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Euskararen eta Euskal Herriaren ikertzaile nekaezina. Umetan utzi zuen
eskola, eta bere kasa ikasteari ekin zion. Euskaltzale sutsua, sartaldeko
hizkeraren aldeko bultzatzaile grinatsua. Hitzaldi, artikulu eta liburuak
egin ditu euskara eta Euskal Herria gaitzat hartuta. P Testua: Iñaki Petxarroman

S

utondoko epelean mantso mintzo da, ahots urratuarekin.
«Gero eta okerrago dut eztarria», dio. Hitzak bihotzetik datozkio, onean zein txarrean, eta
pentsatzen duena inolako beldurrik gabe botatzen du. Jakinduria dario berba bakoitzean.

13 urterekin, zeure kasa, eskola
uztea erabaki zenuen. Zer dela
eta?
Bada, inperioaren zerbitzua egin
behar nuelako, eta ikasi, ezer ez,
ez baitzen ikasteko modurik.

Euskal Herria ere garai hartan
deskubritu zenuen, ezta?
Osoki, bai. Ger ra gainean
genuen, eta nagusiek ez zuten
hitzik egiten horretaz, baina
mutikoen artean bai. Behin, 13
urterekin, hemengo gerra amaituta eta Europakoa hasita,
behiak errekara eraman nituen.
Zahar bat zegoen han jarrita,
ermita baten ondoan. Bilbokoa
zen, hemengo alkatea izana.
Erdalduna zen, baina oso abertzalea. Nik mirespen handia
nion, eta amak ere bai. Deitu
egin zidan, eta egunkaria irakurtzeko eskatu zidan. Gerra
kontuak ziren gehienak, irailaren 3a baitzen, Ingalaterrak eta
Frantziak Alemaniar i ger ra
deklaratu zioten eguna. Nik
berriak irakurri ostean, diskurtsoa botatzen hasi zitzaidan:
«Mundu guztiak uste du gerra
hau motza izango dela, baina
gutxienez bost urte iraungo du,
eta Ingalaterraren alderdiak irabaziko du, itsasoak menperatzen dituelako, eta horren ondorioz ea Jainkoaren borondatea
den gure aberriak libre izateko
abagunea izatea. Zuk ez dakizu,
baina gure aberria zazpi probintziak osatzen dute; hiru Frantzian daude, eta lau Espainian».

Horrek ireki zizkizun begiak?
Horixe falta nuen. Guk bagenekien Espainiatik lapurrak zetozela, baina misterio bat argitu zi-

dan. Hark garbitu zidan gertatzen ari zena: askagintza borroka bat zegoela hemen. Bagenekien euskararen kontrako amorru itzela zegoela, euskaldunen
aurkako amorrua. Ni horretaz
jabetuta nengoen, baina maila
horretako hizketaldirik inorekin
ezin zen eduki, eta bakar-bakarrik ikasi nuen.

zen, hain zuzen ere, euskara batuaren inguruko eztabaida. Pentsatzen dut bertatik bertara jarraitu eta ezagutuko zenuela eztabaida hura.

Liburuetatik ikasi duzu ikasi duzun guztia, zeure kasa. Pentsatzen dut frankismoaren urte
haietan ez zela erraza izango liburuak lortzea ere.
Ez, ez zen erraza. Baina familian
bazekiten nire zaletasuna zein
zen. Hala, batzuek liburu batzuk
bidaltzen zizkidaten, besteek
beste batzuk. Liburu arruntak ziren, baina nik nobeletatik ere
irakaspenak ateratzen nituen.

Liburuetan aurkitu dituzu misterio guztiak?
Ez, gizakietan daude misterioak.
Liburua lagungarria da, zeren liburuekin zure eskura ez dauden
gauzetara hel zaitezke, baina horixe, lagungarria baino ez da.

Eta noiz hasi zinen euskaraz alfabetatzen?
20 urterekin. Eibarrera joan nintzen lanera, eta borroka egitera.
Artean giro euskalduna zegoen,
jatorra, ederra. Baina orduantxe
hasi zen, izurrite baten moduan,
etorkinen etorrera. Zerbait egin
behar genuen hori ikusita, eta,
horregatik, euskarazko klaseak
ematen hasi ginen.

1952an, Gerra Osteko Euskal
Mugimendua antolatu eta martxan jarri zenuten. Zer egiten zenuten? Zein zen zuen helburua?
Hizkuntzari eustea, gauetan
eskolak ematea. Hor buru-belarri sartu nintzen. Zazpi ginen,
baina batez ere Imanol Laspiur
eta neu ginen mugimenduaren
oinarria. Ordurako jabetuta
nengoen euskarak duen garrantziarekin.

Pentsatzen dut erregimenarekin
borroka batzuk izango zenituztela. Bazekiten zuen berri? Ezkutuan arituko zineten, ezta?
Nik beti esan izan dut: zezena
ezin denean izan, zirauna izatea
komeni da. Eta guk ziraunarena
egiten genuen. Ez genuen borrokarik izaten. Pentsa, hor nonbaitetik atera zen ETAren anagrama
ere, aizkora eta sugea. Nik esaten nuen zirauna horma bat topatuz gero azpitik pasatzen dela,
eta bizitzak berak erakusten
duela zelan jokatu behar den.
Badirudi Gipuzkoan badela halako joera bat bizitzari kasu egiten ez diona.

