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Sarrera
Neure aldetik, han eta hemen irakurritakoetatik, ondoren datozen aipuak erakutsi egin gura
dizkizuet ea zuek ere ni beste asebetetzen zaituzten. Arrasaten euskaldun izateko eta jokatzeko
gogoa ez da gurekin hasi. Gu aipatu kate-begi
horietako bat gara. Ez gehiago eta ez gutxiago!
Horra pasarteak:

erriro ere hemen gara. 6 zenbakiz osatutako bideari amaiera eman genion 92aren
L.
hasierarekin batera, eta hona hemen bidearen beste txanpa bat.
AEDk dagoeneko hamarkada bat bete duela,
batetik, eta euskara-elkarteei buruzko Jardunaldiak egingo direla urriaren 30 eta 31n, bestetik,
aukera dugu berriro ere materiala itxuratu eta
zuenganatzeko. Oraingo bidai honetarako beste
lau zenbaki dira argitaratzekoak.
Horietako lehena, eskuartean duzuna, AEDri
buruz dihardu. Gogoeta egin gura izan da 10 urte
hauek aman dutenaz; aukera hartu nahi izan dugu
atzera eta aurrera begiratzeko aldi berean, horrela
jokatuz gauden unea hobeto ulertuko dugulakoan.
Ekar dezagun gogora lehenago ere, Jazten-en
3. zenbakian, eman izan dugula AEDren berri.
Oraingo honetan orduko haren osagarri izango
den zerbait eskaintzen ahalegindu gara. Orduan,
elkartearen hasieraz, azpiegituraz, lanaren norabide teorikoaz, euskararen erabilera areagotzeko hitzarmenaz-eta, aritu ginen. Oraingoan, aurkibidean zehazten zaizkizun beste bost artikulu daude.
Horrenbeste egiteko begibistan dugula ez da
ospakizunetan denbora gehiegi galtzeko tenorea.
Edonola ere, beste leku batzuetan baino aurreratuxeago egotearen kontzientziak animatu egin gaitu
10.urteurrena ospatzera badugulakoan zer erakutsi
eta, batez ere, zer irakatsi.
Eta zer erakutsi eta zer irakatsi ezezik, zer
ikusi eta zer ikasi ere ez zaigu falta. Ez horixe!

Gure lurra
(...) ¡O...ez!... erakutsi zayegun gure semeai
euskaraz mintzatzen eta euskaraz bizitzen; zer
zer geran, zer nai degun. Etorkizun beltza
bestela. Erakutsi zayegun lana, errespetoa, limosna, garbitasuna, elkarganako amorioa eta laguntza
zer ta nolakoak izan bear duten euskaldunen artean; eta azkenik, ondo ikasiyaz elkartzea, batutzea
edo uniya zenen bearra dan, jar zayegun ejenplu
au: ekar-zazute bakoitzak arbazta bat onera, bildu
ditzazute batera, eta oraiii autsi eskuz sorta on
erditik. Askatu, artu banaka eta saya. -Orla
bai. -Bada, on bera gertako da zuekiti: elkartzen
bazerate, etzaituzte autsiko: banakatu ezkero,
galduak zerate.
Kondairak au erakusten digu, garratzki gure
egunetan.
Ez dezagula aztu, euskaldunak.
Maite zagun gure luna!
Antonio Arzac (Arrasateko garaiko idazkaria
zena) 1896ko Uztailak 5.
Arrasateko euskalegunean Eguskitza eus-
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kaltzañak egindako itzaldia
Zorionez, gazte guziak eztute on egin, ez.
Gogoari dagozkan eginkizun eta ikasketak, benetan aundietsi ta aintzat artzen dituzten gazteak ere
ba-dira: asabengandik datorzkigun izakera berezi,
oitura on-garbi ta euskera zar-ederra galtzen
eukusteak, atsekabe aundi, naigabe samiña ematen
dien euskaldun zintzoak ba-dira aintziriako Arrasate ta oraiko Mondrago ontan ere. Politika gauzak aldebat utzi ta anai bezela elkar arturik, gaurko jai oyek gertu ta antolatu dituzte. Lenbizikoak
eztira: 1896garren urteko Uztalan ere euskal-jayak
andiro ospatu ziren emen. Orain berriz euskaleguna egin eta ospatzen degu. Au dala-tá ¿zer
esango ote-dizuet? (...)
1927/co irailak 4

Sarrera hitzaldia Euskaltzaindian
Euskerearen bizitzia: esan bearrik eztala dirudi baiña báda: euskaltzaleok, euskerea maite
dogula diñogunok, euskereari dagokon gauzeetatik gorengotzat, beifientzat, nagosijentzat, beronen
bizitzia euki bear dogu. Beronen edestija, beronen
zaartasuna, beronen edertasuna, beroneri buruzko
geure eretxi-meretxijak eta enparau guztija, eztira
ezer ere: bazterrera jaurti bear ditugu, euskeriaren
bizitzia bera, laguntasun eske, oiuka, deika, erostaka ikusten dogunean. (...)
¿Zeintzuk dira orrako bideok?
Lenengo eta beiiien, ekin gogoz, here osasunaren, here bizijaren kaltezko eragozpenok zeintzuk diran ezagututa eurok kendu, urrindu eta baztartzen; orretarako, maitetasunezko deijak egin,
euskalerrijonen lau aldeetara; ta euskaldun bijotzoneko orori erakutsi, euskeriari eusteak, geure erri
ta abenda zaar oni, zelako onura aundijak ekarri
leikeozan; onura gogotarrak, arimatarrak atan-be,
gaur-eguneon, gizonaren noberekortasun larregiko
ta deangeak, errijok galdu-mendirik izugarrijenera
jausten ez isteko bear-bearreko diran onurak.
Onetarako erabagi egoki-egokiz, imini zenduen euskaltzain jakitunok, zeuek eraldutako euskaltzaindijaren sortarauetan. Euskera-jagolea
deritxon saila. Goiko jaunak lagundu bekijoe, sail
on euren ardurapean artu dabeen euskaltzain lagunai; euron lana da, gure ustez, euskerearen bizitzia
sendotzeko ta goratzeko indarrik geijen dabena-ta.
Euskeraonen bizija zaintzeko gure ustezko
bigarren bideori, izkuntzalari jakituneen irakatsijai
jaramon egitea da. (...)
Seber Altube (1920ko abenduaren 28an)

Arrasateko itzaldia
Euskeltzaleak
(...) Arrasate'ko euskal-egunez, orain gauden
areto ontan bertan, txiki ta aul, ume axal-gorri.
"Euskaltzaleak" deritzan elkartea sortu zan. Gaur,
iru urtezgero, Euskalerri osora egunero here otsa
zabaltzen du; ta eznizuteke gezurrik esan nai, laister Euskalerri'ko lagun-arterik ugarien eta indartsuena izango dala adieraziaz.
Zer egin zendutan orain iru urte jai bikain
aiek gertutzeko? Nik esango dizuet. Erriko seme
guziek, nornolako zan begiratzeka, nor-nondik
zetorren gogoan artu gabe, elkarri eskua eman ta
etxe garbiko senide zintzoak bezela jokatu zenduten. Ta zuen elkartze on zertarako izan zan?...
Euskaldunen ezangugarri guziak goratzeko ta
edertzeko: gure kristautasuna, gure oitura ta jolasak, gure euskera berdingabea goratzeko ta edertzeko. Itz batez: aman i egun eder bat opa izan
zenioten, ta amaren begiek egun artan Arrasate'n
etzuten seme-alaba onik baizik ikusi.
Utzi dezaiogun euskaldunok euskaldun izateari, urtu gaitean eta naasi inguruko erbesteekin...
¿Besteek ere guk bezela jokatuko lutekela uste aldezute?... iEderki eman ere! ¿Gaur, beraz?
¿Mundu bazterretako erri txiki guziek gero ta areago beren burua zaintzen ta indartzen diarduten
garaian? ¿Chain gu ezereztu, orain guk geren
buruok ondatu, gizadia berdintzen asi dedin? On
egitea ainbatsu litzake nik orain zuei esatea: "Jaunak, munduan jende geitxo gatxegok, askoz obeto
bizitze aal-girienek bakantxeago izanda; beraz,
nondik-bait asi bear da-ta, nere burua bota dezadan leiotik beera...". ¿Zer esango zendukete?
Badakit aurki ninduzetela Santa Ageda'n sartua.
Ta on egitea eskatzen diguten euskaldunak ote
dira, bada, euskaldun zuurrenak, euskaldun burujantzienak, euskaldun gurenak? Bada, nik, (jaun
oiek astotzat joko ba-naute ere), naiago det ibai
txiki izan, baña ene urak neronek itsasora eramateko jabe; ta ez nere izena ta nere izana galdu, ibai
aziago bati nere burua eman bearrez.
Lizardi

(...) Egia esan, euskera il zorian dago. On
ezin ukatu. Ala ere bator gaztedi berra, euskalmistika berriz yentzizta berotua. Illabete otan barnean ibilli naiz: ni emen eta aide guzietan sorotzat
naukate, batez ere euskaltzaletasunean itsu-itsuan
an naizelako. Zorionez ni bezelako txoroak badatoz atzetik: orixe bear degu euskera bizierazteko.
Elitaz darabillte mundua: gizon ikasiek, ez kaikuek: ez txilbortzaleek: arkitu izan ditut barnean.
Beraz, orain arte esanak aide batetik aitortzen
dizut euskera ii zorian dagola: baña goizean esan
dizudana, berriz esaten dizut: Gure eskuetan dago
euskeraren il-bearra edo bizi-bearra. Erabat gure
eskuetan. Errepublika aldian bertan, noiz izan
genun orrelako batzarre orokorra, euskeraz? nere
ustez beñepein dakidanez, ni beti erbestean ibillia
bainaiz.
Au esan dezu: metoduak ustelak izan ditugula; nere ustean ez, bideak ez dira izan ustelak;
gogoak ditugu ustelak; on bai; gogoak ditugu
ustelak. (...)
Jokin Zaitegi
(1956/co 1. Euskal Mundu Biltzarrean)
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Garibaygandik
AEDraino tantaz tanta
Josemari Velez de Mendizabal
ndoan datozen lerro xume hauen ZIOA
Julen Arexola-Leiba adiskidearengan
bilatu beharko luke irakurleak, huraxe
izan baitzen lantxo honen xehetasunen atzetik
biderarazi ninduena. Nire aldetik, nigan erdi
ahaztua nuen datu bilketarako grina berpiztea
eskertu behar diot Juleni. Borondate onenarekin
ekin diot lanari; ez dakit asmatu ote dudan.
Efemeridea hortxe dago: AED bere hamargarren urtebetetzea ospatzen an da egunotan.
Aurrera baino lehen, AEDren hastapen haietan
taldearen helburua zirriborrotsu xamarra ikusten
nuela aitortu behar dut. Ez dut ahaztu, Jaurlaritzako Kultura sailburuordea nintzela, AEDren
ordezkaritza bat etorri zitzaidala euren asmo eta
ideiak azaltzera. Martin Ugalde zen orduan Euskararen Zerbitzuko zuzendaria eta bilera ostean
hark eta biok komentatu genuen bezala, nahiko
bitxia zirudien proiektuak eta gure zalantzak
genituen tipo original haien egitasmoa kai onera
iritsiko ote zen... Nire aldetik erru barkaezina
ematen an zen, hain zuzen ere arrasatearron
ahalmen neurrigabea eta edozein ekimenetarako
prestakuntza aparta ahazten an bainintzen.
Hamar urte eman dira ordudanik eta AEDk
garbi adierazi du, Iokin Zaitegik hain berea zuen
"gogoa denean aldaparik ez" esaera errealitate
hutsa dela. Ezinbesteko erreferentzia bilakatu
zaigu AED, gure herri mailako euskalgintzan
ezezik Euskadi osokoan ere bai eta bere estiloa

eredutzat hartu da toki askotan.
AED, dudarik gabe, Arrasaten inoiz izandako fenomenorik azpimarragarriena dugu, euskalgintzari ekimen pribatutik emandako laguntza,
babes eta bultzadari dagokionez. Ni ez naiz egokiena kolektibo honen emaitza aztertzeko; horretarako baditugu ni baino askozaz jantziagoak
ageri diren lagunak. Baina gaingiroki begiratuta
ere, edozeinek antzeman dezake taldearen
garrantzia Arrasateko euskararen zuzperraldian.
Eta batetik bestera ematen diren diferentziak
kontutan izanik, noski, gure herriak historian
zehar sorturiko euskal-mugarri dirdiratsu horietako bat bihurtu zaigu AED. Gainerako kasu
gehienetan, guztiak ez esatearren, bultzagile eta
eragileak gizabanako parti k u I arrak izan direlarik,
oraingokoan herritarren multzo oso bati eskaini
beharko genioke garaileen ereinotzezko koroia,
merituzko gizakiei bezala bizi luzea opa diogun
batera.
Baina, diodan legez, izan dira mendeetan
zehar gure hizkuntza lantzen, eta aupatzen ihardun duten arrasatearrak. Eta ez nolanahikoak,
gainera. Harrigarria da gurearen gisako herri
ertain batean zernolako euskaltzale bikainak
sortu diren. Ikusgarria, benetan, demokrazia eta
diktadurapean, erregerekin zein errepublikazaleen artean, hau da kutsu politiko desberdinetako
garaietan arrasatearrok euren hizkuntzarekiko
azaldutako atxikimendu eta gogoa.

O
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Euskara idatziaren lehendabiziko aipameneraino igo beharko genuke historiako katemailetatik, gure hizkuntzaren gaineko ardura arrasatear
batengan aurkitzeko. Hain zuzen ere, Trentoko
Kontzilioak, 1545, ateak ireki zizkion elizako
hitzaldi eta katekesiak tokian tokiko hizkuntzaz
emateari. Bernard Etxeparek, Eiheralarreko erretore zenak, urte horretan inprimitu zuen euskaraz
ezaguturiko lehen liburua, "Linguae Vasconum
pri mitiae".

publikoa. Garibay izan zen eragileetako bat.
Antwerpen-en (Amberes) argitaraturiko bere
"Compendio Historial" liburu sailean euskararen
gaineko bere iritziak azaldu zituen Garibayk eta
genealogiari eskainitako beste publikapen batean, here garaiko herkideengandik jasotako eresiak azaldu zituen. Euskal literaturaren historian
mugarri paregabetzat hartuak izan diren kanta
horien deskribapenari esker, Ahaide Nagusien
arteko liskarrak eta Arrasateko giza-kronikaren
zehaztapen batzuk ezagutarazi zizkigun Garibayk. Halaber, Felipe II.ren estatu aholkularia
zen Idiakez jaunak eskatuta, here jaioterrian entzundako errefrau batzuk bildu zituen arrasatearrak publikapen berdinean.
Mende oso bat igaroko da, Garibay hil eta
euskararen konstelazioan hurrengo izar arrasatearra argitu arte. Pedro Ignacio de Barrutia aramaioar jaio bazen ere, arrasatear errotako sendi
bateko kide izanik hemen eman zituen here urterik gehien eta emaritsuenak. Arrasateko eskribaua izendatu zuten 1710ean eta betebehar
horretan iraun zuen 1753ra arte.
Baina Barrutiaren izena Arrasateko udal
papel zaharretan geratuko zatekeen, ez balu Juan
Carlos Guerrak 1897an azalarazi. Nola? Urte
hartan Miguel Viguri zen Barrutia sendiaren
ordezkari eta administratzailea eta bere bibliotekan eskuizkribu zahar bat aurkitu zuen. Viguriren adiskidea zen Guerra jaunak, aurkikuntzaren
berri izan eta berehala, kopia bat atera eta Resurrección Maria de Azkueri igorri zion "tengo el

"AED, dudarik gab e,
Arrasaten inoiz izandako
fenomenorik
azpimarragarriena dugu,
euskalgintzari ekimen
pribatutik emandako
laguntza, babes eta
bultzadari dagokionez"

gusto de remitir a Vd. adjunta una composición
euskara de principios del siglo XVIII, inédita
hasta el día, a título de curiosidad y por si la
juzga Vd. digna de aparecer en "Euskalzale"
(aunque sea expurgada de sus escandalosos
erderakoz)... Figura como autor D. Pedro Ignacio de Barrutia."
Azkuek 1987ko Abenduan argitaratu zuen
"Euskalzale" aldizkarian Barrutiak sinaturiko
"Acto para la Noche Buena" obra. Hego Euskal
Herrian ezagututako antzerki lanik zaharrena da
Barrutiarena eta Azkuek bére zalantzak izan
zituen argitara emateko orduan; ikus, bestela, zer
dioen Guerrari bialdutako eskutitzean: "... lo
publicamos sin ninguna correción ni enmienda
(fuera de las ortográficas). Aunque para la
mayoría de los lectores hubiese sido mejor una
edición corregida de los muchos barbarismos
que tiene la pieza, me ha parecido más conveniente respetar el original: 1. Porque de hacer el
expurgo, difícilmentee hubiera cabido al pie del
escrito la firma de D. Pedro Ignacio de Barrutia
2. No se hubiera podido citar dicha obrita para
corroborar el uso de tal o cual palabra o modismo, por no saber si era del autor o del corrector"
Barrutiaren antzerkia zoragarria da. Garaiko
literatur estilo konkretu bati jarraiki, Barrutiak

Hamabi urte zituen garai hartan Arrasatek
sorturiko gizonik garrantzitsuenetako batek;
Esteban de Garibay historigileari nagokio, jakina. Ganboatar jatorrizko sendi batean jaioa, ez
zuen inoiz bere mundraurtasuna salgai ipini.
Herriko gorabeherak bizi izan zituen zuzenik
bertako alkatetzatik eta Espainiako Felipe II.aren
Kronikagilea izateak zekarkion aukeraz baliaturik bere jaioterriko bizitza hobeagotzen saiatu
zen beti.
Juan de Araoz arrasatear aberatsa Garibayren senitartekoa zen. Honek herrian josulaguen
komentu bat eraikitzea interesgarria zela agertu
zion Araozi. Beharrezko eskabideak egin zituen
Garibayk baina Konpainiak ezetza eman zion.
Orduan frantziskotarrei luzatu zien erregua eta
horiek onartu egin zuten, Juan de Araoz San
Frantzisko ikastetxe eta komentuaren fundatzailea izan zelarik. 1575eko Ekainaren 13an Araozek eginiko testamentuan honela irakur daiteke;

"Item. digo que es mi voluntad y deseo que el
rector guardián de dicho Colegio sea en todo
tiempo Religioso que sepa hablar y predicar en
nuestra lengua Bascongada, porque su doctrina
pueda hacer mucho fruto en la villa y comarca".
Horixe da, nik dakidanez behintzat, euskararen aide gure herrian eginiko lehen manifestu
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"Otu zaio inoiz AEDri interesgarria litekeela Barrutiaren 'Gabon Gaberako Ikuskizuna'
Arrasaten urtean behin antzez lezakeen talde bat eratzea?".

