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 AURTEN BAI Fundazioa, 20. urteurrena 

 

LUZEMETRAI BATEKO BOST FOTOGRAMA 
 

Aurtengo Donostiako zinemaldian retroa dago modan. Kontua omen da 
kotxea zuzen gidatzeko atzeranzko ispìluen erabilera egokia egitea ezinbestekoa 
dela.  Agian, bizi dugun abagune honetan aurrera begiratzeak atzeraka ere 
eragiten du eta, jakina, beti ere, joandako denborei begiratu bat ematea, 
prospektiba egitea baino xamurragoa dateke.  Olatu horren gaina hartu eta 
egiteko dagoen “helduen euskalgintza” luzemetraiaren retrospektiban arituz,  
hona hemen, barnetegi honetako arduradunen omenez,  bost fotograma zuri-
beltzean.  
 
 

1.1.1.1.---- A A A Adituaren argazkia: Koldo Mitxelenadituaren argazkia: Koldo Mitxelenadituaren argazkia: Koldo Mitxelenadituaren argazkia: Koldo Mitxelena    

    

1978-1979 ikasturtearen hasieran Koldo Mitxelenak 
elebitasunari buruzko hitzaldi entzungarria eman zuen.  Orduko 
euskararen egoera abiaburu izanik, bere iritzirako elebitasun orekatu 
batera iristeko, ehun urte eta, gutxienez, hiru belaunaldi behar 
genituela  eman zuen aditzera. Galdera-saioan entzule askok eta askok 
desadostasuna eta ezinegona adierazi zioten. Mitxelenak hankak 
lurrean behar zirela esan zien, burua hotz, bihotza bero eta antzeko 
egoeratan zernola jokatu den arretaz eta patxaraz aztertzea. Israelen 
hebraierarekin izan ibilbideari begiratu besterik ez zegoela. 
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2.-Euskaltzaleen argazkia: Euskaltzale zahar eta gazteak 

Jerusalem-en 

 
1980ko uda-partean Euskaltzaindiak laneko bidaia antolatu zuen: 

Israela. Hebraieraren berreskuratze eta gizarteratzegintza bertatik 
bertara ezagutzea helburu. Joan San Martin eta Joxe Maria Satrustegi 
euskaltzainen ardurapean, Juanjo Zearreta eta Imanol Berriatuak lotu 
zituzten Israelgo erakundeekiko harremanak: Ulpanak, Irrati-telebista, 
kibutzak… Jakin-mina. 
 

Laukote honek bidaikide izan zituen, besteak beste, Amatiño, 
Jon Ajuria, Begoña Muruaga, Josu Barrena, Jeny Prieto, Joxe Ramon 
Etxebarria, Patxi Uribarren, Iñaki Antigüedad, Sagrario Aleman, 
Santiago Auzmendi, Pello Joxe Aranburu,  Jesús Uranga, Ricardo 
Badiola, Karlos Azkuenaga... Bilbon, Donostian, Lazkaon, Gasteizen 
zein Iruñean ernaltzen hasia zen euskaltegi-munduko arduradunak, 
euskaltzain, Euskal Herriko zein Deustuko unibertsitateko irakasle eta, 
osatu berria zen Eusko Jaurlaritzako ordezkariarekin batera. 
Euskaltzale zahar eta gazteak. 
 
Eskuan izan ditut egunotan Akiba Ulpanean hartutako oharrak: 
 

.- Hizkuntza bat ikasteko ikasleak trebetasun jakinak bereganatu 
behar dituela, hau ez dela matematikak edo historia ikastea bezalako 
prozesua. Ezta latina irakastea bezalatsu. Erabiltzeko hizkuntza bizia 
zela ikasleenganatu beharrekoa: komunikatzeko tresna.  
 

.- Helburu hori erdiestearren, ikastaroen trinkotasuna egoki 
finkatzea ezinbestekoa zela. Epe motzean edo ertainean hizkuntza 
berri bat erabiltzeko gai izateko, ikastaroek 5 hilabetetakoak behar 
dutela izan, astean 30 orduko iraupenez.  
 

.- Aukera izanez gero, barnetegiak antolatzeko. Emaitzen aldetik 
barnetegiak zirela arrakastatsuenak, hizkuntza berriaren erabileran 
bete-betean murgiltzeko aukera paregabea eskaintzen zutelako. 
 



 3 

.- Hobe zela aukera trinkoa egitea, ikasle gutxi izan, baina 
arrakasta;  ikasle ugari, baina porrot nabarmena duen oinarri zabaleko 
aukera egitea baino. 
 
Eta Euskal Herrira berriro. 
 
3.- Hirugarren argazkia: Euskal agintariak Legebiltzarrean. 
 

