna
HWD EDWH] HUH EHUWDNR KLULWDUURQ EDWH] HUH HUGDOGXQ HOHEDNDUUHQ  DVNDWDVXQ LQGLELGXDOD
oztopatzen ari da. Konpartimentazio etniko estu-itogarriak gaindituko dituen elebakartaVXQ ]DEDOHDQ JL]DUWH EDNRLW]DN KLVWRULDUHQ RQGRULR KXWVH] ©EHUHª GXHQ HOH EDNDUUHDQ 
oinarrituriko eskola da, berez, formulazio normal, egoki eta desiragarria.
Bide bat zein beste hartu, azken helburua asmatzen ez da oso zaila: ahaztu ditzagun hizkuntza txikien kontuak eta bizi gaitezen lasai, gizartea bere osoan hartuta, guztiona bihurturik
GXJXQ KL]NXQW]D KDQGLDUHQ PDJDO HURVRDQ *HUR KRUWLN DXUUHUD HWD PDLOD LQGLELGXDOHDQ QDKL
duenak nahi duena egin beza.
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DVNRUHQ XVWHDQ¬   ,NXVPROGH KRUUHN EHUH SLVXD GX % HWD EDWH] HUH '
HUHGXHQ HWHQJDEHNR ]DEDONXQGHDQ 6HPHDODEDN HVNRODWLN ©RQJL KRUQLWXULNª
DWHUDW]HD QDKL GXWH JXUDVRHN EDLWD JXUDVR HUGDOGXQHN HUH  HWD HUHGX KRULHN
EDWH] HUH ' HUHGXDN  KRUQLNXQW]D NRQSOHWRDJRD HVNDLQW]HQ GXWHOD VHQWLW]HQ
dutenez, hara bidaltzen ere dituzte gero eta neurri zabalagoan. Egia al da
euskarak lagundu egiten duela gero, eskola-aldia amaitu ondoan, gizarte-eskalan gora egiten? Zer neurritan laguntzen du, baiezkotan? Zer neurritan da lagungarri huts, eta zer neurritan ezinbesteko baldintza?
Ez dago dudarik administrazioan oro har, eta hezkuntza-sisteman bereziki, irabazpide dela gaur euskara. Batez ere hezkuntza-munduan antzematen da
hori nabarmen: gero eta irakasle-plaza gutxiagotara irits liteke orain hiritarra,
KLW]H] HWD LGDW]L] HXVNDUD] EDGDNLHOD IURJDWX JDEH¬   %HVWH ]HQEDLW HVSDUUXWDQ HUH NRPXQLNDELGHHWDQ NXOWXUD PXQGXDQ DLVLDOGLNR HNLPHQHWDQ  EHUH
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
KH]LWDNR EHODXQDOGL RVRHN DVNL QRODEDLWHNR MDUUHUD] ©LUHQVWHQª GXWH LNXVSHJL
HXVNDOW]DOHKRUL %HUHQ DUUD]RLELGHDH] GD DVPDW]HQ KDLQ ]DLOD ©HUGDUD] KDLQ
ondo baldin badakigu guztiok edo gehien-gehienok, zergatik bizia konplikatu?
=HUJDWLNEDWH]HUHJXUHEL]LDNRQSOLNDWX"ª%HVWHNRQWLXEDWHUDQWVLEHKDU]DLR
horri: konplikazio-tasaren bat onartzeko prest daudenek ere errazago onartzen
GXWHHXVNDUDUHQJDUUDQW]LDHWDEHKDUNL]XQVR]LDOD©RURKDUªDULGLUHQHDQ©QLUL
HGR QLUH IDPLOLDULª HUDJLWHQ GLRQHDQ EDLQR ,UDNDVOHHQ KL]NXQW]DHVNDNL]XQHQ
azken hamabost urteko historia ikusi besterik ez dago: euskaragatik lan-aukera galtzeko arriskuan dauden profesionalen, eta beren aldekoen, jarrerak ezin
HVSOL]LWXDJRDN L]DQ RKL GLUD .RPXQLNDELGHHQ HVDQHDQ ©QHXUUL] NDQSRNR EHKDUNL]XQDªHWD©LQSRVL]LRDªGLUDVDUULKDODNRHQDUWHDQKLW]LNHUDELOLHQDN
Labur bilduz: egia da euskaraz jakitea plus bat dela egungo egunean,
EAEn. Lanpostu bat eskuratzeko orduan irabazpide osagarria da hainbat kasutan, eta ezinbesteko baldintza zenbaitetan. Analisi xeheagoa behar litzateke
halere, berrikuntza horren zenbatekoaz eta abiaduraz jabetzeko. Ikuspegi so¬   ,NXVPROGH KRUUHN EHUH SLVXD L]DQ GX QLUH XVWH] % HWD EDWH] HUH ' HUHGXHQ HWHQJDEHNR ]DEDONXQGHDQ (VNRODWLN ©RQJL KRUQLWXULNª DWHUD QDKL GLWX]WH JXUDVRHN EDLWD JXUDVR HUGDOdunek ere) beren seme-alabak.
¬   /DQHUD VDUWX RQGRUHQ HVNDWX ]DLR LUDNDVOH DVNRUL D]NHQ  XUWHDQ HXVNDUD] MDNLWHD
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-eskolen 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 baldinW]D GHOD ($(Q HGR]HLQ ODQSRVWXWDUD ]HU HVDQLN H] HUGL HWD JRLPDLODNR
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-operatibotik, 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: mendelaurden honetan eskuratu duen beharrezkotasuna hezkuntza-munduan bakarrik
GD SLVX]NRD HWD KRUUH]D] JDLQHUD PXQGX KRUUHWDQ EHUWDQ HWD DUH DUJLDJR
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 euskaUDUHQLUDED]SLGHL]DHUDUL©JDXUEDLEDLQDELKDUH]MDNLQVHJXQKDXWHVNXQGHHN
]HU GLRWHQª %L DOGHHWDUD HUDJLWHQ GX H]HJRQNRUWDVXQ KRUUHN ©JHKLHJL DPRUH
HPDQªGHODVHQWLW]HQGXWHQHNKRULNXVWHQGXWHVXHUWHSLVNDEDWHNLQJDOGXWDNR
esparrua berriz irabazteko aukera; lortu dena gutxiegi dela sentitzen dutenek,
EHUUL] KDVLWDNR ELGHDQ ©DXUUHUD JRJRUª RUDLQ DUWH EDLQR JRJRUUDJR  HJLWHNR
beharra sentitzen dute. Liskar-gatazka giroa du, hori guztia dela medio, euskararen irabazpideak berekin.

VIII.5. Lurralde-antolamenduaren bilakaera
Aginte-esparru gehienetako elementu nagusi bihurtu da lurralde-antolamendua, mende-laurden honetan: Udal eta Foru Aldundi, Jaurlaritza eta Gobernu Zentral, gero eta lurralde-antolatzaile konszienteago bihurtu dira guztiak.
Komunikazio-bide eta lotune berrien konfigurazio espazialak, zabor-hondakinen jestioak eta, oro har, ekologiaren baldintza-eskakizunak, etxegintza masiboak 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
©IXQW]LRQDODª QDEDUPHQ PXUUL]WX GD NLORPHWURDN OHKHQJRDN L]DQLN HUH OHKHQ
baino errazago, eta askoz denbora gutxiagoan, iristen zara orain leku batetik
bestera. Baita lekurik izkutuenera ere: errepide nagusietatik, hirietatik eta industrigune handietatik isolatuenik zeuden herriak, herrixkak eta mendi-zokondoak 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 erosoagorako 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 eragiQLN 0HQGHODXUGHQ RVRNR IHQRPHQRD L]DQ EDGD HUH KRUL¬   D]NHQ KDPDU
urteak gertatu dira gogorrenak. Orain gutxira arte baso eta zelai, larre eta
EDUDW] ]LUHQDN KLULJXQH ELKXUW]HQ DUL JDUD KLULKLUL HGR EL]LJXQH EHUH]L ]RQD
residencial direlakoak), baina natura hutsaz aparteko lur-sail interbenitu. Hirigintzaren inarrosaldi bizi hori ez da hiri-barnera eta hiri-ingurura mugatu: auzo
osoak eta landa-etxe berriak eraiki dira ugari, banaka edo multzoka, ordura
DUWH KLULWLN XUUXWL ]HXGHQ KHUULKHUUL[ND LVRODWXHQHWDQ HUH LNXVL *LSX]NRDNR
Olaberri edo Mutiloa, esate baterako). Herri-herrixketako bizimodua urbanizatu 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 estandarretan 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-eskeman. Normala da orain, lehen ez bezala, egunean zortzi ordu zure alboan dituzun 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.
¬   .DVX KRQHWDQ HUH DW]HUDJR MRDQ EHKDU OLW]DWHNH IHQRPHQR KRUUHQ DELDEXUXD] KLW]
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-antolamenduaren mende-laurdeneko berrikuntza bere dimentsio fisiko-geografikora
mugatuko bagenu soil-soilik. Dimentsio birtuala, ikus-entzunezko komunikabideen leher-eztandak eta IKTen garapen biziak berekin dakartena, oso kontuan hartu behar da orobat. Telebista-kate bi ziren erdaraz, 1982an EEN legea
RQDUWX]HQHDQ¬  +DPDUQDNDGLUDRUDLQHWDLQJHOHVH]NRHGREHVWHDW]HUUL
-hizkuntzetako hainbat aukera erantsi behar zaizkio gaztelaniazko kate-eskaintza ugari horri. Internetek eta bestelako lotura-bide informatikoek erabat zabaldu 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 baWHWLN ORWXUDELGH EHUUL KRQHN (XVNDUD] HXVNDUD KXWVHDQ  QHNH] DWHUD ]DLWH]NH
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 harreman-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-territorialean izandako galera etengabea berdindu edo orekatu egin dute, hainbatean, telefono mobilak, euskarazko irrati-telebistek, egunkari-aldizkariek,
emailak eta internetek. Elkarrengandik urruti eta banandurik egon arren euskaraz 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 horrek guztiak. Baita eskola-giroko neska-mutilen artean ere: txateatzeko orduan
balegoke aukera, esate baterako, han-hemengo gazteek beren artean euskaraz
MDUGXWHNR¬  
¬   =HQEDLWHN 'RQRVWLDWLN,UXQDELWDUWHDQEHUH]LNL )UDQW]LDNRWHOHELVWDLNXVLDKDOL]DWHQ
zuen horrezaz gainera, aparteko moldaeraz. Gutxiengo nabarmena zen ikusle multzo hori.
¬   %HVWHULNGDMDNLQDWHNQRORJLDEHUULKRULHWD]]HUQHXUULWDQEDOLDW]HQJDUHQHXVNDOGXnok, 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 nabarmenki handiagoa. Aurrez aurreko eta are urruneko harreman-sare tradizionalen
birmoldatzaile gertatzen dira, sarri, bilakaera horiek. Eskola bidez mendelaurden osoan lortu nahirik ari garen elebitasun zabal eta funtzionala gogor
baldintzatu eta, are, eragotzi egin dezakete. Demagun, esate baterako, bilakaHUDGHPRJUDILNRD+DUGLW]DJXQ%L]NDLNRODXKHUUL¬  %DNLR*DPL])LND
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-antolamenduaren alorrean izandako berrikuntza horiek ondorio ezin argiagoa izan
dute lau herrion bilakaera demolinguistikoan. Ikus ondoko taula.

Udalerria

5 urteko edo hortik gorako
biztanleak
1981

Bakio
Gamiz-Fika
Gatika
Loiu

1986

1991

1996

2001

Bertako biztanle euskaldunen %
1981

1986

1991

1996

2001

1.082 1.162 1.194 1.341 1.654 73,57 70,65 74,37 67,04 60,4
844

835

852

945 1.139 95,62 94,85 91,67 87,83 76,73

838

806

901 1.058 1.219 90,93 87,97 89,46 84,03 77,85

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 demolingusitikoak argitara gabe dauden arren, badago motiborik aski joera horrek
aurrera egin duela eta, are, bizkortu egin dela uste izateko. Menderik mendeko status quo VR]LROLQJXLVWLNR MDNLQD HXVNDO DUQDVJXQH JHKLHQHQ DVNL DQW]Hkoa) legealdi bakarrean edo bitan erauzi da Gamiz-Fikan eta Gatikan. Aldaketa sakon horren ondorioak ez ditu euskal eskolak berehalakoan berdinduko.
Mendeetako ibiliak ondutako eramolde soziokulturala erro-errotik itzulipurdikatu 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 heltzeko arrazoirik aski.
¬   (]GD%L]NDLNRNRQWXDEDNDUULN*LSX]NRDQHUHEDGDD]NHQXUWHRWDQEHUH]LNLKDODko adibiderik.
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HGRKDUHQMDUUDLSHQDNWXDOL]DWXD EHUUH]DUGH]DQ(VNRODNGHQLNHXVNDOGXQHnak ere, ezin du halakorik egin. Fenomenoa ez da erabat berdina Bakion, eta
DUH GLIHUHQWHDJRD GD HUGDOGXQW]HODQD OHKHQDJRWLN DVNL ]DEDOGXD ]HJRHODNR 
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
EDWHQ DXUUHDQ JDXGH (UGDO DX]DWHJL] HGR HUGDO ]RQD HUUHVLGHQW]LDOH] ¬  
EHWH W]HQDUL GLUD]HQEDLWDUQDVJXQHRUDLQJXW[LUDDUWHLQGDUUHDQ]XWHQHXVNDO
JLURD QDEDUPHQ DKXOGX] HVNRODWLN NDQSRUD¬   Language shift edo luzezabaleko 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. Funtsezkoak dira, horiezaz gainera, populazioaren hazkunde moldea, lurralde-antolamendua 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
SRSXOD]LRDUHQ KD]NXQGH PROGHD OXUUDOGHDQWRODPHQGXD HWD ODQHVSDUUXDUHQ
ordenazio berria) izan dira, azken mende-laurden honetan, EAEko hizkuntzapolitikaren 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
HJLWHNR 6ROX]LRD H] GDJR OHKHQDUL LOW]DWXULNR ©HXVNDO HUUHVHUEDª HWQROLQJXLVWLkoetan. 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 komunikabideetarako lotura-aukera eta bizimodua itxura gabe ez oztopatzeko behar
EHVWHNR]HUELW]XHVNDLQW]D HVNRODRVDVXQDWHQW]LRDHURVNHWDJXQHD HWDDLVLDOGL
erakargarria ere bai, herrian geldituko bada beste norabait lekualdatu gabe.
Gazteak herritik kanpora joaten dira bestela, eta zaharrak bertan hil ahala behe¬   +RWVHUGDOGXQMHQGHDGHPRJUDILNRNLQDJXVLGHQDX]DWHJL]HGR]RQDHUUHVLGHQW]LDOH]
¬   $X]RDQHWDKHUULNRSOD]DUHQLQJXUXDQDLVLDOGLNRHNLQW]HWDQHWDVDOHURVNHWDJXQHHWDQ
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. Eragina are nabarmenagoa gerta liteke, bertako populazioaren emigrazioari kanpotarren immigrazioa eransten zaionean. Ondoko adibide parea, esate baterako,
JHUWDHUDKRULHQDGLHUD]OHL]DQOLWHNH¬  

Udalerria

5 urteko edo hortik gorako
biztanleak
1981

1986

1991

1996

Bertako biztanle euskaldunen %

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, horrelako 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 hutsalak dira, hortaz, hizkuntza-politikaren alorreko formulazio sozioedukatiboak.
IX. ORAIN ARTE EGINDAKOAREN BALIOESPEN-SAIOA
Balioespen gutxi egin da txostenean: ahalik eta gutxien. Deskribapena
L]DQ GD RUDLQ DUWHNRDQ QDJXVL *L]DUWHDUHQ HWD HVNRODUHQ OHKHQJR 
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 emaitzen ebaluazioa egin da hurrena eta, azkenik, neurri-emaitza horiek zein gizarte-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.
¬   (] GXW DVWLULN L]DQ DXUUH] DXUUHNR NRQSURED]LRULN HJLWHNR -DVRQH $OGHNRDUHQ RKDU
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
OX]H]DEDOHNR EDOLRHVSHQ REMHNWLERD HJLWHD %HVWHN HVDQD GD ©LO HVW WRXMRXUV
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
PRQGLDO VRQW SOXV IUpTXHQWV TXH OHV VXFFqV RQ IU{OH OD SUpVRPSWLRQª 0F
$QGUHZ %RWLOD©HUGLKXWVHUGLEHWHªGDJRHODHVDWHDL]DWHQGDVDUUL
horrelakoetan, errazena. Erosotasun merkea badirudi ere, irtenbide hori ez da
ezinbestean itxuragabea: baikor eta ezkor izateko motiboak, biak eskaintzen
GLWXVDUULKRQHODNRODQJLQW]DN(]JXUHDUWHDQEDNDUULN©XQHORJLTXHGHYHUUH
j PRLWLp YLGH PRLWLp SOHLQª EHVWHN HUH DLSDWXD GDXND OHKHQGLN JXUHD EDLQR
RQGRW[R] NRQSRQHUUD]DJRD GLUXGLHQ NRQWHVWX GHPROLQJXLVWLNRUDNR 4XHEHF
HUDNRLNXVEDWHWLN0F$QGUHZHWD3URXO[EHVWHWLN0F$QGUHZ
2002: 78). Horrekin bakarrik ezin konformatuko gara ordea. Onetik eta txarretik gauza ugari dagoela esatea ez da aski. Objektiboki froga litekeen edota
argudio-bide koherentez azal litekeen zehaztapen konkreturik ere eskaini beharko 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,
DJLDQKRQDNRKDXGD©WRGRVVDEHPRVTXHOD/H\GH1RUPDOL]DFLyQ/LQJtVtica es una ley para no ser cumplida: ¿a qué viene, entonces, esta propuesta
GHDSOLFDFLyQ"ª¬  (UDJR]SHQODUULDGDDELDEXUXKRULOHJHEDWDUDX]JDUD¬   2QGR JRJRDQ GXW QRUHQ DKRWLN HQW]XQD GXGDQ HVDOGL KRUL H] QDL] QRUEDQDNR KLULWDU
hutsaren iritzi xumeaz ari. Ikuspegi horretatik abiatzen bagara, bistan da ondorio baikor handita-
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tu ahal izateko. Aplikatzekoak diren eta aplikatzekoak ez diren legeak indarrean egotea ezin justifika liteke zuzenbidezko aginte-esparruan. Argitara eman
eta handik hurrengo egunean, goizeko zortziretan, aplikatzeko modukoak dira
OHJH EDW]XN HWD DSOLNDWX HUH KDOD HJLWHQHGR GLUD  $OGL] SDXVR] SDXVR JUDdualki ezartzekoak izan ohi dira beste zenbait: aldi baterako xedapenek, besWHDN EHVWH KDUWDUDNR HVNXELGH ]DEDOD HPDQ RKL GLHWH EDW]XHL OHJHD EHWH HGR
OHJHD]EDOLDWXEHKDUGXJXQKLULWDUURL HWDEHVWHHL OHJHDEHWHDUD]LHGREHWHW]Hko bidea ezarri behar dutenei). Bigarren horietarikoa da, hainbatean, EEN.
Gradualtasuna ezin izan liteke, ondo bidez, desaktibazio mugagabearen estalki. Bada ordea gure artean, gainerakoan aski legearen bidetik ibili-zale izanik
halakorik esaten edo egin nahi izaten duenik. EEN legeak berekin duen handicap 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 nagusia: a) Ikasleak ez dira eskolatik, 16 urterekin-edo, benetan elebidun irteten;
E  *XUDVRHN $ HUHGXD QDKL GXWHQ JXUDVRHN  H] GDXNDWH EHQHWDNR DXNHUDULN
beren seme-alabek gaztelaniaz ikasi ahal izateko. Gatozen lehenengo errepaURUD%DGXDUUD]RLSDUWHULNGXGDULNJDEH((1OHJHDUHQDUWLNXOXD ]X]HQ 
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 badago, 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 HUDJR]SHQ KRUL¬   *XUDVR HGR
LNDVOH JX]WLHQ [HGHD QDKL GXWHQ HUHGXDQ EHUH]LNL QDKL GXWHQ KHUULDQ HGR
auzoan) ikastekoa, ez du egungo sistemak beti eta nonahi segurtatzen. Sakoneko 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 demokratikoa denik. Beste lege-aplikazioak bezain demokratikoa eta bete beharrekoa da ordea: pausoka,
tentuz eta urratsez urrats, baina osorik bete beharrekoa. Ikuspegi horren ildotik diharduten hiritarren kritika ez da legearen garapen-mailari dagokiona: legearen zilegitasuna dago horrelako juzkuetan jokoan.
¬   %DLQDH]KRULHNEDNDUULNLNXV/DQELGH+H]LNHWDNR+HOGXHQ+H]NXQW]D,UDXQNRUUHNR
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
H] EHWHW]H KRUUHQ HUUXD +HUUL $JLQWHHQD NDVX KRQHWDQ EHUWDNR +H]NXQW]D
Administrazioarena) da. Administrazioak ez ditu hartzen, beren esanean, helEXUXKRUL EDW]XHQHVDQHDQEDWDEHVWHHQLULW]L]EHVWHD RQJLEHWHDKDOL]DWHNR
neurriak: ez neurri guztiak behintzat. Hori da problema: Herri Aginteen edo
Administrazioaren erruz, hezkuntza-atalari dagokionez EEN legea ez da betetzen. 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
JL]DUWHDN RUGXUD DUWH H] EH]DOD  GHPRNUD]LDDUDX] EHUH EXUXDUL H]DUUL ]LRQD
Konpromiso biak, ez bat edo beste, dira kontuan hartu beharrekok. Hori delaHWDKDQNDEDNDUUHDQRLQDUULW]HQGLUHQEDOLRHVSHQHN EL[HGHQDJXVLHWDULNREDWL
bakarrik erreparatzen diotenek) herren egiten dute. Hanka biak kontuan hartzen badira, eta ez hanka bakarra, nekez esan liteke EEN legearen mendeODXUGHQHNRHVNRODLELOLDQSRUURWDL]DQGHQLNQDJXVL+HOEXUXQDJXVLELRN¬  
uztartzeko eta aplikatzeko saio handia egin da EAEn: bai irakasleek, bai eskola-arduradunek, bai hezkuntza alorreko aholkulari teknikoek eta bai Administrazioak 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 bidetik, ez kontrako norantzan, joan da nagusiki. Segun nola begiratzen den,
batez ere nondik abiatu behar izan genuen kontuan izanik, buruzagi da EAEko 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 porrotaren gaitzespen-kontu hori.
Ikuspegi orokorretik gatozen, bestalde, erreparoen detaile-kontura. Has
gaitezen ikasbide-hizkuntzaren aukera-askatasunaren eskubide faltarekin. Aukera-eskubidea behar bezala zaintzen ez deneko argudioa ez da egia, oro har.
Aitzitik: lehen baino aukera zabalagoa dago gaur egun, eredu bateko edo
EHVWHNR LNDVELGHD DXNHUDWX DKDO L]DWHNR¬   %DWH] EHVWHDQ DXUUHUD HJLQ GD
horretan, ez atzera: aukera-eskubidea zabaldu egin da mende-laurdenean, ez
murriztu. Aukera-zabaltze hori egiterakoan gogoan izan da, oro har, gurasoen
¬   +HOEXUX QDJXVL ELRN HWD HGR]HLQ HVNRODVLVWHPDN EHUHEHUHDN GLWXHQ EHVWH KDLQEDW
ikasleen garapen kognitibo egokia, lehenik eta behin.
¬   *RJRUDGH]DJXQRUDLQGHODHGRXUWHNRHJRHUD]HLQ]HQ2UGXDQH]]LUHQRUDLQ
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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HWD DGLQ EDWHWLN DXUUHUD  LNDVOHHQ LNDVWHW[HHQ HWD OHNXDQ OHNXNR KH]NXQW]D
-eragileen gogoa. Horrekin batera ez da ahaztu, jakina, eskolak baduela legezko mandatu espresua, norbanako gurasoen aukera-eskubidea bezain aginduzkoa, 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
PRGXDQEDLQDEDLHJLQNL]XQQDJXVLHWDNREDW$OGHKRUUHWDWLNHUHGX©HXVNDOGXQªDJRHQ SURPR]LRD H] LQSRVL]LRD EDLQD EDL SURPR]LRD  OHJH]NRD GD HWD
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 euskaraz 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 lanean ari diren milaka profesionalentzat deskalifikazio mingarria izateaz gainera.
Lege nagusi guztien konpromisozko izaera, eta bertako desideratum nagusien
EDOLDJDUULWDVXQD DX]LWDQ MDUW]HQ GX JDLW]HVSHQ ELNRLW] KRUUHN¬   Desideratumak bere osoan ez betetzea ez da, berez, inolako kalte barkaezin. Horretara
EDJRD] EHUGLQEHUGLQ HVDQ OLWHNH PXQGXNR EDWH] HUH PXQGX DXUUHUDWXNR 
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
RUGHD ODQ HJRNLD HW[HEL]LW]D GXLQD OHJH]NR EDEHV HIHNWLERD¬   HWD EHKDU
bezalako osasun-asistentzia izaten beti. Okurritzen al zaigu esatea, horregatik,
PXQGXNRNRQVWLWX]LRDNH]GLUHODEHWHW]HQHWDRURKDUSRUURWKXWVDGLUHOD¬  "
Gauza askotan motz gelditzen dira oinarri-legeak, jakina. Zer hobetua asko
izaten dute beren baitan. Hori bezain egia da, ordea, han-hemengo konstituzio¬   $X]LWDQMDUW]HQGXHWDKRULJXW[LEDLOLW]DQLUWHHUDHUUD]LNJDEHNRNDOH]RNRUDGDUDPD
1978tik 1982ra bitartean eraikitako lege-markoa.
¬   .DVXDQ NDVXNR WUDGL]LRMXULGLNRDNEHUH HUDUDPROGDWXD
¬   2NXUULW]HQ DO ]DLR LQRUL ODQDXNHUD HJRNLD HW[HEL]LW]D GXLQD HWD EHKDU EH]DODNR
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
SDXVR H] NROSHDQ  ORUW]HNR HGR KRULHWDUD KXUELOW]HNR HWD DOGH KRUUHWDWLN DVNL
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? Konpromisozko ikuspegi global horren falta, edo bestelako ezadostasun sakona, dago ene
ustez jokabide unilateral horietan. Gauzak muturrera eramatea da hori. Oinarrioinarrizko 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. Batzuentzat 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-porrotaz mozorrotzea.