Ziraunen garai honetan hasi

«Zezena ezin denean
izan, zirauna izatea
komeni da. Eta guk
ziraunarena egiten
genuen»
«Batuaren eztabaidan
Bizkaiko gazteriak
onartu zuen goikoek
esana: bizkaiera
baztertzea»
«Euskarak altxor
izugarria du bere
barruan, munduaren
eta gizakiaren
garapena ulertzeko»

Zoritxarrez, garai horrek markatzen zuen jokaera, eta euskararen zoritxar handi bat izan da
hori. Bizkaiko gazteriak onartu
zuen goikoek esandakoa, alegia,
bizkaiera baztertzea. Guztiz
baztertu zen, baina hizkuntza
bat nazio bat baino gehiago da,
eta beti izaten du birjaiotzeko joera. Eta hemen ere hala izan da:
entzun itzazu irratia edo telebista, eta ohartuko zara bizkaiera
gehiago egiten dela gipuzkera
baino. Zer misterio da hori,
nola… Inork ez du ezer egin horretarako, baina jendea konturatu egin da.
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«Hizkuntzak, itsasoak
bezala, beti joko du
bere eremuak
berreskuratzera»

Zergatik baztertu zen bizkaiera,
zure ustez?
Carrero hil ostean, garai bat hasi
zen hemen. Baina euskaltzaletasuna, euskararekiko lotura aurretik bazegoen, eta indar handiz. Aurretik, gipuzkera osatua
zegoen, eta teoria pila bat. Mitxelenak-eta uste zuten gipuzkera zela erdiguneko hizkuntza,
baina, ongi ikertuta, hori ez da
horrela. Historia ondo aztertuta,
nabarmen dago ez dela hala.

Zure ustez, bizkaierak du jatorrizko edo berezko euskararen
harra, gipuzkerak baino gehiago. Zergatik?
Hemengo historian, atzeraldi
handia gertatu zen noizbait. Haren aurretiko jokaerak eta gerokoak ez ziren berdinak. Hori
noiz izan zen? 3.000 urte,
2.000…? Ez dakigu. Beste suntsiketa handia gure gizaldian
izan zen. Lehenengokoan ohar
daiteke aditz laguntzailearen
plurala lekuz aldatua dagoela,
eta hemen iraun dute forma zaharrek, Araban batez ere. Gero
gertatu da Araba galdu egin dela
asko, baina formarik zaharrenak
hemen gorde dira.

Hemen diozu, baina Otxandio
ez da Araba.
Nik arabarrez egiten dut. Zuek,
adibidez, dute esaten duzue; Bizkaian dabe, eta hemen daue.
Bada, azken hori da forma zaharrenaren oinarria. Oraindik,
ahotsak uzten didanean, horri
buruzko hitzaldiak ematen ditut
han eta hemen. Herri baten historia ondo ezagutzeko, hizkuntza jorratu behar da. Hemen
atzeraldi bortitz baten arrastoak
badaude. Gipuzkoa eta Bizkaia
zer izango ziren orduan? Ezertxo ere ez, herrialde txiki bat baino ez.

MARISOL RAMIREZ / ARGAZKI PRESS

Zuk beti mendebaldera begira
jarri dituzu begiak, baina euskara batua egitean Bizkaia ez ezik
beste euskalki batzuk ere baztertu ziren; esaterako, Zuberoakoa.
Zuberoa neurriz kanpo goratua
dago. Benetako Euskal Herria
ez dago Zuberoan, Lapurdin eta
Nafarroa Beherean baizik. Benetako euskal kutsu zaharra
haietan gorde da. Eta aberatsena Nafarroa Beherea da. Askok
uste du Zuberoa dela zahartasunaren ikurra, baina ez, oker
daude.

Esan izan duzu gipuzkera dela
Jainkoaren hizkuntza. Ez al da
kritika gogorregia?
Horretaz konbentzituta daude
gipuzkoarrak. Mitxelenak eta
horiek esaten zuten Gipuzkoa
zela Euskal Herriaren erdigunea, baina erdigune mentala.
Gipuzkera zahartuaren teoria
aspaldikoa da. Egon da hor beharrizan ikaragarri bat, euskarak batu egin behar zuela…

Eta batu egin behar zen, ezta?
Nik beti esan dut baietz, baina
batu, denak leku berera eraman. Ni izan nintzen Baionako

mintegi sonatu hartan. Aditz
formak aukeratu behar ziren.
Gare, zare eta dire dira oinarrizko formak, beti izan dira, eta
uste dut beti izango direla. Zare
izatearen alde neuk eta Gabriel
Arestik bakarrik jaso genuen
eskua. Gero, zara-ren alde dozena batek-edo bozkatu zuten.
Azkenean, zera-ren alde izugarrizko boto pila. Gero, beharbada, batzuk lotsatu egin ziren, eta
azkenean zara onetsi zen. Baina
hori astiro esplikatzeko kontua
da.

hanka sartze handia egin zuen;
Bizkaiak bide logikoa hartu
zuen. A euskararen singularra
da, eta e plurala; beraz, gare,
zare, dire pluralak dira. Eta hizkuntzak beti joko du bere eremua berreskuratzera, itsasoak
bezala. Gipuzkoari gauzak oso
gaizki jarri zitzaizkion: zera egin
zuen, metastasi osoa, eta horrek
dena apurtzen zuen, hortik etorri zen gero zerate. Han ere zare
izango zen lehenago, zeren ordura arte ez zen izango alde handirik.