iragana eta oraina ezkontzen ditu bere lantxoan,
obrako koordenadetan Arrasate eta Belen gurutzatuz. Pertsonaia erlijiosoak eta herritarrak,
arrasatearrak, nahasten ditu maisuki. Benetako
gizon emakumeak erabiltzen ditu antzerkiaren
pasadizoetan eta horni esker haien izen eta gaitzizenak gureganaino iritsi dira. XVIII mendeko
Arrasate haren zenbait ohitura eta siniskera ezagutarazten zaizkigu obran zehar.
Ez dut jakin ahal izan "Gabon Gaberako
Ikuskizuna", Azkuek itzuli zuen bezala, Barrutiaren garaian antzeztua izan zen ala ez, udal artxiboa arakatzen luzez aritu naizen arren. Hala
ere, bi alditan aurkeztu da lana Euskadiko antzeztokietan. Lehenengoa, hirurogeietako hamarkadaren erdialdean, ongi oroitzen badut Arratiako "Izarra" taldeak taularatua. Bigarrena, berriz,
Oihartzungo "Intxixu" zeritzanak, 1982an,
Barrutiaren jaiotzako hirugarren mendeurrena
ospatu zen urtean, hain zuzen. Bai batak baita
besteak ere ederki erakutsi zuten zernolako
jokoa ematen duen lan horrek, urteak igaro arren
gaurkotasunik galtzen ez duena.
Otu al zaio inoiz AEDri, interesgarria litekeela "Ikuskizuna" Arrasaten urtean behin antzez lezakeen talde bat eratzea? AEDtik ikusentzunezko bitartekoei hainbeste garrantzia ematen
an zaien une hauetan, Barrutiaren antzerkia
berreskuratzeak, eskribau zaharrarentzat ornenezko ekintza izateaz gain, euskara mintzatuari
dimentsio berri bat emango lioke.
Euskararentzat begirune txiki bat eskatzea,
Garibayk egin zuen bezala, herritargo osoa euskalduna denean fikziozko gertaera irudituko

tzaiguke... ez bagenu gure hizkuntzak historian
zehar izandako jazarpena ezagutuko. Jauntxokeria eta Elizaren jokaera ezegokia bi hizkuntzen
arteko norgehiagoketan erdararen garaipena
errazten joan zen. Eta, ezin zitekeen bestela izan,
zaldunen semeak gertatu ziren euskararen akuilari apalak...dena kontra zeukaten deman.
Hirugarren mugarria ere gizarteko goi mailan aurkitzen dugu. Baina ia-ia gure egunetaraino egin dugu jauzia, oraingo pertsonaia gaur
eguneko arrasatear askok ezagutu baitzuen. Juan
Carlos Guerrari buruz an naiz. 1860an Donostian jaioa, 1941ean hil zen Arrasaten. Bizitza
luze eta lanari atxikia, batez ere genealogi eta
heraldika gaietan izan zen aditua. Hogei urte dira
aurten Guerra-enea jauregia lurreratu zutela; bertan eman zituen gure gizonak bere urterik gehienak. 1890ean Donostian ospaturiko Lore-Jokoetan lehen sana irabazi zuen "Ama Virjina Aranzazukoaren Kondaira" idazkiarekin. Ordurako
beste liburu batzuk ere bazituen publikatuta,
gorago aipaturiko gaiak jorratzen zituelarik.
Esku zuzena hartu zuen, bestalde, orain dela
hirurogeitamabost urte Oinatin sorturiko Eusko
Ikaskuntzaren egituraketan (Eusko Ikaskuntzaren "Asmoz eta Jakitez" lema Guerrak proposatu
zuen) eta harrez geroztik areagotu egiten da euskal gaiei eskaintzen dien arreta.
Garibayk argitaratu gabe utzitako idazkietatik eta baita bere ikerketa lanetik berreskuraturiko testuak publikatu zituen Guerrak, 1924an,
"Viejos textos del idioma" eta "Los cantares
antiguos del euskera" izeneko edizioetan. Euskararen gain eginiko lana zela eta, Julio Urkixok

7

Jazten

,

. argarita h
..._ 44
atek

‘

diatLI

zLien""

gOSealk111.11

f

. ao beAlaV

ewo dot
- o OteVa)

• ` 1363":
voli. ea w, 6'te"•, t‘" Jan e
i1/4,CP

4S,C1
•

0::

eSY‘°11‘24
VI`"" 4,,‘ 'e '
e,
ik

tia:Ola
%A

AA

l

000'1 v% .04.3% ,•v• skOr

• ols

extee,, ‘1,

loett)
01,00veo otecte-c"
aso
„A
„%tovel - % , 0 optciviostoVal"

"Bi guardia
zibilek
ikaragarrizko
jipoia eman
zioten nere
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"Ez zen batere erraza gertatu, mendearen lehen laurdeneko urte ilun aldakor haietan
egitasmo euskaltzale sendorik gauzatzea".

aurkeztua, euskalzain urgazle izendatu zuten,
"edozeneek daki-ta, jaun onek euskeraren aide
Ian asko egiten duela, batez ere oraingo txandan, antzinako euskal-neurtitzak argitaraturik".
Euskaltzaindiak Juan Carlos Guerra euskaltzain urgazle aukeratu zuen egunean, 1925 apirilaren 27an, beste arrasatear bat zegoen epaileen
artean: Sebero Altube.
Jauregietaik atera eta euskalgintzako aitzindaritza "kalekume zangozuriei" -Zaitegiren hitzak erabiliz- pasatzen an zen. Euskadi osoan
ematen an zen gizarte aldaketarekin batera,
Arrasaten ere mugimendu orokorrago bat antzeman zitekeen. EAJren inguruan euskararen aideko zutabetxoak eraikitzen an ziren, zeinu kontrako politiko eta euren morroiak haiek suntsitzen
eta desagertarazten ahalegindu baziren ere. Ez
zen batere erraza gertatu, mendearen lehen laurdeneko urte ilun aldakor haietan egitasmo euskaltzale sendorik gauzatzea. Eta benetan txalogarria da, bitarteko urn i eta desegokiekin gizonemakume abertzale anonimo haiek egindako
lana.
Arrasatear haien gogoan, 1896ko Uztailaren
Sean herrian antolaturiko Euskal Olerti Egunak
bizirik zirauen: lehen aldiz azaldu zen ofizialki
entzulego baten aurrera Orfeón Donostiarra;
bertsolari eta dantzariez gain, olerti sariketan
beste batzuen artean Pedro Mari Otario, Felipe
Arrese-Beitia eta Domingo Agirre izan ziren
garaile; Arrasateko musika bandak "Gernikako
Arbola" jo zuen, herritarren zoramenerako.
Jai eder haren oihartzunak euskaltzale arrasatearrengan artean zirrara sortzen zuelarik,
1927an beste egun berezi bat eratu zen, eragile

zuzenetakoa Peli Ugalde izanik. Euskal Herri
osoko idazle eta argitaratzaileak azaldu ziren
Arrasatera eta bertan egunean "Euskaltzaleak"
izeneko taldea sortu zen. Jose Markiegi abadeari
esker, "Txanton Piperri" opera antzeztu zen eta
Markiegik berak gerturiko haur eta gazteen talde
batek ere hartu zuen parte.
Peli Ugalde, Tiburtzio Arregi "Kataide" eta
Domingo Arrieta "Onalde" izan ziren urte haietan euskarazko arrasatear idazlerik entzutetsuenak. Arregiren lan batzuk "Arrasate Press"en
argitaratu dira zenbait astetan zehar. Ugaldek "El
Día" egunkarian azaldu zituen gehien bat bere
artikuluak, euskara eta sindikalgintza gai nagusiak izanik. Eta Arrietak, berriz, itzulpengintzan
ihardun zuen batipat, Santa Teresa de Jesus eta
Fray Luis de Leion pertsonaien bizitzak euskaratu zituelarik.
EAJren herriko afiliatuek ikastola sorrarazi
zuten. Lehendabizi Abadetxean eta beranduago
"Gurea" zinema ondoan, irakaslegoa Patxi Mendizabal, Juan Mari Zaitegi, Juanito Etxebarria,
Paulo Ezkurra eta beste batzuek osatu zutelarik.
Bertako haurrekin eta Markiegiren orbitan an
ziren elizmutil, koruko abeslari eta katekesisekoekin herri mailako lehiaketak antolatzen ziren,
euskarazko irakurketa eta ahozko espresiobidea
lantzeko.
Jose Markiegi eragile haundia izan zen euskararentzat, ekimenak hain urriak ziren egun
haietan. Berak idatzitako "Eriotz bide" eta
"Txao" antzezlanak Arrasaten ezezik Elgoibar,
Bergara eta Aramaion ere aurkeztu zituzten aipaturiko haur eta gazte haiek.
Ume haietako bat Gaizka Barandiaran josu-
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,Jazten,

"Oinetatik ere egiten
da aberria"
(Gaizka Barandiaran)
"Bada garaia, zenbat josulagun jakintsu eta euskaldunen ildotik abiatu zen Gaizka
Barandiaran arrasatearraren bizitza eta merituak azalarazteko".

laguna izan zen. "Euskaltzaletasuna Markiegiri
zor diot. Berak sortu zuen nigan euskararekiko
garra". Horrela dio josulagun arrasatearrak,
"Marko Etxeberri"tik Durangoko ikastetxera oso
gazte zela irten bazen ere, Markiegirekin izandako harremanak ederki oroitzen dituena. Eta hastapen apal haiek -"Xabiertxo" eta "Pernando
Amezketarra" liburuxken irakurketa, euskarazko
mezaren laguntzailea,...- bide eman zioten uzta
eder bati, Aita Gaizkaren Ian erraldoiak garbi
erakusten duen bezala.
Beste behin ere idatzi nuen Gaizka Barandiaran euskaltzale ezezagunen tropelean aurkitzen dela oraindik, urte luzetan Sebero Altube,
Iokin Zaitegi eta Juan Arana "Loramendi" haundiekin gertatu zen bezala. Bada garaia, zenbait
josulagun jakintsu eta euskaldunen ildotik abiatu
zen arrasatear honen bizitza eta merituak azalarazteko. Loiolan jubilaturik bizi da eta ez du
aukera galtzen Arrasateraino hurbiltzeko.
Hemeretzi urte zituela ekin zion Gaizka
Barandiaranek Homeroren "lijada" (Illias) euskaratzeari eta 1954an amaitu zuen. "Orixe"
zenak biziro zoriondu zuen, erabilitako hizkuntz
aberatsa eta jokamolderako trebetasunarengatik.
Baina bere lanik mardulena euskal dantzei dagokiena da, benetako aditua baitugu gai horretan.
Dozenaka liburu eta artikulu idatzi ditu euskal
folklore, musika eta estetikari buruz. "Oinetatik
ere egiten da aberria" esan zidan, dantza eta
euskera uztartzera ausartu ginen iluntze batean.
"Biak dira estetika...batzuek alderantziz ustearazi nahi diguten arren. Guk, mutikotan, "bizikeletie" esaten genuen, eta "borobila"..."
Nazioarteko zenbait erakundetako partaidea

da, baita Euskaltzaindiako urgazlea ere, eta azpimarragarriak ditugu existentzialismoari buruz
euskaraz idatzi dituen lanak. Horietako batzuk
"Euzko Gogoa"n argitaratu zizkion Zaitegi herriko lagunak.
Sakondu behar al da, lehenxeago aipatutako
Altube, Zaitegi eta "Loramendi"ren !an garrantzitsuan? Gure herriko euskaltzaleak gogoraztean kronologikoki jauzi txiki bat egin badut ere Gaizka Barandiaran azken horiek baino gazteagoa baita- nahita egin dut, garaikide izandako
hiru haien goi maila ez baitu inork zalantzan
jartzen. Agian egia da hil egin behar dela norbaiten bikaintasunak goratzen hasteko. Espero dut
horrelakorik ez gertatzea Aita Gaizkaren kasuan.
Sebero Altubek euskara mintzatuari eman
zion garrantzirik gehiena. Hizkuntza, kultur
adierazle nabarmenetakoa izanik, bizirik nahi
zuen hark. Mintzairak, gizonarekin batera jaiotzean, milioika urteko tradizioak dira eta horien
garapenean eraiki du gizonak here bizitzak exijituriko harreman-sarea. Horrela pentsatzen zuen
Seberok eta horren aide !an egin zuen gazte-gaztetatik, euskararen etorkizuna ahozko zutabearen
sendotasunean ikusten zuelarik. Min ematen
zion gero eta zokoratuago igertzen zuen euskarak, euskara herrikoiak. Beraren ustez, euskaldunok automatismo zehatza aplikatu behar genion
gure hizkuntzari, beste edozeinen menpe ez egoteko.
ldatzizko literatur tradizio haundirik gabeko
Euskal Herria, mintzaira bizirako aukera galtzen
an zela kexu zen Sebero. Gero eta esfortzu haundiagoa eskatzen zien, 1920tik Euskaltzaindiako
kide izandakoei. Garbi zeukan Altubek, etxea
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"Jendeari euskaraz egiteko ohitura `automatikokr sortzen ez zaion bitartean euskarak jai
du".

oinarrietatik berrindartzen hasi behar zela... eta
gainerako apaingailu eta adabakiak alperrikakoak izan zitezkeela iragartzen zuen.
Aurrekoak ez du esan nahi Altubek ez ziela
liburuei garrantzirik ematen. Ez, ezta gutxiagorik
ere, berak ere ekoizpen idatzi mardula utzi zigun
etan. Dena den, kritiko amorratua zen euskara
idatzian garbizalekeria nabaria eta batasunerako
gogorik eza erakusten zutenekin. Berea da ondoko lerroaldi hau, Euskaltzaindiara sartzeko hitzalditik aterata: "Gogoan euki daigun egi itzal
au: gaur eguneko giza-artu-emonetarako, batasunezko eta errtjaz adiskide bizi dan idatz-izkerarik euske ran aurkitzen ezpadogu, gura nai ez,
erdereetara joko do gula danok, utsune on betetzeko"
AEDk, ezpairik gabe, zuzen konektatzen du
Seberoren izpirituarekin. Orain dela hamar urtetik talde arrasatearrak daraman Ian hizkuntz
mintzatuaren garapenari egokitu zaio, batez ere.
Ez da, ez halajaina!, erronka makala, baina ez
dut uste gaur egun inork ukatuko duenik, Euskadiko gizarteari euskaraz egiteko ohitura "automatikoki" sortzen ez zaion bitartean euskarak jai
duena. Beraz, bide horni gero eta komentzimendu tinkoagoaz jarraitu behar zaio.
Iokin Zaitegik, berriz, marka guztiak hautsi
zituen euskara idatziari eta arrasatear idazleei
dagokienez. Ez dago Iokinek beste arreta eta
begirunerik euskara idatziari eskaini diona.
Berezko ekoizpenari itzulpengintzako lan ikaragarria gehitu behar zaio. "Ikastola Nagusia",
hots, Unibertsitatea zen Zaitegiren helburua.
Euskaldunok, goi mailako ikasketak burutu ahal

izateko, literatura unibertsalaren oinarrizko liburuak erabili beharko zituzten, euren hizkuntzan.
Jakina, xede hau ez doa Altuberenaren kontra,
Iokinek suposatu egiten baitzuen euskara gizarteko goi mailara iritsiko zela,... euskaldunok
askatasuna erdietsi ahala. Iokin Mozo xamarra
izan zen bizitza osoan...
"Arrezkero, euskeraz bakarrik idatzi nai
dugu, eusko-gogoaren barnemuinetarano eldu
gaitezen: azkatasunaren giltza galdu bai-dugu,
euskera galdu ezkero."
Iokinen hitzak ditugu aurrekoak, "Euzko
Gogoa" proiektuari ekin aurretik euskaldun
askorengana iritsitako "Asmoa" izeneko orritxo
batean. Eta asmoa errealitate bihurtu zuen.
"Orixe" zenak esan zuen bezala, Zaitegi euskal
hiztegian gailendu zen, beste mor baino gehiago.
Malgutasun eta aberastasuna eskaini nahi izan
zizkion euskarari eta ideia horrekin Ian egin
zuen, idazle bezala ezezik baita literatur eragile
legez ere.
Iokin Zaitegi, bizitza osoa herbestean eman
ondoren, Arrasatera itzuli zen 1972an eta, ene
ustez, inoiz jasandako dezepziorik haundienetakoa eraman zuen, herriak -herri soilak-euskara
oso proportzio txikian erabiltzen zuela konturatu
zenean. Toki onean zeuden berak amesturiko
"Ikastola Nagusia" eta euskara hutsezko gizartea! Hala eta guztiz ere, barrengrina indartsuagoa
omen herkideen axolagabetasunak sorturiko deslilura baino, idazteari berlotu zitzaion azken
arnasa eman arte.
Zaitegi eta Juan Arana "Loramendi" ikaskide izan ziren, herriko udal ikastetxean. Urte
»
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"AEDk historia erreibindikakor baten lekukoa hartu zuen orain dela hamar urte".

berean, 1920an, atera ziren biak Arrasatetik,
"Loramendi" kaputxinoen komentura Altsasura
eta Iokin josulagunengana, Durangon. Ez zuten
berriro elkar ikusiko. Bedotiako "Mendibitzu"
baserriko fraidegaiak laster erakutsi zuen noraino hel zitekeen euskal parnasoko bideetatik.
Baina heriotzak moztu zuen olerkari gaztearen
bizitza-haria I 933an, Eusko Olertiaren III. Eguneko lehen sana irabazi eta urtebete eskasera.
1934an lortuko zuen Zaitegik ohore berdina, V.
Eguna irabaztean.
Eta hurrengo urtean, 1 935eko Ekainaren
2an, Bedoilan antolatu zen euskal olerkarien
festa "Loramendi"ren omenez, Arrasaten euskararen aldeko lanean an ziren talde eta partikularren laguntzaz. Bertako ekintzez aparte, kalean
beste batzuk ere izan ziren, hala nola Bedia Antzokian "Ehun Dukat" obra Oiartzungo talde
batek antzeztua.
Gero gerratea piztu zen. Eta zulo iluna izan
zen nagusi. Eta euskarak atzerapenik tragikoena
ezagutu zuen.
Urte zailak gertatu ziren gure hizkuntzarentzat. Baina, zoritxarrak ez direla betierekoak
berriz ere frogatuz, diktaduraren hormak zuiltzen
joan ziren poliki-poliki eta euskara bazela ahalegindu ziren azaltzen herriko zenbait lagun.
Horietako bat Bernabe Berezibar izan zen, zailtasun guztien gainetik euskarazko klaseak emateaz gain, Zeruko Argia astekarian noizean behin
here artikulu eta kronikak agertu zituena.
1960an, Arrasate Mondragon bilakatu zela
zazpigarren mendeurrena betetzean, Udalak
ospakizun egitarau zabal bat iragarri zuen eta
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Maiatzaren 22rako, On Manuel Lekuona euskaltzainak "El incendio de 1448" hitzaldia
eskaini zuen "en vascuence".
Ahalegin solteak, dena den, gutxiegi ziren
urtetako atzerapena gainditzeko. Bestalde, inmigrazio gogor baten ondorioak jasaten an zen
Arrasate. Industri garapen azkarrak herriko bizimodu eta estibaren aldakuntzak ekarri zituen.
Kooperatibismoa errealitate indartsua zen eta lan
izpiritu berri bati irekitzen zizkion ateak.
Baina euskararen kurpila astunegia ei zen
eta nekez higi zezaketen, horren ahaleginetan su
eta gar an zirenek. I963ko Kooperatibetako Batzar Nagusian euskararentzat dirulaguntzarik
izango ote zen galdetu zenean, "leizeetako gizonaren garaietara itzultzeko asmorik eza" agertu
zitzaion galdegileari lehendakaritza-mahaitik.
Euskaltzale anonimo bezain sutsu halen
esfortzua, ordea, ez zen alperrikakoa gertatu.
Horrela, gure herrian bizpahiru urtez izan ziren
Euskal Jaiak haietako batean, 1966an oker ez
bagaude, antolatzaileek gonbidatua Rikardo
Arregi euskaltzale eta pentsalari andoindarra etorri zen, "Euskalduna industrializatutako gizartean" gaiaz aritzeko. Gurea zinemako entzuleen
artean eserita zeuden kooperatibista gol kargodun batzuek gogoz txalotu zituzten hizlariaren
hitzak, euskaldun eta hiritar aurrerakoi konzeptuen arteko sinbiosia ez zela hain utopikoa ikusita.
AEDk historia erreibindikakor baten lekukoa hartu zuen orain dela hamar urte. Bidea luze
eta oztopoz betea du oraindik. Ez etsi.
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Jazten,