IX.1.2. Nolako hiztunak eta nolako idazleak ari gara sortzen?
Euskal hiztunak ugaritu egin dira EAEn: batez ere gazteen artean. Eskolari zor zaio, lautatik hirutan-edo, hiztun gazteen ugaritze hori. Euskaraz jarduteko gaitasun-maila mugatua dute, ordea, hiztun horietariko askok. Euskaraz
©QRODEDLWª GDNLWHQ QHVNDPXWLODN HWD JD]WHDN XJDULWX GLUD EDWH] HUH ($(Q
Kapaz dira gazte-gaztetxook hizkera-molde bateratuan esaten zaien gehiena
HQWHQGLW]HNR,GDW]L]NRD]DOSHQDVNR HUUD]HQDNHWDHVNRODNXWVXNRDNEHUH]LNL 
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 dagokionean: 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
EDWHDQ/HKHQHUGDOGXQ]LUHQLUDNDVOHJHKLHQJHKLHQDNRUDLQHXVNDOGXQ¬  
Unibertsitate aurreko mailetan 20.000 irakasletik gora dira orain, EAEn,
hezkuntzako HE2, EGA edo baliokidearen jabe. Erregistro formalaren erabi¬   =HKD]NLDJRHOHELGXQHWD]HQEDLWHWDQH] JXW[LWDQHOHDQL]WXQ
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OHUDMDVRWLNXUUXQGDJRHQ©QRODEDLWHNRªHXVNDUDDULGDKDOHUHPLODNDLUDNDVle 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,
HXVNDUD] ©QRODEDLWª GDNLWHQDN HGRWD ]HKD]NLDJR ©QRODEDLWª HJLWHQ GXWHQDN
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 motiborik uste izateko hizkera idatziaren aberastasun-maila ertainera ere nekez
LULVWHQGHODKDODNRDVNR©1RODEDLWHNRHXVNDUDªEDW]DEDOW]HQDULGDHVNROHWDQ
ikasleen artean eta are irakasle askoren jardunean.
Jakitearen hedadura-kontuan irabazi egin da, dudarik gabe: lehengo aldean asko dira, orain, ahoz eta idatziz nolabait jarduteko gai diren ikasle-irakasleak. Hiztun-idazle horien ezpain-lumetatik jaulkitzen den hizkuntza moduari
dagokionez, aldiz, oso egoera diferenteak ageri dira eguneroko praktikan: hitzez 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 komunikaziolana: 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 hanKHPHQ EDLWD HXVNDOGXQ JDUELHQ DUWHDQ HUH KDODNR VRODVNLGH ©HONRUªHQ NRQpainian), 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 lekuNR HXVNDONLD XOHUW]HD] HWD PDL] VDPDU HUDELOW]HD]  JDLQHUD KL]NXQW]DHUHGX
EDWHUDWXD]EDGDNLWHMDUGXWHQNDSD]GLUD(XVNDOKHUULNREHVWHHXVNDOGXQ DOIDbetatu) gehienekin euskaraz jarduteko, KXQWD] HWD KDUWD]¬  . Bestetik, hitzezko trebetasunei idatzizkoak erantsi dizkiete beren hizkera-sortan. Hitzez
HVDWHQ GXWHQD HGRWD PDLOD IRUPDOHUD KHJDOGDWX] KLW]H] JXW[LWDQ D]DOGX RKL
¬   (UGDUD]HJL RKL ]HQ KRUL OHKHQ WUHEH]LDVR]LDO H] LQGLELGXDOKXWV  KRUUHQ JDEH]LD]
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dena) idatziz azaltzen badakite: letrari beldurra galdu diote, hainbatean. Lehenengo 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
]DEDOGXGDEDWH]HUHEHUULNXQW]DKRUL($(NRJD]WHHQ JD]WHPXOW]RPXJDWX
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, fundamentala, 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 bidean: kopuruz gora egin da oro har, kalitatez ez. Tonika nagusia erdal-elebidunek
osatzen dute: euskaraz baino errazago erdaraz egiten duten euskaldunek. Bada
RUGHD LQRL] H] EH]DODNR KL]WXQPXOW]R PXOW[R"  RVDWXD KLW]H] HWD LGDW]L]
euskaraz lasai eta ganoraz jarduteko gai dena. Hiztun-masa kritikoa ezinbestekoa 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 zabaOHNRHN HWD OHNXDQ OHNXNRHN OHLKR EHUUL EDW ]DEDOGX GLRWH LW[DURSHQDUL¬  
Leiho mugatua, halere, audientzia- eta salmenta-indizeak zuzen badabiltza.
%HWLNRUDJRD]HXVNDOJLURVHQGRULNJDEHNRLQJXUXPHQHWDQHXVNDUD] ]HUEDLW 
dakiten hiritarrek nekez konektatzen dute euskarazko jardunguneekin, harreman-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 bakartiaren itxura handiagoa hartuko du euskarazko irakaskuntzak. Galdetu ere egingo
dio bere buruari, batek baino gehiagok: zertarako hainbat esfortzu eta hainbat
¬   ,QGXVWULD NXOWXUDOHDQHUH OHKHQ H] EH]DODNRKHOGXOHNXDNGLWX RUDLQ HXVNDOJLQW]DN
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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. Azpisistema 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 zigorsistema 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, honetan 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? Gizartea euskalduntzeaz bat ari al da eskola euskalduntzen? Gizartearen bide-erakusle eta ildo-berritzaile al da eskola, euskalduntze-alorrean? Eskolaren ondoWLN HWD KDLQEDWHQ HVDQHDQ HVNRODUL HVNHU  JL]DUWHDQ HUH HJLQ DO GD
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.
(VNRODDORUUHDQHJLQGHQHXVNDOGXQW]HDKDOHJLQDNH]GXSDUHNRULN H]KXUELOLN
eta ez urrunik) beste sektoreetan: komunikabideetan, merkataritzan, kirolean
HWDDVLDOGLDQ DQW]HUNLDHWD]LQHDEDUQH DGPLQLVWUD]LRDQNDOHEL]LW]DQODJXQartean 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 eredukotzat. 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 gelditzen da, horrelako emaitzen argitan, eskolaren motore-izaera famatu hori?
Gizartearen eskutik joan behar du eskolak, bertako hizkuntza-normalkuntzak 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
MDUGXQJR EDGXWH" ©$SUHQGHG PXFKR HXVNHUD (GXUQH \ (QHNR SDUD TXH DVt
FXDQGRVHDLVPD\RUHVKDEOHPRVWRGRVHQFDVWHOODQRªH]DOGDRUGXDSDUDGLJma horren sustraitiko ahuleziaz gogoeta egiteko? Benetan jarraitzen al dugu
uste izaten, munduko teoria soziolinguistiko osoaren eta mende-laurden honetan eskuratu dugun ebidentzia enpiriko zabalaren kontra, eskolak belaunaldi
EHUULDN ©RQGR HXVNDOGXQW]HDª GHOD [HGHD HWD VROX]LRD" +H]NXQW]DKL]NXQW]D
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-berrikuntzaren 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
©DUUDURªDJR(]GDKRULVHLQDOHRQDKL]NXQW]DQRUPDONXQW]DRVDVXQWVXDEDOGLQ
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 belaunaldi gazteak, eskolan erakutsitakoa gorabehera. Bide laburra izango du
KL]NXQW]DQRUPDONXQW]DN HVNRODQ HVNRODQ EDNDUULN HGR LD HVNRODQ VRLOLN 
eragiten badu etengabe. Ondorio nabarmena ateratzen da hortik: eskolan aurrera egin nahi bada normalkuntza kontuan, eskolan baino hagitz sendoago,
sakonago eta zabalago gizarte-bizitzan egin behar da lan: hizkuntza-normalkuntzak 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 bederatzietan. 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, soluzioa 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 bananbanan 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-bideari baizik. Aurrez dokumentatu eta ibili gabeko bidean jardun behar izan
dute, askotan, hezkuntza alorreko agintariek eta teknikoek, eskola-arduradunek eta banakako irakasleek: bide berrietan barrena ibili beharraren beharrak 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 esparruetan bezainbat ustegabeko eta hutsegite sortu ditu jarduera horrek.
Ahaztu egin ditugu orain baina, dudarik gabe, trial and error horren alorreko error batzuk txapela kentzeko modukoak izan ziren bere garaian.
Demagun adibide-pare bat: A ereduak 600 bat klase-ordurekin euskaldun
EHWHDN VRUWXNR ]LWXHOD XVWH L]DWHUD LULWVL JLQHQ KDVLHUD EDWHDQ¬   DUH
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, horrelakoetan, aurrea nola dantzatu. Ibilian-ibilian zuzendu behar izan ditugu hasierako uste okerrak. Baina zuzendu egin ditugu, hainbat kasutan, eta lehen
baino kontuzago jokatzen ikasi dugu gehienok. Hutsegite haiek aldi batekoak izan ziren hortaz: aurrera egin ahala zuzentzen eta gainditzen ikasi
genuen, eta orain nekez kontabiliza litezke hutsegite larrien artean. Garrantzitsuak 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, halere, 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.
¬   ,NXV HVDWH EDWHUDNR LNDVWHW[H SULEDWXHWDNR LNDVOHH] DUL ]HODULN 6LDGHFRN ]HU ]LRHQ
6LDGHFR    ©OD PD\RUtD UHFLELUiQ D OR ODUJR GH OD (*% PiV GH  KRUDV GH HXVNHUD
montante de horas que en opinión de los especialistas en la materia es más que suficiente para
DGTXLULU HO GRPLQLR GHO LGLRPD D QLYHO GH FRQYHUVDFLyQ FRUULHQWHª (UUXD H] ]HQ 6LDGHFRUHQD H]
EHUHDEDNDUULNEHKLQW]DW1RUEDLWHNHVDQ]LRQ6LDGHFRUL]HU]HQHJLQJDUULHWD]HUH]2UGXNR©HVSHFLDOLVWDV HQ OD PDWHULDª KRULHN QRU ]LUHQ JDOGHW]HQ GHQHDQ LQRUN H] GXJX DLWRUWX QDKL JHX JLQHQLN ©HVSHFLDOLVWDª KDLHN /RWVD HPDWHQ GLJX HVDWHD HUH %DLQD KRUUHOD GLUD NRQWXDN +DVLNR DO
JDUDEHVWHODRUGXNRSDSHUDNDVWLQW]HQ$(.Q,UDNDVOHHVNROHWDQHWD JHUR[HDJR +$%(QEHVWHak 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 horreWDUDLULVWHNRD EHVWHLQRQEDLQROHKHQDJRHNLQ]LW]DLRQLUDNDVOHHVNROHWDQ EDL
publikoetan eta bai pribatu sorberrietan) bertako jarduera hezkuntza-marko
HOHELGXQHUD HJRNLW]HDUL ©D]NHQSXW]ª H] EDLQD ELGHJLOH L]DQ ]LUHQ LUDNDVOH
-eskolak eginbehar horretan; b) Hainbat irakasle-eskolak urrats handiak egin
ditu gainera, ordutik hona, bide horretan barrena. Horri eskerrak, EAEko eskola-munduak behar zuen baino irakasle euskaldun-elebidun gehiago sortu
izan dute oro har, laurogeiko hamarkadaren bigarren erdialdetik aurrera eta
RUDLQSXQWXUDDUWHEHUWDNRERVWLUDNDVOHHVNROHN¬  
Hori guztia horrela izanik ere, egia da izenburuan azaldutakoa: EAEko
LUDNDVOHHVNROHWDQ((1OHJHD NRQNUHWXNLEHUWDNRDUWLNXOXD H]GDHUDEDW
aplikatu. Irakasleen prestakuntzarako unibertsitate-eskolek, bere osoan hartuta,
H] GLWX]WH ©EHUHQ LNDVNHWDSODQDN HJRNLWX LUDNDVOHHN HXVNDUD HWD JD]WHODQLD
HUDEDW PHQSHUDWX GLW]DWHQ QRUN EHUH HVSH]LDOLWDWHDUHQ HVNDNL]XQHQ DUDEHUDª
Irakasle-eskola batzuek bai, zeharo edo aski neurri zabalean egin dute egokitze-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 nabarmenagoa 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 irakaslegai 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 atentzio-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
¬   *HKLHJL]NRLUDNDVOHJDLHXVNDOGXQHQGHVRUHNDNRLXQWXUDOKRUUHNHNDUUL]XHQRNHUH]
banago, Donostiako Elizbarrutiaren irakasle-eskola itxi beharra.
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KDUWDUD EHKDUW]HQ HGR LUDGRNLW]HQ  JLQWXHODULN H] GD KDODNRULN HJLQ¬  
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
GX¬  (]LQSHQWVD]LWHNHHQHUDEHUHDQLUDNDVVLVWHPDHOHEDNDUUDEXUXKDXVterik gabe elebidundu ahal izango zenik, irakaslanean ari ziren profesional
gehienak erdaldun elebakar izanik hasieran.
.RQWXD H] GD KRUL EDNDUULN RUGHD ©+XUUHQJR LUDLOHNR DUD]RD NRQSRQW]HDª L]DQ GD XUWHHWDQ VHNWRUH SXEOLNRDQ ]HLQ SULEDWXDQ OHKHQWDVXQ QDJXVL
Epe ertain eta luzerako aurreikuspen handirik gabe jokatu izan da hainbatetan,
jakinaren gainean edo ustez uste gabean, irakasle-jendearen kontratazio- eta
XELND]LRHVSDUUXNR KDLQEDW QHXUUL NRQNUHWX KDUW]HUDNRDQ¬   0DLVXPDLVtren 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
¬   .DVXNRQNUHWXEDW]XHWDQ KDXUHVNROHWDUDNRODQJLOHWUHEDNXQW]DQDGLELGH] EDGLUXGL
gaiari heldu egin zaiola azkenik eta konponbiderik eskueran izan litekeela berandu baino lehen:
ikusi egin beharko. Besteetan, Lanbide Heziketarako hainbat espezialitatetako langile-trebakuntzan, ez dirudi gauzak onbideratzen ari direnik. Nekazaritza-esparruan gertaturikoa bereziki deigarria 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 terminologikoak 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
6DLODUHQNRW[RVWHQVR]LRHNRQRPLNRDDUUDVMDNLQJDUULD 9LFHFRQVHMHUtDGH(FRQRPtD3UHVXpuestos 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.
¬   'HVNULEDSHQ ]HKDW]DJR EDWHN EHVWHULN HUH HVDQ EHKDUNR OXNH VHNWRUH EDWHN HWD EHVWHDN KDVLHUDQ KLUX VHNWRUHHN  H] GXWH ELODNDHUD KRUUHWDQ SDUH] SDUH HEROX]LRQDWX (] GD NRQWX
hori txosten honen aztergai nagusi, ordea, eta bego horretan.
¬   (SH HUWDLQ HWD OX]HUDNR SODQJLQW]DULN HJLQ L]DQ GD 6DLOHDQ HUDJR]SHQ KRUL OHXQW]H DOdera: 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 bezala 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 jakinak 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 ordez: sartzen ziren irakasle berriak euskaldunak izan balira, lehengo erdaldunek
segurtatuagoa zuketen beren L1eko irakasbidea.
*DX]DN RNHUWX DKDOD ©]HUEDLW HJLQ EHKDUUD ]HJRHODª LNXVLWD ,5$/(UHQ
bizkar gainera bota izan da maiz konponbidearen zati nagusia. Bere egitekoak
ez zirenak leporatu izan zaizkio, horrela, IRALEri: irakasle euskaldunak alfabetatzeaz eta erdaldunak euskalduntzeaz gainera koarto-sokorro funtzioa bete
izan du, sarri, hartarako pentsatua ez zegoen programak. Irakasleen euskalduntze-lana bera, kontestu horretan, aski baldintzatua gertatu izan da: kalitateari
eustea lan gogorra bihurtu da maiz, kantitatea eta presa gailen ibili diren giroan. 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, balioespen 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 zorrotza 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 irakaskuntzaren 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 ondorioa. Denborak gozatu egin ditu kontuak, egia da. Baina atsekabezko egonezina 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
]HU HVDQJR GXHQ ©QRODWDQ KXWV HJLQJR ]XHQ LQRUN HVLVWLW]HQ H] GHQ OHJH
[HGDSHQEDWJDUDWXH]L]DQDJDWLN"ª+RUUHODHVDQLNERURELODGLUXGLREMHN]LRDN
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 lotuULN GDXGHQ JHUWDNDUL VR]LDODN EDL]LN¬   (XVNDUD LQGDUEHUULWX QDKLD ((1
legeak esplizituki aitortzen duena, xede zabalago baten altzoan emanik dago:
JDOELGHDQ]HWRUUHQHXVNDONXOWXUDULJL]DUWHEL]LW]DUHQHV]HQDULREHUULDQ©EHUH
OHNXDªDLWRUW]HNR[HGHDUHQDOW]RDQ¬  %HVWDOGHPHQGHODXUGHQHNRLELOLDN
oso argi utzi du euskara ezin indarberritu litekeela, eskola-munduaren ere,
euskal kultura alde batera utzita: zerbaitetarako balio izan behar die ikasleei
NRVWDWDLNDVWHQHGRODQW]HQDULGLUHQKL]NXQW]DKRUUHN©=HUEDLWªKRULEHUUL]
euskal kulturarekin loturik dago lautatik hirutan: pakete berean doaz biak.
Azkenik, irakasleen eta ikasmaterialen kontua dago tartean: euskaraz diharduten irakasleak eta euskarazko ikasmaterialak dira, praktikan, eskola-munduko 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, azeleratu ordez, lanketa-bide hori.
Euskal dimentsioa landu-arin egotearen kontua ez da, askok hala deitoratzen 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 unibertsitateJDUDLNR HWD ODQJDUDLNR  IRUPD]LRSUHVWDNXQW]DQ HWD ODQELGHUD VDUW]HNR PHkanismoetan. Ikus ditzagun hiru puntuok.
a) Curriculumaren euskal dimentsioa ikasmaterialetan. Landu-arin dago
euskal dimentsioa, oro har, EAEko Lehen eta Bigarren hezkuntzako testu-liburu eta ikasmaterial gehienetan. Landu-arin eta, berariaz lantzen denean,
¬   (] GD KRUL HXVNDUDUHNLQ HWD HXVNDO NXOWXUDUHNLQ JHUWDW]HQ GHQ IHQRPHQR ELW[LD
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, adierazpide 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.
¬   $VNRH]WDEDLGDOLWHNH©EHUH OHNXDª]HU GHQ ]HQEDWHNRDHWD]HUQRODNRD'XGDULN H]
dago, ordea, asmo horren benetako izaeraz. Ikus bestela, konfigurazio juridiko berriaren hasierahasierako iturrira joaz, 1978ko Konstituzioaren sarrera.
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hainbaten ustez desegoki landua. Eztabaida eta kexu askoren jomuga da, aspaldiko urteotan, gai hori. Okerrera egin duela esatea gehiegi bada ere, bistan
GD QRUPDOWDVXQJLURWLN XUUXWL GDJRHOD NRQWXD¬   'LDJQRVWLNR EL GDELOW]D
DORUKRUUHWDQHUHHONDUUHQOHKLDQ(XVNDOGXQRN]HU L]DQ JDUHQ]HQEDWJDUHQ
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 heltzeko modurik. Alde horretatik aski onargarriak iruditzen zaizkit ondoko bi baieztapenok: 1. euskal dimentsioa landu-arin dago, oro har, ikasmaterialeWDQ¬   HVNRODN EHUH IXQW]LR VR]LRNXOWXUDOD RVRULN EHWHNR EDGX OHNX
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
HWDHXVNDOGXQRQDKR]NROLWHUDWXUDEL]LD EHUWVRODULW]DHWDJDLQHUDNRDN PXQGX
zabaleko perspektiban proiektatuz. Labur bilduz, posible da euskaldunon ja¬   %DW]XHQ HVDQHDQ DEHUW]DOHWDVXQ LWVXPXWXUUHNRDN GX HJXQJR HJRHUDUHQ NXOSD LWVXtasun 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 soziokulturaletan antzematen da batetik; bestetik, berriz, Euskal herria EAErekin berdindu nahi lukeen
fragmentazio-asmo lausorik gabean.
¬   .DWDOXQLDNR Jaume Bofill fundazioaren informeaz geroztik aski identifikaturik dago
HVNDVLDKRUL 6HJXUDHWDDEDU *HUR]WLNDNRW[RVWHQHNEDLH]WDWXHJLQGXWHGLDJQRVWLNRKXUD
RUR KDU $]NHQ RUGXNRHL GDJRNLHQH] LNXV EHUH]LNL ©,UDNDVOH ELª  'DWX KRULHQ DUJLWDQ
Autonomia Erkidegoaren konpetentzia, curriculumaren %45 bertan finkatu ahal izatekoa, ez da
normalean betetzen: ezta giza eta gizarte-alorrekoetan ere. Beste zenbait perspektibatarako ikus,
DGLELGH] /XLV 2WDQR  ©(XVNDO HVNRODN HXVNDO LNDVOHULD EHUDUHQ LUDNDVNXQW]DLNDVNXQW]D
eduki eta helburuak difinituko dituen curriculuma behar du. Curriculumak herri bezala identifikatzen gaituzten ezaugarri linguistiko eta kulturalen ezagutza erraztu eta bertako partekotasunaren
ezaugarrien antzematea ahalbideratu behar dio. Edozein modutan, ulertu behar du identitate hau
ez dela inoren aurka definitzen baizik eta beste herri eta pertsonenganako irekitasunaren oinarri
GHODª 2WDQR 
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tortasun etnokulturala edo elkartasun soziohistorikoa zaindu eta apreziatzea,
alde batetik, eta gizarte-berrikuntzaren aldi eta alde orotako joerak eta gertakariak perspektiba zabalagoetan txertatzea bestetik, kultura eta gizarte-bizitza
osoaren dimentsio guztiak atxikiz. Eginkizun dago, hein batean, curriculumaren euskal dimentsioaren zehaztapen eta aplikazio integratu hori. Testu-libuUXHWDQ©HXVNDOªJRUDHWD©HXVNDOªEHKHUDMDUGXWHDEHVWHULNH]EDLOLW]DQMRNDbide motza da dudarik gabe. Dimentsio hori ahalik eta gutxien lantzea edota
H]HU H] HUDNXVWHD ©IROORLHWDQ H] VDUW]HNRª QHNH] L]DQ OLWHNH RUGHD ELGHULN
zuzenena.
b) Curriculumaren euskal dimentsioa irakasleen formazioan. Horretan
dago bigarren korapiloa: bai unibertsitate alorreko formazioan, eta bai etengabeko prestakuntzan, leku meharra du curriculumaren euskal dimentsioak.
Ondorioak ere begien bistakoak dira. Jasotako emaitzen argitan nabaria da,
]LQH]($(NRLUDNDVOHDVNRNHXVNDONXOWXUD]GXHQH]DJXW]DIDOWD¬  2QGRrio 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, unibertsitatean eta etengabeko prestaera-programetan, gainerako dimentsioekin
itxura batean txertatuz bere lekua eskuratuko badu EAEko eskolagintzan.
,5$/( EHUWDNR 5 LNDVWDURD  HWD 0RQGUDJRQ XQLEHUWVLWDWHDN DELDWX EHUULD
duen ikastaroa dira gaurkoz, oker ez banago, gai horiek osoen eta sistematikoen lantzen dituzten guneak. Ezagutza hori EAEko irakasmundura zabaltzen
ari da apurka-apurka, IRALEren bidez, bereziki. Garrantzitsua izanik ere aski
mugatua eta fragmentarioa da ordea, irakas-sistema osoari begira, mendelaurden honetan gai horretaz egin dena: nire ustez unibertsitateak berak heldu
behar lioke kontuari, aurrez aurre, irakasle-gaien prestaeraz arduratzen diren
ikasbideetan leku egokia emanez.
c) Curriculumaren euskal dimentsioa irakasletarako sarbide-probetan.
Oso berrikitara arte ez da, alor horretan, ezer asko egin. Ez ezinbestean
aginte zentralak langintza hori espresuki eragotzi duelako, hemen bertan gai
horri zor zaion garrantzia aitortu ez zaiolako baizik. Lanerako eskatzen ez dena
JXW[LWDQ LNDVWHQ GX LQRUN EHUGLQ GX ©LQRUª KRUL LUDNDVOH L]DQ DXWRNRQSRQtzaile edo notario. Arrazoizkoa da, hortaz, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako
sarbide-probetan, bai sare publikoan eta bai kontzertatuan, ezagutza hori eskatzea. Era eta maila neurtuan, ez itxura gabekoan, eskatu behar da ezagutza
hori: baina bere pisua izan behar du. Hori da bide normala, gainerako irakasgaiekin erabiltzen dena, eta hori izan behar luke euskal dimentsioak ere, gaia
egungo eztabaida-giro antzutik atera eta arrazoizko parametro akademikoetara
eraman nahi bada.
¬   ($(NR LUDNDVOHHN GLPHQWVLR KRUUHWD] ]HU GDNLWHQ MDNLWHNR HEDOXD]LR JXW[L HJLQ GD
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
 HW[HWLN HUGDOGXQ HGR HUGDO HOHELGXQ QDEDUPHQ  L]DQLN KDUULJDUULD GD
euskara EAEko haurrei eta neska-mutilei L2 moduan irakasteari zer atentzio
mugatua eskaini zaion mende-larden honetan. Metodologiazko eta glotodidaktikazko atentzio teknikoaz ari naiz. Hobera ordez okerrera egin du atentziokontu horrek, nire ustez, mende-laurden honetan. Defizit moduan hartu beharrekoa 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: zerbaitetarako 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 hedatua 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,
©$HUHGXDNH]GXH]HUWDUDNREDOLRªGLRHQVORJDQD
Ez nago murgiltze-bidearen kontra: aurrerago hitz egingo dugu horretaz,
argiago. Banago, ordea, L2ren metodologiazko ikaste-irakaste kontuei gero eta
DWHQW]LR W[LNLDJRD HVNDLQW]HDUHQ DXUND ©$ HUHGXDN H] GX H]HUWDUDNR EDOLRª
VORJDQDN HJLDUHQ HUGLD DGLHUD]WHQ GX RQHQHDQ HUH (] GD HJLD / HXVNDUD
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
HJLWHQ GXWH =HUJDWLN GD RUGXDQ HXVNDUD HVNRODQ EDWH] HUH $ HUHGXDQ  HUDkustea 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
©GHVNXEULW]HQª GXJXQHDQ" +L]NXQW]D EDW / PRGXDQ LNDVWHD H]LQ GLVR]LD OLteke eskolaz kanpoko praktikarekin: hor dago koska, ez gela barruan. Gela
barruan hobetu egin liteke L2ren ikasbidea, erraztu eta indartu. Leku zoragarria da EAEko irakas-sistema, L2ren ikaste-irakaste bideei buruz metodologiazko 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 abiatu behar izan zen euskara-irakasleak bilatzen eta kontratatzen, irakasle idoneoen eta espezifikoen laguntzaz besteak beste, eta luxua zirudien orduan
HXVNDUDLUDNDVOHDUHQ ODQSRVWXUDNR LUDNDVOH HVSH]LDOLVWD ELODW]HD (*$ JHUR
HE2) izatea izan da, denbora luzez, eskatu den baldintza bakarra. Gertakari
horrek frenatu egin ditu, azeleratu ordez, unibertsitatean sor zitezkeen iniziatibak, euskara-irakasle berrien prestaera berariazkoa indartzeko eta hartarako
institutu espezializaturik eratzeko. Euskal Filologiako ikasleen irtenbide profesionala ere murriztu egin izan du horrek, hainbat urtez. Ez da hori unibertsitatearen 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 horreWDQ IXQW]LRQDWXNR EDGX (] H]LQEHVWHDQ KL]WXQ JDUELDN HWD MDWRUUDN ©JXUH
DXUUHNRHQSDUHHWDJX]WLRNHJLWHQGXJXQPRGXDQªKLW]HJLWHQGDNLWHQDN%DL
ordea, etorri onekoak: esan behar dutena esateko gai direnak, zenbaiten iritziz
©DVNL HXVNHUD [HOHEUHDQª MDUGXQJR EDGXWH HUH¬   +RWV HVNRODQ H]H]LN HVkolatik kanpora ere eguneroko bizitza arruntean aparteko lotsarik gabe euskaraz jardungo duten gazteak. Etorri oneko hiztunak sortzea lehentasun argia zen
HWD GD JXUH DUWHDQ ((1 OHJHDUHQ ©FRQRFLPLHQWR SUiFWLFR VXILFLHQWHª KXUD H]
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 erdaldun 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 soziolinguistikoa 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 metatzen ari dira, bertako eskola-saioaren emaitzak direla-eta. Berariaz aztertu dute
¬   +L]WXQ JDUELDN HWRUUL RQHNRDN L]DQ RKL GLUD QRUPDOHDQ QRQ HWD EHVWHODNR H]LQWDVXQ
HVWUDOLQJXLVWLNRUHQ EDW H] GXWHQ $OGHUDQW]L] H] GD EHWL KRUUHOD DOGHUDQW]L]NR EDOGLQW]D KLW]
-etorri on) hori da, berez, ezinbestekoa.
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batzuek, etxetik galesez ez dakiten gazte batzuek zergatik lortzen duten hitzHWRUUL RQD RQ VDPDUUD  JDOHVH] HWD EHVWHHN H] .RQWX KRUL EHUDULD] D]WHUWX
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 eskuratzen dutela hitz-etorria. Ikasle horien harreman-sare hurbil, arrunt eta eskuragarriez inguratu behar dela hortaz eskolako indarberritze-lana, saio osoa alferrik 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 badute. Auzoan eta kale-bizitza hurbilean, adin bereko gazte-gaztetxoen laguntaldeetan, 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
LNDVOHKHOGXHWDQ]HQWUDWXULNLNXVHVDWHEDWHUDNR/\QGD3ULWFKDUG1HZFRPEH
ren 2007ko Social Context and Fluency in L2 Learnears. The case of Wales.
Gazteen eta helduen mundua badu ere aztergai, eskoletako euskara-ikasle asNRUHQ VLWXD]LRD HUH RVR RQGR GHVNULEDW]HQ GXHOD XVWH GXW¬   2QGRNR SDVDUWHRNMDVRW]HQGXWHDUJLEHUHLULW]LD©*UHDWHPSKDVLVLVSODFHGRQWKHOHDUQHU
DVDVRFLDOEHLQJZKRVHSURFHVVLQJRIWKHVHFRQGODQJXDJH / GHSHQGVWRD
ODUJH H[WHQW RQ WKHLU DELOLW\ WR QHJRWLDWH HQWU\ LQWR «VRFLDO QHWZRUNV RI
WDUJHWODQJXDJHVSHDNHUV   ««VXFFHVVIXO ODQJXDJHOHDUQHUVUHTXLUHUHJXODU
LQWHUDFWLRQLQWKHWDUJHWODQJXDJHLQDVHWWLQJLQZKLFKWKH\IHHOFRPIRUWDEOHª
/ 3ULWFKDUG 1HZFRPEH    %DLWD EHVWH KDX HUH ©7KH VXSSRUW RI QDtive 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
&DUGLIIDQGLWVHQYLURQVZKHUHWKHRQO\FRQWDFWIRUPDQ\OHDUQHUVZLWK:HOVK
LV LQ D FODVVURRP DQG WKH UHVW RI OLIH ²KRPH VRFLDO DQG ZRUN LV FRQGXFWHG
through the medium of English. In situations of this kind, learners have to
VHHN RSSRUWXQLWLHV WR PHHW :HOVKVSHDNHUV DQG FRQYHUVHª / 3ULWFKDUG
1HZFRPEH    $XNHUD KRUL EDOLDW]HQ H] GHQHDQ HGR KDODNR DXNHUDULN
ez dagoenen, oso nolabaiteko gales-hiztunak sortzen dituzte sarri bai eskolak
HWD EDL ©JDOHVWHJLDNª ©WKH\ RQO\ HYHU VSHDN ©FODVVURRP :HOVKª UHVRUW WR
VLPSO\UHDGLQJWKHODQJXDJHRUJLYHXSDOWRJHWKHUª /3ULWFKDUG1HZFRPEH
2007: 3).
Ezaguna gertatzen al zaigu Galesko ondorio hori? Bai, oso ezaguna:
hemen bertan, eta guri begira, idatzia dirudi. Bai etxetik erdaldun diren gazWHHQ NDVXDQ HWD EDL DUH HW[HWLN HXVNDOGXQ QRODKDODNR HXVNDOGXQ  GLUHQHQ
¬   .DWDOXQLDNR0LTXHO6WUXEHOOVR]LROLQJXLVWDH]DJXQDHUHRQGRRKDUWXDGDJRKRUUHWD]
QLEDLQROHKHQDJR,NXV / 3ULWFKDUG1HZFRPEHUHQ DUJLWDOSHQKRUUHQ VDUUHUDNRD
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artean bete-betean kunplitzen dira Galesko muga-eragozpen horiek. EAEko
eskola-mundua bere bidetik joan da, sarriegi, haurren euskalduntze- eta alfabetatze-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-lanean, eta errua inork baino gehiago egin duenari leporatzea ez da gisako. Eskolaz 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 osagarrizko 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 gizartebizitzan 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 denaren artean.
Irakasleak, eskolak eta Hezkuntza Saila bera ari dira aspaldidanik saiaW]HQ EHUHQ LNDVOHHN HXVNDOGXQ EHUUL HWD ]DKDU  KRUUHODNR MDUGXQJXQHDN HWD
harreman-sareak izan ditzaten eskolatik kanpora. ULIBARRI programa bera,
SDUWH] H] RVR]  HVNROD] NDQSRNR MDUGXHUD PRGX KRULH] DUGXUDW]HQ GD 8/,BARRIk egin dezakeena ez da, ordea, aski. Ingurumenaren esparrua mila aldiz
zabal-trinkoagoa da berak kontakta eta molda dezakeena baino. Ez da arrazoizkoa konexio- eta aktibazio-ardura ULIBARRIren bizkar gainera botaW]HD¬  /DJXQW]DKDQGLDOXNHWHHVNROHNHWDLUDNDVOHHNEDLWDJXUDVRNH]NDtu askok ere, ingurumeneko laguntza-bideok lekuan lekuko iniziatibaz eratuko
EDOLUD JX]WLD ©JRLNRªHQ DUGXUDSHDQ XW]L JDEH (WRUUL RQHNR KL]WXQDN H] QRlabaiteko 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
¬   .RPHQL HUH H] KDLQEDW NDVXWDQ %L PRWLERUHQJDWLN GLRW KRUL D  XGDOHQ HWD EHVWH
LQVWDQW]LHQ ODVDLJDUUL GD DVNRWDQ 8/,%$55,UHQ SDUWHKDUW]H KRUL +17DN HWD JDLQHUDNRDN ©ODQHDQ DUL GLUHQH] RQGR DVNRª EHUDLHN H] GDXNDWH H]HU HJLQ EHKDUULN +RUUD DLW]DNLD HGHUUD NRQWXDN EHUH KRUUHWDQ X]WHNR E  HVNRODWLN JHKLHJL XUUXQW]HQ GLUHQ QHXUULDQ HVNRODNRQWXDN KRWV
beren lan zentrala) full time atenditzeko denbora gutxiago eta baliabide-aukera txikiagoak dituzte
HNTek.
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KDQGLULN JDEH HUH QRUN HVDQ GX QHJXNR DVWHEXNDHUHWDNR LUWHHUDN 3LULQHRDQ
eskiatzera, demagun) eta udako jaialdiak euskaraz antola ezin litezkeenik,
autobus, jantoki eta dantza-leku barne? Egon ez dago ordea, praktikan, horrelako eskaintza handirik. Oztopo bi ageri dira hor, besteak beste: dagoen apurra
DVNLPDUNDWXDGDJRLGHRORJLD]NREDOGLQW]DHVWX]HWDEHUD]©DXUUH]NRQEHQW]LWXDNª EDNDUULN HUDNDUW]HQ GLWX MDUGXHUD KRUUHN (] GD PXUUL]WDSHQ LGHRORJLNR
hori bide egokia, luze-zabaleko gazte-atentzioa indartzeko. Halako mugarik
tartean ez denean ere tematikak berak murrizten du, sarri, gazteentzako eskaintza 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, bestalde, eskola bidezko saioa gaztaro bete-betean indargabetu edo ezabatuko ez
bada. Etekin linguistikoaren aldetik, nolanahi ere, funtsezkoa da euskaldun
DOIDEHWDWX JD]WHRN ©EHUHQ QHXUULNRª KDUUHPDQVDUH HXVNDOGXQHWDQ W[HUWDW]HD
eskolatik kanpora, eta beren irakurmen-mintzamenak garatzea. Batez ere
PLQW]DPHQDDKR]NRWDVXQHDQGDJREHKD]WRSDKDUULQDJXVLD¬  7UHEHWDVXQ
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 kamutsa da, oso, eskola-bide hutsez eskura litekeena.
Euskal eskolak ezinbestekoa du ganorazko euskal-girotze saiorik. Halakorik 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 defiziten 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, gatzpiperrezkoek baino eragin handiagoa dutenik neska-mutilen hitz-etorri lanketan? Nork esan du euskarazko aisialdiaren antolamendua oraingoa baino garestiagoa 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
¬   %HKLQ HWD EHUULUR KLW] HJLQH] HGR LUDNXUUL] HVNXUDW]HQ GLUD RUREDW H]SDLQOXPHWDNR
trebetasunak: pedalei emanez, ez bestela, ikasten dugu bizikletan ibiltzen. Gero ere hala egin
EHKDU L]DWHQ GXJX DOGDSDQ EHKHUD JRD]HQHDQ L]DQ H]LN  HW[HWLN KHOEXUXUD LULWVLNR EDJDUD OXUUHUD
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 eskola bidezko indarberritze-saio osasungarria. EAE osorako formulazioa uniformea 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 lanSURJUDPDN EHKDU GLUD KRUUHWDUDNR H] ©FDIp SDUD WRGRVª PRGXNR IRUPXOD
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.
/DEXUUHJLDLUXGLWXNR]LW]DLRQEDWLEDLQRJHKLDJRUL+DLQEDWJDL H]GHVNXLGR]
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 nagusiak 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 herrialdeHNLQNRQSDUDWXWD¬  ,QJXUXNRJDL[RDN]HXEDLQRJDL[RDJRGDXGHODLNXVWHD
ez da gainera, ezinbestean, inoren kontsolagarri. Jakitea ez da gaizki etortzen
ordea, ranking moduko horretan non zauden jakiteko. Inorekin konparatzekoWDQH]DOGDDUUD]RL]NREHVWDOGH]XUHWDOGHNRHNLQHGRLQJXUXNRHNLQ JRUD[Hagokoekin eta beheraxeagokoekin) egitea? Ahuldutako hiztun-elkartea duten
Europako beste esperientziak hartzen baldin badira konparazio-gune, zertan
¬   2UGXDQHUHNRQWX]LELOLEHKDUGDRUGHDMHQHUDOL]D]LRHNLQ,UODQGDNJXNEDLQRQDEDUmenki 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 indarberritzeko orduan.
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PROGDWX GD RQJL RQJL VDPDU  ($(NR HVNRODHVSHULHQW]LD HOHELGXQD" =HU GD
gure esperientziatik, nagusiki, kanpoko adituei eta hiztun-herri horietako eragile 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 egoeratik abiatuz egin da jauzi hori, hizkuntzaren beraren izaera sozio-tipologikoak eta barne-lanketa apalak emendiozko zailtasunak zekartzan aski kontestu
delikatuan. EAEko eskola-munduan ordura arte oso sarbide mugatua izandako
AbstandKL]NXQW]D ]DKDUUDN ©EHUH OHNXDª WRSDWX GX HVNRODPXQGXDQ %HVWH
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,
HWD H] QRODQDKLNRULN HVNRODJLQW]DQ HUH¬   (OHDUWHNR GLVWDQW]LD H] GD HOHmentu hutsala, xede-hizkuntza L2 gisa ikasi behar denean eta, batez ere, eskolan ikas litekeena ingurumen hurbilean aplikatzeko aukera edo beharra aski
murritza denean. Barne-egiturazko edo corpus-lanketazko baldintza estrukturalak ere kontuan izatekoak dira horrezaz gainera, honelako balioespena egiterakoan. Hizkuntza bera normatibizatzen hasi berria zelarik, ikasmaterialik ia
gabe geundelarik, irakasle gehienak erdaldun izanik eta etxetik euskaldun ziren
LUDNDVOH DSXUUDN HXVNDUD] DOIDEHWDWX JDEHDN IRUPD]LR JX]WLD HGR JHKLHQD HUdaraz 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 iraNDVOHHN EHUDLHN HXVNDO HVNRODN ©EHUH ELGHDª HJLWH KRUUHWDQ *XW[LWDQ DLWRUW]HQ
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, interesIDOWD HGR NRQWUDMDUUHUD QDJXVLWX EDOLW] EHUDLHQ DUWHDQ (XVNDUDN ©EHUH OHNXDª
topatu du eskola-munduan, gurasoek hala nahi edo onartu izan dutelako besteak
beste. Herri-aginteek eta beraien goi-arduradunek, azkenik, funtsezko protagonismoa 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 GLNRWRPLD]LNXV+HLQ].ORVVHQMDWRUUL]NRD]DOSHQD .ORVV HWD
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 balioespen baikorrez inguratzen. Gogoan dut, esate baterako, euskararen Abstandizaera dela-eta zer interes berezi jarri ohi zuen Jim Cummins batek, orain dela
hogei urte pasa, hemengo saioaren bilakaeran eta lehen emaitzetan. Oso gogoan dut, orobat, zer garrantzi eman izan dion beti Bruselako Hugo BaetensBeardsmore 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 jestore publikoei beren protagonismoa aitortzeko. Geuk aitortzen ez badiegu merezimendu 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. Mendelaurdeneko ibiliaren buruan ez dago luze-zabaleko datu metatu eta esanguratsurik, 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 euskaldunekin. 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, horietariko 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
HPDQ ELVWDQ GD (VNROD EH]DLQEDW¬   NDOHNR EDWH] HUH KLULNR  LQJXUXPHQ
hurbila lehen urteetan, eta handik harako harreman-sare zabalak gero, horiek
dituzte erdarazko gaitasun horren iturburu nagusi: bai ahozkoan, eguneroko
¬   ©(VNRODNEH]DLQEDWªHGR©HVNRODNEDLQRJHKLDJRªKRULQHXUWXJDEHGDJR+LSRWHVL
huts dira, beraz, batzuek eta besteok horretaz esan ditzakegunak. Merezi luke, zinez, gai horretan
zentraturiko azterketarik egitea.
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MDUGXQDUHQ HUUHJLVWUR LQIRUPDOHWDQ EHUH]LNL HWD EDL EHVWH QHXUUL EDWHDQ  LGDW]L]NRDQ,QRUJXW[LNXNDW]HQGXKRULKDLQGDHJLD]DEDOD¬  

