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Hizkuntza aniztasuna hizpide Koldo Mitxelenaren 
jaiotzaren mendeurrenean 

 
Eusko Jaurlaritzak eta Galiziako Xuntak mintegia antolatu dute EHUren Uda 

Ikastaroetan: “Euskararen eta gainerakoen tokia hizkunt za aniztasunean, Koldo 
Mit xelenaren eta Ramón Piñeiroren ekarpenen harira” 

 
Datorren irailaren 1ean eta 2an ospatuko da EHUren Uda Ikastaroen M3 mintegia. 
Eusko Jaurlaritzako Euskara Sustatzeko zuzendari Jokin Azkueren eta Soziolinguistika 
Klusterreko Belen Urangaren zuzendaritzapean, mintegi honek Koldo Mitxelena eta 
Ramón Piñeiro izango ditu protagonista. Antolatzaileak Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza 
Politikarako Sailburuordetza, HABE, Galiziako Xunta, Consello Da Cultura Galega eta 
Ramón Piñeiro Zentroa dira. Mintegia bera Donostiako Miramar Jauregian ospatuko da 
eta matrikularen prezioa 68 eurokoa izango da.  
 
Hizlarien artean, besteak beste, Ramon Villares Paz (Galiziako Kultura Kontseiluko 
Presidentea), Xesus Alonso Montero (Galiziako Akademiako Presidentea), Pedro 
Miguel Etxenike (Donostia International Physics Center), Miren Azkarate (Filosofia eta 
Hezkuntza Zientzien Fakultatea), Ibon Sarasola (Euskaltzaindia), Anjel Lertxundi 
(idazlea) eta Meirion Prys Jones (Hizkuntza Aniztasuna Sustatzeko Sare europarra, 
NPLD) izango dira. Mintegia ixteko mahai inguru bat ere antolatuko da. Bertan, Nerea 
Azurmendi kazetariak moderatuta, Patxi Baztarrikak (Hizkuntza Politikarako 
sailburuordea), Ester Franquesak (Generalitateko Hizkuntza Politikarako zuzendari 
nagusia) eta Valentín García Gómez-ek (Galiziako Xuntako Hizkuntza Politikarako 
idazkari nagusia) parte hartuko dute. 
 
Koldo Mitxelenaren eta Ramón Piñeiroren jaiotzaren mendeurrena aurten betetzen 
dela gogoan hartuta, gaur egungo hizkuntza aniztasunaren testuinguruan euskarak eta 
beste hizkuntza gutxiagotu batzuek izan behar duten lekuari buruzko hausnarketa egin 
eta aukera onenak aztertzea da mintegiaren helburu nagusia. 
 
Koldo Mitxelenaren hizkuntzalaritza esparruko lanak oso ezagunak eta goraipatuak 
dira Euskal Herrian eta baita harago ere. Soziolinguistikaren eta pentsamenduaren 
arloko haren lanak, ordea, ezkutuagoan geratu dira. Mintegia baliatuko da 
Mitxelenaren ekarpenok hobeto ezagutzeko, eta horien inguruan euskararen 
etorkizunerako baliagarriak izan daitezkeen ideiak gizartean zabaltzeko.  
 
Europako eta bertako hizkuntza aniztasunaren testuinguruan euskarak izan behar 
duen lekuaren gainean ere hausnartu eta eztabaidatuko da. Hizkuntza gutxiagotuak 
direnez, galizierak eta euskarak elkar elikatzeko duten aukera eta modua aztertuko 
dira, egungo globalizazio aro hizkuntza aniztunean leku propioa izateko. 
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Koldo Mitxelena (1915-1987) 
 
“Gure herriak herri artean bere tokia behar duen bezala, hizkuntzak ere berea aurkitu 
behar du hizkuntza artean: handikeriazko menturarik gabe, iraupena eta hazkuntza 
segurtatzeko behar adinako tokia. Diglosiaren purgatorioetatik ihesi goazela, ez 
gaitezela ghettoaren infernuan eror. Hizkuntza integrazioa beste ezein bezain 
beharrezkoa dugu”, utzi zuen idatzita orain dela 100 urte jaio zen Koldo Mitxelenak. 
Urteak pasatu dira hitz hauek idatzita utzi zituenetik, baina, zalantzarik gabe, 
gaurkotasunez beteta daude. Mitxelena aurreratu bat zen. Bere garaiarekiko aurreratu 
bat, hain zuzen ere. Etorkizuneko ikuspegi paregabea zuen. Praktikotasunez beterikoa. 
 
Beste kontu askoren artean, elkarbizitzaz ere hitz egiten zigun Mitxelenak. Hori zen, 
hain zuzen ere, lortu beharreko helburu nagusietako bat: elkarbizitza. Horrek bultzatuta 
ikusten zuen hain garbi eta hain hil edo biziko euskara batuaren premia. Eta denborak 
zerbait garbi utzi badu, hori da euskara batuak -berak bultzatutako eta landutako 
euskara batuak-, euskaldunak banatu baino batu egin gintuela eta gaituela. Seguru 
aski ere, egun ezagutzen dugun Euskal Herria eta euskara ez lirateke gauza bera 
izango euskara baturik gabe. Tamalez, herri bezala, zor hori kitatu gabe daukagu 
oraindik Mitxelenarekin. 
 
Koldo Mitxelena Errenterian jaio zen duela ehun urte. Mende bat pasatu da jada 
euskararen historia modernoan egon den pertsonaia esanguratsuenetariko bat jaio 
zenetik. Hau dela eta, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak Euskal Herriko 
Unibertsitateko Uda Ikastaroetako protagonistetako bat izatea erabaki du. Mitxelena 
kultura handiko gizona izan zen: polifazetikoa, hizkuntzalaria, hiztegigilea eta euskara 
batuaren bultzatzaile nagusienetako bat. Besteak beste, Salamancan, Sorbonan eta 
Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle izan zen eta hiruetan utzi zuen ahazten zaila 
izango den aztarna.  