AEDri buruzko pertzepzioa
arrasatearren artean
Errukane Aperribai
rrasateko biztanlegoak AED elkartea
zenbateraino ezagutzen duen jakin
nahian, 1992ko azaroan eman zaio hasiera ikerketa honi. Helburu nagusi honen baitan
beste helburu garrantzitsu bat ere badu lan
honek, hau da, jakitea zein iritzi daukan Arrasateko jendeak elkarte honen lanari eta bere helburuen lorpenari buruz.
Informazio guzti hau lortu ahal izateko lehenik eta behin gure helburuak zehaztu ditugu, hau
da, ezagupen maila hau neurtu ahal izateko hainbat puntu jarri dira aztergai. Aide batetik, AED
zenbatek ezagutzen duen, gutxienez entzunez,
jakin nahi izan da. Bestalde elkarte honen helburuak ezagunak diren edo ez, eta elkartea ezagutzen dutenen artean zein iritzi duten elkartearen
helburu hauen eskurapenari buruz. Aztertu beharreko beste puntu bat, Arrasateko biztanlegoak,
AEDk antolaturiko ekintzen berri baduen jakitea
da, eta halaber, hauen berri izateko nora jo duten
edo nora joko duten noizbait parte hartu nahi
badute. Ea beste erakunde edo elkarteren batekin
erlazionatzen duten ere jakin nahi izan da, hau
da, elkarte independientetzat duten edo beste
talde bati lotua ikusten duten. Eta azkenik, Arrasateko herriak zein kalifikazio emango dion
elkarte honen lanari jarri nahi izan da aztergai,
ondo ikusia dagoen edo ez jakiteko.
Helburu hauek lortzeko jarritako puntu edo
helburu zehatz hauen arabera diseinatu dira
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inkesta eta galderak.
Informazio guzti hau lortzeko erabilitako
metodoa elkarrizketa pertsonal-egituratua izan
da. Hau da galderak aurrez aurre egin zaizkie
inkestatuei aurretiaz prestaturiko inkesta batekin.
Inkesta guzti hauek kalean egin dira; hau da,
inkestatzaileak kalera atera gara inkestatuak
bilatzera.
Gure publiko objetiboa mugatzerakoan 12
urtetik gorako edozein arrasatear izan daitekeela
inkestatua erabaki da.
Inkesta diseinatu ondoren, inkesta pilotoak
egin dira inkesta ongi dagoen ikusteko ( galderak
ulergarriak diren, galderaren bat gaizki planteatua dagoen...), galdera irekiak itxi ahal izateko
eta lagin-errorea eta fidagarritasun-indizearen
arabera zenbat inkesta egin behar diren jakiteko.
Inkesta piloto hauen ondorioz galdera batzuk
eraldatu egin behar izan dira; irekiak zeuden galderak ez dira itxi, beraiek emaniko informazioa
oso aberatsa delako eta %95eko fidagarritasun-indizea eta Otik 10era bitarteko eskalan 0,5 puntuko lagin-errore bat ematea erabaki dugu.
Lagina zenbatekoa izan behar den jakin
ondoren, zorizko metodo-geruzatuaren arabera,
banaketa-proportzionalaren formula erabilita
aukeratu da gure lagina. Populaketa geruzatu
ahal izateko hainbat aldagai izan dira kontuan:
distritoa, adina eta sexua. Aldagai hauek kontuan
izanik banaketa proportzional bat egin da.Guzti

Jaztendo
hau prest izan dugunean kanpo-lana egitera atera
gara bederatzi inkestatzaile, guztiak ere guztiz
borondatezko Ian bat eginez.
Inkesta guzti hauek depuratu, kodetu eta
tabulatu ondoren, grafikak egin dira, eta azkenik
ondorioak atera. Inkestatuetariko %48,7a euskal
hiztunak dira eta %51,3a erdaldunak. %51,9a
emakumezkoak dira eta %48,1a gizonezkoak.
Atera den ondoriorik garrantzitsuenetariko
bat da, 12 urtetik gorako arrasatearron %64,3ak
ezagutzen duela AED elkartea. Baina grafikan
ikus dezakegunez, diferentzia handia dago euskaldun eta erdaldunen artean. Inkestaturiko euskaldungoaren gehiengoak AED ezagutzen duela
dio eta erdaldunen artean, ordea, erdia baino gutxiago da elkarte hau ezagutzen duena. Bestalde,
adinen arabera eginiko konparaketa batean garbi
gelditu da 45 urtetik beherakoak direla AED
gehien ezagutzen dutenak. Beraz AED gehien
ezagutzen duenaren perfil bat eginez gero, 45
urtetik beherako euskal hiztunak direla esan daiteke.

badago beste %18,2 bat euskararen ezagupenaz
edo irakaskuntzaz lotzen dutenak, hauetako
gehiengoa erdaldunak dira. Datu honen arrazoia
zera izan daiteke: erdaldunek beraien umeak
AEDk antolaturiko udalekuetara bidaltzen dituzte hauek euskaraz hitz egin dezaten eta horrela
euskara ikas dezaten. Azkenik galdera honetatik
ateratako beste datu bat ezjakintasuna izan da.
Hau da, elkarte hau ezagutzen dutenetatik
%14,3ak ez daki zeintzuk diren bere helburuak
eta honetan ez dago diferentziarik euskaldun eta
erdaldunen artean.
2. Grafikoa

Zeintzuk dira zure ustez AEDren
helbururik garrantzitsuenak?
% 100
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1. Grafikoa
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A: Euskararen sustapena orohar.
B:AEDren ekintza konkreturen bat.
D:Euskararen irakaskuntzaz eta ezagupenaz btu.
E: Ez daki
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Helburu hauen lorpenari buruzko iritziak
galdetzerakoan, helburuak aurrera doazela diote
AED ezagutzen duten arrasatearren %39,4ak.
Baina erantzun hau eman dutenen gehiengoa
erdaldunak izan dira. Erantzunen analisia txiki
bat egin ondoren esan dezakegu gehien aipatua
izan den erantzun hau, nahiko nagia izan daitekeela, hau da, garbi ikusten ez duenaren erantzuna. Dena den esan daiteke ez dela oso erraza
helburuak lortzen an diren edo ez jakitea. Beste
%29,3ak herrian euskararen aldeko mugimendu
handiagoa ikusten dela dio, erantzun hau eman
dutenen gehiengoa euskalduna delarik. Emandako beste erantzun esanguratsu bat ez dakitela
diotenek emandakoa da, hauek %22,2a izan dira,
eta euskaldun eta erdaldunen artean diferentzia
handirik ez da izan horretan ere.
AEDk antolaturiko ekintzak ere aski ezagunak direla esan dezakegu; AED ezagutzen dutenetatik %60,3ak dio ekintzen berri baduela. Bestalde, ekintza txalogarrienak haurrekin zein gazteekin zerikusia dutenak direla diote ekintzak
ezagutzen dituztenek.
Ekintzaren batean hutsegiten duen galdetze-

% 20
% 10
°/0 0

BAI

EZ

Euskaldunak I Erdaldunak

Esan beharra dago, halaber, 6 urtetik 12
urtera bitarteko gaztetxoak ez direla inkestatu
eta hauen artean oso ezaguna dela elkarte hau
"Udaleku Irekiak" direla eta. Hauek ez inkestatzearen arrazoia hau izan da: galderak ez dira
guztiz ulergarriak adin honetako haurrentzako.
Bestalde, AED ezagutzen dutela diotenei,
elkarte honen helburuak zeintzuk diren galdetzerakoan, gehiengoak, orohar, euskararen sustapenarekin erlazionatu du. Gehiengo hau AED ezagutzen dutenen %64,7a izan da. Datu honetatik
ondorio guztiz baikorra atera dezakegu, hau da,
arrasatearron %64,3ak AED ezagutzeaz gain
hauetako gehiengoak nahiko ongi ezagutzen ditu
bere helburuak. AED ezagutzen dutenen artean
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Jaztems
3. Grafikoa

Elkartearen helburuei buruz zein iritzi daukazu?
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A: Herrian euskararen aldeko mugimendu handiago bat ikusten da.
B: Beste elkarte batzuetan eta Ian giroan ere euskara gehiago erabiltzen da.
D:Aurrera doaz helburuak.
E: Ezer gutxi lortu da.
E: Ez da ezer lortu.
Ez daki.

Euskaldunak
Erdaldunak

G:

izanik, horregatik balitekeela ezagunenak izatea
eta ondorioz aipatuenak.
Dena den, ekintza batzuk ezagunak diren

4. Grafikoa
Zein ekintza da zure ustez txalogarriena?
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A: Ekintza guztiak orokorrean.
B: Haurrekin zein gazteekin zerikusia duten iharduerak.
D: Hitzaldi I lkastaroak.
E: Ez daki.
Beste batzuk.
D
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A: Ez daki ¡non hutsegiten duen.
B: Ez du hutsegiterik.
D:Antolaturiko ekintzen kriterio puntualak.
E: Beste batzuk.

rakoan gehiengoak ez dakiela non huts egiten
duen, edo ez duela inon huts egiten esaten du.
Bi galdera hauek aztertzerakoan, pentsatu
dugu balitekeela jendeak umeentzako zein gazteentzako eginiko ekintzez aritzea, benetan ezagutzen duen ekintza bakarra delako, zeren ustezko huts egiteez galdetzean ez du ekintza konkreturik aipatu. Honekin ez dugu esan nahi hauek
ez direnik ekintzarik txalogarrienak, baina halaber esan dezakegu hauek ekintzarik masiboenak

arren, ezagutzen dituztenen erdiak ere ez du
ekintzetan parte hartu. Baina datu hau ez dugu
uste berdina izango litzatekeenik gure unibertso
moduan arrasatear guztiak hartu izan bagenitu,
adin limiterik jarri gabe; izan ere, umeentzako
antolaturiko ekintzetan jende askok hartzen
baitu parte.
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"AEDren lanari emaniko notaren bataz bestekoa 7,91 izateak ondo ikusita dagoela esan nahi
du, jendeak iritzi ona daukala".

Aztergai jarri den beste puntu bat eta gure
helburuak nortzuk diren esaterakoan aipatu
duguna, ea beste erakunde edo elkarteren batekin erlazionatzen duten izan da. Honetarako galdera zuzen-zuzen bat egin genuen: "Beste erakunde edo elkarteren batekin lotzen al duzu
AED?". Galdera honi baiezkoa eman diotenak
AED ezagutzen dutenen %27a izan da bakarrik.
Beraz esan dezakegu, orokorrean, talde independientetzat duela jendeak AED.
Baietza eman dutenei zeinekin lotzen duen

zionatzen du. Beste laurden batek AEK-rekin
erlazionatzen du eta besteek lkastola, Udaletxe
edo Skautekin.
Beraz esan dezakegu, beste elkarte edo erakunderen batekin erlazionatzekotan, euskararen
munduan dagoen talderen batekin lotzen duela
eta ez beste motaren bateko erakunde edo elkarteekin.
Azkenik, eta inkestari bukaera emateko,
elkarte honen lanari, zerotik hamarrera zein kalifikazio ematen dion galdetu diogu inkestatuari,
ongi ikusia dagoen edo ez jakiteko, hau da iritzi

6. Grafikoa

7. Grafikoa

Beste erakunde edo elkarteren bate kin
lotzen duzu AED?

Zein elkarte edo erakunderekin lotzen duzu AED?
% 100

% 100

/090

0

% 90

% 80

% 80

% 70

% 70

%63.6

/0 60

0

% 60
% 50

% 40

%40
% 30

%55,6

% 50

% 30

% 27,3

% 25,9

% 20

% 20

%7,4 % 7,4

% 10

%9,1

% 10

'703,7

%0

%0

BAI

EZ

A

EZ DAK1

BDEF

A:ARKO edo bere produkturen batekin.
B:AEDrekin.
D:lkastolarekin.
E:Udaletxearekin.
F: Skaut-ekin.

galdetu diogu. Hauetako erdia baino gehiagok
ARK° (Arrasate Komunikabideak) edota bere
produkturen batekin (Arrasate Press, ATB) erla-
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,Jaztendfs
gehiago animatzea izan daitekeela. Azken finean
AED bere helburua lortzen an dela esan daiteke.
Ekintzak ere helburuak bezala aski ezagunak direla esan dezakegu. Baina ume zein gazte-

"Erdaldun helduek AED oso
gutxi ezagutzen dute. Bertara
erakartzeko bideetan
sakondu egin behar da"

ona duten edo ez. AED ezagutzen dutenek 5etik
gorako kakifikazioa eman diote. Horrela datu
nabarmenenak %28,3ak eman duen 8a, %19,2ak
eman duen 7a eta %16,1ak emandako 10a direla
esan daiteke. Eta guk, gure aldetik, froga gisa,
nota guzti hauen media atera dugu, batez ere
kuriositateak jota eta esan dezakegu bataz bestekoa 7,91 atera zaigula.

ONDORIO NAGUSIAK
AED elkartea aski ezaguna dela esan dezakegu eta batez ere jende gaztea dela ezagutzen
duena. Esan dezakegu datu hau oso positiboa
dela. Izan ere, jende honek elkartea ezagutzen
duenez, errazagoa baita bertara hurbiltzea eta
etorkizunean ideia berriak eta iniziatiba berriak
ematea. Honekin batera, beste sektore bat ere
badagoela ikusten dugu, erdaldun helduak, elkarte hau oso gutxi ezagutzen dutenak. Lan erraza
ez den arren bertara erakartzeko bideetan sakondu behar da.
Helburuei dagokienez, esan dezakegu,
hauek aski ezagunak direla. Hau da, AED ezagutzen duen gehiengoak ongi daki zer den elkarte hau. Horrela esan dezakegu, AEDk oso kanpaina ona egin duela herrian bere helburuak ezagutarazteko baina badagoela sektore bat oraindik
ere ez duena ezagutzen eta beraiengana heltzeko
modua aurkitu beharko dela.
Oso balorazio positiboa egin dezakegu helburuen garapenari buruz. Badirudi jendeak
herria euskalduntzen an dela nabaritu duela edo
behintzat herrian euskal mugimendu nabaria
dagoela. Esan dezakegu honen ondorio bat jende
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ekin zerikusia duten ekintzak txalotuenak edo
ezagunenak izatea oso positiboa dela esan dezakegu. Azkenean, ezagunenak badira ere jendeak
komentatu egiten dituelako da eta komentatu
egiten baditu oihartzuna daukatelako da. Esan
dugun bezala positiboa da zeren honek esan nahi
baitu ume zein gazte askok hartzen duela parte
eta honekin umeen aisialdia euskaraz pasatzearen helburua bete egiten dela. Hau da, euskara
eskolako derrigorrezko asignatura edo ume eta
gurasoen arteko eztabaida-gai izatetik ongi
pasatzeko aukerak ematen dituen hizkuntza bat
izatera pasatzen da. Horrela, bizitzan dituen
funtzioak, gehitu egiten dira eta gauza negatibo
izatetik positibo izatera pasatzen da.
Bestalde, AED beste erakunde edo elkarteren batekin ez erlazionatzea ere esan daiteke
positiboa dela, eta are positiboagoa erlazionatzen
dutenen erdiak ARK° edo eta bere produkturen
batekin lotzea. Izan ere politikak horrenbesterainoko garrantzia duen herri batean horrelako
elkarte bat edozein talde politikorekin erlazionatzea oso erraza delako. Azken finean eta AEDk
garbi utzi duen bezala euskararen aldeko borroka
honetan denok elkarrekin joan behar dugu eta
kasu honetan ez da AED barruan dagoen ideia
bat bakarrik baizik eta herrian garbi ikusten den
ideia bat da.
Ondorio guzti hauei bukaera emateko elkarte honen lanari emaniko notaren bataz bestekoa
7,91 izateak oso ongi ikusita dagoela esan nahi
du, jendeak iritzi ona daukala.
Azken ondorio gisa esan daiteke AEDk
orainarte eramaniko bidea oso ona izan dela,
poliki-poliki eta lan ugarirekin bere helburuak
betetzen an dela. Herri mailan inplikatua dagoen
jende ugari dagoela ere esan daiteke eta zuzenean ezer egiten ez duen jende ugari badago ere,
jendeak ezagutu egiten du eta oso positiboki
ikusten du elkartea. Ondorioz, jende hau erakartzea ez da horren zaila.

Jazteaw

AEDren iraganaz eta geroaz mintzo
Xabier Letona
Orain arte AEDren lehendakari izan direnen
bizipenak eta pentsamenduak bildu gura
izan dira datozen orriotan. Lehen lehendakariaren agurra, Txomin Otamendirena,
elkarrizketaren aurretik duzu irakurgai.

Hurrengo hi lehendakariekin, berriz, Jexus
Garmendia eta Joxe Mari Mujikarekin,
berriketaldi mamitsua izan eta hara hor
haiek bizi izandako eta bizi nahi izango
lituzketenen berri.