IX.3.3. Murgiltze-bidea funtzionatzen ari da hainbatean
% HUHGXNR LNDVOH JHKLHQJHKLHQDN HWD ' HUHGXNR DVNR EHKHPDLOHWDQ
HUGLD HGR JHKLDJR  HUGDOGXQ HGR HUGDOHOHELGXQ JRUGLQ  GLUD HW[HWLN ,NDVOH
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 larririk 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
EDL'NHOHELGXQ©RUHNDWXªDJRDNL]DWHNRDXNHUDHPDWHQGLHWHLNDVOHHL KRUUHWDQ H] GDJR H]WDEDLGD KDQGLULN  HWD EHVWH KDLQEDW DORUUHWDQ HUH DGLELGH]
DW]HUULKL]NXQW]D LNDVWHNR  RQXUDUUL HGR JDUDSHQ NRJQLWLERDUL GDJRNLRQH] 
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: hezkuntza hutsaz haraindiko kontsiderazioak egon ohi dira normalean bi ikuspegi
global horien oinarrian, eta ikuspegi horiek ez dira ebidentzia enpiriko intraeskolar hutsez indargabetuko. Huts egiteko arrisku handirik gabe esan litekeena 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 minoritarioan 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
]HXGHQHWDRURKDUJDLQGLW]HD JHURHWDQHXUUL]DEDODJRDQJDLQGLW]HD ORUWXGD
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.
¬   %HVWHULN GD MDNLQD EDL HXVNDUD] HWD EDL HUGDUD] ]HQEDWHNR DOIDEHWDW]HPDLOD ORUW]HQ
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 belaunez belauneko transmisio-lanari dagokionez, etxearen ordain betea. Haurtzaro
zabaleko eskolaketa osoa kontuan izanik ikus, adibidez, Pello Jauregik zer
GLRHQ©HW[HDHWDHVNRODGLUDKDXUW]DURNRKDUUHPDQVR]LDOHQELVDUHQDJXVLDN
Hiztunen erraztasuna, jarrera eta jokaera ikusita baiezta dezakegu etxeak esNRODN EDLQR HUDJLQ VDNRQDJRD GXHOD KL]NXQW]D]NR NRQWXHWDQ -DXUHJL 
104). Etxearen euskarazko babes-indar etnolinguistikoa ahultzen ari da ordea,
JRUD[HDJR LNXV 9,,, SXQWXD  HVDQ GXJXQH] %DL IDPLOLDUHQD HWD EDL
euskal-giroari dagokionez, ingurumen hurbilarena. Haurtzaro goiztiar horren
garrantzia lehen bezain ohargarria da, nolanahi ere. Hona, esate baterako,
)LVKPDQHQ D]DOSHQD D   ©(DUO\ FKLOGKRRG LV JHQHUDOO\ DQ\ LQGLYLGXDO·VPRVWFUXFLDOSHULRGRIODQJXDJHDFTXLVLWLRQª%DGXKDXUW]DLQGHJLHQHWD
haur-eskolen esparru horrek, hortaz, bere garrantzia. Familiaren ordain betea
izango ez bada ere, familiaren ordezko euskal-giro sortzaile izaten lagun dezake 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 alorrean presentzia sendoa eskaini ahal izateko medio humanoak jartzen asmatu da.
+DXUHVNROHWDQ RUR KDU ]DLQW]DLOHDN HXVNDOGXQDN HOHELGXQDN  GLUD¬  
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¬   ]DLQW]DLOHWLNGHQDNL]DQH]LN(*$GXQHGR+(GXQGLUD(XVNDUD]H]GDNLWHQ
39 horiek lehendik zetozenak dira, eta agiria ateratzeko bidean daude hainbat.
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PHQNL JDUHVWLDJRD GD HVNROD JDXU HJXQ¬   +RUL KRUUHOD GHOD RQDUWXWD
gatozen puntu nagusira: zergatik da garestiago? Zein dira elementu nagusiak,
hezkuntzaren kostua nabarmen garestitu dutenak? Bizi-mailaren koste-indizeDN HWD KH]NXQW]DNR SURIHVLRQDOHQ VROGDWHN EHUH]LNL VHNWRUH SXEOLNRDQ  L]DQdako bilakaera hartu ohi dira igoera horren iturburutzat, batetik. Ikastetxe
kontzertatuen kopuru zabala eta kontzertazio-maila jasoa dator hurrena, eta
LQEHUWVLRHWDQ HW[HJLQW]DQ HWD KRUQLNXQW]DQ LQIRUPDWLND EDUQH  L]DQGDNR
hazkundea ondoren. Zerbitzu-esparrua zabaldu egin da bestetik: 0-3 urte arteko haurreskolen sektorea nabarmen hedatu da, eta derrigorrezko irakasmailez
JDLQHWLNR LNDVNHWHWDQ HUH KD]NXQGH RKDUJDUULD JHUWDWX GD¬   +XWVDUHQ KXrrengoa 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. Bilakaera 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
DWHQGLW]HNR+DXUMDLRW]HQHUDEDWHNRMDLWVLHUD¬  L]DQGDDVNRJDWLNELODNDera horren eragile nagusi. 32 ikasleko gela 18 ikasletara jaitsi arren, gela ez
GD GHVDJHUWX OHKHQ EH]DLQEDW LUDNDVOH GDX]ND JXW[LHQH]  DUJL HWD EHURNXQtza-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, derrigorrezko irakasmailetan behintzat A ereduko gelak izan dira, hainbat urtez,
garestienak: B eta D eredukoek baino ikasle gutxiago zuten oro har, eta iraNDVOHEHUGLQWVXHGRJHKL[HDJR¬  +RULGHODPHGLRHUGDUD]NRLUDNDVNXQW]D
euskarazkoa baino garestixeagoa izan da hainbat kasutan. Beste zenbaitetan
H] 2UR KDU H] GD DOGH KDQGLULN L]DQ HVSDUUX KRUUHWDQ HWD HVSDUUX KRUL GD
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.
¬   +RU GDXGH HUD EDWHNR HWD EHVWHNR HVWDWLVWLND RIL]LDODN KDODNR ]HKD]WDSHQHWDQ VDUWX
nahi duenarentzat. Ez da hori gure gaurko auzigaia, ordea, eta ez gara hortaz bide horretan barrena 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.
¬   %HVWHULN HUH EDGD WDUWHDQ +L]NXQW]D (VNROD 2IL]LDOHQ HWRUNLQ EHUULHQW]DNR KDUUHUD
-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.
¬   *RJRUDWX W[RVWHQ KRQHWDQ EHUWDQ9, DWDOHDQHWD HUDQVNLQHDQHVDQGDNRD
¬   .RQWXKRULHNEHUGLQGXHGRHJLQGLUDJHUR]WLNRNHUH]EDQDJR.RVWXXQLWDULRDH]GD
berbera, bestetik, sektore publikoan eta kontzertatuan: azken honetan merkeago da, oro har.
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Badira, halere, euskarazko irakaskuntzak berarekin ekarri dituen gehiJDUUL]NR JDVWXDN ,UDNDVOHDN HXVNDOGXQW]HQ HJLQ GHQ JDVWXD ,5$/(NRD  H]
zen egin beharrik izango erdara hutsezko irakaskuntzarekin segitu izan baOLW] (XVNDUD]NR LNDVPDWHULDOJLQW]DQ (,0$ SURJUDPDQ EHUH]LNL  HUDOJLW]HQ
den dirua ere ez zegokeen gastatu beharrik, erdara hutsezko eskolarekin
jarraitu izan balitz Franco hil ondoren. Berdin gertatzen da NOLEGA programarekin, ULIBARRI proiektuarekin eta EGAn edo Hizkuntza Eskakizunetan egiten diren inbertsioekin. Gastu horiek bai, horiek euskarazko irakaskuntzak 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 emandako estudioa: The Cost Effectiveness Evaluation of Minority Language
Policies: Case Studies on Wales, Ireland and the Basque Country. Bestetik
+L]NXQW]D 3ROLWLNDUDNR 6DLOEXUXRUGHW]DN D]NHQ DOGLRWDQ 6LDGHFRUHQ ODJXQtzaz) egiten dituen estudioak. Bada batzuetatik bestera fluktuaziorik. Fluktuazio eta guzti, antzera dabiltza ordea estudio gehienak beren emaitzetan:
H]DJXW]HQ GLWXGDQ ]HQEDNLDN  HWD  DUWHNRDN GLUD¬   +RWV
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, urtetik 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
NRQWX WHNQLNR KXWVD HUDQW]XQ REMHNWLER XQLERNRD HVNXUD GH]DNHHQD ©WKH
QRWLRQ WKDW VRPH JRRG RU VHUYLFH LV ©WRR H[SHQVLYHª LQ WKH DEVROXWH LV
meaningless. Any price can be considered acceptable or excessive, depending on the importance subjectively given to a commodity, in comparison
ZLWK WKH LPSRUWDQFH JLYHQ WR RWKHU DQG DOVR FRVWO\  FRPPRGLWLHV« ,W IROORZVWKDWDQ\MXGJPHQWDERXWWKHDFFHSWDELOLW\RUH[FHVVLYHQHVVRILWVFRVW
FDQ RQO\ EH PDGH LQ WKH FRQWH[W RI GHPRFUDWLF SROLWLFDO GHEDWHª 7HUPLQR
teknikoetan egin litekeen bakarra, funtsean, beste hau da hortaz: hiztun-herri batean eta bestean ahuldutako hizkuntza indarberritzeko eraturik
dauden politiken eraginkortasunezko analisi konparatiboa. EAEko irakasmunduaren eraginkortasuna, alde horretatik, begien bistakoa da. F. Grin eta
) 9DLOODQFRXUW HNRQRPLDLUDNDVOHHQ KLW]HWDQ HVDQLN ©:HOVKPHGLXP WHOH¬   'DWXKRULHN]HUW[REDLWSX]WXDNGDXGHJDLQHUDRUDLQHVSOLNDW]HQNRQSOLNDWXDOLW]DWHkeen kontabilizazio-kontu jakin bategatik.
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YLVLRQ DQG %DVTXH HGXFDWLRQ SODQQLQJ VWDQG RXW DV WKH WZR EHVW SROLFLHV
ZLWK WKH SUHUHTXLVLWH QDWXUH RI ODQJXDJH HGXFDWLRQ JLYLQJ LW D FOHDU HGJHª
%HUGLQWVX GLRWH DXUUHUD[HDJR ©$ FRPSDULVRQ EHWZHHQ WKH ,ULVK DQG WKH
%DVTXHV\VWHPVXJJHVWVWKDWWKHODWWHU  LVPRUHHIIHFWLYHWKDQWKHIRUPHU
  $V UHJDUGV DFTXLVLWLRQ SODQQLQJ   WKH %DVTXH SROLF\ KDV JHQHUDOO\
EHHQDVXFFHVVIXORQHª$VPDWXHJLQGDEHUD]KRUUHWDQSODQRNRQSDUDWLERan 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 aplikatzen ez denik. Ez da egia bere aplikazio-ahalmena agortua dagoenik. ApliNDWXHJLWHQGDOHJHDHWDEHUHDSOLND]LRDKDOPHQDLQGDUWX] H]PXUUL]WX] GRD
urtetik urtera: zenbat eta irakasle elebidun gehiago izan, zenbat eta ikasmaterial gehiago izan hizkuntza batean eta bestean, zenbat eta normalkuntza-proiektuak 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 euskalduntzeaz 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 irakas-sistema: 22.000 irakasle inguru dira egungo egunean, unibertsitate 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:
DUJLWDOHW[HDNHWDLNXVHQW]XQH]NRHGRVRIWZDUH]NRHQSUHVDNDLVLDOGLNR
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,
EDWH]HUHNXOWXUDHVSDUUXDQ¬  
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
¬   $KXODJR GDJR 1DIDUURDQ HVWDWLVWLNRNLEHGHUHQ HWDQDEDUPHQDKXODJR,SDUUDOGHDQ
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KDLQEDW HNDUSHQ HOHEHUULHWDQ HWD NDQWXDQ MHQGDXUUHNR LULW]LHPDLOHtzan eta, nola ez, herrigintzari eta gizarte-bizitzaren atzera-aurrera
DVNRUHQEHUULNXQW]HLEXUX]NRHWDQ¬  8VWHDOGXLQRUNEHQHWDQHUD
horretako babesgunerik gabe bizibide luze eta oparorik izan dezakeela euskarak eta euskal kulturak?
c) Buruzagi eta iritzi-sortzaile gazteen mintegi da euskal eskola, azkenik:
euskaraz dakiten, gaztelaniaz eta, hainbatean, ingelesez ere moldatzen
GLUHQJD]WHHQPLQWHJL(XVNDOWDVXQSOXULGLPHQWVLRQDOD EHUWDNRGLPHQtsiotik abiatuz Espainiako, Europako eta mundu zabaleko hainbat
ezaugarri batera biltzen dituen moldaera soziokultural berria) konfiguratzen ari dira gazteok: aurrera begirako kemenez eta ilusioz jardungo
duen Euskal herriaren ernamuin ditugu, onean eta gaitzean, belaunaldi gazteok. Hor sortzen eta trebatzen dira etorkizuneko euskal idazleak, 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 aukera-gune nagusia. Zenbaitetan bakarra. Ez da moldaerarik osasungarriena, 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. Eskueran 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
HXVNDUDJDXUHJXQ(UUD]HJLDKD]WHQ]DLHGDWXKRUL©H]DOGX]XHLNXVWHQDOIHUULNDUL]DUHWHOD"ªHVDWHQGLJXWHQJX]WLHL%DLWD©HVNRODPRGHORKRUUHQSRUURWD DJHULDJHULDQ GDJRª GLRWHQHL HUH $SDODN HWD DXWRNULWLNRDN L]DWHD GDJRNLJX
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.
¬   ,NXVL EHVWHULN H] GDJR (7%HNR 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.