1981-1983 hirurtekoan euskalgintzari buruzko eztabaidak pil-
pilean izan ziren Eusko Legebiltzarrean. Euskararen erabilera 
sustatzeko Legea 1982eko azarokoa  da. Ohar duela hogeita hamar 
urte euskararen erabilera hartu zela helburu nagusitzat eta legearen 
beraren goiburura eraman. Irakaskuntza, irrati-telebista, helduen 
euskalduntze-alfabetatzea… jo ziren lehentasunezko eragin-esparru 
gisa. 1983eko azarokoa da HABE Legea. Jerusaleneko espiritua, 
Euskadirako Lege. Garaikoetxea lehendakari;  Pedro Etxenike eta 
Ramon Labaien, sailburu, Amatiño, zuzendari, José Luis Lizundia, 
Alberto Ansola, Begoña Amunarriz, José Antonio Maturana... 
legebiltzarkide. Koldo Mitxelena, politikaria zein hizkuntzalaria, 
aholkulari nagusi. Guztion artean egosi zuten egitasmoaren hezurdura 
eta mamia: euskararen historian inoiz ezagutu gabeko  lege-oinarria 
eman eta giza zein ekonomi baliabideak eskura jarri. 
 

Horrela, euskaltegi sarea ireki eta zabaltzen joan zen poliki-
poliki. HABEren euskaltegi pilotoak 1981ko irailean, udal-
euskaltegiak 1981-88 urteetan, ikastaroen trinkotasunari atea zabaldu 
zitzaion, lau hizkuntz trebetasunak berezi eta propio lantzeko langai 
aproposak eman ziren argitara. Euskara-irakasleak gaitzeko eta 
trebatzeko egitasmo zehatzak jarri ziren abian. 
 
4.- Barnetegien argazkia: Lazkao (1985) eta Zornotza (1992) 

  

Barnetegiak zabaltzeak eman zuen lanik. Jauzi kualitatiboa zen. 
Inbertsio bereziak eskatzen zituen. 
 
Bazen ordurako ikasle helduen demandak berehalakoan behera egingo 
zuela aurreikusten zuenik. 
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Batez ere, Lazkaon zein Zornotzan, gizarte-eragile eta erakundeetako 
arduradunen lanak eta zereginak egoki uztartzen asmatu zen. 
 
Ardanza lehendakari, Joseba Arregi sailburu, Tomas Uribeetxeberria, 
Martin Etxebarria, Txomin Aurrekoetxea, Josu Legarreta, Antton 
Iñurritegi, Dionisio Amundarain, Jon Ajuria, Andoni Unzalu, Begoña 
Azarloza, Mikel Etxebarria… ausartak izan ziren, begi zorrotza izan 
zuten.  
 
5.- Aitzindariaren argazkia: Rikardo Arregi 

 
 

Retrospektiba txukunetan bezala, argazkirik zaharrena 
bukaerarako. 1969 zendu zen Rikardo Arregiren  Zeruko Argiako 
idazlanak oinarri harturik gaztetan euskaraz irakurtzen eta idazten 
ikasi genuenon belaunaldikoa naiz. Urte  haietan Rikardo Arregik 
Zeruko Argian idatzi zituen artikuluetarik bat izan dut beti berezi eta 
kuttun: “Andoaindarra naiz”. 
 
 
“Gure herria, herritarretan zein gertaeratan, herri apala izan da historian 
zehar. Aita Larramendi eta O´Donell-ek galdu zuen bataila kenduz gero, 
ez da hemen ezer handirik gelditu. Herri humila, izen handirik gabekoa 

da gurea. Horregatik maite dut gehiago. 
 

Ezagutzen baititut bertan lanean ari diren euskaltzale militante zahar eta 
gazteak, eta horrexegatik gordetzen dut Euskal Herriarengan 

esperantza. 
 

Eguneroko borroka isila, izen handirik gabekoa, horixe da Euskal 
Herriaren eustailea: arnasa eta hauspoa. Gazte horien izenak ez dira 
historiarako geldituko, baina horiexek egingo dute posible, inork baino 

gehiago, Euskal Herriak historia izaten jarraitzea. 
 

Nola ahaztuko ditugu Patxi, Iñaki, Joxe Ramon, Juan Martin…?” 
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Katea ez da eten. Aho batez onartzen zaio andoaindarrari 
Euskaltzaindiaren babesean, helduen euskalduntze-alfabetatzegintzari 
aurreko mendearen hirurogeigarren hamarkadan aro berri bati ateak 
zabaltzeko orduan eragile eta aitzindari izan zela. 
 
Berrogeita hamar urte beranduago, katebegi berriak atxiki zaizkio, 
euskalgintzaren soka luze horri, besteak beste Zornotzan: Begoña, 
Mikel, Andoni, Marisa, Marivi… 
 
Horra, ba! Mitxelenaren prospektiba buruan, belaunaldi t´erdi falta 
zaizkigu, Euskal Herri euskalduna ezagutzeko. Zuri-beltzezko argazki 
hauei koloretakoak gehitu zitzaizkien aurrena, argazki digitalak 
azkenaldian. Argazkiok album berezi batera bildu ditugu Zornotzako 
barnetegiko arduradunei opari egiteko. Zorionak, bihotzez! 
 
 
Joxe Joan González de Txabarri Miranda 
(HABEren lehen zuzendari nagusia) 
 
ZORNOTZA, 2012ko irailaren 27an 