A

rratsaldeon hemen
bildu zareten guztioi.
Lehendabizi nire esker
ona azaldu nahi nizueke antolatzaileoi nitaz gogoratu zaretelako eta ospakizun honetan
parte hartzeko aukera eman
didazuelako. Benetan hunkigarria da niretzat gaur hemen
egotea.
Zerbait esateko gonbite
egin didate antolatzaileek, eta
une hau aprobetxatu nahiko
nuke Arrasate eta arrasatearrak
goraipatzeko.
Herri honek badu zerbait
berezia, badu ahalmena eta
kemena ekintza berriak martxan jartzeko eta baita ere
konstantzia etsi gabe lanean
jarraitzeko hasitako ekintzak
burutu arte.
Historian zehar horrela
izan da; Arrasatek berez ez
baitu aparteko aberastasunik
eta iritsi den mailara iristeko
premiazkoak izan ditu lehen
aipaturiko baloreak eta batipat
biharrean izandako konstan-

Txomin Otamendi.

tzia. Horietan oinarritu da
Arrasateren garapen edo desarroiloa. Trilogia honen azken
urteotako fruitu adierazgarrienak hauexek dira: FAGOR,
Lankide Aurrezkia, Lagun Aro,
Eskola Politeknikoa, Ikerlan;
A.E.D. ere hor kokatu behar
da, herri hau euskaldun izan
zedin sortu genuen erakundea
da, eta Arrasatek hamar urteotan izan duen euskalduntzeprozesoan izan du bere eragina.
Beste gogoeta bat ere azaldu nahi nuke eta bera zera da,
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Arrasatek etorkinekin izan
duen harrera ona eta hauek,
etorkinek, Arrasaten izan duten
eragina. Lehen aipatutako
ekintzetan kanpotarrek legamia
edo lebaduraren egitekoa bete
dute. Exenplu gisa gogoratuko
ditut,
• On Jose Maria Arizmendiarrieta kooperatibetan
• Mike! Lasa Ikastokekin
• Rutina eta Maki A.E.D.n
• Bittori eta Martin euskararen irakaskuntzan
Berriro eta bukatzeko nere
esker ona arrasatear guztioi.
Nik zor handia diot herri honi,
hementxe ikasi bainuen probetxuzko langile izaten gizartean.
Hemen urte ederrak igaro
nituen, hogei hain zuzen ere,
eta gaur Arrasatetik at bizi naiz
baina arrasatear artean pakean
eta zoriontsu.
Agur bero bat arrasatear
guztiei, eskerrikasko.
93 - 9 - 15ean irakurria
Txomin Otamendi

ast

•

-:Jaztendfs

"Arrasatek etorkinekin harrera ona izan du, eta etorkinek Arrasaten eragin handia izan dute".

AZTEN. Zein da AEDren zeregina?
JESUS GARMENDIA. Haurren %95 euskal ereduetan diharduen herri batean, Arrasaten alegia, AED moduko elkarte batek
euskara kalera ateratzen saiatu behar du. Horretarako herriko euskal indarrak bildu egin behar
ditu, erreferentzia-gune trinko IZATEA lortuz.
Hortik aurrerako bidea, kolektiboak berak markatuko dio bere buruari. Euskaldungoa bildu eta
kontzientzia eman behar zaio, gero berak topatuko ditu bere bideak euskara indartzeko.
JOSE MARI MUJIKA. Sorrerako arrazoiei buruz nik daukadan sentimentua zera da,
euskaldunok, denboraren bilakaeran, ezintasuna
eta hutsune baten barruan gertatu garela. Ezintasun horren aurrean, erreakzioak eragin du zerbait
eratzea. Honela uler genezake, adibidez, hasieratik bertatik bazkide-kopuru handia elkartera
biltzea. Egin behar bateaz konturatzen zen eta
hortik sortzen dira errealitate horni erantzuteko
eratutako zerbitzu guztiak: haurren ekintzak,
gazteei erantzun beharra, komunikabideak... Hor
kokatzen da guztia. Beste misterio handi batik,
defentsa-mekanismo bat moduan sortu zen AED
eta hortik aurrera gainerako guztia. Ez dut uste
hasieran arrazionala zenik erabat, sentimenduzkoa baizik.

J

Bete beharreko funtzioen arabera,
badaude aipatzen diren hi esparru, bata kul-
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tur eskaintza zabaltzera zuzendu beharrekoa
eta bestea akuilu izatarena, nola ikusten dituzue hi funtzio hauen arteko lotura?
J.M. M. Garbi dago, ezinbestekoa da akuilu
edo sentsibilizazio- !an horrekin jarraitzea, baina
egia da egiten diren ekintzetan, masiboak diren
neurrian, hori bera akuilua dela. Bi elementuak
askotan banatzen ditugu, akaso intelektualki egin
daitekeena delako, baina praktikan, jakin nahi
nuke nik komunikatu asko egunkarian jartzeak
edo kartel asko paretetan jartzeak, gazte mobidak egiten dituen ekintzek baino eragin gehiago
daukaten. Nola heltzen gara gehiago gainerako
euskaldungora?

Nola bilakatu dira hi kontzeptu horiek
AEDren abiadan?
J.M.M. Nik uste dut AEDk here historian hi
kontzeptu horiek zaindu egin dituela eta gaur
egun ere zaintzen dituela. Publizitateak, prentsak, alderdi politikoen jardueran euskarak duen
lekuaren jarraipena egiten dugu eta hori akuilu
izatea da, nahiz publikora gutxi agertu.
J.G. AEDk here historian bizi izan duen
unearen arabera aide bat edo bestea gehiago
azpimarratu duela uste dut. Hasieran herriko
agintariek, nahiz eta euskaldunak izan, ez dut
esango kontra zeudenik baina bazuten holako
mesfidantza bat. Orduan, uste dut AEDk garai
hartan gehiago garatu zuela aide erreibindikati-

,jaztei&
"Gaur egun alderdi politiko
guztiak konturatu dira
AEDren helburuak
euskararen aide dagoen
edozein politikak beregana
ditzakeela"
JEXUS TARA 'NDIA
bo-salatzaile hon. Gaur egun udaletxeak aldatu
egin du, udaletxeak bereganatu egin du AEDren
ekintza eta AED bete-betean sartu da hortxe.
Akuilu-lana egiten ere jarraitu egin du baina jendearen aurrean ekintza kulturalak gain hartu dio
besteari. AED herriak bizi duen egoerara egokitu
da.
J.M.M. Ni ados nago. mor ez baldin bazara
eta aintzat hartzen ez bazaituzte, norbait bazarela adierazi behar duzu. Hod erreakzio normala
da. Baina guk biekin jarraitzen dugu aurrera.
Adibidez, Arrasate Telebistaren ideia sortu zenean, guk badakigu udaletxeko hainbat politiko
euskara hutsean izan behar zela konbentzitzen
egin behar izan genuen ahalegina. Holakoak ez
dira prentsan eta horrelakoetan azaltzen, baina
horiek ere sentsibilizazio-lanaren ondoriotzat
joko nituzke.

Jexus Garmendia.

Norberaren nortasuna salbu ikusten
denean, egon liteke akaso udal instituzioen
aldetiko apurka-apurka irenste prozesu arriskurik?
J.M.M. Arrisku bat beti dago baina
AEDren barruan uste dut mundu guztiak pentsatzen duela instituzioek bakarrik ezin dutela
AEDren lana, euskalduntze-lana, aurrera eraman. lzugarrizko zeregina dago, eta administrazioak badu zereginik, baina guzti hori egitea
zaila da euskaldunon borondateak elkarteetan
egituratzen ez badira. Euskara kalera helduko da
bere aldeko mugimendu bat martxan badago.
Baina irenste prozesu horn i dagokionez, ez dot
uste gaur egun arriskurik dagoenik.
J.G. Herri mailan baino beste maila batzuetan ikusten dut arrisku hod. Herri mailan, hori
aitortu egin behar da, azken urteotan AEDk udaletxearen apoio izugarria izan du. Hor eredugarri den uztartzea izan da. Horrez gain, AED
potoloa bihurtzen an da eta udal mailako lagun-

tzez gain beste batzuk ere bilatu behar ditu, instituzio autonomoetakoak alegia, eta hor ere elkarlanean aritzen jakin behar dugu. Baina egon daiteke arrisku bat, euskal agintariek doten euskalgintza-politika horrekin gehiegi identifikatzeko
arriskua.
J.M.M. Alderdi politikoen ikuspuntutik ikusiz gero, alderdi politiko bat boterea lortzeko
sortua da, eta eragina izan dezakeen guztia kontrolatu nahi du. Instituzioetatik baino gehiago
kontrolatzeko beharra alderdietatik dator. Arrisku hori hor dago, baina honekin batera aitortu
behar dot Arrasaten gaurkoz alderdien errespetu
osoa dagoela. Une honetan Arrasaten ez dot
arrisku hori ikusten.
J.G. Hemengo administrazioak herrietako
erakundeak indartu nahi ditu baina ezer gutxi
egiten du nazio mailan an direnekin elkarlanean
jarduteko. Tranpa txiki batean erortzen an gara,
herrietako mugimenduak indartzen eta nazio
mailako arazoetatik urruntzen eta hor AEDrentzat nolabaiteko hipoteka bat egon daiteke.
Baina akaso Jaurlaritzak herriekiko izan
duen apurkako hurbiltasunak lagun dezake
nazio mailako beste erakunde batzuekiko
hurbilketan, edo?
J.G. Borondate ona baldin badago bai, baina
ez dut uste borondate hori Jaurlaritzak bultzatuko duenik. Hemen garbi dago arazo batzuk
nazionalak direla, eta go horietatik kanpo geratu
gara askotan.
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Berriro zuen lehendakaritzaren hastape-

-MBA

'Jaztendts

"Nire betiko ardura
nagusiena AEDri azpiegitura
eskaintzea izan da, bi
norabidetan gain era, bata
diru-iturriak eta bestea
lokalak"
jOXE MARI MUJIKA

egin. Horrez gain, AEDren irudia gordetzea ere
lehentasunetakoa izan dut, bestela hemen laster
erortzen dira irudiak... baita burdi handiak izanda ere. Niri, pentsatzeko baino, egiteko garaia
egokitu zait.

Joxe Mari Mujika.

netara itzuliz, zeintzuk izan ziren zuen lehentasunak?
J.G. Nik bere sorreratik txalotu nuen AED,
eta lagundu ere bai integratzailea iruditzen zitzaidalako, alderdi politikoen artean, euskaldunak-erdaldunak arazoaren aurrean... Lehendakaritza proposamena luzatu zidatenean, zergatik
hartu nuen? Ezetz esateko argumento sendorik
aurkitu ez nuelako; AED sortu eta une t'erdira
izendatu ninduten lehendakari, ordurako elkartea
erabat finkatu zegoen, eta indartsu, nortasun
aldetik. Bere ildo ideologiko eta pragmatikoa
laster aurkitu zituen baina azpiegitura fisiko eta
organiko ahula zuen. Lokalik ez geneukan, bazkide kopuru garrantzitsua zegoen eta liberatu bat
egun erdiz ere bai; orduko lan garrantzitsuena,
beraz, lokala lortzea zen. Hau errezago lortu
izango genukeen guztien laguntza izan bagenu.
Baina zenbaitzuk ez zuten argi ikusten, eta han
aritu ginen guretzat gustokoak ez ziren borroketan. Gero etorri ziren, nire azken urtean, Jose
Mariren garaian gauzatu diren proiektuak, Arrasate Press eta udalekuak.
J.M.M. Bere jaiotzatik, AED euskaldunentzat beharrezkoa zen zerbaitzat jo izan dut; nire
eta neure antzekoen elkartetzat jo izan dut.
Lehenbizi Kanpo Harremanen taldean nengoen,
gero zuzendaritza taldean eta, azkenik, lehendakaritza proposatu zidaten. Ez dago beste misteriorik. Nire betiko ardura nagusiena AEDri
azpiegitura eskaintzea izan da, bi norabidetan
gainera, bata diru-iturriak eta bestea lokalak. Lan
egin nahi duenak eduki dezala non eta zerekin
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Gazteria kenduta, ez al dago bazkideen
arteko moteltze txiki bat?
J.M.M. Jendea lanean egongo bada, zerekin
eduki behar du eta izugarri zaila da `zerekin
hori' asmatzea. Jubilatuentzako zeregina asmatzeko kapaz bagina, seguru asko jendea lanean
edukiko genuke. Nik ez nuke gehiegi esango
bazkidegoa pasibo dagoenik, herri hau dago, oro
har, pasibo. Zuzendaritza Batzorde bati dagokio
lana topatu, egituratu eta jendea lanean jartzea.
Ez dut sinisten lanerako jenderik ez dagoenik.
Gazteekin hori gertatu da, ekintza erakargarri
batzuk topatu dituzte eta an dira piskanaka euren
martxa antolatzen.
J.G. Gazteena da herrian gehien nabarmentzen dena eta helduekin ere politika berbera eraman beharko genuke. Kanpora begira, gazteen
ekintzen gorakada izugarria ikusi da eta helduenak bere martxan jarraitzen du. Horrek desproportzio bat ekarri du eta jende heldua AEDtik
aldentzen an den inpresioa zabaltzen da.
J.M.M. Irudi aldetik akaso bai, baina duela
hi urte egin genuen mintegian, hausnarketaren
ondorio nagusienetakoa gazte jende gutxi geneukala izan zen. Gaur mintegi bat egingo bagenu,
'gazteak absorbituta gaude' esango genuke. Ez
da horrenbesterako ere. Nahiz eta horrenbeste ez
ikusi, inoiz baino jende heldu gehiago an dela
uste dut.
Azter dezagun apur bat AEDk instituzioekiko duen harremana.
J.M.M. Nik derrigorrezkoa ikusten dut
AED eta AED bezelako elkarteak autonomikoki

„Jazten

,

AEDri buruz ez dut ikusten arriskurik, ARKOrekin gehiago, administrazioarentzat ARKO erakargarriagoa delako. Hala ere, oraingoz ez dago
eraso edo antzekorik.
J.G. Nik somatu nuen presioa garai batean.
Batzuetan ez dakit udaletxeko Euskara Batzorde
edo teknikarien aldetik AEDri protagonismoa
kentzeko ahaleginik ez dagoen, izkutuko konpetentzia antzerako bat -edo: argi eduki behar dugu
bakoitzari zer dagokion. Hemen euskalgintzaren
lidergoa AEDk izan behar du eta udaletxeak,
elkarlanean, babestu, apoiatu eta abar egin behar
du. Zentzu horretan pentsatzen dut udaletxeak
konpetentzien banaketa hori batzuetan ez daukala oso garbi.
J.M.M. Nik erakundetik erakundera egon
beharreko harremanez hitzegin dut, gero beste
gauza bat da zein pertsona dagoen batean zein
bestean. Adibidez, Arrasate eta euskararaen egoeran i buruz atera den azken bideoa ikusiz gero,
udaletxean nahiko zentratuta dago. Horrek ez dio
autoritaterik kentzen baina gauzaren batzuk
ahaztu egiten ditu akaso. Nik argi ikusten dut
herri-mailan AED udaletxea baino askoz ere
integratzaileagoa dela.
J.G. Bai, argi dago hasierako ez ulertzeak
gainditu egin direla dagoeneko. Gaur egun alderdi politiko guztiak konturatu dira AEDren helburuak euskararen aide 'dagoen edozein politikak
beregana ditzakeela. PSOEk berak ere argi
dauka AED zer den nahiz eta bere asmoak norabide horretan ez doazenez, ba... Alderdi politikoekin lankidetza modelikoa lortu da eta, bakoitza here tokian, horrela jarraitzea eskatuko nuke.
AEDk bere hasieratik eutsi dio gogor here apartidismoari, esan eta jardunetan, eta horren fruituak jasotzen an gara gaur egun.
J.M.M. Bai argi dago mamuen garaia argitu
dela. PSOEk berak jadanik AEDri onarpen hori
eman diola uste dut.

mugitzea. Nik ez dut sinisten, esate batera,
ARKO bat udaletxearen baitan. Jendeak ez luke
lanik egingo, jendeak `norentzako an gara lanean? galdetuko lioke bere buruari. Gure burua

"Behar dugun EuskaraPatronato horren helburua
euskara baldin bada, Udalak
gune bat eskaini behar du
eta parte hartzen
dutenek markatu beharko
dute ildoa”
JEXUS GARMENDIA

"Nik, oraingoz, egokiago
ikusten dut aholkularitzabatzorde edo plataforma bat,
esaterako hiru hilabetez
behin bilduko litzatekeena
aholkuak emateko,
hausnarketarako..."
JOXE MARI MUJII
konbentzitu behar dugu lehenbizi eta gero gainerakoena: autonomiarik gabe etorkizunik ez da
posible. Udaletxeko zerbitzua baldin bada, udaletxekoa da. Punto. Niri ez zait erakargarria egiten han esfortzu bat egitea.

llamar urte hauetan sentitu izan duzue
autonomiaren aurkako eraso edo antzerakorik?
J.M.M. Nire garaian, hitzarmenak egiten
hasi ginenetik elkarrenganako errespetu osoa
eduki dugu eta gero ARKOrekin ere berdin.
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Non somatzen duzu PSOEren onartze
hon.
J.M.M. Ekintzetan batez ere. Lehenetakoa
ATBkoa izan zen, telebista hasi eta gero; gero
haurren ekintzak, ludoteka... Eurek pertsonalizatu egiten dute, baina hori onartzen dut, horrek
egoera salbatzen duelako, eta pertsona bat, azken
finean, ez da mundua.
Zeintzuk izan dira izan dituzuen zailtasunik handienak?
J.G. Instutuzioekiko mesfidantza giro hori
oso deserosoa izan zen, nahiz eta orduko udaletxeko agintariak abertzale eta euskaltzaleak izan.
Baina une haietan ez ginen konpondu. Honi izan
da zailtasunik handiena. AEDko lana, bestela,
atsegina izan da.
J.M.M. Niretzat, AEDk PSOErekin harremanak izateko eduki duen interesa eta komunikazio ezina. Bestela ez dut izan zailtasun handi-

,JaztervØ

"Jexusekin ados nago, AED ezin da erraidoia izan; ekintzak eta zerbitzuak bideratzen diren neurrian,
juridikoki ere autonomizatzera jo behar dute".

rik, ez bada une zehatz batzuetako arazo finantzieroa. Bestetik haur eta gazteen jardunean zorte
apur bat ere eduki dugula uste dut, oraindik ez
baitugu izan inoiz istripu larri edo horrelakorik.

behar erabat. Batera jokatzen jarraitzea komeni
da, elkarren berri jakinez, elkarrekin zenbait
jokabide markatuz, baina ez du bat izan behar.