EUSKARAREN LEGEAK HOGEITA BOST URTE - Mikel Zalbide

1469

IX.4. Zertan egin liteke hobekuntza operatiborik?
Aldatu egin behar al da EEN legea? Aldatu egin behar al da, horren ondorioz, 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 erantzuteko ahalmena. Herri-aginteek dute, konkretuki, azken hitza. Herri-ordezkarien
HUDEDNLDQ EHUUL] QHNH] L]DQJR GLUD DUUD]RL ©WHNQLNRªDN KXWVKXWVLN NRQWXDQ
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, komenentzia, interesa, kostea, estrategia eta taktika. Hala izan ohi dira gauzak gizarte-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 teknikora mugatuz ikuspegia, zer esan liteke gai horretaz mende-laurden luzea ele
biko hezkuntzaren esparruan lanean jardun ondoren? Besteetan esan izan dudana errepikatuko dut oraingoan ere: hiru ereduen markoari bere horretan
eutsi behar zaio, hoberik asmatzen eta adosten ez den artean. Horrelako aldaketarik 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 azalW]HD NRPHQL GD KDVWHNR¬   EDL JXUDVRHQ JRJRD HUUHVSHWDW]HDUL GDgokionez eta bai belaunaldi gazte elebidun sendoak lortze aldetik orain
baino emaitza hobeak. EEN legeak hain berea duen hanka biko eskakizun 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¬   2UDLQJRDN EDLQR HPDLW]D KREHDN L]DQJR H] EDGLUD HUH RNHUUDJRDN EHKLQW]DW H] GDLtezela 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. Lehendik badugu eskarmentu argia, gizajendearen gogoz kontrako hizkuntza-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 ahuldadeDN (] GD HJLD KDVWHNR ©HUHGXDN NHQ ELWH]ª GLRWHQDN LULW]L EHUHNR GLUHQLN
$LW]LWLNLW[XUD]JDX]DEHUDHVDWHQDULGLUHQDN KRWV©HUHGXDNNHQELWH]ªGLRWHnak) aski posizio diferenteetan daude sarri. Oraingo eredu-sistemaren kontra
dauden batzuentzat, soluzioa A eredua debekatzea da: gutxienez B ereduan eta,
ahal dela, ikasle guzti-guztiek D ereduan ikas dezaten nahi dute: gurasoak
konforme ez badaude, hor konpon gurasoak. Beste zenbaitentzat, aldiz, ereduDXNHUD JRJRU PXUUL]WHD GD VROX]LRD DXNHUD KRUL ©DPDKL]NXQW]DªUHQ DORUUHUD
mugatuz funtsean: etxetik erdaldun diren ikasleek erdaraz egin ditzatela ikaskeWDNHWDHXVNDOGXQGLUHQHNHXVNDUD]%DGLUDD]NHQLNJX]WLHQW]DNRHUHGX©EDNDU
PDOJXDªH]DUULQDKLOXNHWHQDN LQJHOHVDNOHNX]DEDODOXNHHQ©%HUHGXPRGXNRUHQ EDWª QHVNDPXWLO JX]WLHQW]DW  +LUXUDN GDXGH ELVWDQ GHQH] RUDLQJR HUHGX
-sistemaren kontra. Ez datoz bat, ordea, minimoetan.
Ni ez naiz, egia esan, soluzio erraz horien zaleegi. Hezkuntza bezain
esparru zabal, konplexu eta eragin anitzekoa ez dut uste lege-markoaren atal
RSHUDWLERDDOGDWX] HXVNDUDHUGDUHQHVNRODPXQGXNRGLVWULEX]LRIXQW]LRQDODUHQ
atala birmoldatuz) nabarmenki hobetuko denik. Eredu-markoz aldatzea, hori
GHODHWDH]QXNHQLNKRULHWDKRUUHQEHVWH]JRPHQGDWXNR(]$HUHGXD©GHEHNDW]HDª ]HQEDLWHN QDKL OXNHHQ PRGXDQ H] LNDVOH JX]WLHQW]DNR HUHGXPROGH
©EDNDUUDªH]DUW]HDKDQKHPHQDOGDUULNDWXRKLGHQH]HWDH]EHUULNLWDQHQW]XWHQKDVLDNJDUHQH]HVNRODXPHHNMDUUDLWXEHKDUUHNRLNDVELGHDHVWXHVWX©DPD
KL]NXQW]DªUHQLUL]SLGHUDPDNXUW]HDD]NHQPHQGHODXUGHQHNRPXUJLOW]HELGHD
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 alternatiba 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 eragoW]L EHKDU ]DLR QRUEDQDNRDUL EHUGLQ GX LNDVOH L]DQ HGR JXUDVR  EHUH
HGR EHUH VHPHDODEHQ  LNDVELGHD KL]NXQW]D RIL]LDO EDWHDQ HXVNDUD] 
HGR EHVWHDQ JD]WHODQLD]  RLQDUULW]HD" ,NDVNHWDN KL]NXQW]D RIL]LDO EDtean zein bestean egitea ezin liteke, egungo lege-markoa aldatu gabe,
debekatu. Marko juridikoa bera aldatu egin liteke, jakina: esan behaUULNEDRWHGDJRKRUL"%DLQDDOGDW]HQH]GHQDUWHDQ¬  KREHL]DQJR
da hobekuntza-bideak indarrean dagoen lege-markotik abiatzea, balizko formula alternatiboak legez besteko irizpide honetan, horretan edo
hartan oinarritzea baino.
b) Gatozen, bestalde, goi-mailako kontsiderazio jeneral horietatik eguneroko praktikara. Pentsatu al da, urrutirago gabe, formula berri horiek
OHKHQHQJRELDNNRQNUHWXNL LUDNDVOHHQHJXQJRKL]NXQW]DWLSRORJLDUHkin 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
KLUXJDUUHQIRUPXODKRULPXUJLOW]HPHWRGRD LD%HUHGXRVRDHWD'HUHduaren erdia, hor nonbait) gogor murriztera edo zeharo ezabatzera datorrela? 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
EHUHWLN" 1ROD ORUWXNR GLWXJX EHODXQDOGL HOHELGXQDN DUH JXW[LDJR HOHELdun orekatuak), ikasleen hiru laurdenak A eredura-edo bidaliz?
d) Gatozen, azkenik, eskola barruko jardunaren esparrura. Ikuspegi pedagogikotik, konkretuki, zer hobekuntza dakar eredu-sistema alternatiboak? Emaitza fidagarrien aldetik zer ikerketa eta zer ebaluazio-lan
daude eskueran, soluzio alternatibo horiek benetako kalitate-hobekuntza 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
¬   .RQVWLWX]LRD $XWRQRPLD (VWDWXWXD HWD (XVNDUDUHQ /HJHD GXWHQ JRUHQPDLODJDWLN
besteak beste, ez dira sarri-sarri aldatzen diren horietarikoak. Edozein unetan alda litezke, teorian:
historiak argi dio legeak aldatu egiten direla, lehenxeago edo beranduxeago. Orduan ere ez ordea,
ezinbestean, nahi litzatekeen norabidean.
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bere egungo osaera soziokulturalean eta aurrera begirako nortasun-formulazioetan ere. Konplexutasun hori aintzakotzat hartuko duten formulak behar ditugu, soluzio errazak baino areago. Besterik frogatzen ez den artean, aniztasun
horretatik abiatuz elebitasun-eredu zabalera iristeko hobea da egungo aukeraPDUNRD EHUHDMHJDEH]LDJX]WLHNLQ DXNHUDEDNDUUHNRELGHDNEDLQR$XUUHUD
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.
+REHNXQW]DVDLR KRULHWDQ OHKHQEDLOHKHQ DELDW]HD NRPHQL GD (UHGXDN HUHGX
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
KL]NXQW]DUHQ HWD RUR KDU HXVNDO NXOWXUDUHQ  DORUUHDQ +H]NXQW]DUHQ
kalitatea hobetzeaz ari bagara, eta horretaz ari gara noski, irakasleen
hizkuntza-kalitatea hobetzeko bideak berariaz zaindu eta zabaldu behar dira. Euskaraz irakatsi behar duen irakasle-jendeak baditu, alde
batetik, beste edozein irakas-sistematako profesionalek dituzten hobekuntza-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
QRUDNRDN HUDJLQGDNR EHKDUUL]DQ EHUH]LDN LNXV DGLELGH] 5RGULJXH]
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
RVRD EHUWDWLN NDQSRUDNR SHUVSHNWLED HWD NDQSRWLN EDUUXUDNR HUDJLQD
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 bertako dimentsioa, aldez aurretiko lanketaren faltaz, hain azaldu-arina
dagoenean ikasmaterial gehienetan. Elebitasunaren erronka, arrazoizko
aurrerabiderik izango badu gure artean, euskal perspektiba soziokulturala bere osoan hartuz planteatu eta gainditzekoa da.
c) Murgiltze-bideko D eredua eta osaerazkoa atentzio handiagoz bereizi
EHKDUJHQLWX]NH,NDVOHJHKLHQDN ]HQEDLWHWDQJX]WLDN HW[HWLNHUGDOGXQ
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 handiagoa 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.
/RUWX GLUHQ H] WHRULDQ ORU ]LWH]NHHQ HWD ORU OLWH]NHHQ  HPDLW]DN DQDlizatzeko 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 interesgarria 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, bilaketa-lan horri.
e) Immigrazioa etxean dugu jadanik. Ez dago motibo sendorik, fenomeno 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
SXW]X]XOREHUHDQVDUW]HNRDUULVNXDQJDXGHHVNROD HGRWDHXVNDOWHJLD 
gizarte-berrikuntza soziokulturalaren motore eta konpentsatzaile aski
den adinakoa izan litekeela uste izatekoa. Badugu motiborik aski, bigarren 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 mundukoak 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-denboran eta ez, itxuraz, gure seme-alaben aldian. Endangered language direlakoetan 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 egiteko. Euskaraz dakitenen kopurua ez doa, batetik, atzera. Hainbat kasutan, are,
aurrera egiten ari dela esan liteke. Mende bi t’erdiko atzera-martxari kontraNR LUDED]SLGHD HUDQWVL EHUUL ]DLR ($(Q  HVNRODUHQ ODJXQW]D] EHUH]LNL =HQbait 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 orGDLQVDULHWDQ¬   (XVNDOGXQJRDN HWD EHUWDNR KDLQEDW HUGDOGXQHN D]NHQLN
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, berehala galtzera.
Ez dezagun ahaztu, ordea, gauza bat dela jakitea eta bestea egitea. Hizkuntza 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¬   (XVNDO $XWRQRPLD (UNLGHJRD -DXUODULW]D HWD )RUX $OGXQGLDN  HWD KRUUHQ LOGRWLN
KDLQEDW HUDNXQGH +H]NXQW]D 6DLOD +L]NXQW]D 3ROLWLNDUDNR 6DLOEXUXRUGHW]D (+8 +$%( (7%
,9$3  VRUWX HGR (XVNDOW]DLQGLD (XVNR ,NDVNXQW]D  LQGDUEHUULWX L]DQDN HWQROLQJXLVWLND]NR JDLQEHKHUD KRUL IUHQDW]HQ HWD SXQWX MDNLQNRQNUHWXHWDQ JDOGXWDNR HGR LQRL] HVNXUD L]DQ JDEHNR
jardun-esparruak bereganatzen) lagundu egin du, berreskuratze horren zabala eta sakona ondo
zehaztu gabe badago ere.

EUSKARAREN LEGEAK HOGEITA BOST URTE - Mikel Zalbide

1475

de eta herrialde osoetan. Iritzi kontuei dagokienez, bestalde, aski patroi diferenteak 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
(OHELNRKL]WXQHONDUWHD bilingual speech community) osatzen du euskaldun-jendeak. Euskaldun hutsik, euskaraz besterik ez dakienik, apenas gelditzen
GD LQRU JXUH DUWHDQ KLUX]SDODX XUWHWLN JRUDNRHWDQ (UGDOGXQ KXWVDN HWD PLQtzagai jasoetan edo idatzizko zereginetan batik bat) erdaraz erosoago moldatzen 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: harremansare 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
MDUUDLWXNR GXJX JXUH HWD JXUH VHPHDODEHQ  EL]LGHQERUD JX]WLDQ +RUUHWDQ
ez dago dudarik: hasi berria dugun XXI. mende honetan, euskara hutsezko
KL]WXQKHUULDUHQ QRODEDLWHVDWHDUUHQ;,;PHQGHNR Zazpi Probintzien) behinolako konfigurazio etnoterritorial osabetezko hura ez da, arrazoibidez eta
gizarte-moldaera berrien jakinaren gainean ari bagara, begin bistako etorkizunean egingarri. Egia da etorkizuna ez dagoela, ehuneko ehun, aurrez erabakia. 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. Hizkuntza-soziologiak ezer erakutsi badu azken mende-erdian horixe da, hain
]X]HQ QRUEDQDNRRN KL]NXQW]D MDNLQ EDW HJLWHD HGR EHVWH EDW HGR ELDN  H]
da zori itsuaren ondorio, hiztun-talde jakinak hizkuntza horretaz/horietaz
baliatzeko duen beharraren eta egokieraren emaitza baizik. Jatorrizko hitzetan
HVDWHNR ©WKH YDVW PDMRULW\ RI DQ\ VSHHFK FRPPXQLW\ FRPHV WR VSHDN UHDG
ZULWH LQWKHZD\VLWGRHV²PRQROLQJXDOO\RUELOLQJXDOO\EHFDXVHRILWVORQJ
DQG LQWULFDWH LQYROYHPHQW LQ UHZDUG V\VWHPV UHTXLULQJ VXFK VSHHFKª )LVKPDQ %L]LJDUHQDOGLDQHWDDOGHDQEL]LL]DQLNEHUWDNR©UHZDUGV\VWHPª
QDJXVLD] MDEHWXULN HWD ©ORQJ LQYROYHPHQWª KRUL NRQWXDQ KDUWX] HXVNDUD KXtsezko hiztun-herri osabetezkoaren formulazioa ez da, hortaz, begien bistako
etorkizunean eskuragai.