Bere bizitzan denetarik pasatu zitzaion. Kontutan hartu behar da garai zail eta 
konplikatu bat bizitzea tokatu zitzaiola: Gerra Zibila. Gaztetan boluntario bezala aritu 
zen nazionalen kontra, baina preso hartu eta heriotza-zigorra ezarri zioten. Zigorra 
espetxe-zigor bihurtu zen eta ia 6 urte egon zen kartzelan. Izan ere, bertan hasi zen 
hizkuntzalaritzara zaletzen eta ingelesa eta alemana ikasi zituen. Ongi ikasi ere. 

Espetxea betiko utzita, unibertsitate-ikasketetan murgildu zen. Kontutan hartu behar da 
gerra-ostean lan egonkorra lortzea oso zaila zela galtzaileen bandoko preso batentzat. 
Hala ere, laguntza handiarekin, Mitxelenak oztopo hau ere gainditzea lortu zuen. Juan 
Ajuriagerra politikariak lana eskaini zion, baina ez zen bakarra izan. Mitxelenak bezala 
pentsatzen ez zutenek ere laguntza eskaini zioten. Manuel Agud-ek, edo Antonio 
Tovar falangista ohiak, adibidez. 

1951n lizentziatu zen Filologia klasikoan eta 1952an euskaltzain oso izendatu zuten. 
Garaitsu hartan Egan aldizkarian ere hasi zen lanean. Izan ere, orduko euskal idazle 
askok idazten zuten bertan. 1954an, Mitxelenaren gidaritzapean, euskara hutsean 
argitaratzen hasi ziren. Doktoretza 1959an lortu zuen errenteriarrak. Tovarrek eta 
beste irakasle batzuek Salamancako Unibertsitatean Manuel de Larramendi katedra 
sortu zuten eta Mitxelenak bertan irakats zezan ahaleginak egin zituzten. Baita lortu 
ere. 1960an Historia de la Literatura Vasca lana argitaratu zuen. Bere karrerako lan 
garrantzitsuenetako bat, hain zuzen ere. 
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1968an Euskaltzaindiak euskara baturako oinarri-txostena egiteko eskatu zion. Ez zen 
erraza izan. Ezta gutxiago ere. Ahozko eta idatzizko ondarea bateratzeko ahaleginak 
handiak izan ziren Arantzazuko Biltzarrean. Mitxelenaren lan-lerroa hobetsi zen. Urte 
batzuk beranduago, 1984an, Mitxelenaren zuzendaritzapean, behin-betiko abiada 
eman zitzaion Orotariko Euskal Hiztegiari. Baina, 1987an, lehen liburukia argitaratu 
aurretik, hil zen Mitxelena. 69 urterekin joan zitzaigun euskara batuaren aita eta arima 
izan zena.     

 

Ramón Piñeiro (1915-1990) 

 

Ramón Piñeiro López Láncaran (Lugo) jaio zen 1915ean. Oinarrizko Batxilergo 
ikasketak bukatu ondoren, bere herrira itzuli zen etxeko nekazaritza lanetan laguntzera 
eta, 1930ean, Sarrian lanean hasi zen. 1931an, Errepublika aldarrikatu zen urtean 
bertan, zenbait hauteskunde ekitalditan parte hartu zuen. Urtebete beranduago, Piñeiro 
Lugora itzuli zen goi mailako Batxilergo ikasketak bukatzera eta, Partido Galegistaren 
bilera baten eraginari esker, Mocedade Galeguista de Lugo sortzen lagundu zuen. 
Organismo honen Kultura Idazkari izendatu zuten (beranduago Presidente izatera iritsi 
zen). Momentu honetatik aurrera, Piñeirok jarduera politiko handiko garaia bizi izan 
zuen.     
 
Gerra Zibila bukatuta, Filosofia eta Letra ikasketak Compostelan eta Madrilen hasi 
zituen. Hala ere, galegismo mugimendu klandestinoa batzeak gehiago kezkatzen zuen 
eta ikasketak uztea erabaki zuen. 1945an nazionalismo katalanak, euskaldunak eta 
galegoak Frantzian erbestean zegoen Gobernu errepublikarrarekin lanean hasi 
zirenean, Piñeiro lan honetarako galegoen ordezkari izendatu zuten. 
     
Hala ere, Frantziatik itzuli zenean atxilotu egin zuten eta 6 urteko kartzela zigorra ezarri 
zioten, nahiz eta hauetatik hiru bakarrik bete zituen (1946-1949). Kartzelatik irten 
zenean Piñeiro Galiziara itzuli zen eta, harrez geroztik, estrategia galegista zeharo 
aldatzen saiatu zen. Aldaketa honek Partido Galegistaren zatitzea ekarri zuen. Bere 
jarrera hau dela eta, “piñeirismo” izenez ezaguna dena, Vigon Galaxia (1950) editoriala 
(gerra ondoko editorial galegista zen) sortu zen. Enpresa honen zuzendari eta Grial 
aldizkariko zuzendarikide bezala, kultura galegoa bultzatu eta zabaldu zuen.  
 
1967an Galiziako Erret Akademiako kide egin zuten eta bertan “Lengoaia eta 
hizkuntzak” izeneko hitzaldia eman zuen. Demokrazia garaian, Alderdi Sozialistaren 
eskutik, Galiziako Parlamentuko diputatu independentea izendatu zuten. 1983. urtetik 
aurrera eta hil zen arte (1990, Compostelan), Ramon Piñeiro Galiziako Kultura 
Kontseiluko presidente izan zen.   
 
 
 

 

 
 
 