Nondik nora jo behar du AEDk, elkarte
erraldoi, beste elkarte txikiago batzuen sortzaile...
J.G. AEDk beti izan behar du gutxienezko
azpiegitura batekin aurrera egin beharko lukeen
erakundea eta hortik abiatu sortzera, mamitzera,
hausnartzera. Baina inolaz ere ezin du gigantismorantzjo. Buruan daukadana liberatu bat da,
eta gero haurren inguruko ekintza guztiek autonomo funtzionatzera jo beharko lukete. Azpiegitura handitzen doan neurrian, diru iturriak ere
bai eta une zehatz batean ez dakit horrek erakundea ez ote duen gehiegi lotuko. Konstantino
enperadora heldu zenean eliza morroitzan erori
zen eta bere zentru profetikoa betirako galdu
zen.
J.M.M. Jesusekin ados nago, AED ezin da
erraldoia izan, ekintzak eta zerbitzuak bideratzen
diren neurrian, juridikoki ere autonomizatzera jo
behar dute. ARKO froga bat da, gazteak izan
daitezke, baita emakumeak ere eta haurren
ekintzetarako Txatxilipurdik badauka bere
zuzendaritza-taldea orain norabide horretan eragiten an dena. Filosofia hori hedatua dugu, besteak ez du zentzurik. Hala ere ez du sakabanatu
-
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Ikutu dezagun AED eta euskalgintzan
diharduten gainerako sujetoen arteko zeregina. AEDk izan behar du Arrasateko euskalgintzaren gidaritza eta koordinazioa ala,
AEDk garrantzi handia izanik, beste erakunde guztiekin batera beste erankunde handi
bateko partaide izan behar du.
J.M.M. Ez dakit hemendik lau urtetara nola
egongo garen, baina une honetan nahiz eta AED
handitu egin den eta eragina izan, oraindik ez
gara gauza handirik, oraingoz uste dut horrela
jarraitu behar dugula. Inoiz patronatoa planteatzen bada ikusi beharko da zeintzuk sartzen
diren, nola... Une honetan ez ditut ikusten AEDtik sortutako taldeak elkarren artean egituratu
gabe eta beste plataforma batean sartuta. Oraingoz AEDko taldeak sendotzea da lehena eta gero
ez diot arazorik ikusten patronatoari. Hala ere,
nork koordinatuko du hori, zein elkarte-mota
izango da... argitu beharreko galderarik bada.
J.G. Nik uste dut AEDk ezin dituela bere
baitan koordinatu herrian euskalgintzan diharduten aktore guztiak. Beste erakunde zabalagoa
behar da eta AED hor bat izango litzateke baina
bat hori oso berezia. AEDren helburu bakarra
euskara bultzatzea izango litzateke. Denei kon-

"Ni beste inork agintzen
duen egitura batean jartzeak

kezkatzen nau"
JOXE MARI MLJIKA

tuak eskatuko liekeen erakundea izango litzateke, udaletxetik hasi eta gainerako guztiei. Patronato horren ekimen administratiboa eta juridikoa
udalean egon beharko lukeela uste dut. Bestela
ez daukagu lotura organikorik ikastoleki,
HABErekin, AEKrekin...
J.M.M. Esaten baduzu erakunde horren promotorea udaletxea izan behar dela, nik une honetan ezetz esango nuke. Udaletxean aginduko
duenaren pentzudan ez du egon behar euskalgintzak.
J.G. Kontseilu edo erakunde horren politika
erabakiko dute here partaideek. Udaletxeak ez
du politikarik markatuko, marko bat eskaini baizik, eta horretara behartuta dago gainera.
J.M.M. Udaletxeak patronato horn i erabaki
mailan eta bere politika egiten uzten badio,
orduan agian funtziona dezake.
J.G. Patronato horren helburua euskara ha!din bada, gune bat eskaini eta parte hartzen dutenek beraiek markatu beharko dute ildoa. AEDk
udaletxeari esijitu egin beharko lioke marko
egoki bat eman diezaion berea duen eginkizunari. Guztion topagune bat behar dugu eta nik uste
dut AEDk bultza dezakeela hon.
J.M.M. Nik, oraingoz, egokiago ikusten dut
aholkularitza-batzorde edo plataforma edo antzerako bat, esaterako hiru hilabetez behin edo bilduko litzatekeena aholkuak emateko, hausnarketarako... Horrek ez du inongo loturarik. Ni beste
inork agintzen duen egitura batean jartzeak kezkatzen nau... Aholkularitza erabiltzean ere kontuz, aholkularitza horrek norbaiti aholkua ematea
eskatzen du eta, gero hark martxan jar dezan...
Horregatik nahiago dut mahai edo antzerakoren
bat izan dadila, elkarrekin iritziak bateratzeko
eta zer egin daitekeen pentsatzeko.
J.G. Orduan ospa. AEDk ikusiko balu han
ez duela zereginik, aide. Horretarako askatasun
osoa dauka.
J.M.M. Kontua ez da erakundea uzteko
eskubidea izatea, eraginkortasuna izatea baizik
eta horretarako erakunde horren jarraipenaz
gain, helburu eta zereginak ere oso argi eduki
behar ditu, bestela alferrikakoa da.

goan izan duen eragina, edota ze harreman
mota izan duzue kolektibo horrekin...
J.M.M. Hon i argi daukagula uste dut, guk
lehentasuna euskaldungoari eman diogu, eta euskaldungo hori euskaraz jartzeari. Horren arabera,
erdaldungoa ere inguruan mantentzen saiatu gara
baina inoiz ez dugu planteatu haiengana bereziki heldu behar dugunik. Gero erdaldungo hori
zer den aztertzen sartuz gero, ikusi behar da
erdaldunak direla, baina, esate batera, galiziarrak, extremadurarrak eta andaluzak direla bereziki. Corazón de Encina (Arrasateko extremadurarren elkartea), Al Andalus (Andaluziarrena)
hor daude, galiziarrak ere bai, komunitate horiek
Arrasaten antolatuta daude, eta nik erdaldunak
definizioa baino nahiago dut katalanak, andaluzak, galiziarrak eta abar erabiltzea. Baina hori
beharbada ez da gure lan-eremu zuzena.
J.G. Nik uste dut AEDk, oraingoz, erdaldungoari eskaintzen diona B ereduko haurrei
eskaintzen diela, batez ere euren euskal jarduera
indartu eta sendotzeko aukera emanez. Erdaldungoarengana hurbiltzeko haurra da bitartekorik onena eta AED bide hori erabiltzen an dela
uste dut. Bestalde, erdal komunitateekin errespeto handia erakutsi dela uste dut, Corazón de
Encina eta abarrekin.
Gizartearen multzo bat gero eta gehiago
kontzientziatzen bada eta bestea ahaztu, ez da
posible bien arteko etena ere gero eta handiagoa izatea?
J.G. Ez, oinarria begetatiboki an delako
hutsune hori zokoratzen. Euskaldungoa eta beste
base hori -erdaldungoaren haurrak- an gara lan-

Nola baloratzen duzue AEDk erdaldun-
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Jazten,
"Euskal Herrian derrigor
behar da nazio-mailako
erakunde bat euskararen
aurkako erasoei aurre
egiteko. Gaur egun EHEk ez
du paper hori betetzen eta ez
da integratzailea"
JEXUS GARMENDIA

tzen gaur egun eta bide zuzenetik an garela uste
dut. Dena den, nik ikusten ez ditudan beste alor
batzuk ere egon litezke lantzeko.
J.M.M. Aurrerantzean bi eremu garrantzitsu
jorratu behar ditugula uste dut. Orain arte akaso
jaramon gehiegirik ez diegu egin baina abandonaturik ere ez ditugu utzi: enpresa mundua eta
irakaskuntza. Dena den, hor an gara, eta azkenean lantegi batean sortu da euskara areagotzeko batzorde bat, ofiziala, instituzionala. Hon i
garrantzitsua da oso, ez lortu lortu dugunagatik,
lor dezakegunagatik baizik. Baina, bai, hor
benetan mundu zaila daukagu... Eremu honetan,
adibidez, ahoz esan izan dut baina dagoeneko
idatziz esateko ere garaia bada: Euskal Herrian,
sortzen diren produktuetan, euskararen presentzia behartuko lukeen merkataritza- lege bat
beharko genuke. Bestela, jende askok justifikatzen du euskararen erabilera eza, "bai, hau La
Manchara doa, han ez dute ulertzen eta gainera
ez dute nahi..." eta horrelakoekin. Legez behartuz gero, jadanik ez legoke zergatik justifikatu
beharrik, legeak behartzen du eta kitto.
Bigarren eremua unibertsitate mailako irakaskuntza da, oraindik euskaldunagoa izan baitaiteke. Irakasle eskola, ETEO, UNED eta Eskola Politeknikoaz an naiz noski. Ikasle euskaldun
nahiko dagoela uste dut ikastetxe hauek irakaskuntza euskaraz eman dezaten. Haur hezkuntzan
an gara, Lehen hezkuntzan eta Hezkuntza ertainetan ere bai, baina etena datorren une bat heltzen da maila unibertsitarioan.
AEDren inguruan sortu den mugimendua
belaunaldi kementsu baten kontua da ala
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jarraipena ziurtatuta dago?
J.M.M. Ez dut kezka handirik AEDren
jarraipenari buruz, ja adin guztiak ikutzen ditugun garaian sartu gara eta jarraipena ziurtatuta
dagoela uste dut. Badakigu gazteen egoera pasokoa dela baina AEDk mugimendu hori egituratzen jakin behar du.
J.G. Ez dut uste etena gazteen aldetik etorriko denik, etortzekotan aurretik ibili izan garenon
aldetik ikusten dut. Une honetan etorkizuna ziurtatuta dagoela uste dut.
Ez al dago, beharbada, euforia gehiegi
azken hi urteetan -edo AEDren inguruan
sortu den gazte taldearekin.
J.M.M. Ez, AEDn batzuk egon litezke euforiko, baina AED bera, orokorrean, ez dut uste.
Une honetan euforiko daudenak gazteak eurak
izan daitezke.
J.G. Baina hori nondik datorren aztertuz
gero beharbada izan dezake loturarik Arrasateko
izaerarekin. Azkoitian, esaterako, nik ikusten dut
gazteak eliza edo bere inguruko mugimenduei
lotuago daudela, Arrasate laikoagoa da. Orduan
hemengo jende idealista edo lana egiteko gogoa
duen jendeak, gazteek, hor dute AED adibidez.
Hon ek ere azal dezake apur bat euforia hon.
-

Herriko leihatila utzi eta nazio mailakora
pasatuz, nola koordinatu izan da AED euskalgintzan eta aurrera hegira nola aurreikusten
da eremu hori?
J.G. Hasieran EKBrekin aritu ginen. Uste
genuen han egotea garrantzitsua zela baina
hasieran behintzat, nahi bai baina ez genuen
lortu elkarren arteko Ian jatorra. Euskal Herrian
Euskarazekin gutxiago oraindik. Gero uste dut
hobeto funtzionatu izan dela.
J.M.M. Gaur egun ez gaude EKBn, Debagunen gaude. Egia da hasieran AEDk espektati-
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"Elkarteei galdetzen badiezu `Zer behar duzu?', elkartea barrura begira dago, zilborrari
begira, ez du beste mailako erakundetze beharrik ikusten" (J.M.M.).

bak izan zituela EKBrekin baina denboran zehar
AEDk hasieratik jarritako bidea jarraitu du, hots
ekintzak eginez, eta EKB beste mundu batean
zebilela zirudien, koordinazio kezkekin eta abar..
Gure kezkei ez genien topatzen erantzunik
EKBn. Guk EKBn hainbat planteamentu azaldu
ditugu behin eta berriz, eta, beharbada, ez zaigu
jaramon gehiegirik egin.
Duela bi urte inguru egin zen EKBren Biltzar Nazionalean, guk Debagunetik txosten bat
aurkeztu genuen eta han geratu zen, ez zitzaigun
kasurik egin. Ez geunden egikera berdinean eta
orduan utzi egin genuen.
Non zeuden baina desberdintasunak?
J.M.M. Uste dut azken bizpahiru urteetan
euskara elkarteen filosofia ulertzen an dela.
Elkarteak ez dira sortu EKBren inguruan -ez
aurka ere, noski- baina beste era batera sortu
dira, eta hori da fenomenoa. Ezberdintasunak
non dauden, bada, egikera desberdinetan gaudela; gure arazoa eguneroko ekintza da, eta
EKBrena koordinazioa diotenez.

Orduan, komeni da herri mallan eta
maila nazionalean diharduten erakundeek
zelabaiteko harreman-gune amankomun bat
edukitzea? Eta une zehatz batzuetan herrietako elkarteen artean eraman daiteke nazio
mailako dinamikarik?
J.M.M. Honi zen guk txosten hartan esaten
genuena, zerbait egitekotan euskararen elkarteek
elkarrekin, bailarako federazio bat, edo nazio

mailako konfederazioa sortu beharko luketela...
eta gero gerokoak. Baina elkarteei galdetzen
badiezu "zer behar duzu?", elkartea barrura begira dago, zilborrari begira, ez du beste mailako
erakundetze beharrik ikusten.
J.G. Arrasaten AED sortu aurretik Euskal
Herrian Euskaraz (EHE) zegoen eta handik sortu
zen AED. Hura ideologizatu eta markatuegia
omen zegoen eta lehenengoa izan zen izena aldatzearena. Bestetik, Euskal Herrman derrigor behar
da nazio mailako erakunde bat, euskarak jasotzen
dituen milaka erasoren aurrean norbaitek ahotsa
altxatu behar duelako, besteak beste. Gaur egun
EHEk ez du paper hori betetzen eta ez da integratzailea. Ideologia batek gehiegi markatzen du.
EKBk, dakidanez, ez dakit egia noraino izango
den, nahi izan du irudi hori zabaltzea eta abar. Ez
dakit, EKBrekin ez naiz sartzen baina EHE berri
bat sortu behar dela uste dut, beste sigla batzuekin
bataiatu behar dela. AED eta bere gisako elkarteek beren esparru estutik irten eta egitura nazionaleko erakunde bat sortu beharko lukete; ez gubernamentala noski, eta alderdikeriak erabat baztertuko lituzkeena, AEDk baztertzen jakin izan duen
bezala. Zerbait falta zaigu eta uste dut datozen
ihardunaldietan gai hau aterako dela.
J.M.M. Bada, seguru asko AEDk ez du
jarriko mahai gainean.
J.G. AEDk ez baina beste norbaitek jarriko
du.
J.M.M. Gai honekin, beste batzuekin bezala, argi ibili beharko da. Kontutan izan oraindik
euskara-elkarteak ez daukagula nahiko indar
horrelako proiektu bat aurrera eramateko.
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Jaztems

Erabileraren gorabeherak
10 urteotan aztergai
Luis Fernandez

I

zenburu konkretua zuen gai batean inguruan ("Erabileraren areagotzea Arrasaten"), lau mahaikide bildu genituen artikulu hau egiteko. Jose Ramon Elorza, Ikerlanekoa, irakaskuntzarekin eta kooperatiben Ian
munduarekin aspalditik lotutuakoa; Miren
Arregi, Udal euskaltegiko irakaslea; Jose Felix
Diaz de Tuesta, udaleko euskara zerbitzuko
teknikaria, eta Juan Luis Arexola-Leiba,
AEDko liberatua. JAzTENen izenean azaltzen
diren galdera eta kometarioak elkarrizketa
bideratzen aritu ziren Julen Arexola-Leibarenak eta Luis Fernandez kazetariarenak dira.

Jaztetz— Duela 10-15 urte Arrasaten euskarak bizi zuen egoeraren erradiografia egingo
zenukete?
Jose Ramon Elorza— 1979-80ko egoera
eta handik 5 edo 6 urterako egoera guztiz diferenteak zirela uste dut. 80an edo zerbait lehenago bazegoen, enpresa mailan adibidez, konpromezua hartzeko asmo bat. Eta gertatu zen krisia
etorri zela 85ean, kooperatibetan an naiz, dena
ahaztuta zegoen, mor ez zen arduratzen.
Miren Arregi— Nik esango nuke 8 lean
kooperatibetan euskararen inguruan kontzientzia
indartsua zegoela. Asko egin zela, baina gero...
Elorza— Hainbat lanpostutan jarrita zeuden
helburuak eta konpromezuak. Horrek esan nahi
du bazegoela preokupazio bat.
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Jose Felix Diaz de Tuesta— Han erabili
zen oraingo administrazioan erabiltzen den perfilen eskema bera. Kriterioak antzeko samarrak
ziren: halako egoeran dagoen profesionalak ikasi
beharra dauka. Gero administrazioak egin duenaren errefentzia izan da behintzat.
Arregi— Administrazioaren euskalduntzerako horretan oinarritu zela diozu?
Diaz de Tuesta— Beharbada ez. Baina datu
horiek erabili ziren. Ez dut uste bere horretan
erabili zirenik, baina aintzindari izan gara arlo
horretan ere.
Elorza— Gero ni Ikasbiden sartu nintzen
85ean. Horrelako inkestatxo bat egin genuen, eta
paperen bila ibili behar izan ginen, ze bost urte
lehenago jarritako helburu haiek inolaz ere ez
ziren gogoratzen. Orduan, erantzunak oso pobreak izan ziren. Inon ere ez zen ikusten preokupaziorik zerbait ateratzeko. Gero uste dut Euskalanek egin zuela Ian bat hortik aurrera. 87tik aurrera edo.
Arregi— Oraindik ere uste dut Euskalanek
ez duela hartu momentu hartan zegoen martxa.
Uste dut bide handia dagoela egiteko oraindik.
Juan Luis Arexola-Leiba— Momentu
batean egon ziren zerrendetan 800 pertsona, 600
bat euskarazko klaseetan, eta bertako kooperatibistak, 60 bat pertsona, prest zeuden eurek klaseak emateko.
Elorza— Baina 80an sartu zen halako krisi
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Miren Arregi. Udal Euskaltegiko irakaslea.

Joxe Felix Diaz de Tuesta. Euskara Zerbitzuburua.

bat eta horrekin uste dut datorrela horrelako
pasotismo bat atzetik. Euskara munduan gauza
asko nahastu egiten dira. Nik uste dut orain
dagoela milintantzian batean sartuta askoz jende
gehiago, baina erantzun aldetik ez dakit ez dagoen lehen baino txikiagoa. Jendearen aldetik, klasean sartzeko...
Diaz de Tuesta— Gaur egun gizarte normal
batean gaude. 80koa ez zen normala, frankismoaren itzalpean bizi ginen. Frantzian, adibidez,
jendea ez da militantea, % 10 edo 5 izango da.
Uste dut prozesua horretara joan deja. Gaur egun
jende normal gehiago dago euskaraz egiten
duena, baina ez militante delako. Egoera objetiboak bide ematen duenean jende batek euskaraz
egiteko, egin egiten du.
Elorza— Nik esan nahi nuen "militantea",
ba euskararen inguruan, AEDn sartuta eta...
Diaz de Tuesta— Hor bai, jende gehiago
dabil.
Arregi— Zuk diozu (Elorzari) ez dagoela
fruiturik. Baina denok dakigu 12 urte inguruko
umeak ikastolatik ateratzen zirenean erdara hutsez aritzen zirela, askotan gurasoen eraginez.
Gaur egun ere, ama horien artean erdara asko
entzuten da, baina esango nuke ume horiek kontzientziatuago daudela edo, eta ume horien artean euskara gehiago egiten dela.
Diaz de Tuesta— Ez dut uste kontzientzia
kontua denik. Nire ustez ume batek, pertsona
batek, ez du euskaraz egiten kontzientzia duelako.
Arregi— Baina inguruak laguntzen badio,
berak egiten du.
Diaz de Tuesta— Gertatzen dela da jarri
ditugula baldintza objetibo batzuk jendeak eus-
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karaz egiteko. Adibidez, zerbitzu publiko euskaldunak daudenean, zerbitzu batzuk euskaraz
eskaintzen direnean, Arrasate Press edo ATB,
haurrentzako udalekuak, kiroldegian adibidez
monitoreak euskaldunak direnean. Lehen egiten
ez zena egiten denean normala da dakienak egitea ahal badu, baina ez kontzientzia duelako, baizik eta normala delako.
Arexola-Leiba— Militantzia hitza atera
dugu. Besaide rnendi-elkartean ibiltzea ez da
militatzea, hor partaide izatea edo juntan egotea,
edo kirola egitea. AEDn partaidetza jende askorentzat inportantea da: bere familia edo lanaz
aparte, berak sentitzen duen zerbait egitea. Hor
dugu herritarren protagonismoa euskara aurrera
ateratzeko, eta militante hitzari zentzu peioratiboa kendu egin behar diogu. Gero beste gauza
bat da kontzientziarena. Ematen da kontzienteki
euskaltzale ez direnen fenomenoa, baina nik
uste, Arrasaten, jubilatu batzuk kenduta, egiten
dugun guztiak garela kontziente, superkontziente. Udaletxean badira euskara dakitenak, eta euskara ikasten an direnak, eta euren artean erdaraz
egiten dutenak. 40 urtetik behera 15 urte arte
uste dut euskaraz egiten dugun guztiok garela
kontziente.
Diaz de Tuesta— Hemen garai batean Euskal Herriko gizartea egon da oso ideologizatua,
gizarte arlo guztietan egon da kristoren kontzientzia, kristoren ideologizazioa. Honi azkeneko urteetan galtzen joan da, eta hemen ere bai.
Gaur egun, kontzientziadun eta ideologiadun
jendea gutxiago da, kopuruz. Agian komentzimenduz handiagoa lehen baino. Ez dut uste nire
amaginarrebak euskaraz egiten duenik euskaraz
badakielako. Lehen udaltzain bati euskaraz hitz
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Jazten,

Jose Ramon Elorza, ikerlanekoa.