1476

EUSKERA – LII, 2007, 3

X.3. Euskarak «bere lekua» behar du, galduko ez bada
Ikuskizun dagoena, zinez ari bagara, ez da alderik aldeko euskal elebaNDUWDVXQ KRUL KHPHQGLN  XUWHUD HUD HGR HUD  ORUW]HULN L]DQJR GHQ DOD
ez, beste kontu hau baizik: euskarak behar adinbateko indar izango ote duen
KL]WXQNRSXUX]KDUUHPDQVDUHHQ]DEDOLUDXQNRUUD]HWDHJXQHURNRMDUGXQJXQH
nagusien sendoaz), bere buruari eutsi eta, belaunez belaun transmitituz, espazio fisiko zein soziofuntzional jakinetan hiztun-elkarte osasuntsu baten eguneroko adierazpide izaten jarraitzeko. Hori da galdera nagusia, hizkuntzen gizarte-dimentsioaren gainean zientzi arauz informaturik dagoen aditu- eta
arduradun-jendeak bere buruari lehenik eta behin egin ohi diona. Aldian behingo zentso-emaitzak gorabehera, euskaltzaleen ekimen ohargarriak eta
HJXQJR OHJHPDUNRDN ($(NRDN EHUH]LNL  HVNDLQW]HQ GXHQ EDEHVODJXQW]D
instituzionala kontuan izanik ere, gure hizkuntza zaharraren iraupena da benetan ikuskizun dagoena: batez ere bere habitat historiko jarraia izandako
KDLQEDWKHUULDOGHWDQ LSDUUDOGHJHKLHQHDQDGLELGH] HWDHXVNDUD]NRPLQW]DPROdeari belaunez belauneko jarraibidea eman izan dioten bizi-esparru hurbilDUUXQWHQHWDQ *RD]HQ ELGHWLN JRD]HODULN JD]WHODQLD HGR LSDUUDOGHDQ IUDQWVHWVD KHPHQGLNHGRXUWHUDGHVDJHUWXNRRWHGHQJDOGH]ND ]HUHVDQLN
ez, beldur-itxuran) jardutea lekuz kanpora dago erabat. Elebitasunaren alterQDWLEDSUREDEOHHQDH]GDHXVNDUDKXWVH]NRHOHEDNDUWDVXQDHUGDUD]NR KHPHQ
gaztelaniazko) elebakartasun gero eta zabalduagoa baizik.
©%HUH OHNXDª EHKDU GX HXVNDUDN EHJLHQ ELVWDNR HWRUNL]XQHDQ EL]LULN
DWHUDNR EDGD JD]WHODQLDUHQ HWD EHVWH HUGDUHQ RQGRDQ =HLQ GD RUGHD ©EHUH
OHNXDª" (UDQW]XQDDVNLHWVLJDUULDGDH]GDNLJX¬  =LHQW]LDNH]GXRUDLQgoz, 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 eztabaidatu 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 diskusiobiderik 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
¬   *HKLHJL]NR IODJHOD]LRULN H] GD QRVNL ELGH]NR EHVWH OHNXHWDQ HUH JRUGLQ VDPDUULN
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 dutela espazio fisiko eta soziofuntzional berbera okupatu: ez dago munduan adibide praktiko bakar bat, konpartimentaziorik gabeko funtzionamendu hori
belaunez belaun bizirik mantentzen duenik. Kontua ez da enpirismo hutsekoa:
hizkuntza-soziologiaren oinarri teoriko seguruenetarikoa da, belaunez belauneko 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 soziofuntzionalean? 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:
SDVDW]HQ GHQ HJXQ EDNRLW]D EHUH JD]WHODQLDUHQ  DOGHNR HJXQD L]DWHQ GD PDLzago, 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:
KRULGDQLUHXVWHDPHQGHODXUGHQKRQHWDNRLELOLDNHUDNXWVLD¬  
Bistan da, bestalde, irtenbide hori bezain elkorra dela kontrako puntamuturreko 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 zabalago horretan txertatu gabe. Eskolak neska-mutilei eransten dien plusD HW[HWLN
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,
¬   .RQSDUWLPHQWD]LRDUHQVROX]LRDKHPHQHWDRUDLQH]GDapartheid printzipioa aplikatzea. Ezin da halakorik egin, nahita ere, batetik. Eta, ahal izanik ere, ez nuke halakorik aholkatuko: 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 gizartean. Bide horrek ez du beraz irtenbide onik. Konpartimentazioa eta Apartheid ez dira ordea sinonimo. 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: eskolatik kanpora dago hori, nagusiki. Hori da inor gutxik entzun nahi duena eta
are gutxiagok onartzen eta kontuan hartzen duena. Noiz arte segitu behar du
H]LNXVLDUHQDHJLQQDKLKRUUHN"*+-HQNLQVHN  JDOHVDUHQW]DWDXUUHLNXsia duen terminal decline hori azken hiztun-talde euskaldunoi zeharo gaineratu
eta guztioz erabat jabetu arte? Lagunarte eta familia euskaldunak sortzea, eusNDOGXQMHQGHKRUUHNODQHVSDUUXDQ SDUWH]EHGHUHQ HXVNDUD]NRKDUUHPDQVDUHDN
eratu eta haietan txertatzea, mila aldiz garrantzi handiagokoa da, Errioxako edo
H]GDNLWQRQJR$HUHGXNRLNDVOHDN DUH%NRDVNRW[R LWVXLWVXDQ'UDHUDPDWHD
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. Ingurumen-baldintza batzuen barruan bakarrik emango du, ordea, eskola horrek
bere fruitua. Hain zaila al da hori entenditzea?
Errazegi ahaztu dugu guraso euskaldunen garrantziaren kontua: egindakotzat 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
HWD KRUUL JHKL HVNRODUL HVNHUUDN  JD]WHJD]WHW[RHQ HXVNDOHOHELWDVXQD VHJXUtaturik 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 euskarazko jardunguneak eta harreman-sareak eratu gabe alferrik dira, ordea, eskolaren ahaleginik handienak. Konparaziorako ikus Galesko Twf SURLHNWXD 9
.(GZDUGVHWD/3ULWFKDUG1HZFRPEHHWD).
Errazegi ahaztu ditugu, orobat, garai batean garrantzi handia aitortzen genien jarrera eta motibazio kontuak. Motibazio integratiboa eta instrumentala
EHUHL]WHQDKD]WXHJLQ]DLJXDQW]D¬  )XQWVH]NRDGDRUDLQHUHEHUHL]NHWDKRUL
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.
¬   0RWLED]LRLQWHJUDWLERDUHQD]NHQEHUULNXVWDSHQVDLRD]LNXV 5 & *DUGQHU 
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X.5. Legearen baitan gehiegizko konfiantza jartzeko arriskua
Legearen mende-laurdeneko ospakizunaren kariaz egin ditugu gure gogoetak. 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-formula asmatzea baizik. Elkar-hartuzko bizibide-formula da, askogatik, eskuratzen zailena. Oso da zaila, handia eta txikia harmonia oneko elkarbizitzan
mantentzea. Arrain handiak txikia jatea, the survival of the fittest edo, gordinago esanik, oihaneko legea ondo ezagunak ditugu hemen eta nonahi, hizkuntza
bik espazio fisiko bera okupatzen dutenean. 1982ko EEN legea ondorio lazgarri hori ez gertatzeko asmo zabalaren oihartzun juridikoa izan zen. Gizarte-sail
zabalen eta elite zahar-berrien konpromisozko asmoa eta jarduera. Asmoa
]HLQDKLDVPRGHODHUH HWDJL]DUWHDUHQMDUGXHUDL]DQJRGDJHURHUHIXQWVH]NR
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
GLR RUGHD OHJH EHUUL KRUUL ©/HJHV VLQH PRULEXV YDQDHª %HKDUEHKDUUH]NR
elementua da legea. Dena ez da legea, ordea: ikus anglosaxoien tradizioa,
IUDQWVHVHVSDLQROHQ DXUUH] DXUUHNRD¬   /HJHD LGDW]L DXUUHWLN H] KRUUHQ RQGRUHQLULWVLEHKDUGDDKDOGHODULNH]WDEDLGDHWDRQDUSHQVR]LDOVHQGRUD¬  

X.6. Ofizialtasunaren kontzeptua argitasun eske
Mende-laurden honen ibiliak gauza bat erakutsi du, besteak beste: konsWUXNWX MXULGLNRHL GDJRNLHQH] RIL]LDOWDVXQD EDNDUUD HWD EDWH] HUH ELNRLW]D 
emendiozko klarifikazio kontzeptualaren beharrean dagoela. Nola ulertu behar
da, preseski, EAEko hizkuntza-ofizialtasun bikoitza? Zer ondorio praktiko ditu
KL]NXQW]D EDW HXVNDUD ]HLQ JD]WHODQLD  RIL]LDO L]DWHDN" ,W[XUD] .DQDGDWLN
HWRUULWDNR GHILQL]LRELGH SUDJPDWLNR MDGDQLN NODVLNR DUL KHOW]HQ ED]DLR $
hizkuntza ofiziala da baldin eta soilik baldin:
¬   (VWDWX %DWXHQ KL]NXQW]DSROLWLND]NR WUDGL]LRD D]NHQ KDPDERVW XUWHNR English Only-k
EHVWHULN LUDGRNL EDGH]DNH HUH  H] GD LW[XUD GHQH] RVR LQWHUEHQW]LR]DOHD FI +HLQ] .ORVV 
Joshua A. Fishman 1965, 2006b, Shirley Brice Heath eta Frederick Mandabach 1983). Australiakoaz 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 gerozWLNDNR VWDWXVSODQJLQW]DUHQ OHJH]WDW]HVDLRHQ LOGRWLN EHVWHDN EHVWH %HOJLND .DQDGD EHUH]LNL
4XpEHF HWDKHUULDOGHEDOWLNRDN (VWRQLD D]NHQLNMXULOLQJXLVWLND]NRHNLQW]DELGHDUHQHUDNXVOHku argiak dira.
¬   +DOD JHUWDWX ]HQ IXQWVHDQ DQ DXUUHNR KDPDU XUWHHWDNR ELEOLRJUDILD EHWHULN
dago, EEN legearen oinarrizko paradigma osatzen duten irizpide nagusiez.
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D  RIL]LDOWDVXQHVSDUUXDQ HVSDUUX ILVLNRJHRJUDILNRDQ  EHUWDNR KHUULWDrrek beren artean A hizkuntzaz jarduteko eskubidea izateaz gainera
IXQWVH]NR KDLQEDW ]HUELW]X KH]NXQW]D MXVWL]LD RVDVXQJLQW]D LUUDWL
-telebistak eta, oro har, komunikazio publikoa,...) A hizkuntza horretan
jasotzeko eskubidea baldin badute, eta
b) Hala aukeratzen duten herritarrei zerbitzu hori A hizkuntzan eskaintzeko eta emateko obligazioa baldin badute Herri-aginteek.
(JLD DO GD ($(NR HWD LW[XUD] LQSOL]LWXNL EHGHUHQ (VSDLQLD RVRNR RILzialtasun bikoitzeko formulazio globala) marko kontzeptual horretan oinarritzen dela? Horretan ez bada, zertan oinarritzen da? Harrigarria da, nolanahi
HUHPHQGHODXUGHQOX]HDSDVDRQGRUHQRLQDUULRLQDUUL]NRNRQW]HSWXD EHUWDNR
hizkuntza-marko osoa zurkaizten duena) klarifikatu gabe edukitzea. Norbaitek
esan dezake, jakina, zientzia-esparru gehienetan gertatzen dela hori eta, beraz,
ez dagoela horretaz zertan harritu. Ez dut uste gauzak horrela direnik. Har
GH]DJXQNRQSDUD]LR]KL]NXQW]DODULW]DUHQHVSDUUXNR©WUDQWVLWLERªNRQW]HSWXD
DGLW]DN WLSLILNDW]HNR RUGXDQ HUDELOW]HQ GHQD ©$GLW] trantsitiboªDN DVNL H]Dgunak dira gure artean: ondo zehazturik dago, espezialistarentzat, trantsitibo
KLW]D¬   )XQWVH]NR NRQW]HSWX GLNRWRPLNR EDWHQ EL L]HQGDSHQ SRODUUHWDNR
bat da hori: aditz batzuk trantsitiboak GLUD HWD EHVWHDN 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 kontzeptualizazio 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,
MXULOLQJXLVWLNDQ DGLWXD GHQ OHJHODULDUHQW]DW EDWH] HUH ©HXVNDUD HWD JD]WHODQLD
EAEn ofizialak GLUDª HVDWHQ GXHQHDQ 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
¬   (] QDL] NRQWX KRULHWDQ DGLWXD HWD H] GDNLW EHUD] PXQGXNR KL]NXQW]D JX]WLHQ
unibertsal baten aurrean gauden, edota bere eragin-esparrua ondotxoz mugatuagoa den. Azalpen
MDQW]LHWDUDNR LNXV DGLELGH] /\RQV  NR JD]WHODQLD]NR LW]XOSHQD    HWD
393-401 orr.
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herri-aginteen eginbeharrei dagokienez nola bereizten dira, praktikan, hizkuntza ofizialak eta ez-ofizialak? Zer-nolako ezaugarri juridiko-formal eta operatibo 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 kontzeptual handirik: ez formulazio teorikoaren aldetik eta ez, bereziki, bere inplikazio praktikoen ikuspegitik. Dauden definizioak aski inplizituak eta jenerikoak dira oro har, eta administrazio-esparruko jardunari begira emanak
GDXGH JHKLHQHWDQ¬   (]HU JXW[L GDJR HVSOL]LWXNL ]HKD]WXD DOGL] HVNROD
-munduko ofizialtasunaren izaeraz eta irispideaz. Zer ondorio praktiko ditu,
eskola-munduaren eguneroko praktikan, hizkuntza bat ofizial izateak. Gaztelania 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 semeDODEHN KL]NXQW]D EDWHDQ HXVNDUD] JD]WHODQLD]  LNDV GH]DWHQ QDKL GXWHQ JXrasoei 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,
EDWH] HUH (] EHUDLHN EDNDUULN RUGHD KL]NXQW]DVR]LRORJLDN KL]NXQW]DSODQgintzak 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 aintzakoW]DW KDUW]HD NRPHQL GD¬   +L]NXQW]DSROLWLNDUHQ VDLOHDQ ofizial hitzak
¬   $GLHUD]JUULDGDDOGHKRUUHWDWLN.RQVWLWX]LR(SDLWHJLDNEHUHJDUDLDQHVDQD 7ULEXQDO
&RQVWLWXFLRQDO ©$XQTXHOD&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODQRGHILQHVLQRTXHGDSRUVXSXHVWROR
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 reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su reODFLyQFRQORVVXMHWRVSULYDGRVFRQSOHQDYDOLGH]\HIHFWRVMXUtGLFRVª2UREDWEHVWHKDX©(QORV
WHUULWRULRVGRWDGRVGHXQHVWDWXWRGHFRRILFLDOLGDGOLQJtVWLFD  HOGHUHFKRGHODVSHUVRQDVDOXVR
GH XQD OHQJXD RILFLDO HV  XQ GHUHFKR IXQGDGR HQ OD &RQVWLWXFLyQ \ HO UHVSHFWLYR (VWDWXWR GH
$XWRQRPtDª $]DOSHQ RVRUDNR LNXV (XVNR /HJHELOW]DUUD   %LVWDQ GD .RQVWLWX]LR (SDLWHJLDNDQHJLQGDNRD©ELGHEDWH]ªNRGHILQL]LRVDLRDGHODH]DXUUH]DXUUHNRDHWDOX]HUDEHJLra moldatua.
¬   (UUHIHUHQW]LDPRGXDQLNXV+HLQ].ORVVHQNRD]JDLQHUD.DQDGDNR:LOOLDP)
Mackey-ren1983koa. Kataluniako ikuspegitik Branchadell-ek 2005ean esandakoak ere garrantzizkoak dira oso. Ikus McRaeren definizio seminalaz gainera Poolen 1990 inguruko zehaztapenak,
$OEHUW %UDQFKDGHOOHN RQJL MDVRDN .RQSDUDWX GHILQL]LRELGH KRULHN HWD EHVWH ]HQEDLW 6WHZDUW
1970, Cooper 1989) EEN legearen argudio-oinarriarekin. Ikus, orobat, Kymlika-ren eta Lijkhart-en
azalpenak.
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PXQGX]DEDOHNRELEOLRJUDILDQ EDWH]HUHMXULOLQJXLVWLNRDQHWDJORWRSROLWLNRDQ 
GLWXHQ HVDQDKLDN D]WHUWX EHKDUUD GDJR +LW] KRUUHN JXUH DUWHDQ ($(Q HWD
estatuko herrialde elebidun gehienetan) izan duen aplikazio konkretuan terminoari eman zaizkion definizio operatiboak ere bildu eta mundu zabaleko forPXOD]LRQDJXVLHQDUJLWDQNRQWUDVWDWXEHKDUUDGDJREHVWHWLN¬  %HVWHULNXVWH
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 argitze-saio hori, une batetik aurrera.

X.7. Azken hitz
1DKL DGLQEDW GDWX GDJR HVNXHUDQ KHPHQ HWD KHPHQGLN NDQSRUD / HWD
are L1) alorreko eskola-lorpenak nahi eta nahi ez gizarte-bizitzaren kontestuan
txertatu behar direla dioenik. Hori gabeko programazioak hutsalak direla gogorarazten digute, oro har, azalpen horiek. Joshua A. Fishman-en idazlan
ezagun batzuk baizik ez aipatzearren, hor daude 1976ko Bilingual Education:
An International Sociological Perspective -RKQ /RYDVHNLQ HDQ JHUR
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 Languages+RUGDXGH%HUQDUG6SROVN\UHQODQDN  1DQF\+RUQEHUJHUHQ
HWD .HQGDOO $ .LQJHQDN OHKHQHQJRDUHQD  ELHQD   HWD D]NHQ
RUGXNRHWDUDELOGX](GZDUGVHWD1HZFRPEHUHQDN  
Guztiak bat datoz puntu zentralean. Besterik gustatuko balitzaigu ere
eskola ez da, gurea bezain ahuldurik dauden hizkuntzak indarberritzeko orduan, benetako motore ahalguztidun. Eskolak ezin du, bere baitarik eta bere
NDEX] EHODXQDOGL EHUULHQ HUDEDWHNR HOHELWDVXQD DUH QHNH]DJR JL]DUWHDUHQ
OX]H]DEDOHNR PLQW]DOGDNHWD  ORUWX (]LQEHVWHNR JXUHD EH]DODNR NRQWHVWX
modernizatuetan ezinbesteko) lagungarria da eskola. Ezinbesteko lagungarria
bai, baina hizkuntza ahula indarberritzeko prozesu osoaren primum mobile ez
¬   *DUUDQW]LKDQGLDGXNODULILND]LRNRQWXKRQHNH]EDLWLUXGLRLQDUULRLQDUUL]NRLUL]SLGHetan 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
8UUXWLD    KRUUHOD HNR RWVDLODUHQ NR  VHQWHQW]LD (VWDWXDUHQ KH]NXQW]D
alorreko goi-ikuskaritza dela-eta emandakoa, norabide batean doala dirudi eta, aitzitik, 337/1994
sententzia beste norabide batean. Tartean dago, gainera, 1986koa, ofizialtasunaren zenbait ezaugarri 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, FishPDQHNDVSDOGLHVDQD©'DQVO·HQVHPEOH « LOVHPEOHTX·LOVHUDLWSUpIpUDEOH
de considérer l’école comme un facteur important à la disposition des planificateurs-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
HWSOXVSXLVVDQWVª
(XVNDOGXQHN HXVNDOGXQHNLQ HXVNDUD] HXVNDUD KXWVHDQ HGR EDWH] HUH
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 dibertsifikatu 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-bulego batean norbaitek bere eskabide-orria euskaraz betetzen duelako, aurrezkikutxako diru-makina automatikoarekin hainbatek euskaraz dihardugulako edo,
are, zenbait unibertsitarik bere tesi doktorala euskaraz egiten duelako. Zabaldu
HJLQ GX HXVNDUDN EHUH SUHVHQW]LD OHKHQ GHEHNX DJLQWHDUHQ HUDEDNL] HGR
konbentzio sozialez debeku) zituen H esparruetara. Baina zer preziotan?
+DVWHNR GLEHUWVLILND]LR VR]LRIXQW]LRQDO KRWV GLJORVLDJDOW]H  KRUL SDUW]LDOD
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
]HJRHQ OHNXDQ HW[HDQ HWD IDPLOLDQ DX]REL]LW]DQ HWD ODJXQDUWH KXUELOHDQ 
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
HWD EHUD] JXUHD EH]DODNR KL]NXQW]D DKXOW[LNLHQ EL]LLUDXSHQD  VHJXUWDW]HQ
duena.
Eskuartean zer dugun, eta nola jardun nahi den, argitu beharko da lehenik
HWDEHKLQ©/HKHQGDEL]LLNDVLJHURHUDELOLªSDUDGLJPDUHQPHQGHJDXGHQDUWHan 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 orduko 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 deskonektaturik jarduten duen artean. Euskaldunek euskaldunekin euskaraz egiten duten
jardunguneak, harreman-sareak eta mintzagaiak indartzen ez diren artean, eta
HUGDOGXQHN WDUWHDQ HWRUNLQHN  HXVNDUDUHQ EHKDUUD HGR PHVHGHD QDEDULW]HQ H]
GXWHQ DUWHDQ QHNH] HVWDWLVWLNRNL H] NDVX EDNDQHWDQ QHNH]  HJLQJR GXWH
aparteko saio gogorrik euskara ondo ikasi eta jardungune zein harreman-sare
horietan euskaraz jarduteko. Nahikoa lan dute bestela ere bertako pauta nagusietan integratzen, beren ingurumen hurbilean eragin efektiborik ez duten jakite-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 barnekonplexutasunez osatzeko. Betikora goaz: euskarazko jardungune, harremansare 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
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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
SURJUHVLYD GHO ELOLQJLVPRHQ HO VLVWHPD
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
PRGHORV OLQJtVWLFRVD LPSDUWLUHQ FDGD
centro teniendo en cuenta la voluntad
de los padres o tutores y la situación
VRFLROLQJtVWLFDGH OD ]RQD

2. Dena den, Jaurlaritzak ikastetxe
bakoitzean irakatsi beharreko hizkuntzaereduak finkatuko ditu, gurasokuradoreen 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 kanpojardueretan 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 ikasketaplanak 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
LNDVWXUWHNRLUDLOHNRPDWULNXOD
Araubide orok orrek o irak ask untza, hezk untza berezia sartzen da baina helduen hezk untza ez.
Guztira
319.587
Publikoa
157.553
Pribatua
162.034
A
65.563
20,51%
B
73.666
23,05%
Ereduak
D
178.408
55,82%
X
1.950
0,61%
+DXUHWD/HKHQ0DLODNR+H]NXQW]D
A
B
Ereduak
D
X

15.665
54.440
123.234
1.252

8,05%
27,98%
63,33%
0,64%

Publikoa

Ereduak

A
B
D
X

4.522
13.714
78.946
0

4,65%
14,11%
81,24%
0,00%

Pribatua

Ereduak

A
B
D
X

11.143
40.726
44.288
1.252

11,44%
41,81%
45,47%
1,29%

%LJDUUHQ+H]NXQW]D (DBH, Batxilergoa, Lanbide Heziketa
A
49.898
B
19.226
Ereduak
D
55.174
X
698

eta Zereginen Ikaskuntza)
39,92%
15,38%
44,14%
0,56%

Lanbide
Bigarren
Heziketa (*) Hezkuntza
A
14.947
14.949
20.002
49.898
B
18.139
390
697
19.226
Ereduak
D
35.566
14.275
5.333
55.174
X
504
194
0
698
Guztira
69.156
29.808
26.032
124.996
Lanbide Hezik etan Zereginen Ik ask untzak o ik asleak sartu dira.
A
21.617
35,81%
B
4.201
6,96%
Publikoa
Ereduak
D
34.553
57,23%
X
0
0,00%
DBH

Pribatua

Ereduak

A
B
D
X

Batxilergoa

28.281
15.025
20.621
698

43,76%
23,25%
31,91%
1,08%
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Hirugarren eranskina
Ereduen diseinu-fasea: zenbait ezaugarri eta eragile
Lau eredu diseinatu ziren hasieran, 1978-79 inguruan. Orduko diseinuaUHQ]HQEDLWH]DXJDUULRQGRNRWDXOHWDQHPDQLNGDJR¬  

A EREDUA
1RUHQW]DW  XUWHNRKDXUHUGDOGXQDN,QJXUXQHVR]LROLQJXLVWLNRHUGDOduna. Ikasketa guztiak erdaraz. Euskara 2. hizkuntza
Prozesua eta begiz jotako emaitza: ikus ondoko taula:
Ikasmaila

Hizkuntza-trataera

Helburua: euskara-maila

ESKOLAURREA Hizkuntzara jolas bidez hurbiltzea
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 dagoHQHDQXUWHNRKDXUHUGDOGXQDN XUWHNRKDXUHUGDOGXQDN 
Prozesua eta begiz jotako emaitza: Ikus ondoko taula:
Ikasmaila

Hizkuntza-trataera

Helburua: euskara-maila

ESKOLAURREA Erdara nagusiki. Kanta eta jo- Hasierako maila.
las bidez euskara ezagutzea.
EGB I

Ikasgaiak erdaraz. Eduki nagu- Euskara: oinarrizko maila
siak erdaraz. Eduki praktikoak
euskaraz.

¬   7DXOD KDXHN RUGXNR GRNXPHQWX DJLDQ SURELVLRQDO HWDWLN MDVRDN HWD W[XNXQGXDN
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

,NDVJDL JHKLHQDN HGXNL QDJXVL- Euskara: hobekuntza-maila
ak) erdaraz. Batzuk euskaraz Terminologia zientifikoa
HXVNDONXOWXUDJDLSUDNWLNRDN 

BUP-FP

1. taldea: C-D tipologietara
aldatzeko aukera
2. taldea: C-Drako aldaketa
lortu ez dutenek EGB II-ko
plana jarraitzea

C EREDUA
1RUHQW]DW  XUWHWDNRKDXUHUGDOGXQDN+DXUHOHELGXQDNEDLQDHUGDUD
nagusi dutenak.
Prozesua eta begiz jotako emaitza: Ikus ondoko taula:
Ikasmaila

Hizkuntza-trataera

Helburua: euskara-maila

ESKOLAURREA Euskara-erdaren erabilera ore- Hasiera-maila eta oinarrizko
katua: erdi eta erdi gai guztie- maila
tan. Erdara nagusi.
EGB I

Irakurketa-idazketa euskaraz Oinarrizko euskara eta hobeegiteko gai direnek lehen alda- kuntzako euskara guztiek menderatzea.
keta D eredura.
Irakurketa-idazketa erdaraz.
Ikasgaiak euskaraz eta erdaraz,
erdi eta erdi.
3. urtean, irakurketa-idazketa
euskaraz.