Alegia, gipuzkoarrek erabaki zutela, ezta?

Bittor, zuk euskararen jatorria
aztertu duzu Erro eta gara liburuan. Zure ustez, Kaukasorekin
harremana dugu euskaldunok,
ezta?

Bai. Baina gipuzkeran zerate
dago, eta, beraz, zara-ri eman
behar zaio zarete. Nik pentsatzen nuen zarete, garete,
karrete… Gipuzkoako Goierriko
hizkera, esaterako, oso aberatsa
da, baina horrelakoak Donostia
ingurukoek egiten dituzte. Eta,
azkenean, nork galdu du? Gipuzkerak berak galdu du asko,
eta orain datoz arazoak. Euskararen bigarren hondamendi
handia 500. urte inguruan gertatu zen. Hor euskalki guztiak
apurtu egin ziren. Gipuzkerak

Bai. Hor misterio bat dago. Euskarak zer gorde izan du? Nondik
hartu du? Mitxelenak eta horiek
dena ilundu dute, astakeria pila
bat egin zuten. Mitxelenak zioen
iberiarrak Afrikatik etorri zirela.
Horrelako astakeriak nola esan
daitezke! Baina, jakina, haiek
greziar-latindarrak dira, kristauak; ez sineskeraz, baizik eta
jarreraz.

Inoiz baino gehiago egiten dugu

MOTZEAN
Jose Migel Barandiaran. Zintzoa, fidagarria, benetakoa.
Mitxelena. Nahiago dut isilik
egon.
Juan San Martin. Laguna izan
nuen, baina ez nintzen berarekin bat etortzen gauza askotan.
Andolin Eguzkitza. Maitagarria eta oso lagun handia.
Otxandio. Hemen sortu nintzen, eta hemen bizi naiz.
Olentzaroa. Aroa eta ez eroa.
Gipuzkoan joera handia dago
ero hori toki guztietan sartzeko. Olentzaroa oles aroa da,
bertsotan egiteko aroa.
Araba. Ez da zazpigarren alaba, semerik zaharrena baizik.
Zaharrena, baina elbarritua.
Desira bat. Euskara berreskuratzea.

euskaraz, baina inoiz baino hobeto egiten al dugu?
Beno, hemengo borroka gehiago
egitea izan da, hizkuntza salbatzea, eta nik uste nuen, bide
batez, hobetu egin behar zela.
Baina hemen gauzak egin egin
behar dira, eta ez da astirik izaten, gogorik ere ez, kalitateari
erreparatzeko. Nork egin behar
zuen? Euskaltzaindiak; baina ez
dago horretarako. Gaur egun
kalitatea da premiazkoa, eta nik
esaten badut singularra defenditu nahi dudala, euskararen oinarria salbatzeagatik esaten dut.
Gaur egun irakasleak, kazetariak, denak zaudete kutsatuta.
Noizbait norbaitek deskubritu
zuen mugagabea. Mugagabea
hemen plural egiten da: zazpi
urtetan aldenduko naiz… Hor
mugagabe deabru hori sartuta
dago, zazpi urtean behar du eta.
Euskaltzaindia bera ere kutsatuta dago.

Azken urteotan omenaldi eta aitorpen ugari egin dizkizute.
Badakizu zertarako diren horiek: zaharra naizela esateko. Ez
didate batere ilusiorik egiten, ez
pentsa. Hala ere, nik beti garran-

tzia eman diot euskarari, hiru
arrazoirengatik: euskara delako
Euskal Herriaren oinarria, eta
hor ez dagoelako aitzakiatan
ibiltzerik, euskararik gabe ez
baita Euskal Herririk; bestetik,
euskara hizkuntza bat delako,
eta osagai guztiak behar ditu aurrera egiteko, ikasteko, irakasteko; azkenik, altxor izugarria
duelako bere barruan, munduaren eta gizakiaren garapena ulertzeko.

Euskara izan da zure langintza
eta ardura nagusia. Baina egoera
politikoa ere gertutik jarraitu
izan duzu. Nola ikusten duzu
gaur egun?
Uste dut Aznarrek mesede handia egin digula. Inperioaren
ideia muturrera eraman zuen,
eta puskatu egin zuen egoera.
Horrek mesede egin digu, eta
itxaropentsu nago. Zer gertatuko da orain? Erabakitzeko gaitasuna onartuko al dute? Ibarretxek bere proiektua eramango al
du aurrera, edo Imazen sukalderako gaitasuna nagusituko da?
Beti egon da mafia hemen, eta
orain ere badago. Ez naiz fidatzen EAJrekin.