Juan Luis Arexola-Leiba, AEDko liberatua.

egitea pentsaezina zen. Qaur egun normala da,
eta udaltzain horrek ere egingo dizu zuri.
Arexola-Leiba— Eta euskaraz dakiten
udaltzainen artean erdaraz egitea?
Diaz de Tuesta— Nire esperientzia da euskaldunen artean pertsona batek erdaraz egiten
badu, beste hamar jartzen dituela erdaraz gehienetan. Eta alderantziz ez dela gertatzen. Euskaldun batek 10 euskaldunen artean euskaraz eginda ez ditu besteak euskaraz jartzen automatikoki.
Arregi— Baina talde horretan baldin badago bat kontzientzia duena, eta normalean biltzen
bada jende horrekin, astebete barru igual jartzen
ditu gehienak euskaraz.
Jazten— Baina euskaldun horiek, elkarren
artean erdaraz an diren horiek, nirekin, zurekin an direnean, zergatik pasatzen dira euskarara, egoera normalizatua bada? Zergatik eragiten dugu guk horiengan euskaraz egin dezaten eta curen artean ez date egiten?
Elorza— Hon i gertatzen da hainbat pertsonarekin, euskararekin lotutako jendearekin.
Beraz, egoera ez dago hain normalizatuta.
Diaz de Tuesta— Nik diot an garela normalizazio prozesu batean. Gehiengo batek egiten
duela lehen baino gehiago prozesu horretan gaudelako. Noski, aldi berean jende asko dabil hor
zirikatzen baina inportantea kondizio eta baldintzak jartzen an garela. Gero guk, edo militanteek,
eragiten dugu euskara egiten, baina ez dut uste gu
definitiboak garenik, baizik eta baldintzak.
Jazten— Kale neurketetan saltoa igertzen

da.

Elorza— Niretzat, nahiz eta datua positiboa
izan, igual ez dit ezer esaten horrek. Orain hamar
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urte 6 urte zeukatenek gaur 16 daukate, hezkuntza beti euskaraz izan dute, baina lehen 20 urte
zeukatenek, eta orain 30 dutenek, ea zer erantzun
eman duten horiek.
Diaz de Tuesta— Jakina da jendeak eskolaren bitartez ikasi dezakeela, baina ez dago frogatuta erabiliko duenik, hori da kontua. Jendeak
ikasten du eta ez du erabiltzen. Erabilera horren
datua inportantea da, ematen du jendeak jakiteaz
gainera, erabili egiten duela.
Arregi— 25-35 urte artean garai batean
egon zen beharakada, nire ustez.
Elorza— 35-45 artekoek ez dakite euskaraz, eta dakitenek gaizki gainera. 30 urtetik
50era, hor badago lana egiteko.
Diaz de Tuesta— Erabilera, batez ere gazteena eta umeena somatzen da handiena. Gazteen artean, uste dut bost urte hauetan gazteek
dituzten ereduak eredu euskaldunak direla. Arrasate Press eta ATBn dabiltzan gehienak gazteak
dira, oso erreferentzia ona dira. Lehen, aldiz,
erreferentziek erdaraz egiten zuten. Ni ez naiz
soziologoa, baina esango nuke orduko liderrek
erdaraz egiten zutela, eta oraingo liderrek, euskaraz.
Arexola-Leiba— Nik gustora egingo nuke
beste neurketa bat. Gorakada baieztatu ezkero,
perfekto. Hik esaten duanaz, ados (Diaz de Tuestan). Baldintzak jartzen an gara euskaraz egiteko, liderrak sortzeko. Balorazio positibo hori,
bai. Baina erdaraz egiteko baldintzak handiagoak dira: zinea, Tele 5, Antena 3. Guzti hori
zehaztu behar da.
Diaz de Tuesta— Rock kantari guztiek euskaraz egingo balute, ya está, zertarako Ian gehiago?! Pelikula guztiak aterako balira euskaraz...

?, Jaztendo
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horretan dabiltzanek, ez dut ulertzen nola jendea
ez den askoz ere gehiago apuntatzen, ordutik
kanpo edo, euskara ikastera...
Arregi- Zuk diozu (Diaz de Tuestan) euskaltegietako ondorioak txarrak direla. Ez dakit
zertan oinarritzen zaren hori esateko. Nik uste
dut jende asko ez dela heltzen maila batera, eta
uste dut jende asko ateratzen dela euskaraz hitzegiten eta maila politarekin. Guztiek ez daukate
EGAra heldu beharrik euren bizitzan euskaraz
egiteko.

Euskara Arrasateko kaleetan 1993an
Uribarri
Santamaina
San Andres
Musakola
Erdialdea
AR RASATE

36,89
10,00
9,33
23,61
31,49
25,00
%tan

Euskara Arrasateko kaleetan. Garapena

1988
1989
1990
1991
1992
1993

Haurrak
24,41
22,50
21,00
25,79
34,09
36,71

Gazteak
10,29
12,71
13,40
6,73
21,10
22,57

Helduak
9,73
12,23
12,00
11,09
14,36
21,50

Herriko bi euskaltegien artean
. euskaldundutakoak

Zaharrak GUZTIARA
28,90
11,60
28,10
14,70
18,90
14,30
33,78
15,05
18,78
20,65
25,00
29,21

I kastu rtea
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92

%tan

baina ez gaude egoera horretan. Musakolan zerotik hasi gara, baina Musakolan irteten bada gaztetxo bat lider dena, euskaraz dakienak pentsatuko du: "Nik ere egin behar dut", eta hasten da
apurka eta ez beti gainera euskaraz egiten.
Arexola-Leiba- Orain dela 10 urte geunden desastre batean. Politikagintzan, batzorde
guztietan, erdara nagusi zela. Erdaraz funtzionatzen zela. Gero, zerbait atera da, gorputza hartu
dugu, eta eragina dauka horrek, pertsona bakoitzak here inguruan, eta batez ere sortzen ditugun
zerbitzuek. Horrek egin du eragina: beti atzetik
ibili beharrean, aurrera lo dugula...
Elorza- Ba nik uste dut, garai batean kooperatibetan asumituta zeuden gauza asko orain
berriz daudela irabazteko. Lan munduan, nahiz
eta eduki Euskalaneko taldeak, ez dugu lortzen...
Diaz de Tuesta- Uste dut kooperatibetan
eman zen fenomeno hura izan zela nahi bat.
Borondate hutsez ezinezkoa da erakunde batek
Ian egitea pretenditzea, buruak euskaraz egin
gabe. Plangintza bat prestatu jende guztiak euskaraz ikasteko, buruek ez dakitenean, frakaso bat
da. Niretzat, gero,' euskalduntze alfabetatze
mundu horretan eman diren emaitzak ez dira
onak. Izugarrizko esfortzua egin behar du pertsona batek, baina ez beti lortzeko helburua.
Elorza- Gehiengo batek gehiago irakurriko du, gehiago sartuko zaio ingurutik euskararen
hainbat notizia, gutxiengo batek Ian gehiago egiten duelako, baina ez berez irteten zaielako gogo
bat euskararen aide. Uste dut gehiengoa igual
lehen baino pasotagoa dela. Eta eskerrak gutxiengo bat daukagun gogorra eta fina. Ikusita
zer nolako lana egin duen AEDk eta inguru

Oin. Eusk.
39
7
26
7
40

Oin. Alf.
50
21
31
42
19

Oinarrizko euskalduntzeari dagokionez,
ikasturtean 8. urratsa gainditzen duen ikasle
kopurua satu dugu.
Oinarrizko alfabetatzeari dagokionez, berriz,
ikasturtean AH. 1 maila gainditzen duen ikasle
kopurua sartu dugu.

Diaz de Tuesta- Duda daukat, datuetan
oinarrituta. Urtero 10-15 batek gainditzen dute,
beherakogotik hasita, 8. urratsa. Nire iritziz hori
gutxi da.
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Jazten- Adibidez, Hitzarmena.
Arexola-Leiba- Irakaskuntzan, bide onetik jarraitu eta asko aurreratu da. Kontziente izan
behar dugu ez dela nahikoa. Nahiz eta euskara
ikasi, ez dela nahikoa.
Diaz de Tuesta- Irakaskuntzan eman da
aldaketa ikaragarria. Duela 10 urte pentsatzen
genuen orduko eskola erdaldunak eta maisumaistrak ezin zirela euskaldundu eta gaur egun
haiek dira hondakinak. Beste gauza bat da, euskaltegietan bezala, umeek ze mailataraino ikasten duten. Baina dexente lortu dugu.
Elorza- Hitzarmena dela eta, uste dut,
fabrikan paperekin dabiltzanak ezik, besteak ez
direla enteratu. Paperekin dabiltzanak eta, horiek
ados, telefonistak ere egingo du euskaraz. Baina
horiek ezik, besteek ez dut uste enteratu direnik
ere.
Jazten- Beste prozedura administratibo
bat bihurtu dela?
Arregi- Ez dakit hain larria den, baina uste
dut bide horretatik badagoela zerbait. Adibidez:
Hitzarmena sinatu duten guztiek telefonoa euskaraz hartzen dute? Badaukat beldur hon.
Diaz de Tuesta- Orain dela sei urte, Hitzarmenean zeuden askok atzera bidaltzen zizki-
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Jazten
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"Oraindik ere uste dut Euskalanek ez duela hartu kooperatibetan 80an zegoen marxa". (Elorza).

guten gure euskarazko testuak. Aldatu dira gauzak. Kirol elkarteei eta eskola publikoei buruz
an naiz. Aldatu dira ez bakarrik ideologiak, pertsonak, egoerak.
Elorza— Nik uste dut prozedura administratiboak ez direla hain inportanteak igual. Arazoa da jendeak ze punturarte erabiltzen duen
euskara, eta aide horretatik ez dugu asko ikusten.
Diaz de Tuesta— Baina duela 10 urteko
plangintza horiekin ere ez zen ezer egiten, ez
idatziz, ez ahoz.
Arexola-Leiba— Arlo bat da enpresa handi
samarren mundua eta beste mundu bat zerbitzu
eta enpresa txikiena. Hitzarmena euskara beste
arlo batzuetara sartzeko oso bide ona da. Uste
dut bidea jarri behar dugula Hitzarmeneko partaideak, gura duenak behintzat, ez bakarrik sinatzeko, baizik eta partaide aktibo sentitzeko, eta
herria euskalduntzeko.
Diaz de Tuesta— Euskalduntzera itzuliz, ez
dakit euskalduntze prozesuan, saiatzen dena eta
lortzen ez duena, ez dakit ez den frustratzen.
Frakaso eskolarrak, ezaguna da, eskolarekiko
gorrotoa sortzen du. Ikasle onak ez du gorrotatzen eskola, kritikatuko badu Tleharbada. Baina
frakasoa izan duenak, beste katean geratzen da.
Ez dakit horrela ote den euskalduntzean: susmo
edo indizio bat dut.
Arexola-Leiba— Guzti honetaz uste dut bi
euskaltegi dauzkagula Arrasaten, eta beharrezkoa dela komunikazioa egotea. AEDrekin biak
ondo konpontzen dira eta inportantea da komunikazioa areagotzea. Beste puntu bat da errekon-

bertsioa behar dela, inportantea da sektore
berriei, dauden beharrei eta ordutegiei egokitzea.
Gero, euskaltegira doan jendearengan oso motibazio desberdinak daude, eta uste dut esfortzu
berezi bat egin behar dela motibazioaren aldetik
erabilera indartzeko.
Elorza— Erabilera dela eta, Ikerlanen eman
diren klaseetan kontuan hartu dira, eta asko, erabilerako behar diren gauzak. Helburua da: "Erabili egin behar duzu hor", eta horn begiratu zaio.
Arregi— Ordutegiaren aldetik, denak ezin
dira, baina ahal diren neurri guztiak zerbitzuan
jarri ditugu.

Euskara mintzatua Arrasateko hainbat
zerbitzu publikotan
Langileen
arteko
erabilpena

Langileen eta
herritarren arteko
erabilpena

Herritarren
arteko
erabilpena

Guztira

Anbulategia
Kiroldegia
Udala
Ospitala
Eskola Politek.

16,0
7,1
50,0
3,4

9,1
14,3
51,5
5,7

15,4
26,8
53,3
27,6

13,3
21,8
50,9
18,5

GUZTIRA

39,5

30,7

29,3
28,2

29,3
31,2
%tan

Jazten— Zerbitzu ofizialen egoera nola
ikusten duzue?
Arexola-Leiba— Labur labur esatearren,
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Jaztei&
udaletxea ondo; gainerakoa nahiko gaizki:
INEM, Correos, Osakidetza...
Diaz de Tuesta— Ni bat nator, baina matizazioak egin daitezke. Gaur egun, postetxean
badago euskaldunik, lehen ez zegoen; Ertzaintzan badago, lehen ez Goardia Zibilaren koartelean. Konparatzeko pixkat esaten dut: ez izateko
hain beltz edo zuri. Nik uste dut denetan, apurka
apurka, beharbada apurkegi an dela hobetzen.
Arexola-Leiba— Ez nago ados. Joan INEM

Diaz de Tuesta: "Lehen
egiten ez zena egiten den ean
normala da dakienak egitea
ahal badu, baina ez
kontzientzia duelako, baizik
eta normala delako"

zen Ertzaintza. Biak batera sortu ziren. Lehen
batere ez zegoen, eta hik parekatzen duk (Diaz
de Tuestan) aurrekoaren ordezkoa dela. Orain
dela hamabi urte sortu zen Ertzaintza, ez zegoen
aurretik ezer, beste eremu batzuetan dauden zailtasunak ez zeuden, baina euskara Ertzaintzan...
gaur egun...
Jazten— Lehen esan duzu, Jose Felix, eragin handia izan duela udaletxean alkate euskaldun bat egoteak. Zer gertatuko da erdalduna egoten bada?
Diaz de Tuesta— Eragin negatiboa izango
duela. Alkatea iritsi zenean bulegora eta batek
eraman zionean paper bat erdaraz, esan zuen "ez,
niri euskaraz". Horrek sekulako eragina du funtzionarioarengan eta udaletxe osoan. Hemendik
bi urtera alkate erdaldun bat badago, esan dezake, "lo siento mucho, en castellano o no te
firmo". Funtzionariak esango du: ez dut egingo
euskaraz, edo euskaraz eta kastellanoz, egingo
dut kastellanoz. Hon i izango da ondorio logikoa.
Egongo dira funtzionarien aldetik bat, hi, hiru,
jarraituko dutenak euskaraz egiten, eta erdaraz
ere bai, baina gainontzekoek esango dute:
"Orduak orduak dira".
Arexola-Leiba— Arrazoi duzu. Goian
dagoenak eragina dauka. Baina hor badago
itzultzaile bat, eta euskaratik erdarara itzul ditzake gauzak.
Diaz de Tuesta— Gauza bat da egin beharko litzatekeena eta beste bat egiten dena. Adibidez: alkateak ez daki, eta egin beharko litzateke,
euskaraz lana, berari itzuli eta ez dakit zer. Hala
beharko luke, baina esaten badu "a mi en castellano, dejate de rollos", ha hala egingo da. Ez
luke izan beharko baina hala izango da.