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

ESKOLAURREA Euskara hutsez. Euskalkitik
euskara batu mintzatura, mailaka

Helburua: euskara-maila

EUSKARAREN LEGEAK HOGEITA BOST URTE - Mikel Zalbide
Ikasmaila

Hizkuntza-trataera

EGB I

Irakurketa-idazketa euskaraz.
Ikasgai guztiak euskaraz.
Erdara mintzatuaren sarrera
mailakatua.
Irakurketa-idazketa, 3. urtetik

EGB II

Ikasgai guztiak euskaraz.
(XVNDO NXOWXUD JHRJUDILD KLVtoria, literatura).
Erdara sakontzea.
Gramatikalizazioa/Literatura
Terminologia zientifikoa

BUP-FP

Ikasgaiak euskaraz eta erdaraz,
erdiz erdi
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Helburua: euskara-maila

Argi antzematen denez, irakastereduen tipologia laukoitz hura definitzerakoan honako faktore eta berezitasunok hartu nahi izan ziren, besteak beste,
NRQWXDQ KDXUUD HW[HWLN HXVNDOGXQ DOD HUGDOGXQ GHQ KRWV LNDVOHDUHQ DPD
hizkuntza); ikaslearen eta ikastetxearen ingurumena, euskara-erdarek etxean
HWD DX]RDQ KHUULDQ HWD EDLODUDQ GXWHQ SLVXDUHQ DUDEHUD KRWV ]RQDOGH VR]LRlinguistikoa); eskolara hasteko adina; eredu bakoitzarentzat begiz jotako hizkuntza-gaitasunezko lorpen-mailak; bigarren hizkuntza irakasteko metodologia
JD]WHODQLDHGRHXVNDUDUDNDVXDQNDVXNRDPDKL]NXQW]DUHQDUDEHUD RULHQWDbide 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, gutxienez, egungo A, B eta D irakasteredu elebidunen jatorria.
Eredu-prestaera horretan, diseinu teknikoari dagokionez funtsezko eragile 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 garrantzi handiko, aparteko erantzukizuna izan zuen hasierako diseinu-lanean,
1977tik 1980 ingurura, Mikel Lasak: bereak dira hasierako hainbat diseinulan. 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
W[HUWDWX] -LP&XPPLQVHWDEHVWH]HQEDLWDGLWX(XVNDOKHUULUDWX]KRUUHWDUDNR
besteak beste).
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Nola definitu ziren ereduok? Zertan oinarritu ziren erabaki-hartzaile nagusiak? 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 horien 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 irizpide 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 horren 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 bezainbatekoa ere bai, glotodidaktikazko aplikazio konkretuen eremu liskartsuan
lan egin beharra izan zutenen artean bereziki. Psikolinguistika aplikatuaren
ildotik, eta linguistika kontrastiboaren laguntzaz, Titonek formulatutako zenEDLW LUL]SLGH RSHUDWLER /HQ HWD /UHQ HVNXUDW]HSUR]HVXD] D]DOGXWDNRDN
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
L]DQ GXHQ ELODNDHUD QHNH] HVSOLND OLWHNH 0LTXHO 6LJXDQHQ HWD EHUH]LNL 6LWgesko 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 pribatuek 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. Aukera egiterakoan, bistan da ikasle gehien berekin zuten ikastolek hitzarmenezko
pribatu-bidea hautatu zutela.
1982-83

1987-88

1992-93

kopur

%

kopur

A

7.313

11,79

1.013

%

1,43

kopur

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

1992-93
A

1987-88

B
D

1982-83
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Bosgarren eranskina
Hasierako eta azken aldiko zenbait datu demolinguistiko
1. Hasierako egoera
Probintzia

biztanleak

Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
EAEn
Nafarroa

euskaldun

%

238.262

18.863

7,9

1.152.394

174.366

15,1

682.517

307.279

45,0

2.073.173

500.508

24,1

483.867

53.340

11,0

Hegoaldea

2.557.040

553.848

21,7

Iparraldea

227.280

78.453

34,5

2.784.320

632.301

22,7

Guztira

Siadecoren 1975eko datuak
Euskaraz badakite

Araban

hitz egiten

irakurtzen

idazten

11,46

10,31

9,34
18,99

Bizkaian

25,25

21,37

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 LantalGHDN HJLQGDNR HVWXGLRDN *$/    EHVWH WDXOD KDX HUH HVNDLQW]HQ
zuen:
EAE

Arab

Bizk

Gip

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

Euskaldun alfabetat

Euskara ulertzen dutenak
Erdaldunak

2,62

1,60

2,49

3,21

64,67

86,93

72,26

43,46
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Bigarren taula horretan, euskaldunen atala hiru zatitan banaturik dago eta
KRUNR OHKHQ OHUURD ©HXVNDOGXQ DOIDEHWDWXHQªD KXUELO[HDJR GDELO 6LDGHFRUHQ
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.

EUSKARAREN LEGEAK HOGEITA BOST URTE - Mikel Zalbide

1497

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

2006

36

18

45

2007

36

21

B. b.

37

19,2

Eskolan zer eredutan ikasi zenuen?
D

B

A

X

2003

62

13

20

5

2004

64

13

19

4

0

2005

66

13

17

4

1

2006

66

12

17

5

42

1

2007

43,6

0,6

B. b.

Etxean zer hizkuntzatan egiten duzue?

Lagun artean zer hizkuntzatan egiten
duzue?

eusk.

bietan

gazt.

beste.

eusk.

bietan

gazt.

beste.

2003

28

27

45

0

2003

29

37

33

0

2004

27

26

47

0

2004

29

36

35

0

2005

27

27

46

0

2005

28

37

35

0

2006

26

26

48

0

2006

27

36

37

0

2007

2007

B. b.

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
     (VSDLQLDNR .RQVWLWX]LRD NR DEHQGXDUHQ NRD %2( 
XII-29)
Euskal Herriko Autonomia Estatutua: 3/1979 Lege Organikoa, 1979ko
DEHQGXDUHQNRD %2(;,,
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 incorporación de las lenguas nativas en los programas GH ORV FHQWURV GH
(GXFDFLyQQ3UHHVFRODU\*HQHUDO%iVLFD %2(9,,
Real Decreto 1049/1979 de 20 de abril %2(9  que regula 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 Educación y Ciencia, que introduce el euskera en las pruebas de aptitud
para acceso a la Universidad del Pais Vasco %2(,;
1.3. Ministerio de Educación y Ciencia
Orden del Ministerio de Educación, de 3 de agosto de 1979, de desarrollo del Real Decreto 1049/1979, de 20 de abril, de incorporación
GHODOHQJXDYDVFDDOVLVWHPDGHHQVHxDQ]D %2(GHGHDJRVWR
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 inconstitucionalidad nº 169/83, promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley 10/1982, básica de normalización del uso del euskera. 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 antolamenduneurriekin, 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
D]DURDUHQNRD (+$$;,,
Euskal Eskola Publikoaren 1/1993 Legea.
Irakaskuntza ez unibertsitarioko irakasle-kidegoen 2/1993 Legea.
2.2. Eusko Jaurlaritza
      -DXUODULW]DUHQ DXUUHNRD (XVNR .RQWVHLOX 1DJXVLNRD  1RUPDWLYD GH
titularidad oficial de las ikastolas, aprobada por el Consejo General
GHO3DtV9DVFR %2&*39 ,
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
HQVHxDQ]DQRXQLYHUVLWDULDHQHO3DtV9DVFR %2399,,
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 objetivos %2399,
Orden de 8 de marzo de 1982, del Departamento de Educación, por
la que se convocan oposiciones para proveer plazas de profesores de
EGB %239,,,
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 %239,,,
Orden del Departamento de Educación, de 22 de Abril de 1982, por
la que se crea el Certificado de Aptitud del Conocimiento del Euskera %2399
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 %2399,,
Orden de 7 de junio de 1982, del Departamento de Educación, de
convocatoria de ayudas a los centros que imparten enseñanzas en/del
euskera %2399,
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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 %239,;
Orden de 20 de septiembre de 1982, del Departamento de Educación,
regulando el Certificado de Aptitud de Conocimiento del Euskera
%239;,
Orden del Departamento de Educación y Cultura, de 1 de agosto de
1983 que desarrolla el 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 enseñanza no universitaria del País Vasco
%2399,,,
Orden de 13 de octubre de 1983, del Departamento de Educación, de
convocatoria de ayudas a los centros que imparten enseñanzas en/del
euskera %239[\
Orden de 26 de diciembre de 1983, del Departamento de Educación
y Cultura, regulando el programa de capacitación idiomática del
profesorado ,5$/(  %239,
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, Universidades e Investigación sobre requisitos de implantación de modelos de enseñanza «B» de euskera %2399,, 
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 EHAAn: 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 oinarriak. 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 hedabideetan, 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 sortzen 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 Telebista [1982ko Gabon Zahar gauean] sortu baino sei urte lehenagokoa. Gaur gogoetagai 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. EstatuWXDUHQ  DWDODUL HUUHSDUDWX EHKDU ]DLR¬   /HJHPDQGDWX KDUWDQ RLQDUULWXWD
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 eskaseko aldearekin onartu zuen Eusko Legebiltzarrak Euskal Autonomia Erkidegoko 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,
KHGDELGHHLEXUX]HVDWHQ]XHQDHUH¬  
¬   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 errespetatuko delarik.
2. Titulartasun estatala duten komunikabideei aplikatu behar zaien arautegi bereziari dagokionez, 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 lortzeko 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 informatuak izateko eskubidea.
Horretarako, hedabideetan euskararen presentzia areagotzera bideratutako neurriak hartuko ditu Jaurlaritzak, hizkuntza ofizial bien erabilera arian-arian berdintzeraino.
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Pedro Migel Etxenikek –orduko Hezkuntza Sailburuak, alegia– Legearen onarpen-ekitaldian Legebiltzarkideei esandako hitz hauek ekarri nahi izan
ditut gogora. Orduan oraindik ere bizi zen Heinz Kloss hizkuntzalariaren oinarizko 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
HWDVXVWDSHQMDUUHUD¬  
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-esparru gisa ere definitzeko orduan. Sustapen-politika eraginkorren ildoan kokatzen 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 aurrerapauso 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 ezaupide, 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 aldera, Autonomia Erkidegoko hedabideetan euskara lehentasunez erabili dadin bultzatuko du.
– 24. artikulua
Jaurlaritzak hizkuntza-normalizazioa bultzatuko du Espainiako Irrati-Telebistaren emanaldi-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 económico, 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

1522

EUSKERA – LII, 2007, 3

laburbiltzen saiatuko naiz. Horretarako, hitzaldian bezalaxe idatzi honetan ere,
Eduard de Bono pentsalari eta aholkulariaren sormenerako metodolgiak erabiltzen 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, ezinbestean gertatu ohi zaigunez, norberak bere sentipenak adieraz ditzazke, oroitzapen 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 finean, herritar askoren eskakizunei erantzun zehatzak emanez, erakunde-arduradun, 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 telebistagintzan, aurkezletzan, aktoretzan, gidoigintzan eta, orohar, jarduera komunikatiboen esparru zabal eta alderditsuan ehundaka profesional ari dira lanean,
hizkuntza etengabe biziberritzen, egunean eguneko beharrizan komunikatiboetara egokitzen. Eta, noski, Unibertsitateetako Giza Komunikaziorako Zientzien 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 aldarriak 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 komunikaziogintza publikoak euskaldungoaren baitan komunitate zentzua nabarmenagotzea. 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 egunerokotasunaren paisaian komunikaziorako bitarteko eta produktuen merkatua eta,
hazkunde bidean egon arren, gero eta ttipituago ikusten du norberak bere komunikazio-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. Kazetalginzari 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 zuzentasunaren 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 bidekartu baino ez da egin komunikazio produktuen kontsumorako aukera zabaltasun hori, Internet sarearen unibertsalizazio bizkorrak eraginda.
Estudios de Opinión y Mercado, CIES-ek 2007ko hedabide kontsumoari
buruz emandako datuek zera adierazten dute euskaldunok euskarazko hedabideez egiten dugun kontsumoaz. Datuok Euskadiko Autonomia Erkidegoko
komunikabideetako entzulegoaz ematen dizkigute argibideak, irrati, telebista,
SUHQWVDQDKL],QWHUQHWHQHUDELOHUD]¬  
¬   Eduard de Bono pentsalari eta aholkulariaren «Sei koloretako txapelen» sorkuntzametodologiaren egituraz baliatu nahi izan dut nire gogoetaok, urratsez-urrats, ahalik eta modurik
egituratuenean aletzen joateko.
¬   Estudio Sociolingüístico sobre el vascuence en Navarra - 2003.
(XVNDUD]NR KHGDELGHHQ HUDELOHUD] ]HWR]HQ GDWXDN (,   (+,   *D]WHD  
;RUUR[LQ   (XVNDUD]NR EHVWH LUUDWLDN    EDWHN DOHJLD (WD (7% DN  1D-
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Irratia
²,UUDWLDULGDJRNLRQH]($(DQXUWH]JRUDNREL]WDQOHHQDUWHDQLDDN
entzuten du irratia egunero, hogeiren bat minutuz gutxienez. Miloia eta
ehun mila entzule, gutxi gora behera.
– Irrati entzule guztien artean berriz, bostehun mila dira euskaldunak eta
beste ehun eta hirurogeitamabost mila euskara ulertzen dutela diotenak.
– Milioi erdia, ohiko irrati-entzule euskaldunen kopurua guztira eta hoietatik
NRDNHJLWHQGXHJXQHURHXVNDUD]NRLUUDWLEDWHQDOGHNRKDXWXD
entzule inguru, egunero, euskaraz mintzo diren irratien sintonian.
Telebista
²,D PXQGX JX]WLDN LNXVWHQ GX HJXQHUR WHOHELVWD ($(DQ  XUWH] JRUDNRHQ DUWHDQ NDVLN NR DN ,NXVOHJRDUHQ NR D GD HXVNDOGXQ
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
²LUDNXUOHGDX]ND%(55,$.HJXQHUR>JDOGHNHWDHJLQGDNRHJXQHnan, bezperan irakurrri zutela aitortu zutenak, alegia] eta kopuru hori
161.800 irakurletara igotzen da aldikakoak ere kontuan hartuz gero.
Aldi berean, 116.100 irakurlek aitortu zuten 2006ko maiatzean, Hizkuntza Politikako Sailburuordetzaren aginduz egindako galdeketa batean,
+,7=$ HJXQNDULD LUDNXUW]HQ ]XWHOD  RKLNR LUDNXUOH L]DNL¬  
Honi guztiari, bestalde, tokian tokiko aldizkari kopuru inportante baten
irakurlegoa gehitu beharko litzaioke.
IDUUHQ HKXQHNR DN RUGXNR (JXQNDULD LUDNXUW]HQ ]XWHQ (WD *$5$NR LUDNXUOHHQ  DN HXVkarazko berriak irakurtzen zituzten. DIARIO VASCOko irakurleen ehuneko 50ak ere bai eta
'LDULRGH1RWLFLDVNR NR DN
Ipar Euskal Herria: Euskararen Erakunde Publikoak / IPSOS-ek egin berri duten inkestan ere interesgarriak Iparraldeko datuak euskarazko hedabideen kontsumoari dagokionean:
(XVNDO ,UUDWLDN   (XVNDGL ,UUDWLD  /DSXUGLQ   1DIDUURD %HKHUHDQ  *D]WHD HWD
(7% NR   *RUD HJLQ GX D]NHQHNR  XUWHRWDQ HQW]XOH HWD LNXVOHHQ NRSXUXDN ,SDUUDOGHDQ
euskarazko hedabideen kontsumoari dagokionean.
¬   /HKHQEL]LNRGDWXDNR&,(6D]WHUNHWDUHQDGHQEH]DODJDLQHUDNRDNQROD%(55,$ri hala HITZAri dagozkionak, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak 2006ko maiatzean euskarazko hedabideei buruz egindako azterketatik jasoak dira.
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Hogeita bost urteotako ibilbidearen emaitza dira eta, orain, Internet bidez
sortu diren komunikazio eta informazio produktu berriekin, kontsumo aukeren
ugalketa-garai emankorra bizi dugu. BERRIAK berak, bataz beste, 12.000 bisitari izan zituen egunero bere web-orrian 2007an. Internet-en ohiko erabiltzaile
GLUHQHQ DUWHDQ EHUUL] KLUXWLN EL   HXVNDOGXQDN GLUD &,(6 ,NHUNXQW]DUHQ
2007ko datuen arabera, eta hortik ere itxaron liteke euskarazko komunikazio eta
informazio produktuen kontsumoan gero eta erabiltzaile gehiago mugitzea.
(L7%UHQ *$=7($UHQ QDKL] %(7,=8 .OXED EH]DODNR SURGXNWXHQ
web-orrietako bisitari kopuruak behintzat egunetik egunera ari dira gehitzen
eta gero eta datu interesgarriagoak eskaintzen dituzte. Berdin, Euskadi Irratiaren 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 Legebiltzarrean, agintariek euren komunitateetako hizkuntza-arazoen aurrean har
zitzazketen jarrerak aipatuz. Errepresioa, tolerantzia eta sustapena dira agintariek 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, Hizkuntza 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. Zenbaitetan 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 komunikabideen 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, ezinbestekoa 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 zurrubilotsuotan. Norberak bere ikuspegi bakar eta isolatuari uko egin eta lorpen-asmo
bertsuak dituztenen arteko elkartasuna eta osagarritasuna inoiz baino premiazkoago diren garaiotan. Euskarazko hedabideon kudeaketari ere badagokion
zerbait, hogeitabost urteotako urrats erakinkorrak aintzakotzat hartu eta ezintasun egoera antzu bihur ditezkeenei ihes egiteko. Berdin uhin elektromagnetikoen espektroaren erabileran edo-ta harpidetza eta kiosko bidezko zabalkundean 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 aldaketak 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 alfabetatu eta eskolatu gehiago ere badago. Eskolatze horrek, bestalde, gaurko euskaldunen 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 gaitasunean, 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 berrerabili, 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 hizkuntza-paisaia erabat itxuraldatuko duten bitarteko teknologiko digitalizazuetan
gertatzen ari den iraultzarena. Hogeitabost urteotako azken hamarkada etengabeko 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, aldizkari 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 bitartekoak 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
ELODNHWD HWD NXGHDNHWDUDNR ODQDEHV GLUHQ VRIWZDUH EHUH]LDN $XUNL .DL[R
Euroseek, Jalgi, Euskonet, Eleka eta abar luzea)..., mundu berri oso bat garatu 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 Belodromoan burutu zen jaialdi edo kantaldi erraldoi batez bukatu zen. Jaialdiko
une batean JO TA KE IRABAZI ARTE leloa eskutan, han agertu ziren kaputxadun batzuk bertan bildutako jendetzaren txalo eta oihuak tarteko, ia ulergaitz egin ziren hainbat lelo aldarrikatuz. Borondatetsua da beti JO TA KE
IRABAZI ARTE hori, zernahi delarik ere irabazi nahi den hura. Eraginkortasunaren alderditik ordea, mesede handirik ez dakarren jarrera, talka jokabide guztien antzera, antzu. Hedabide euskaldunen gizarte onespenaren ikuspegitik eta ikusmolde ezberdinen arteko elkar osatze eta bategite posibleen
ikuspegitik ere, kaltea gehiago sortu du indarraren poderioz gauzak lorgarriago 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 urteotako 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 EusNDUDUHQ 1RUPDONXQW]DUDNR OHJHDN¬   RUDLQ KRJHLWDERVW XUWH ILQNDWXWDNR KHOburu 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
51(UHNLQ HJLQGDNRDUHNLQ HWD DW]HUDSDXVNRDN HUH EDL ]HQEDLW NDVXWDQ DOGL
EDWHDQ HJLQGDNR ]HQEDLW XUUDWV W[LNLUHNLNR 7HOHQRUWHNR HPDQDOGL EDW]XN HXVkaraz, RNEn Euskadiko albiste emankizunen akaberan euskaraz egin ohi zituzten 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 kopurua, 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 kontsumitzaile gisa, oso aintzakotzat hartzeko kopurua da.
Halere, badirudi ez direla beti denak eroso-eroso sentitzen euskarazko
hedabideen erabilpen horretan. BERRIA eta HITZA aldizkarien irakurlegoareQDGDQDEDUPHQHQD%(55,$UHQLUDNXUOHHQNRDNGLRHUUD]WDVXQKDXQGLDJRDGXHODJD]WHOHUD]LUDNXUW]HNR+,7=$UHQLUDNXUOHHQNRDNGLRJDX]D
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 galdegingo bagenu? Eta ez da idatzizko hedabideei bakarrik eragiten dien gaitza,
maiz entzuten baitugu entzunikusizko komunikabideei dagokionean ere, euskaldun askori egiten zaiola aldatz gora telebistako filme zenbait eta bestelako
albiste saio batzuk behar hainako erosotasunez entzun eta jarraitzea.
¬   Euskararen Legea – 1982 – Azaroak 24
DUWLNXOXD
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 emozioen 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 gidogintzaren ildotik jorratzen joan diren hizkuntza-molde, erregistro eta adierazkortasun-bide berriak. Hori bai, etengabeko lan itzela hedabideoi oraindik
ere eginkizun gelditzen zaiguna, emozioen eta sentipenen adierazpideak euskaraz 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; aldagarritasuna, mehatxu eta arrisku gordin huts izan ez dadin, zertan eta nola hazkunderako aukera eta indar bihurtu Kinka horretan bizi dugu gaurregun gure hedabideon 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 irauteak dituen arriskuak aurreikusteko metodologia eguneroko eginkizunen gurpilari ongi egokitzea. Aldagarritasunaren eta egokitzapenaren eskolak lehenbiziko 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, sormenaren 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 gizarte erantzunkizunetik ere. Besteak beste, hedabideetako edukien gaineko ardura nolakotasunaren, etikaren, estetikaren eta estiloaren gogoetara 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, gizarte 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 aliantzak 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 juzgatu ez dituzunak ausnarrean luze hartuz. Honez gero, jakin badakizu gure
auzo txiki honetan non topa nazakezun eta, beti ere, probetxurako izan lekiguke aurrez aurreko hitzaspertua. Hona, badaezpada ere, nireganako harreman
bide erraz eta azkarra: beloki_julian@eitb.com

EUSKARAREN LEGEA ETA EUSKARA INFORMAZIOETA KOMUNIKAZIO-TEKNOLOGIETAN
Andoni Sagarna

Euskararen Legeak 25 urte bete dituen une honetan, bidezkoa da galdetzea 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 espresuki 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 herritarrei 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 guregana iristeko, beraz, beste hedabideetako emanaldiak irakurtzen dugunean uler
dezakegu agian legegileek gerora etor zitezkeen hedabideak legearen aplikazio-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. Hasieran, espezialista gutxi batzuek bakarrik erabiltzen zituzten ordenagailuak,

1532

EUSKERA – LII, 2007, 3

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. Lehenbizikoak 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 aurreratuena Wang zen, baina ez zitekeen ordenagailu pertsonaletan erabil, ordenagailu 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 MacOSerako Microsoft Office eta hurrengo urtean Windowserako bertsioa.
Geroztik, IKTen bilakaera izugarria eta izugarri lasterra izan da: bulegotikako 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 zetorren, 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 irakasmundurako, 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). Kontuan 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 Fundazioa-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 erakundeen izenean argitaratutako lanen egileak banan bana zerrendatuko balira gehiagotan 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 deskribatu, baina estatistika batzuk behintzat azter ditzakegu.
Bi arlo desberdin izan behar ditugu kontuan: alde batetik irakaskuntzarako softwarea eta bestetik bestelako softwarea.
Lehenbiziko sailean, 1982tik 1996ra bitartean gauza handirik ez zen
sortu, baina 1997an Eusko Jaurlaritza, EIMA III programaren bidez, irakaskuntzarako produktu digitalak ekoizteko dirulaguntzak ematen hasi zenetik
2006. urtera arte 560 produktu kaleratu dira. Hona hemen urtez urte kaleratutako 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 dituenak 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

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Bulego
Hizkuntza
aplikazioak

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
7
2
8
25

1
0
1
1
2
4
5
3
5
4
5
5
0
2
4
42

Aisialdia

Tresna
orokorrak

0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
1
0
2
3
0
3
4
1
3
2
9
0
1
1
1
5
1
1
4
7
29
24
Produktuak guztira: 189

Internetekoak

Dokumentazioa

Beste
zenbait

0
0
0
0
1
1
0
2
0
3
0
8
4
4
16
39

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
15
21

0
0
1
1
1
0
1
1
3
0
0
0
0
0
1
9
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Produktu horien artean era askotakoak daude. Ikus ondoko taulan aniztasun 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, Euskalterm, Elhuyar Hiztegia, Morris Hiztegia, Sinonimoen
Hiztegiak, ZT corpusa, Ereduzko prosa gaur, Corpeus,
Harluxet Hiztegi Entziklopedikoa, etab.

Irakaskuntzarakoak

CDak, DVDak, disketeak, jaisteko aplikazioak eta Interneteko zerbitzuak

Aisialdirakoak

Euskal Jolasen Bilduma, Estropadak, Olentzeroren basoa

Sistemak eta baliabideak

Linux Debian, Linux Mandrake, Windows XPren interfacea, 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 bisita 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 sistema 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 elkarte pribatuenak edo ikastetxeenak ziren. Oso gutxi ziren enpresa-mundukoak
– 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 horretakoen %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 espainieraz 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 batean eta eleaniztuna zen beste hainbestetan. Unibertsitateen kasuan erdiak ziren espainierazkoak soilik.
– Gutxi ziren Internetek ahalbidetzen dituen eduki multimedia, interaktibo 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 tekniko eta ekonomiko handiak dituzte. Terminologia tekniko estandarizatuak
(SNOMED CT, adibidez) prestatu behar dira, besteak beste hizkuntza desberdinetan lan egiten duten Osasun-Zerbitzuen artean bateragarritasuna (interoperatibitatea esaten diote) lortzeko, maila teknologikoan ez ezik, baita semantikoan ere. Terminologia estandarizatuari eta dokumentuak kudeatzeko aplikazio
informatiko aurreratuei esker, diagnostiko baten edo tratamendu baten deskribapena hizkuntza batean egina badago ere, beste hizkuntza batean irakur
daiteke.
Galdera hauxe da: benetan nahi dugu euskara erabili ahal izatea Osakidetzan? 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 izatetik Sail guztiak inplikatuko dituen eredu batera joatea ez ote den komeni
galdetuko nuke.
Dirulaguntzak izan behar dute arazoari erantzuteko tresna ala beste zerbait behar da? EITB ez zen sortuko dirulaguntzak eskaini eta ekimen pribatuaren 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?– Legearekin eta bere garapenarekin alderatu dut. Horregatik hemen, maiz, Nafarroakoa izango dut hizpide. Hau hobeki ezagutzen dudalakoz eta Nafarroako
Euskararen Legearen garapenaz arduratu behar zutenek ezarritako bidean borrokatu eta sufritu behar izan dugulakoz.
Horrexegatik esan nezake miraz, inbidiaz, ikusten dudala Euskal Autonomia 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, Nafarroako euskararen legea egiteko, –gure nahia lege bakarra Euskal Herri guztirako 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
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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 Nafarroako 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, Parlamentuan onartutakoa baztertuta. Lege Organiko honek euskara ofiziala zein
udalerritan izanen zen geroko legearen baitan utzi zuen. Horregatik, aurrekari 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 deialdi 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, Nafarroako zati batean besterik ez zuten onartu ofizialtasuna Hobekuntza Legeak
eskatzen zuen edo zioen bezala. Eremu euskaldunean Nafarroako populazioaren %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 zalantzagarria da.
Azkonaren iritzitz, zonifikazioak herri euskaldunetako biztanleen konplexua sorraraziko zuen eta euskararen inguruan zegoen identifikazio kolektiboa 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 inguruko 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 esateagatik, bata ona eta bestea txarra direnik esanahi, batak ez baitu bestea ontzen. 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 legetan egin ez den gauza. Hizkuntzaren normalizazioaz ari diren legeak lurraldetasunean 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 jartzen da. Nafarroako Lehendakariaren eta zenbait alderditako buruen adierazpenak, 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. Administrazioan, arlo sozio-ekonomikoan, hezkuntzan, hedabideetan, teknologia berrietan...
Nahi nuke horrelakorik Nafarroan.
Helduen Euskalduntze Alfabetatzekoekin harreman normalizatuak badirela ikustean, arloa gero eta gehiago laguntzen dela ikustean, nola ez dut, bada,
horrelako sentipenik izanen. Nafarroan sortu berri den Euskararen Institutuarekin 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 euskararen erabilera indartzeko planak EBPN udal-ereduekin uztartzeko txostena;
Euskalduntze-alfabetatzea hobetzeari begirakoa; euskararen kalitatearen ingurukoa; 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 jakitea. 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, poliki eman behar direla pausoak, baina etsipena izan dut, polikiegi eman baitira pauso horiek. Nire ustez, hasiera-hasieratik behar zuen eredu bakarra,
euskara haur guztiek ikastea bermatuko zuena. Nafarroako Legea, Vascuenceren Legea, onartu aurrettoan, 1986ko urri-azaroan, EAB edo Euskararen Aldeko 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, atzerritik etorritako haur eta gazte asko bizi da gure lurraldean eta hauetako gehientsuenak, 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 gaztelaniaz, ingelesez %24 eta euskaraz, berriz, %11 besterik ez.
*

*

*

Amorrua ere izan dut. Amorrua Biziberritzeko Plana abian jarri dutenean, 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 dagoeneko. 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 zebilenean, 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 bazelarik, 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 aitortzearekin loturik dagoela uste dut.
Lege honi esker Nafarroako hainbat ikaslek beren ikasketak euskaraz egin
ahal izan dituzte EAEko unibertsitateetan, bestela beste inon ezin izanen zituzten 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 dioten hirian.
Modu batez edo bestez, legearen babesean laguntza handiagoa edo txikiago 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 delaeta hartu diren hainbat neurrik, Nafarroan ere, ekarri duela motibazioa handitzea eta euskara prestigiatzea eta baloratzea.
Polita da, CANek edo Nafarroako hainbat enpresek, beren publizitate eta logoetan euskara darabiltela ikustea, segur aski, neurri batean bederen, Eusko Jaurlaritzako 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. Egunkarian, euskarazko bakarrean, salaketa eskutitzak frankotan argitaratzen dituzte, 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 jenderengan sortu duen ezinegona. Oraindik, hizkuntzaren inguruko zenbait topikok bizirik dirautela ohartzea, askoren diskurtsoa entzutea. Funtzionario askoren 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 gehiagotan izan dituzte sindikatu horiek berek. Euskara jakitea eskatzea edota
ikasteko aukera eta baliabideak ematea, bortxaketa eta jarrera diskriminatzailetzat 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 begiratuz.

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 Estatuaren hizkuntza ofiziala. Espainiar guztiek dute gaztelania jakiteko eginbeharra eta erabiltzeko eskubidea. Espainiako beste hizkuntzak ere ofizialak izango dira haiei dagozkien autonomia-erkidegoetan, beraietako
estatutuekin bat etorririk». Hona zer dioen 1979ko Euskal Herriko Autonomia Estatutuak:
Euskarak, Euskal Herriaren berezko hizkuntza denez, hizkuntza ofizialen
maila izango du Euskal Herrian gaztelaniarekin batera, eta guztiek dute bi hizkuntzok ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea (6. artikulua).

1982ko oinarrizko legearen ekarpen onak ezagun dira Ipar Euskal Herriraino 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 Herriko 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 legea 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 onartezinak 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 izenean. Aterabidea aurkituko da bi mugaren artean: alde batetik 1789ko Gizakiaren eta herritarraren eskubideen adierazpeneko 11. artikulua:
«herritar orok hitz egin dezake, idatz eta inprima askatasunez»; eta bestalde
Konstituzioaren 2. artikulua «Errepublikaren hizkuntza frantsesa da». «Konstituziaren 2. artikuluak ez du debekatzen itzulpenen erabilera, eta atal horren ondorioz 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 gaurregun «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 bermatzeko, eta, orobat, erregioen nahiz gutxiengoen kultura eta hizkuntzen babesa eta
transmisioa ziurtatzeko.

Ondorioz Ipar Euskal Herrian euskararak ofizialtasuna erdiesteko baldintza sine qua non Frantziako Konstituzioaren aldaketa da, federazioaren eta
kultura aniztasunaren norabidera. Aspaldidanik adierazpen askatasuna Konstituzioan dago eta berrikitan deszentralizazioaren printzipioa. Baina oraino herrikideen asimilazioa berdintasunaren aitzakian, aginte politikoaren batasun
ezin zatitua eta Errepublikaren «monoglosia» printzipio indartsuagoak dira.
Noiz arte? Anartean, Frantziako beste hizkuntzak bezala, euskara eremu publikoan sartua da, nola irakaskuntzan hala hedabideetan eta garapen egitarauetan, bai eta ere tokiko administrazio publikoan itzulpenen bidez eta frantsesa
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baztertu gabe. Hots euskararen ofizialtasuna oraindik ez daukagu, baina publikotasuna hor dago, neurri batean bederen.
Lekuko Paueko Prefetak eta Euskararen rankunde publikoko (EEP) presidenteak auzapezei igorri dieten gutuna:
bizitza publikoan euskararen erabilpenari doakion arau eta legezko esparruari 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 batentzat edo elebitasun osora heltzeko helburuarekin eraman daiteke, gisa guztiz nahitezkoa delarik frantsesezko idazketa oso bat egitea.

Nabari da 1982ko euskararen legea Ipar Euskal Herrian jarraibide dagoela, 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 gehigarrietan, 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 ihardun dezaten, iraskundeen edo agintaritzen lankide izango da, horretarako kulturaatxikipenak 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 daudeneko Estatuekin itunak eta komenioak egin ditzala (…) horretara euskara zaindu
eta bultza dadin (6, 5. artikulua).

Denbora haietan mugaz gaineko harremanak Estatuetako gobernu zentralen 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 lankideratzako 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 Nagusia berretsi zuelarik ebazpen gehigarri hau egin zuen:
Legegintzaldi honetarako koalizio-akordioak dioenez, «Nafarroako eta Iparraldeko 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 Hirugarren 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 Jaurlaritzan alderdi ez-abertzaleak ere zeudelarik, laguntzak puntualak ziren. Elkarteek 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 Hegoaldeko elkarteen baldintza berdinetan. Laguntza horretaz gehienik baliatzen diren egiturak dira hedabideak (Euskal Irratiak), aldizkariak (Herria, Maiatz) eta
liburugintza, pedagogia tresnak (Ikas, AEK, Seaska), kultura elkarteak (bertsularitza, dantza) besteak beste.
Gaurregun laguntza normalizatuak jarraitzen du eta gainera Miren Azkarate Kultura Sailburuarekin mugaz-gaineko hitzarmenen aroan sartuak gara.
Garrantzizko aldaketa da, diru-laguntzatik elkarlanera iragaiten baikara eta elkarte harremanetarik erakunde harremanetara. Lehenago ere gertatu dira harreman 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 sustengatzen 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, Akitaniako 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 hedabideetarako erakunde publikoarekin hitzarmena izenpetu zuten igorgailuak eraikitzeko 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 liburuen banaketa. 1996an Kultura Sailak 6.500 bat liburu igorri zituen Iparraldera
eta geroztik ere urtero hein bereko kopurua. Lehen urtean Euskal kultur erakundeak 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 hartzaileak 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 lotura bereziak dituen giza-talde bat kokatzen dela Akitaniako hegomendebaldean, berariz zaindu eta jardutea eskatzen dutenak». Lankidetzaren helburu nagusia 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. Baldintza 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» aipatzen 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» aztertzeko Euskal Herri osoan. Odorioz bost urtetarik hizkuntza egoeraren argazki
zehatza badugu: aldagai soziodemografikoak baliatuz badakigu zein den hiztunen 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 Parlamentuak onetsi zuen Kojpers erabakia. Jarraian Eusko Jaurlaritzarekin egin genituen 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 Inkesta eta ondorioak zabaldu ziren EKEk 1992ko urriaren 2an Irisarrin
antolatu zuen ondarearen egunean. François BAYROU, Kontseilu Nagusiko 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 egitarau baten faltaz. Orduan aipatu zen lehen aldikotz Hizkuntza Kontseiluaren 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 gogetatu 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 erakunde 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 politikari 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 ofizialtasun zerbait ekartzen baitzion. Hain zuzen 2000. urteko abenduaren
22an, Estatuak eskaini zigun «Hitzarmen berezia Euskal Herri 20012006» 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. Euskalgintzako 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 tokiko 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 aztertuko 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 berretsi 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 Sailburuordetzaren arteko lankidetza-hitzarmena.

1. Euskal kultur erakundea eta Kultura Sailaren arteko hitzarmena (2003)
Atal burua: Eusko Jaurlaritzako kultura sailaren eta Euskal Kultur Erakundearen arteko elkarlan hitzarmena. Hitzarmena 2003ko, urriaren 18an
izenpetu zen.Sinatzaileak Miren Azkarate, Kultura Sailburua Eusko Jaurlaritzaren izenean eta ordez, eta Erramun Bachoc elkarteburua, Euskal kultur
erakundearen izenean eta ordez. Erreferentziazko idazkia da EKEren araudiaren 4. artikuluak helburuak finkatzen dituena: animazioa, ikerketak, harremanak euskara eta euskal kulturaren alde; sustengu eraginkorra eta sortzailea
euskal kulturaren alor guztietan; elkarteekilako lankidetza.
Hitzarmenaren helburua da Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal kultur erakundearen arteko lankidetzarako esparrua zehaztea eta Kultura sailaren bitartez
EKEren ekintzak garatzea: aktoreen formakuntza, sorkuntzaren sustapena, kulturaren 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.
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Hitzarmenak ekarri duen aitzinamendua da, laankidetza publiko bat antolatzea, Hegoaldeko egitura politiko baten eta Frantziako botere publikoaren
lau mailetako ordezkariek osatzen duten erakunde baten artean. Ikerketa juridiko 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 gehigarrian euskara sustatzeko lankidetza abian jarri zen Nafarroarekin eta Iparraldearekin.
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 elkarlan hitzarmen bat izenpetzea Eusko Jaurlaritzarekin. Baina Obragintzak ez
baitzuen egitura juridikorik, bazkide bakoitzak izenpetu behar zuen eta izenpetu 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-autonomia 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 jarraipena segurtatzeko, arduradunak direlarik HPSko Koordinazio Zuzendaria 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 lantaldeen artean. Jarraipen Batzordeak hitzartu arauak eta irizpideak errespetatu
ditu. Oro har «Nafarroa-Iparralde» proiektu deiak eta Hitzarmen bereziko laguntzak 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 antolaketa, 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 euskalgintzako 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 luzetasunak erakusten du izenpetzaileek hitzarmenari ematen dioten garrantzia.

Zein dira hitzarmenaren adierazpenak?
1. Xede nagusia, Baionako Protokoloan bezelakoa da: lankidetza euskararen onerako hizkuntza politikan «herri-erakunde bakoitzaren erabaki-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 eremuak 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. Elkarlanerako 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 Iparraldeko eragileentzat eta Euskararen Erakunde Publikoak segurtatuko du
dirulaguntza deialdiaren kudeaketa. «Leihatila Bakarraren» printzipioa
erabiliko da. Erran nahi baita orain arteko hitzarmen bereziak, Seaskarekin, Ikasekin, Ikas-Birekin eta besteak beste, denbora berean eta
molde berdinean tratatuko direla. Eusko Jaurlaritzaren presentzia
agertuko da deialdiaren urras guztietan, egitasmoen balorazioan, hautatzeko 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 administratzaileak eta zuzendariak, bai eta ere alde batetik Jaurlaritzaren
Kanpo Harremanetarako Ordezkaria eta Bestaldetik Baionako Suprefeta. Batzorde politiko hau, gutxienez urtean behin bilduko da, hitzarmenaren jarraipena segurtatzeko, iragan urteko balantzea aztertzeko,
aurtengo egitasmoa onartzeko.
Batzorde teknikoan bi erakundeetako teknikariak, HPSko koordinazio
zuzendaria eta EEPko zuzendariaren agindupean. Lan-bilkurak antolatuko 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 errespetatzen 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 hitzarmenen 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 gobernuraino 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». Iparraldean irakaskuntza eta administrazio elebidunak aitzina doaz, Hegoaldeko adibidea begi bistan baitago.
2. Mugaz-gaineko lankidetza 25 urtez gero eta indartsuago izan da:
Eusko Jaurlaritzaren diru languntzak, inkesta soziolinguistikoak, liburu banaketak, ETBren igorgailuak, Akitania-Euskadi fondoa. Lankidetza 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 arteko 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 Biziberritzeko Plan nagusia eta Iparraldeko hiru egitarau. Elkarren artean 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. Legeak 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 publikoaren 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 eraginkorra 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 biziberritzeko urraspidean, uste dut, eta azken inkesta soziolinguistikoak holako zerbait
erakusten omen du, euskaraen legeak bermatzen duen lankidetzari esker, irabazten 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 elkarlanaren 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 antolaketarekin 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 Herrian, 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 garrantzizkoetara 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 Kontseiluak, 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 engaiamenduak 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 irratitelebista 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-politikaren norabideak definitzen ditu, baliabideak eskaintzen, bideratu eta sustatu 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 gozamena 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 baliatzeko, 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 jarduerak. Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak eta Ipar Euskal Herriko Euskararen Erakunde Publikoaren egitekoak
eta lan-lerroak kontuan izanik, ondoko arloetan elkarlanean jarduteko borondatea 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, dinamika 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 aldeko 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 berezia (IV) eta hizkuntza politika (V), gero eta zehatzagoak dira, bereziki 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 hasieran. Testuinguru horretan, euskararen lurralde eremuan euskararen ofizialtasunak 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 lehenengo 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, negoziazio prozesua, Legearen atal nagusiak eta 1981-82 urteetako giroa politikoa
aztergai izan dira, orduko giro politikoak alderdien arteko akordio zabal baterako aukera eskaini zuela azpimarratuz.
Aurrekari horien ostean, hainbat eremu aztertu dira. Lehena administrazioaren esparrua izan da. Azaldu denaren arabera, Euskararen Legeak ez du
garapen xeherik izan herri administrazioen inguruan. Hala ere xedapenen garapen 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 zailtasunak 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 instituzionalik eta garapen-mailarik. Babes horren haritik hainbat eskubide bermatzen 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 Autonomia Erkidegoa komunikazio-esparru gisa ere definitzeko orduan azpimarratu 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 eskaseko aldearekin onartu zuen Eusko Legebiltzarrak Euskal Autonomia Erkidegoko 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 bihurtu den eremuen araberako lurralde-zatiketa ezarri zen. EAEko Euskararen
Legeak Nafarroan izan duen eraginaz mintzatuta, onuragarria iruditu zaio askori, bai hizkuntzaren prestigioa eta balioa handitzean, bai euskarazko komunikabideak 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 euskararen 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 Akitania-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 Aduriz, 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, Andres Iñigori.
Batzarra goizeko 10etan hasi da Bilbon,
Euskaltzaindiaren egoitzako batzar gelan,
ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak eta bertan direla.
1. Aurreko akta onartzea. Aurreko batzarraren akta ontzat eman da.
2. Hizkuntza-gaiak
2.1. Onomastika. Nafarroako izendegiko 6. zerrenda (Lizarra Merindadeko iparraldea) onartzea. A. Iñigok ohar
bakarra jaso dela esan du, Ameskoa izenaz 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 izendegiko 7. zerrenda (Lizarra Merindadeko 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, sorladar, zuñigar, Ega, Egaibar, morentindar, villatuertar, Girgillao(tar), Iguzkitza, Iguzkitzaibar izenei buruzkoak. Oharrak egiteko epea irailaren 14ra artekoa izanen da.
3. Hiztegi Batua. «E» letrako zerrendari egindako oharrak aztertu eta erabakitzea. 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 artean 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 dituztela jakinarazi die. Oharrak jaso eta gero, gaur aurkezturiko dokumentua garatu eta zehaztu 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. dominetarako 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) argitaratzeko 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 liburuaren aurkezpena egin da. Lehen hitzak Andres Iñigo, Jagon sailburu eta Nafarroako 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 bildumaren 4. liburukia da.
Miquel Grosek azaldu bezala, liburuak xede bi ditu: batetik, Nafarroako Foru
Erkidego osoan euskararen erretratua egitea eta, bestetik, euskal hizkuntzaren etorkizunari 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-eskualdeka 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 zegoen 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 euskararen 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

ahala A. Urrutiari; P. Zabaletak, ahala A.
Iñigori.
Batzarra goizeko 10etan hasi da Bilbon,
Euskaltzaindiaren egoitzako batzar gelan,
ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak eta bertan direla.
Aurretiko oharrak. Hasieran, bildurikoak 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 batzarraren akta ontzat eman da.
2. Hizkuntza-gaiak

Pello Telleria idazkariordea, Mikel Gorrotxategi eta Jose Antonio Aduriz zegozkien gaietan.

2.1. Onomastika. Nafarroako izendegia: 7. zerrenda (Lizarra Merindadeko
erdialdea) aurkeztea. A. Iñigok oharrik
ez dela jaso adierazi du. Besterik gabe
ontzat eman da.

Ezin etorriak eta ahalak: Miren Azkaratek, ahala P. Goenagari; Joseba Irazuk,

2.2. Onomastika. Nafarroako izendegia: 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 buruzkoak. 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 epipaleolito-rainoko hitzak ikusi, eztabaidatu eta onartu egin dira.
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3. IKT. Euskaltzaindiaren Informatika arloko segurtasun plana: segurtasunaren 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, ordezko 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 Gorrotxategi eta Jose Antonio Aduriz zegozkien gaietan.
Ezin etorriak eta ahalak: Miren Azkaratek, ahala Pello Salabururi; Patxi Goenagak, etorri bitartean, ahala Beñat Oihartzabalali; Joseba Irazuk, ahala Andres

Urrutiari; Joseba Lakarrak, ahala euskaltzainburuari; Andoni Sagarnak, joan eta
gero, ahala euskaltzainburuari; Patxi Zabaletak, ahala Andres Iñigori; Mikel
Zalbidek ahala euskaltzainburuari.
Batzarra goizeko 10etan hasi da Donostian, Foru Diputazioaren batzar areto
nagusian, ezkerreko zutabean ageri diren
euskaltzainak eta bertan direla.
Euskaltzainburuari doluminak. Ekitaldiaren hasieran idazkariak, gainerako
euskaltzain guztien izenean, Andres
Urrutia euskaltzainburuari doluminak
eman dizkio, galdu berri duen alaba gaztearen heriotzagatik.
Aurretiko oharrak.
Bildurikoek agerturiko dolu-erakutsia
eskertu ondoren, euskaltzainburuak batzarra 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. Sagarnaren sarrera-hitzaldia izanen da.

1. Aurreko akta onartzea. Aurreko batzarraren akta, J. Haritschelharrek adieraziriko lapsus bat kendurik, ontzat eman da.
2. Hizkuntza-gaiak
2.1.1. Onomastika. Nafarroako izendegia: 8. zerrenda (Lizarrako merindadeko 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 merindadea) 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 proposamena ekartzeko. Ontzat eman da.
2.1.4. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: sarrera 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 erabakitzea. 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 Akademia 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 aurretiko 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 bileretan bi ordezkari zituen, baina gerra ondoan bakar batekin gelditu zen, geroago, aurkako jarrera ikusita, joateari utzi bazion ere.
H. Knörrek Zuzendaritzak prestaturiko gutuna irakurri du. Ondoren, J. Haritschelhar, 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:
Toribio Altzaga antzerkia:
Felipe Arrese Beitia olerkia:
Mikel Zarate saiakera:

Sebastian Garcia Trujillo, Ur Apalategi, Iratxe
Retolaza
Patri Urkizu, Daniel Landart, Eugenio Arozena
Mikel Lasa, Lourdes Otaegi, Jon Kortazar
Adolfo Arejita, Antton Aranburu, Iñaki Aldekoa

BATZAR-AGIRIAK
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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 Lekuonaren 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 bildumako 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 arteko 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 Gorrotxategi, Jose Antonio Aduriz, eta Pruden 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 euskaltzainburuari.
Batzarra goizeko 10,15ean hasi da Bilbon, Euskaltzaindiaren egoitzan, ezkerreko zutabean ageri diren euskaltzainak eta
bertan direla.
1. Aurreko akta onartzea. Aurreko batzarraren akta, J. L. Lizundiak adieraziriko lapsus bat kendurik, ontzat eman da.
2. Hizkuntza-gaiak
2.1.1. Onomastika. Nafarroako izendegia: 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 Merindadea) 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 ondoren, zerrendako gainerako izen guztiak ere ontzat eman dira. P. Xarrittonek Espainia-Frantzietako gisako elkarketak gaitzestea eskatu du, baina X. Kintanak, J. L. Lizundiak 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 idatzirik 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. zerrenda (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 erabakitzea. Pello Salaburu batzordeburuaren zuzendaritzapean, eraitsi-tik erdi-mailarainoko 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 eskuratzeko 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- abenduaren 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 Udaletxean, 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-
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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 Gorrotxategi eta Jose Antonio Aduriz, zegozkien 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. Kintanari; Patxi Zabaletak, ahala A. Iñigori;
Mikel Zalbidek ahala A. Sagarnariri.
Batzarra goizeko 9:15ean hasi da Senperen, Herriko Etxearen egoitzan, ezkerreko
zutabean ageri diren euskaltzainak bertan
direla.
1. Aurreko akta onartzea. Aurreko batzarraren akta, J. L. Lizundiak adieraziriko lapsus bat kendurik, ontzat eman da.
2. Hizkuntza-gaiak:
2.1. Onomastika. Nafarroako izendegia: 10. zerrenda (Tuterako Merindadea) 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 zuzentzea. 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. zerrenda (Alemania, Austria eta Suitzako eskualdeen izenak) onartzea. J. L. Lizundiak ohar idatzirik ez dela jaso esan du. Zerrenda ontzat eman da.
2.3. Exonomastika. Europako eskualde historiko-politiko nagusiak: 3. zerrenda (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-domina (2008) deritzon saria ematea erabaki du. Urtarrilaren 19an egingo da emate-zeremonia. 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. Omenaldi liburua ere aurkeztuko dela iragarri dute.
4.5. 2008ko bilkura egutegia. Juanjo Zearretak 2008ko bilkura egutegia aurkeztu 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 Euskaltzaindiaren «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, Euskaltzaindiak ageriko bilkura egin du Senpereko Elkartetxean, Gratien Adema «Zaldubi»ren
heriotzaren mendeurrenean.
Bilkura hasi baino lehen, herriko elizaren ondoan, Zaldubiren omenezko brontzezko irudia agerian jarri da, Euskaltzaleen Biltzarrak antolatu duen ekitaldian.
Ageriko bilkuran bildu dira:
– Andres Urrutia, euskaltzainburua; Beñat Oihartzabal, buruordea; Xabier Kintana, idazkaria; Jose Luis Lizundia, diruzaina; Henrike Knörr, Iker sailburua,
Andres Iñigo, Jagon sailburua; Jean Haritschelhar, euskaltzainburu ohia; Sagrario Aleman, Adolfo Arejita, Aurelia Arkotxa, Pierre Charritton, Jean-Louis
Davant, Joseba Lakarra, Emile Larre, Txomin Peillen eta Ana Toledo euskaltzain 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 euskaltzain 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 demografiko, 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 etnokulturalean 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 Urkizuk, 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 artikuluetan. 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 nahasia 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.
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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» izeneko bilduma berri bati hasiera ematen dio Euskaltzaindiak.
Henri Duhauk, liburua prestatzeko aurrekariak aipatu ditu, Elena Touyarou-Phagaburu 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 ezagutarazteko 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 Zaldubiren 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 jokabide 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
Eguna