Arexola-Leiba: "Ez nago
ados. Arrasaten, jubilatu
batzuk kenduta egiten dugun
guztiok kontziente garela
uste dut"

Jazten— Nor uste dut kontzientziaz hitzegiten an garela berriz.
Diaz de Tuesta— Hor bai, pertsona klabe
bat delako, baina nire amaginarreba...

edo postetxera, eta gauza bat da azken mohikanoa izatea euskalduna, baina...
Diaz de Tuesta— Gertatzen dena da INEMera ez direla iritsi gauza asko, baina gaur egun
INEMeko langile euskaldunak direla bai, eta
duela 10 urte seguru aski ez. Orain 10-15 urte
administrazio eta zerbitzuetan zebiltzanak ziren
hondakinak, nolabait esateko, gizartea gorrotatzen zuten, eta gizarteak gorrotatzen zituen. Gaur
egun, aldiz, Arrasateko seme-alabak daude postetxean eta udaletxean, eta Ertzaintzan beharbada ere bai, eta jende normala da.
Arexola-Leiba— Ertzaintzarena, adibidez.
Hizkuntz pohtika bat dagoen momentuan sortu

32

Jazten— Ados nago zurekin, giroak lagundu egiten du, baina pertsonarengana insten ez
bagara, jai dugu.
Elorza— Datuak eta, ez dakit beste nonbait
egongo diren ala, baina gonbaratuz gero Bergara, Elgoibar eta, badaude estudioak jakiteko zenbateraino hemen AEDk izan duen eragina?
Diaz de Tuesta— Nire ustez beste herri batzuetan egon dira hi faktore euskararen normalizazioan: irakaskuntza (eskolak, euskaltegiak) eta
administrazioa. Baina hemen egon dira hiru:
AED da hirugarrena. Hirugarren faktore hau oso
inportantea izan da, baina ez hori bakarrik, hori
eta beste biak elkarlanean aritzea oso oso inportantea izan da. Hemen egon da gogo bat hori egiteko, eta gero jarri dira bitartekoak. Ez dakit
kooperatibetan bere garaian jarri zen edo ez zen

,Jaztendst

"Golan dagoenak era gina dauka. Baina hor badago itzultzaile bat, eta euskaratik erdarara
itzul ditzake gauzak". (Arexola-Leiba).

jarri bitarteko nahikorik, baina hemen, aurten,
udala (bakarrik euskara batzordean), AED eta
ARKOren artean, erabiliko dira 235 milioi euskararen aide. Pentsatu behar da ez dela bakarrik
gogoa, baizik eta 32 lagun, 32, diru honekin
zuzenean egunero lanean, gehi AEDk edo
ARKOk egiten duten aportazio extra. Aportazio
hori da hor inguruan dabiltzan ehundaka lagun
horiek.
Elorza— Nire galdera da: egon ez balitz
orain 10 urte AED, nola egongo ginateke?
Diaz de Tuesta— Gaizkiago. Atzera.
Elorza— Ba orduan kontua da eragile
indartsuena AED izan dela, gero udaletxea da.
Diaz de Tuesta— Baina bueno, udalarekin
elkarlanean ibili gabe, AEDk ez zukeen berdin
funtzionatuko. llusioa dagoenean gauzak egiteko, eta giro ona, eta bitartekoak. Hori, AED
barruko hazkundearekin batera, 800-900 bazkide. 900 bazkide, eta diren modukoak, insten dira
gizartearen estrato guztietara. Gaur egun AED
ez da euskara talde bat. Presio talde bat da, lobby
bat.
Elorza— Eta beste galdera bat. Zergatik
AEDren arrakasta hori?

motibatzea eta aktiboak izatea.
Arregi— Eta helburu bakar bat ipintzea
denontzat.
Arexola-Leiba— Euskarari prestigio bat
eman diogu. Zerrenda bat egin ezkero, aipatuko
nituzke baita ere: Komunikabideen eragina, eta
hor zenbat jendek parte hartzen duen. Beste bat,
Hitzarmena, zerbitzu eta kirol elkarteetan sartzeko. Gero uste dut Arrasate herri txikia izanda
jende kontziente gehiago dagoela, militante
gehiago, eguneroko lanean gabiltzanak.
Diaz de Tuesta— Beste ezaugarri bat daukat nik hemen apuntatuta, Arrasatek jon atu duen
beste puntu bat: pragmatismoa. Uste dut Arrasaten aspaldiko urte hauetan utzi dugula jada "ea
horrela izan beharko lukeen" hon. "Ez dakit, nik
egin egingo dut. Berdin zait hala behar duen, nik
egin egingo dut eta punto". Aparte utzi ditugu
jarrera beligerante minoritario horiek. Eta gauza
egingarriak planteatu diren neurrian, eta ondo
atera diren neurrian, joan gara aurrera. Ez da
gertatu frustrazio handirik. Lehen urteetan bai,
baina AEDk jakin zuen agoantatzen. Bestela,
jakin izan da gauza egingarriak planteatzen eta
gauza horiek atera diren neurrian egin dira gauza
berriak, eta orduan ez da gelditu gurpila. Hon i
oso inportantea izan da. Beste herri askotan
oraintxe an dira ikasten.
Elorza— Nik uste dut Arrasaten sartu dela
AEDn alde guztietako jendea. Jendeak parte
hartu duela. AED sortu eta handik urte pare
batera oso erraza zen politika zela eta, ez subentziorik eta ez laguntzarik, herriko jendea zatitzea. Baina lortu zen hori igarotzea.
Arexola-Leiba— Herri honetan egon dira
bi euskaltegi, eta euren artean tirabirak, baina
-

Jazten— Nik uste dut historikoki AEDk
eduki duela azierto ikaragarri bat: nahiz eta
udaletxearekin konpondu ez, hor erre bagina,
elkarteak ez zukeen jarraituko. Hor eman da
klabe bat: AEDk bere buruan sinistu duela, eta
azkenean aintzakotzat hartu gaituzte.
Arexola-Leiba— Nik euskararen erabilera
areagotzeko faktoreak aipatuko nituzke. Bata:
euskaldunak biltzea. Grain 10 urte uste dut
desastre bat zela, bakoitza bere aldetik. Gero,
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gurekin ondo. Eskola publikoak eta ikastolak,
euren artean bi mundu desberdin, eta hor ibili
gara gu denekin. Ikastolen artean? Problemak.
Udaletxean ere... Baina AEDren barruan beti
izan da, nortasuna galdu bank, egin beharrekin
denak batera joateko grina.

Jazten— Komenta dezagun apur bat, ea
aurrera begira zer.
Elorza— Aurrera begira... Hor zaintzeko

Arregi: "Nik uste dut
Hitzarmena mugimendu
bihurtzeak izugarrizko
garrantzia daukala"
Elorza: "35-45 artekoek ez
dakite euskaraz, eta
dakitenek gaizki gain era.
30 urtetik 50era hor badago
lana egiteko"
daukagun asignatura bat da 40-45 urteko jendea.
Esfortzu edo ikerketa sakon bat egin behar da
edade horretan, eginda ez badago. Horiek gero
transmititu egin behar dute euskara eta.
Diaz de Tuesta— Nik horiek galdutzat
ematen ditut. Belaunaldi galdua. Nik ez ditut
errekuperatuko. Momentu honetan gazteekin
dugu erronka. 10 urte hauetan egin dena beste
10-20 urtetan jarraitzen badugu egiten, kalitate
hobearekin, hemendik 20 urtera izango dugu 40
urteko jende euskaldun potentea. Baina zer dira
hogei urte gure kontu honetan? Ezer ez.
Arregi— Nik uste dut jende nagusiago
horrengandik lortu behar dugula kontzientziazioa. "Guk halako adina daukagu: zaila izango
zaigu mundu horretan sartzea, baina gure semealabentzat bai bideak jarri". Hon i inportantea da.
Arexola-Leiba— Aurrera begira: dagoena
gorpuztu, eta ideia berriekin. Nik hiru lehentasun
markatuko nituzke: dagoena auzoetara zabaldu,
larregi egiten da orain erdialdean. Beste bat, gaz-

teak; eta beste bat, lan mundua, eta horren
barruan hasiera batean batez ere zerbitzuak.
Gero, nota optimizatu daitekeen lana elkarrekin?
Formula bat da patronatoa. Euskararen inguruan
gabiltzanak euskara batzordean ikusten dugu
elkar, baina beti da presaka eta dirua eskatzeko.
Gehiago bildu beharra dago. Gero oso inportantea da Hitzarmena mugimendu bihurtzea, ez esatea jendeak "nik sinatu dut" baizik eta "ni partaidea naiz".
Arregi— Nik uste dut Hitzarmena mugimendu bihurtze horrek izugarrizko garrantzia
duela. Hitzarmena sinatu duten tokietako langiteen artean ez dut ikusten eragin hori, batzuengan ezik. Hon i mugimendu bihurtuko balitz, uste
dut jende gehiagorengana helduko litzatekeela.
Diaz de Tuesta— Ni, egia esanda, gutxirekin konformatzen naiz. Oraingo martxarekin.
Bide bat markatu da, nahiko garbi markatuta
dago, eta egin behar dena da daramagun bide
hori jorratzea.
Jazten— Erdaldungoarengan nola era gin
litekeela uste duzue?
Diaz de Tuesta— Ez dut asko pentsatu
erdaldungoari buruz, egia esan. Edade bateko
erdaldunak errekuperaezinak ikusten ditut. Baina
bestetik ikusten dut oraingo dinamikan jende
hori lotuago dagoela, hemen ez dela ematen hizkuntz gatazkarik, gatazka problematiko edo dramatikorik esan nahi dut. Uste dut erdaldunak
gaur egun badakiela euskarak kristoren garrantzia izango duela Arrasaten behintzat, eta asumitzen duela gainera, batzuek trauma handiagoarekin edo txikiagoarekin, baina asumitzen dute.
Gero uste dut erdaldungoa gehiago btu behar
dugula sentimenduz edo afektibitatez, baina ez
igual euskaraz egiteko; berak ez du ikasiko...
Egun hauetan soziologo batekin egon naiz eta
berak esaten du somatzen duela, ikusten duela,
erdaldun horiek uste baino askoz ere afektibitate
negatiboagoa daukatela euskararekiko. Askoz
ere hotzagoak eta kontrakoagoak direla uste zitekeena baino. Eta nik diot: ez dut uste ikasiko
duenik 30 urterekin, baina hala ere fobiarik izango ez balute eta afektibitatea izango balute euskararekiko, konformatuko naiz. Hein batean uste
dut lortu samar dugula hon. Beren seme-alabentzat ez dute oztoporik jartzen behintzat. Gero
gertatzen da Arrasate ez dela isla bat. Bergara,
Donostia eta Bilbo ez badira euskalduntzen, Arrasate ez da euskaldunduko. Hon i garbi
dago. Hemen urtero-urtero hainbat milioi gastatu
eta Donostian ez badira gastatzen, gu pikutara
goaz, hori argi dago.
Koadroak: "Euskararen egoera Arrasaten. 1993".

Arrasateko Udalaren Euskara Zerbitzua.
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llamar urte hauetako
historia txikia
Julen Arexola-Leiba
(Jabier, Rufina eta Gatxik osatu-osotua)

A

EDn liberatu ibilitakook bildu eta irakurtzeko moduko anekdotario bat
osatu gura izan dugu. 10 urteotako
saltsa honetan tartean ibilitakooi zer gogoratu
eman gura zaizue. Hon i da helburu bat. Beste
bat: inorako parekagarri ez izan arren une
eta gune konkretu batean gertaturikoa, daitekeena da Arrasatez kanpoko irakurleei ere
irakaspenik eskaini ahal izatea. Hortik zehar
askotan jakiten ez diren gauzak aipatuko
ditugu, horrenbestetan esaten ez direnak
akordatu eragin, eta geratuko da, seguro,
bakarren bat edo beste esateko modukoa ez
dena.

bere baitara ekarri ahal izateko -hala ikusten zen
EHEen azken garai hartan biltzen zirenen arteaneta haiengandik sortu zen beste hainbat jenderekin hitz egiteko ideia. Bittorik, Mattinek, Estepanek-eta, badakite zerbait Mendiguren, Olabarria,
Olasasagasti, Goikolea eta enparatuekin izandako barriketaldiez.

HASI AURREKO ETA HASI ONDOKO
ZENBAIT PASADIZO
Nonbaiten, bururen batzuetan, 80. hamarkadaren hasierarako burutik pasatzen hasita zegoen
Arrasate aldean orduko martxan zertxobait bai,
baina ez zeta askorik aurreratzen. Beste zerbait
"zabalagoren" baten beharra zegoela aipatzen
hasi zen Euskal Herrian Euskaraz-en (EHE) biltzen zen lagun artean. "Oso gutxi izanda, ezin
toki askotara ailegatu" pentsatzen hasita zegoen
EHEren azken sasoian biltzen zen sei-zazpikoteak.

Larunbatak joan larunbatak etorri, martxoan
bukatu ziren jardunaldiak, eta denbora askorik
pasa gabe, apirilean hitzaldi batzuk antolatu
ziren udaletxeko pleno-aretoan. Gaia, nola ez:
"euskararen egoera". Hizlariak, gaur egun ere
denak ezagunak: Irlaki Larrafiaga, Kike Amonarriz, Dionisio Amundarain, Erramun Baxok.
Azkenengo saioan, jende dexente batuta, elkarte
baten sorrera-prozesuari ekin gura zitzaiola eta
gonbidatuta zeudela guzti-guztiak esan zen.
Publikoki emandako lehen hitza, horra hor.

83ko urtarrilean hasita, Bergarako UNEDen,
larunbat goizetan, Soziolinguistika Jardunaldiak
antolatu zituzten, eta haraxe joan ginen Arrasatetik kuadrilatxo bat ordurako burua berotuta ea
ikasteko zer zegoen, ikusteko ea zein jende hurbiltzen zen, etab.

83ko ekainaren 13koa da akta jaso zeneko
lehen bilera. 18 izan ziren -aktatan kuriosokurioso jasota daudenak- urte bereko azaroaren

Honengatik edo horrengatik, EHE-ek bazituen hainbat muga euskaldungoaren osotasuna
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UNEDeko ruskal Kultur Departamentua
SOZIOLINGUISTIKA JARDUNALDIAK

BERGARA
1983ko Urtarrilaren 22tik Martxoaren 12rarte

(Materiala jasotzeko, aurkeztu txartel hau)

"Arrasatetik Bergarara Joan zen koadrilatxo bat, ordurako burua berotuta, ea ikasteko zer
zegoen, ikusteko ea zein jende hurbiltzen zen,...".

29an Batzar Eratzailea egin bitartean.
Elkartearen izenari dagokionean, lehenengo
bileratik Arrasate Euskaldun Dezagun izena erabiltzen da. Edozein modutan, aipatu egiten da
luzetxoa dela eta motzagoren bat aurkitzen saiatu beharko dela. Denboraldi batera, izenak dagoeneko oihartzuna izan duela, hain zatarra ere ez
dela, eta dagoenetan uztea erabakitzen da behin
betirako.
Hasierako egitekoen artean, elkartea legalizatzeko papeleoak, talde eragilerako jendea aurkitu, bazkideak egiten joateko propaganda zabaldu, udaletxeari eskatu beharrekoen azterketa,
...eta beste hainbat.

hartan jaioko. Bihoazkie herri honen eskerrak,
bertako asko espabilatzen hasteko erreferentzia
eredugarri izan dira eta. Ahalegin horrek, gainera, arrasateartzen lagundu badie, orduan eta
hobeto.

Aipatzekoa da, eta beste leku askotarako
eredugarria, arrasatearrak izan bank jaiotzez,
Arrasaten bizi diren hainbat eta hainbat euskaltzalek herri honi egin zioten mesedea bere
momentuan. Lehen lehendakaria, Txomin Otamendi orendaindarra, Iñaki Mendiguren ezkioarra, Mattin Amundarain eta Bittori Etxebarria
amezketarrak, Rufina Olasagasti elduaiendarra,
Xabier Olabarria bergararra, Mikel Lezamiz busturiarra, Jose Felix Diaz de Tuesta gasteiztarra,
Jose Etxebarria berastegitarra... Esan dezagun,
bidenabar, elkartearen hurrengo bi lehendakariak
ere arrasatearrak badirela, baina ez bertan jaioak:
Jesus Garmendia azkoitiarra eta Josemari Mujika
idiazabaldarra. A, ze kuadrila! Ba ote dago Gasteizen, Bilbon, Iruñean, Baionan halako koadrilarik egiterik? Ezin dela? Zergatik egin dute
Arrasaten eta beste leku batzuetan ez?
Hauengatik izan ez balitz, sarri askotan tan
ixil horni esker, AED ez zen une hartan eta modu

Elkartea imajinatzeko hasierako proiektu
abstrakto hartatik aurrikusten da ez zeta edozer
egin gura, hastekotan zerbaitetan zerbait serioa
egin nahi zeta. Hasierako bileretatik hasten da
esaten dinamizatzaile bat behar dela, Tolosa eta
Eibarrera bueltaka hasten da jakiteko zertan an
diren, lehenengoko urteko aurrekontuetan hasten
da jada zazpi zifrako numeroak erabiltzen, hasierako 300 bazkideak bi hilabete eskasetan egiten
dira,... Saiakera ez zihoan brometan.

EKINTZEN ABIADARAKO URRATSAK EMATEN
Lehen fasea: Batzar Eratzailetik (83ko
azaroa) Udalean euskara batzordea eta zerbitzua osatu bitartean (87ko iraila)
83ko azaroan Batzar Eratzailea egin eta bi
talde jarri ziren lanean. Bazkideak lortu eta dirubilketaz arduratuko zena, bat; eta bi, ekintzez
arduratuko zena. Euskal kulturaren zabalkundea
egitea eta herritarren artean euskararekiko sentsibilizazioa handitzea hartu ziren hasieratik ardatz.
83ko santamasetan azokako postuetan kartelak jartzea eta "euskal" txikiteoa antolatzea (ze
arraroa!) izan ziren lehen ekintzak.
84ko ekainean hasi zen AEDren lehen erdi-
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liberatua lanean, Julen Arexola-Leiba. Egun erdi
Erdu (AEK) euskaltegian lanean eta beste erdi
AEDn. Ez galdetu egunaren zein zatitan an zen
batentzako eta zein zatitan bestearentzako. Telefono eta fotokopiagailu gabeko lokala zeukanez
artean AED sortu berriak, jakitekoa litzateke
zenbat milaka pezeta joan ziren Erduko edo Trileko edo batek- daki-nongo lagunarte haren
"fondo erreserbatuetatik" elkarte honetara. Eskerrik asko TXATOSA.

zea ez da berehalakoan lortu dena izan.
Ez genuen asmatu, ezin daiteke esan; beste
honako hau, bai: ez zuten gaitasunik izan udalagintariek AEDrekin zetorkeena ikusi ahal izateko.

Horrekin batera, lehenengo kanpainak antolatzen hasi ziren. 4 komiki egin euskararen errealitate gordina erakutsiz, ikastetxe guztietan
zabaldu (ez gaude ziur Kuketan zabaltzen zituzten edo ez) eta AEDren mezua etxe guztietara
sartzea lortu genuen era atseginean. Izan zen
gorabeheraren bat edo beste, edozein modutan,
aurreraxeago kontatuko dena.