Tokia

Zer

Urtarrila

Hila

24

Bilbo

– Euskararen Erakunde Publikoarekin hitzarmena
sinatzea
– Jean Haritschelhar euskaltzainburu ohiaren omenaldia

Urtarrila

25

Bilbo

– Batzar arrunta
– Recuperación del Euskera en Navarra-ren aurkezpena egileak

Otsaila

29

Bilbo

– Batzar arrunta
– Hilberri-txostenak (1)
– Bestelako txostenak (2)

Apirila

4

Bilbo

Batzar arrunta

Apirila

25

Maiatza

30

Maiatza

31

Ekaina

27

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

Azaroa

28

Abendua

19

Donostia Batzar arrunta
Iruñea

Batzar arrunta

Etxaleku Sarrera-hitzaldia (S. Aleman)
Bilbo

Batzar arrunta

Donostia Batzar arrunta
Bilbo

Batzar arrunta

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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LXII. ARAUEN TESTU OSOA
151
ESPAINIA-FRANTZIETAKO ESKUALDEEN IZENAK
Espainiako eta Frantziako gaur egungo eskualde geografiko, historiko, ekonomiko edo administratiboak, 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; gaztelaniaz 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 Frantziako 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, Extremadura, 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 Bigorra) 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-liburuetan 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 Frantziako gaur egungo eskualdeen izenak emateko atondu da arau hau.
*

*

*

Eskualdeen izenak idazteko irizpideak
1. Askotan, eskualdearen jatorrizko izena artikuluz idazten da erdaretan, singularrean nahiz pluralean. 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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Erdaraz

Euskaraz
1

(la) Alcarria

Alcarria

(el) Bierzo /(o) B(i)erzo2

Bierzo

3

(la) Garrotxa

Garrotxa

(el) Maestrazgo/ (el) Maestrat4

Maestrazgo/Maestrat

(la) Bureba5

Bureba
6

(la) Alpujarra

Alpujarra

(l’)Empordà7

Empordà
8

Cerdanya

(la) Cerdanya
9

(a) Limia

Limia

(el) Priorat10

Priorat

(l’) Artois11

Artois
12

(le) Beaujolais

Beaujolais

(la) Champagne13

Champagne

(le) Médoc14

Médoc

(le) Bazadais15

Bazadais
16

(la) Camargue (frantsesa) / Camarga (okzitaniera)

Camargue/Camarga

(le) Charolais17

Charolais

(le) Périgord18

Périgord

(le) Seignanx (frantsesa) / Seinautze (okzitaniera)19
20

(le) Maremne / Maremna (okzitaniera)

Seignautze19
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), deklinabidekasua edozein dela ere (Hurdesen ibili gara eta ez Hurdesetan ibili gara; Hurdesa/Hurdesera noa, eta ez
*Hurdesetara noa). Adibideak:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ezti-eskualde ospetsua, Guadalajara, Cuenca eta Madril probintzietan.
Leongo eskualdea, meatzaritzagatik eta abeltzaintzagatik ezaguna. Eskualdearen mendebaldean, galegoz mintzo dira.
Gironako eskualdea.
Teruel eta Castello probintzietako eskualdea, 2. Karlistaldiagatik ezaguna.
Burgosko eskualdea, Arabako mugan, Nafarroako Erresumakoa izana; hango hiri batean datza Antso III. erregea.
Granada eta Almeriako eskualde menditsua.
Gironako eskualdea.
Kataluniako lurralde historikoa, Ipar Katalunian eta Hego Katalunian.
Ourenseko eskualdea eta ibaia. Erdi Aroan, gaur egungo Portugalgo iparraldea ere hartzen zuen.
Tarragonako ardo-eskualde ezaguna.
Frantziako iparraldeko antzinako probintzia, Pas-de-Calais departamenduan.
Saône-et-Loire eta Rhône departamenduetako ardo-eskualdea.
Champagne-Ardenne eskualdeko eskualde historikoa eta ardo-lurralde ospetsua (xanpaina).
Gironda departamenduko eskualdea.
Gironda departamenduko eskualdea.
Rodano ibaiaren deltako eskualdea.
Borgoinako eskualdea, Saône-et-Loire departamenduan; haragitarako behi-arraza ospetsu baten jatorria.
Dordoina departamenduko eskualde historikoa.
Landak departamenduko eskualdea, Lapurdiren mugakidea. Euskaraz Seinautze deritzo, Louis Dassanceren arabera.
Landak departamenduko eskualdea, Lapurditik gertu.
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Euskaraz
21

las Hurdes

Hurdes

los Monegros
os Ancares

22

Monegros

23

Ancares
24

Pedroches

25

Villuercas

los Pedroches
las Villuercas
26

les Mauges

Mauges
27

les Baronnies

Baronnies
28

les Combrailles

Combrailles

Salbuespen dira euskal exonimoak: Ardenak, Landak.

3. Batzuetan, eskualdearen izendapena izen espezifiko batez (hidronimoak eta oronimoak, askotan) 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 generikoa 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 eskualdea edo Camp de Morvedre eskualdea). Adibideak:
Erdaraz

Euskaraz
29

Baix/Bajo Cinca

Alto Gállego / Gallego Garaia

31

Cinca Medio / Cinca Erdialdea

Alto Gállego
Cinca Medio
32

Baix Ebre / Ebro Beherea(1)

Baix Ebre

Ribera del Duero33
34

Valle del Jerte

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Baix Cinca / Bajo Cinca / Cinca Beherea

30

Ribera del Duero / Dueroko Erribera
Valle del Jerte / Jerte ibarra

Cáceres probintziako eskualdea.
Aragoiko eskualdea, Huesca eta Zaragoza probintzietan.
Lugoko eskualdea.
Kordobako eskualdea.
Cáceresko eskualdea.
Maine-et-Loire departamenduko eskualdea.
Pirinio Garaiak departamenduko eskualdea.
Puy-de-Dôme, Allier eta Creuse departamenduetan banatutako eskualdea.
Huescako eskualdea. Katalanez mintzo dira.
Huescako eskualdea, turismoa dela-eta ezaguna.
Huescako eskualdea.
Tarragonako eskualdea. Han itsasoratzen da Ebro ibaia.
Burgos eta Valladolideko ardo-eskualde ezaguna.
Extremadurako nekazaritza-eskualdea.
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Erdaraz

Euskaraz
35

Montaña Palentina
Haut-Adour

Palentziako Mendialdea / Montaña Palentina

36

(2)

Haut-Adour / Aturri Garaia
37

las Arribes del Duero

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, Nafarroako 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, eskualdearen 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
38

Campo de Gibraltar
39

Campiña de Jerez

35
36
37
38
39

Campo de Gibraltar
Campiña de Jerez

Palentziako iparraldeko eskualdea, Bilbo-León meatze-trenbide ezagunak zeharkatua.
Midi-Pyrénées eskualdearen barneko eskualde naturala.
Salamancako eskualdea.
Cádizko eskualde estrategikoa.
Cádizko ardo-eskualde ezaguna.
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Erdaraz

Euskaraz
40

Tierra del Pan

Tierra del Pan

41

Tierra del Vino

Tierra del Vino
42

Páramos del Esgueva
43

Llanos de Olivenza
44

Pla de l’Estany

Páramos del Esgueva
Llanos de Olivenza
Pla de l’Estany

45

Terra Chá

46

Horta Sud

Terra Chá

Horta Sud

Oharra: euskarazko testuetan aukerakoa da erdal azentu grafikoaren erabilera.

(Euskaltzaindiak, 2007ko azaroaren 30ean, Bilbon, onartua)

40
41
42
43
44
45
46

Zamorako nekazaritza-eskualdea.
Zamorako nekazaritza-eskualdea.
Valladolideko nekazaritza-eskualdea.
Extremadurako nekazaritza-eskualdea.
Kataluniako eskualdea.
Lugoko abeltzaintza-eskualdea.
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 sekreturik 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

Hiztegi Batua: f - fuxina
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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 frogarik 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; *lagunak 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): maileguaren 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 probintzietako seme-alabentzat, Iparraldean jaioak, edo ikasle, langile etxekotuak, edo espetxeratuak direlarik aurkezten direnak.
Piarres Xarriton

D-MAILAKO HIZKUNTZA GAITASUN AGIRIA
Emate-eguna: Bilbo, 2007-VII-20

6.995
6.996
6.997
6.998
6.999
7.000
7.001
7.002
7.003
7.004
7.005
7.006
7.007
7.008
7.009
7.010
7.011
7.012
7.013
7.014
7.015
7.016
7.017
7.018
7.019
7.020
7.021
7.022
7.023
7.024
7.025
7.026
7.027
7.028

– Anaiz AGUIRRE OLHAGARAY
– Joana ALBISTUR
– Amaia ANDUEZA GOYETCHE
– Gilen ANETAS LANDABURU
– Katixa AROZTEGUI IPHUTCHA
– Maddalen ARZALLUS ANTIA
– Camille BAQUÉ
– Marga BERRA ZUBIETA
– Amaia BIDART
– Ramuntxo BIDART
– Kilmen BORTAYROU DAGUERRE
– Amaiur CAJARAVILLE GARMENDIA
– Kattalin CHERBERO ETXEBERRI
– Kristiñe CHOPERENA IRIBARREN
– Nina DUMONT CASSOU
– Gurutze EGILUZ ZUBIA
– Bixente ELISSALDE DIRIBARNE
– José Luis EREÑAGA BARREÑA
– Amaia ERRAZKIN BASURKO
– Pierres ESQUIROL
– Argitxu ETXANDY GOIHENETXE
– Amaia ETXEBER
– Karine ETXEBERRI GOIHENETXE
– Juan Ibon FERNANDEZ IRADI
– Argitxu GARAT
– Goizeder GIL ETCHEVERRY
– Joana GOYHENECHE CEDARRY
– Lore GOYHENETCHE ACHERITEGUY
– Eztitxu HARIGNORDOQUY ITURBURUA
– Maixol IPARRAGIRRE GOENETXEA
– Graxi IRIGARAY
– Alexia IRIQUIN
– Haizea ISASA MENDEZ
– Maiena JORAJURIA ETCHEVERRY
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– Pablo LANDA AGIRRETXE
– Clarisse LOUVARD LAXAGUE
– Mikel NEGUELOUA MIGELGORRI
– Oihana OTEGI TAPIA
– Milagros PEÑA OTHAITZ
– Alberto SAAVEDRA MARTINEZ
– Nahiara SARALEGI GOENA
– Ihintza URCHEGUI

D-MAILAKO HIZKUNTZA GAITASUN AGIRIA
Emate-eguna: Bilbo, 2007-XI-30

7.037
7.038
7.039
7.040
7.041
7.042
7.043
7.044
7.045
7.046
7.047
7.048
7.049
7.050
7.051
7.052
7.053
7.054
7.055
7.056
7.057
7.058
7.059
7.060
7.061

– Harriet AGIRRE GARTZIA
– Eztitxu AGUERRE GONGORA
– Asier ARANGUREN URROTZ
– Orkatz ARANO
– Eneko ASTIZ
– Lili BERHOCOIRIGOIN ERRANDONEA
– Haizea BILLIOTTE JABIOL
– Joan BLANCO DUPONT
– Sabina DIAZ DE CERIO BORDA
– Anna EYHARABIDE CORDOBES
– Sébastien GRACY
– Maddi GUILLEMOTONIA HIGOA
– Corinne HARISTOY
– Elorri HARITSCHELHAR IPUTCHA
– Jon HIRIBARREN ERDOZAINTZI-ETXART
– Aitor IRIONDO ISASI
– Jokin IRIONDO ISASI
– Patxi JUILLON ARDOHAIN
– Aihena LABEGUERIE
– Katixa LAJAUNIE SALLA
– Jenofa Marie LAMARQUE
– Igor LETONA BITERI
– Iñaki RUIZ MANZANAL
– Gexine THICOIPE
– 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, Bartzelona 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 argitalpenak 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 ordezkaririk 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
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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 elkarrengandik 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 produktuak izan ditu ikusgai. Euron artean, Euskaltzaindikoak.
Argitaletxeek, Azoka aurreko egunak aprobetxatzen dituzte, euren nobedadeak, 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. Horretaz 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 elkarkidetza harremana dela eta, Erakunde honek presentzia izan du Durangoko Azokan.
Euskatzaindiaren standean, IEC-k bere espazio propioa izan du: haren Adierazpen 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 berriak 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 salmenta nahiko urria izan bada ere, eta aintzat harturik aurreko urteetan ondo
saldu diren argitalpenak ahituak direla (Euskal Izendegia eta Linguae Vasconum Primitiaie 1545-1995 kasuko) balorazioa baikorra da. Joera orokorrari atxikiz, ez dira argitalpen gutxi batzuk asko saltzen, baizik eta argitalpen askotariko ale gutxi batzuk. Egun, teknologia berriek, argitalpen eta
produktu askotara heltzeko aukera ematen dute. Beraz, autore konkretu batzuetatik 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 argitalpenik 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 galdegin dute haietaz, batik bat Ponte Izendegiaz. Badirudi eta hurbiltzen zaizkigun 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 Iparraldeko elkarteari eman zaio. Elkarte honen ordezkari ezagunetariko bat Luzien
Etxezaharreta euskaltzain urgazleak jaso izan du saria.

LITERATURA SARIAK 2007
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 gaixotasunak 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, karramarroarena nagusi hor ere, aurrera itxuran, baina kontrako bidean.
* * *
Pablo Barrio
Agurainen (Araba) sortua da, 1958an. Txikitatik Gipuzkoan bizi da, Lasarte-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 antolatutako 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 antolatutako Haurrentzako Antzerki Testuen Lehiaketan lehenengo saria –Herio 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 trebatzeko (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 alorrean. 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 gehiagotan azpimarratu zuten lan honen garrantzia, besteak beste, Koldo Mitxelenak, 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 ezagutzera 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 Kantabriarren 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 Andrearen Eresiaren bertsio ezezagunari, biok argitaragabeak, toki berezia
emanez. Andramendiko eskriturak deritzen prosazko bi testuei ere tarte zabala 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 historikotik.
*

*

*

LITERATUR SARIAK 2007

1645

Julen Arriolabengoa
Aramaion jaioa, 1960an. Euskal Filologian doktore, EHUn, Joseba Lakarraren 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 kolaborazioak. 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 MUGUIRO –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 lehena ere.
Izan ere, Iruñeko Argarai auzoan dagoen seminarioa II. Errepublikako garaian
egindako eraikuntza da Eusa arkitekto ezagunaren egistasmoaren arabera, orubea Iruñeko Udalak pezeta baten trukeko salneurri sinbolikoan oparitua izan zelarik. Eraikuntza 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 karlisten buruzagitzako kidea izandako Maria Isabel Baleztena Azkarate andrearen ardurapean 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 193639-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, gosetearen 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, seminarioko 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 Lasarte.
Izan ere, gerrate ondoreko Iruñeko Seminarioan baziren hainbat irakasle eta arduradun, 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 Zubeldia, 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 urgazlea 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 idatzirik. Euskaraz idazteko ohitura ttipia zen oraindik, egia da. Sermoiren baten prestaketa 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 hamarkadetaraino 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 lekukotasunak 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 ordezkatu zuen, azken hau Erromara ikasketak egitera joan zenean.
JM Lasartek Luzaiden izandako bigarren abade edo parrokoa Jose Maria Azpirotz 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 Satrustegirengan 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 erakusten 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 eskudoa dauka josita PX – LKG hizkiekin. Hizki horiek esan nahi dutena da Luzaideko
Kristau Gazteria. Dantzari taldeko saioak Ahotzainia izeneko etxean egiten omen zituzten, bertan herriko gazteentzat gazte-bilgunea edo zentroa ireki zutelarik. Txistua
eta danbolina jotzen Jose Luis Etxeberrik eta Bernardo Lapeirek JM Lasarteren bultzadari esker ikasi zutela aitortzen dute.
Luzaideko ezpatadantzarien lehenengo arialdia Don Jose Maria Azpirotz abadeari ongi etorria emateko egin omen zuten, hain zuzen ere. Garai hartako ezpatadantzariak, 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 koadjutore 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 gertatu 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 erabilerarekin?
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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 zeuzkaten: alde batetik, ez ziren banaka joaten, baizik taldeka; horregatik beren arteko
hizkuntza, hau da euskara mantentzen zuten. Bestetik, denbora zehatz eta mugatu baterako 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, Olentzero 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 berripaperak jasotzea oso gogokoa. Eta horra, gero berripaper horietakoren batzuk aldizkaritxo 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 bidaltzen 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 arabera «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 indarberrituz.
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 Luzaideko 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 Satrustegiren 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 ondareak. 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 ziola. 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 beharko 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 gehiagarria. Gehigarri hau Nafarroako Diputazioaren «Institución Principe de Viana» Erakundeak argitaratu eta eta dohainik banatzen zuen. Basolariei eta artzainei ez-ezik,
baserri, nekazari etxe eta sendi askotara bidaltzen zuten. Bertan erabilitako gaiak anitzagoak 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. Politika 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 hilabetero 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 Martzelino Garde ipini arduradun eta handik urte pare baten burura itxi. Principe de Viana
aldizkariaren euskal gehiagarria halere, araketa sakona eta zabala merezi lukeen egitasmo, 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 artzapezpikuko zerbitzu orriak. Berueten 1964ko urrirarte izan zen. Beraz, bederatzi urte egin zuen
JM Lasartek Berueten.
Don Andres Petrirena, Itxasoko apaizak esanaren arabera, JM Lasartek, Beruetera 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 baterako, 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 lekukotasuna 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. Emisoraren antena berriz, elizako ezkil dorreko goiko puntan. Gehienetan JM Lasartel berak
hitzegiten bazuen ere, eduki zuen laguntzailerik. Ordutegia behin baino gehiagotan aldatu 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 ordaintzeaz 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 bilakatu 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 Nicolas 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 horrelakoak. 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 ordurarte 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 Urmenetak 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-laguntzarekin 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 kudeaketa «Información y Turismo» zelako Ministerioko ordezkariari baitzegokion. Nafarroan 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 Arantzako irratiak aurrera ere irekirik jarrai zezan. Baina jakinarazi zion irrati mordoa zegoela 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, Iruritako Irratia izan zen, Don Jaime Andonegi apaizak sortua. Jaime Andonegi, JM Lasarte 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, tartean Iruritakoa ahaztu gabe.
Ekimen guzti hauetan tartean ibili zen beti JM Lasarte; batzuetan egile edo bultzagile 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 Profesionaleko 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 Leitzako jokabide guztia azaltzen. Izan ere, eginkizun asko hasi eta burutu baitzuen Leitzan 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 lurraldea bihurtzen ari zen. Paper fabrika horren sortzaile eta lehen urtetako kudeatzailea
Don Patxi Arrazola izan zen; gipuzkoarra, euskaltzalea, inguru herritan langileak bilatzearen 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, garaiko 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 zerikusiarekin sortutako egiturak asko izan ziren: Eskola Tekniko Profesionala, Nekazari
Eskola Profesionala, ikasleentzako erresidentziak; frontoia, etxebizitzak, eskola konzentrazioa edo eskola publikoen berregituraketa, herriko liburutegia, jubilatuen elkargoa, 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 sarean 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. Nekazari 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 Eskolako 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 Erramun Apezetxea apaiz jaunak izan zituen arduradun eta 2003.urte arte iraun zuen. Nafarroan lanbide heziketan izan den ahaleginik edo esperientziarik euskaldunena izan
da. Frantziako Nekazari Familiako Eskolak deitutakoaren eredua adibide harturik antolatu 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 nagusiekin Amazabal Patronatuaren kudeaketa elkarlanean egiteak beraien alboko edo gertuko irudia ematen zion. Elkarlan eta fabrikako nagusiekiko gertuko irudi horrek ondorioak 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 Artzapezpikuak, garai hartako Erromako nuntzio jauna zen Mons. Antoniutti jaunarekin. Gotzaiak 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, euskarazko 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. Gipuzkoako Segura herrian garai hartan ireki zuten Elizako Irratia eta agian berak ere horrelakoren bat lortuko zuela uste zuen, baina debeku zuzena idatzi etorri zitzaion, zalantzarik 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 bezala 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 jazarpenik. 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 ondorean 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 Patronatoaren egitura zaharkituta gelditu zen. JM Lasartek, askorentzat ustekabean Leitzatik 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 euskaraz. Soilik bi Agur Maria, garai zehatz eta jakinetan. Urteko beste elizkizun guztiguztiak espainolez egiten omen zituen, nahiz eta herri euskalduna izan. Uharte Arakilen, Don Inozentzio Aierberen jaioterrian alegia, gaur egun bertan aiton-amonek eta
bilobek badakite euskaraz… eta zorionez bilobek ere bai. JM Lasartek berehala elizkizunak 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 aurkitzen 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 Artzapezpikutzako zeregin pastoraletan diozesi delakoaren arduretan: Arziprestea eta
Presbiterioko Kontseiluko kidea izan baitzen bi edo hiru aldiz. Mons. Zirarda artzapezpikuarekin 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 zeukalarik. Iruñera etorri zen bizitzera, baina ez inolaz ere geldirik egoteko asmoarekin.
Harreman estua zeukan, esan bezala Mons. Jose Mª Zirarda Iruñeko artzapezpikuarekin. 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 Lasarteren 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, kudeaketa 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 egindakoa 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 homiliaren hasiera labur bat baizik.
Euskaraz oharrak idazteko ohitura bazeukan, baina ez zen zuzenketak eta orrazkurak egitearen zale. Ez zuen euskara batuan alfabetatzeko saiakerarik egin. Beharbada 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 aztarnarik; 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. Frakismoaren 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 jazarpena 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 bezala. 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 zituzten. 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 irratien kondaira iradokizunez beterik dagoela ezin ahaztu. Nafarroan lanbide eta nekazaritza 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 konplexua eta kontraesanak zituena izan zen. Ekimen askotakoa eta gauzak egitea edo kudeatzea 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 Irazokik, Don Florenzio Irurtia Lizarragak eta abar.
Don JM Lasarteren senide eta familiakoek berriz.
Opari bezala Euskaltzaindiko R. M. Azkue Bibliotekan utzi dira Don Jose Manuel 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 nobiziaduan, 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 aitari, 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 lanean izan zenean ere. Elorriartu zen osorik, hain zuzen, Bernardino Igartzaren alabarekin,
Julirekin maitemindu eta ezkondu baitzen. Elorrioko Udaletxearen ondoan dagoen tabernarik herrikoiena – gaur egun, La Parra izenarekin bataiatua – adin pixkat dugunok
«Bernardiñona» deitu diogu beti (bidenabar, Jean Haritschelharren omenezko Iker lanean: «-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 edonorentzat. 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, konfidantzazkoentzat klandestinoak barne (Anton Kortazar elorriar adiskideak, oraintsu kontatu
zidan, nola bere autoan joan ziren Itziarrera hemen galerazitako Iturralderen El catolicismo 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 kolektiboan, Euskadiko Filmategia/Filmoteca Vasca, Donostia, 1993, beste egile askoren artean: «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, Ermuko 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 bazkidearena 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 Letamendia, 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 eskualde 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 Ordezkaritza 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 begira egon bear ete gara ba? ...arin min emongo ete deutson, txarto ikusiak izango ete garan?... 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 euskera, bere zoritxarretik ateratzeko, gure fanatismoaren gaiñetik eta azpitik eta azpitik fanatismo 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. Askotan biltzen ginen, edota Matienako Taberna Zaharra jatetxean, edo Abadiñoko Soloenean. 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 konponduko, baina euskalgintzari errepaso on bat eman bai.
*

*

*

Beste hiri batzuetako kultur asteak eta egunak zirela medio, «Euskal Jaien» inguruan 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 sortzaileetariko izan zen, Sarasua eta Angel Gabilondorekin batera. Bizkaiko lehendabiziko ikastolen 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 eskainiz. Orduantxe bai, bateratu ahal izan zituen ogibidea eta euskalgintza bokazioa. Lehendik Bizkaian izan zen bezala, gero ere Nafarroan, ikastolen munduan sortzaile, bultzatzaile 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 bilerak 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 Nafarroako 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 Karmele 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 aldatzeko. Batzuen eta besteen alderdikeriengatik, ez zen posible izan Legea hobera aldatzea eta, hortaz, Euskaltzaindiak «Adierazpena» onartu eta zabaldu zuen, 1994ko uztailaren 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, Valentziakoaz 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. Bartzelonako 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 euskarari 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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