"Jakitekoa litzateke zenbat
milaka pezeta joan ziren
telefono eta fotokopiatan
AEDra 80. hamarkadako
Erdu (AEK) euskaltegitik"

Urte txarrak izan ziren hasierako haiek. Guk
Euskara batzordea eratzeko, euskararen gabine-

Komikiekin batera, kale-antzerki bat egin
zuten hiruzpalau egunetan herriko hainbat tokitan Eskoriatzako Irakasle Eskolako ikasle batzuk, Juan Luis Lekunberrik kanta bat propio
egin zuen kanpaina hartarako, grabatu egin zuten
Jose Markos eta ciak eta zabaldu egin zen ikastetxe, taberna eta abarretan.
Madrileraino ere joan ginen behin 3 lagun
orduko hiru zineetan eman zen spot baten ahotsa
grabatzeko. Gogoan daukazue, Eresi dendan,
Kaie eta Zeziaganekuen artean izandako barriketaldia? Komentario asko eman zituen herrian
spot hark.
Euskaldun berrien afaria antolatzen hasi
zen, hitzaldiak ere bai, jaietan parte hartzeari
ekin zitzaion (bertsolari, trikitilari). Juanito Barberan eta Koxkak gogoan izango dute zenbat
buelta eman zituzten herrian gora eta behera
dendaz dena euskararen aldeko "proposamen
egingarriak" saldu guran komertziante eta merkadereei.
"eta hau zergatik ez euskaraz" dioen pegatina, gerora hon enbeste zabaldu dena beste herri
batzuetan, 85eko irailean egin zen. Zenbaterainokoa ez zen izango AED apartidista mantendu
gura izana hasiera haietan, ze bilera batean kide
batek duda azaldu zuen ea lemaren hasierako
"eta" berba hura jendeak ez ote zuen txarto interpretatuko. Hala zeuden kontuak.
-

Bai, halaxe zeuden kontuak. Ez pentsa. Zenbat burukomin ez ote digun eman urteak joan
urteak etorri elkartearen ihardueraren zorioneko
orekak. Gurea euskara dela eta ez besterik, zenbat aldiz errepikatu ote dugun! Ezin ezetzik
demostratu baina hala eta guztiz ere, badaezpadaere, eta beste zenbait halako... batzuk hurrerat-

tea osatzeko, AEDrentzako lokal bat emateko,
elkartearekin batera elkarlanean aritu eta kanpainak batera antolatzeko. Eta orduko alkate (batez
ere) eta zinegotzi askoren botuak (21etik 11
zeuzkan EAJ-k) behin eta berriro, ezetz, lokalik
momentuz ez zegoela eta jiratzeko ahal bezala
hango edo hemengo gelan, euskararen "temak"
kultura batzordean ondo eta nahiko aztertuta
zeudela eta "ez zela aparteko euskara batzorderik behar", ea zoratuta geunden hiru pertsonaz
osatutako gabinetea eskatzean (itzultzailea ondo
zegoela kafe-makiñaren ostean gordeta), eta gure
"ekintzen", eta ez liberatuen eta gainerako gastuen, %5Orra emango "zuskuela" baldin eta gustoko ekintza eta faktura guztiak behar den
moduan "presentauezkero". Hala zeuden kontuak: gu abiada hartu guran elkarlanean eta
"manda"tari batzuk euskararen temak azpikontratatu guran subentzio kaxkar baten truke; oso
kontzientzia kaxkarraz esanez, gainera, eskoletatik fuerte zetozela umeak eta eurek egingo zutela
beranduago berez. Bai, hala zeuden kontuak
Arrasaten bertan oraindik sei-zapi urte dela.
Denok ezin denetan argiak eta bizkorrak izan!
(Bazen, edozein modutan, EA.Iren baitan udaletxekoak baino sentiberagorik. Karmele Gofii
zinegotzi-ohiak eta AEDkideak zenbat lan egin
zuen politika zentzunez egin zezaten eskatuz,
jende gutxik daki. Honi ere esan egin behar da
historia txiki hau idazterakoan. Eta gerora alkate
izango zenak baduke zer kontatu berak ere
orduan ikusitakoez euskara zela eta ez zela.)
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Azkenerako behintzat, buelta, paper, bilera,
pleno eta pleno-osteko eta guzti, Pablo Uranga

4an "abaroa" izandakoa oso-osorik emango
zigutela idatziz esatetik, hurrengo batean "donde
dije digo, digo diego" edo dena delakoa eginez,
ezetz, SUDCekoekin batera banatu behar zela.
Eskerrak elkarren bezilio on eta adiskidetsu izaten jakin izan dugula elkarte biok. Txikitasunean
ondo konpondu izan gara sasoi batean txarragoetara ohitutakuok.

"Madrileraino ere joan
ginen behin hiru lagun
orduko hiru zineetan
eman zen spot baten
ahotsa grabatzeko"

Lokala halako baterako atondu genuen: pintau eta barnizau dana, sarrerako kartela enkargau, taberna moduko bat itxuratu. Lan taldeetako
dinamikaz gain, elkartearen bazkideak bertaratzen hasteko "estrategia" diseinatzen hasi ginen:
tabernaria kontratau edo lan-talde bat martxan
jarri eta soziedade modura funtzionatu? zen galdera. Denetik probatu izan zen hasiera batean:
giltza eman bakarrik eskatzen zutenei, inori
eman ez eta ordu batzuetan bakarrik zabalik
eduki,... Beti problemak: auzokoen kexak zaratak zirela eta ez zirela, bati baino gehiagori
zurrutean debalde ibiltzea gustatzen zitzaiola,
erdera behar baino gehiago entzuten zela inguruetan ezordutan, eta beste zenbait halako. Ez
zen benetazko pakealdi luzerik izan Marijek zerbitzuak bere gain hartu zituen arte.
AEDren emakume taldea, gaur egun EKIN,
orduan hasitakoa da, 85ean, emakumeak euskara
praktikatu eta gustoko gauzak egiteko aitzakiapean talde bat biltzen hasi zenean. Etxeko andre
euskaldun askori an atsalde on asko pasarazi die
talde honek. Badute meritorik Bittorik, Rufinak,
Anak, Mariluk, Marijek, Karmelek, Lurdes
biek,...!
-

beti lanean, horren ikusgarriak ez diren lanetan
jotasue.
Diapositiba-emanaldiak, bertsolariak, sukaldaritza-ikastaroak, hiruzpalau bilera bionbo artean, futbolin eta pin-pon partidak, kanpainetarako
materiala, hitzaldiak eta afal ostekoak, fitxero
gero eta astunagoak, denak batzen ziren lokal
bakarrean (edo bitan gehientsuenetan, SUDCekoen lokala gehienetan erabilgarri izan baitugu)
oraintsu arte praktikamente. Halako lokal bati
deitu ahal zaio "balioaniztuna", ezta?
"Utzi hegan" kanpainan Arrasate gainetik
ibili zen aeroplanuak zenbat buruhauste ez ote
zituen ekarriko, zenbat telefono-dei berriketaritxapelketara jendea animatzeko (Juanito txoferra
eta "Gerra" ez, jakina, horiek bere-berezkoa dute
hori), eskoletako haurrekin aste buruetan ekintzak antolatzeko zenbat koordinazio-bilera, zenbat esplikazio eman behar menopausiari buruzko
hitzaldia eta sukaldaritza-ikastaroak euskaraz
bakarrik egiteko arrazoiak bazirela, bazkideei
informazioa maiztasun handiagoz bidali behar
zitzaiela eta beti sobre-lanerako jendea behar
azken orduan, urtea joan urtea etorri zuzendaritza-batzordeko kideen erdiak aldatzeko "engantxatu" beharrekoak, lan-kontratu-moeten aldaketatan "altanto" egon, eta batek daki zer gehiago.
Denak liberatuaren egunerdiko jornadan egitekoak eta -Mattinek fin-fin esan ohi zuenez,-gero
militantziakoak bakoitzak nahi beste!
Eta ekintzak ugaritu ahala gure aldetik, udaletxeari gero eta ozenkiago jakinarazten genion
ez geundela ixilik geratzeko asmotan, ezetza
aldian-aldiro eman egin beharko zigutela ez
genituelako euren irizpideak onartzen. Eta "lanentzerrona" bat proposatzeraino ere iritsi ginen
udaletxean bertan protesta gisa. Baina, hara non,
udaletxeko ateak itxita aurkitu eta Pablo Urangako lokalera joan ginen manifestazio ixilean kuadrila handi samarra. Eta lokalean geundela jada,
buru berotuenen harridurarako, mormoxetan eta
txarrago-esaka aritu bank, hara non hasten den
Patxi Goikolea eta konpainiakoak bertsotan zein
baino zein alaiago. Momenturik txarrenetan ere
AEDk berak elkarte moduan beste ezerk baino
inportantzia handiagoa daukala irakatsi nahi izan
zen? Oso ondo egon zen. Gorabehera guztien
arrazoiak ondo esplikatuz milaka orri banatu
ziren 85eko santamasetan kalean gora kalean
behera.

86an, Julenek bi urte egin ondoren, Rufina
Olasagasti hasi zen dinamizatzaile-lanetan. Urtebete egin zuen egunaren bi zatiak bereiztu ezinean, Auzo-Lagunen egitekoak goizez, arratsaldeilunabarretan AEDko lan ugariak. Etxean norbaiti egiteko gehiago tokatuko zitzaion garai hartan. Gerora ez bezala.

Euskalan taldekoak ere 86ko hasierarako
martxan jartzen hasi ziren. Gerrak, Maki Aranburuk eta Jose Etxeberriak jakingo dute hobeto.
Martxan jarri, azeleratu, segunda, terzera, geratu,
azeleratu berriro. Ralentia altu edo bajuxeago
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,Jazten,,

"Euskara salbatzeko

da beharrezkoa,
Udalbatzorde on bat

LI 1.11.11:1F1

indar haundikoa,
ondoan gabinete
talde teknikoa,
ta iriki herrian
euskaldun txokoa,
ez uste dana ere
danikan nahikoa"

Patxi Goikolea

"Alderdi politiko guztiei eskatu zitzaien 86an hauteskunde-programan sartzeko euskara-batzordea eta zerbitzua".

Lehendakaritzari dagokionean, Txomin Otamendik hasierako urratsak geroari begirako perspektiban ematen asmatu zuen Arrasaten bizi izan
zen bitartean; Jesus Garmendia ekintzak eta Iantaldeak ugaritzen saiatu zen, udaletxearekin
elkarlanerako bideak zabaltzeko handik edo
hemendik zirrikituak aurkitzen; eta Joxe Mari
Mujika izan da hurrengo etapa batean elkarteari
oinarri sendoak ziurtatzea egokitu zaiona.
Bakoitzak bere egitekoa ondo baino hobeto bete
izan du: AEDren lehendakaritza ez da luzitzeko
horietakoa izan, ordu asko eta eskerrak gutxi
behin baino gehiagotan, baina kontrakoak ere
bai: mugimendu bat osatzen lagundu izanaren
harrotasuna eta bide horretan egindako lagunak.
Gutxi al da?

Bigarren fasea: Udalean Euskara-batzordea eta zerbitzua eratzetik (87ko iraila) Arrasate Komunikabideak (ARKO) elkartea sortu
bitartekoa (91ko urna)
Eta halaxe joan dira urteak bizkor-bizkor
aun era. 85a, 86a eta 87a. Diru-etxeetan kanpaina
batean, soziolinguistika ikastaldia hurrengoan,
liburu eta disko azoka urtero gabonetan, eta
halako batean Jokin Zaitegi itzulpen-sariketa eta
Arrasate lehiaketak (ipuin, bertso, poesia, argazki, bideo eta komiki).
-

Gero eta ekintza gehiago. Gero eta dedikazio gehiago behar. Hala, Rufinak AEDren testi-
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gua Gatxiri pasa zion 87an. Iban Arana izan zen
haurren-ekintzen hasieratako eraketa-lanez arduratu zena denboraldi batean (88-89), beranduxeago Urn i Urizar hasi bitartean bere postuan.
Gogoratzekoa da alderdi politiko guztiei
eskatu zitzaiela batzordearena eta zerbitzuarena
udalerako hauteskunde-programan sartzeko.
Programan sartuta izan edo ez, horrenbeste
aldiz eskatutako euskara-batzordea eta zerbitzua
eratuaz bat, Pedro Urain bertsolari euskaltzalearen lehendakaritzapean, elkarlana gauzatzen hasi
zen era biderkatzai lean harrigarrikiro.
Udaletxeko goi-karguek, politikoek zein
hainbat teknikok, ze mesede egin dioten euskararen susperraldiari udaletxetik bertatik herri euskaldunaren mesedetan ez da askotan behar beste
aipatu. Esatekoa da esku bateko hatzamar batzuk
soberan izango genituzkeela aurkitu nahi izango
bagenu azken urteotako Arrasateko alkatearen,
Xabier Zubizarretaren, parera arrimatuko denik
euskararekiko zereginetan. Eta beste hainbeste
esan daiteke, Jose Mari Eraña, hainbat urtetan
idazkari eta pertsonal-buru lanpostuak bete izan
dituen lagunak egindako lanaz: berak bakarrik
jakingo du zenbat "filigrana" egin behar izan
dituen "alegala" zen guztia normaltasun itxuran
joan zedin. Lortu egin dituzte denon artean hainbat gauza. Hon i bistan da.
.

Hortxe daude apurka-apurka landutako

Jazten

,

bidearen fruituak heltzen hasten. Beti esan ohi
dugunaz baliatuz, behingoz uztartuz, instituzioen
boterea eta AEDren militantzia, hor joan dira,
esan bezala, lehiaketak eta B ereduko neskamutikoentzako eskolaz kanpoko ekintzak; aurreraxeago baina segituan, Arrasate Press aldizkaria
izango zenaren (88ko abendua) azpiegitura eratzeko plataforma jarriko zen (plataforma jarri,

Joxeangel Irigaray eta Julenena) Jazten aldizkariari bidea egiten hasi zitzaion 89ko irailean. Sei
zenbaki osatzeko konpromezua hartu zuen 91ren
amaiera bitartean eta bide hori bete du. Bestek
esan beharko. Hor joan da aportazio bat Euskal
Herri osorako.
• Pastorala ekartzen hastearena ere sasoi
honetakoa da, 90eko udazkenekoa. Zuberotarrak
giro urbanoan gustora! Herriko hainbat txokok
kontatuko eta kantatuko balituzte hiruzpalau
gauetan zuberotarrek Arrasaten egindakoak eta
kantatutakoak, herri hau urte osoan feste akaberabakoa izango litzateke. Oroitzapen onak.

"90eko maitzean, hi larunbat
arratsaldez 50 lagunetik gora
batu gin en, AEDren lanaz,
etorkizunaz eta abarrez
berba egiteko"
lan egin, Joxe Arantzabal, Jose Mari Eraria, Jose
Felix Diaz de Tuesta, Mikel Irizar eta Iñaki
Mendigurenek eurok egin baitzuten Arrasate
Press sortu aurretiko gehientsuena), 89ko San
Juanetan lehen aldiz "euskal-tonbola" jarriko
zen, ATBri hasiera eman ahal izango zitzaion
90.eko otsaileko 13 batez -asteartez portzierto-,
eta 90eko otsailean horrenbeste zeresan eman
duen euskararen erabilera areagotzeko hitzarmenera iristea lortuko zen. Horien historiaren gorabeherak Arrasate Pressen jarraitu ahal dira
txuku-txukun astetik astera. Zenbat begirale pasa
ote dira AEDtik urte hauetan? Haietako batzuren
seme-alabak eurak daude jada umeekin hasteko
moduan! Zenbat langile AEDren kontratupean
ARKO sortu aurretik? Lagunduko ahal die herriko esperientziak askoz ere urrunago insten euskara beti lagun!
Bizkor esanda daude baina lan-ordu asko
daude guzti horien atzean. Burukomin bat baino
gehiago ere bai. Geroko utziko ditugu halakoak.
Komunikabide, lehiaketa, sentsibilizazio,
eta gehiago ere bai:
• Hitzaldiak eta ikastaldiak noiznahi, bazkal
ostean emakumeentzako bereziki eta ilunkaretan
nahi zuten guztientzat, eta halako batean 89ko
apirilean hiru egunez Txepetx-en Un futuro...ren
aurkezpena egin zen Monterronen eta horrako
egin ziren idazkiak bilduz (Txepetx berarena,
Iñaki Larrafiaga eta Dionisio Amundarain berriro, Xamarrena, Txema Larrea, Koldo Zuazo,
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• Sasoi batean Gureako gaztetxetik emititu
zuen "sorgina irratian", bi programa egiten zituzten "Itxungitako dragoie" eta "Artxubitik Takolora" AEDko hainbatek: Juanitok, Yolandak,
Danelek, Jon Iñakik, eta seguramente Eneko
Arantzakok. Nortzuk gordetzen dute gogoan sindikatuen etxeko gela batean geure emisora jarri
gura izan genuela, eta grupo sanjuaneko etxeetako irrati-telebistetan eragindako "distortsioak"
medio ez zela praktikamente ezer emititu ahal
izan? Eta dirua ateratzeko taberna zabaldu zela
Osteko-etxean?
• Elkartearen aurrerabidean eta elkarteaz
barrura begira, bi momentu oso garrantzitsu,
honako hauek:
• 89ko uztailean udalarekin hainbat iharduera lankidetzan burutzeko hitzarmena sinatzen
da lehenengoz. Aurrerapauso ikaragarria izan
zen elkartearentzat une oroko inprobizazioetatik
aldentzen hastea baliabide ekonomikoak eskuratu ahala.
• 90eko maiatzean, bi larunbat arratsaldez,
50 lagunetik gora batu ginen, AEDren lanaz,
etorkizunaz eta abarrez berba egiteko. Mintegia
izena eman genion hausnarketa-saio han. Oso
positibotzat baloratu izan da aurrerantzean
orduan hitz egindakoa. Transkribatuta ere badaude orri mordoa. Laster beste bat egitea komeni.
• Azpiegituraren handitzeari dagokionean,
zoritxarrez, eragin handia izan zuen 89an Erdu
Euskaltegiak bere ateak itxi izanak. Zoritxarrez
diogu, izan ere hor galdu zen bere osotasunean
Arrasateko euskalgintzaren zati garrantzitsu bat.
Baina hara nondik euskaltegi-ohiaren ondasunetatik asko AEDrentzako geratu ziren; besteak beste,
Zeharkale estaliko pisu eder bat, gerora, udaletxearen handitzea zela-eta berari primeran zetorkiona, eta trukatu ahal izan genuena Pablo Urangako
4ko propietatearekin eta, bide batez, hiru bandatara eginez akordioa, udaletxea-San Frantzisko
Xabier-AED, Pablo Uranga 6ko behetxe osoa,

aztendo

"Herriko hainbat txokok kontatu eta kantatuko balituzte zuberotarrek Arrasaten egindakoak,
herri hau urte osoan festa akaberabakoa izango litzateke".

ordura arte ikastolak erabilitakoa gure egitekoetarako uzten zen. Ulertu al da zerbait?
Egin zen ahalegin bat AEDtik, Amezketara
joan bazkaltzera eta proposamen "xano-xano"
horietako bat egin AEKren arduradun-ohi bati.
Arrasatera AEK berriro etor ez zedin eskatu
genion, geu arduratuko ginela Arrasaten benetazko "kulturgintza" egiten euskaldun berriekin.
Baina alferrik izan zen, Arrasatekoa plaza inportantea bide zen-eta AEK-k bete gabe uzteko.
Harrez gero, beste bileraren bat edo beste izan
zen -ahazteko moduko horietakoak- eta EibarElgoibarko jende gaztea ekarrita -borondate on
beste esperientzia-falta zeukatenak, eta eurak
bakarrik Arrasaten- egin gura izan zuten aurrera.
Zein iritzi dute urte batzuk beranduago Xabierrek eta Ferminek?
Bere bidetxoa urratu du berriro Erdu euskaltegi bisak, baina oraindik ez du antzik garai batean Arrasaten AEK izan zenaz.
Zer esanik ez, giza-baliabide haietako asko
eta asko izan dira AEDn bertan aurrera samar
ibili direnak urte hauetan.

Hirugarren fasea: ARKOren sorreratik
(91ko urda) gaur egunera arte (93ko urriak)
Aurreko fasean ikusi bezala, proiektu gauzatuen kopurua handitu ahala, bi aukeraren artean
aukeratu beharra izan da.
Zer nahiago dugu, AED erraldoia, ekintza
guztien azpiegitura, gastuak gestionatuko dituena aurrerantzean?, edo AED txikiagoa, proiek-
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tuak sortzen laguntzeko gune izango dena eta
ekintza berriak sendotu ahala autonomo izaten
lagunduko diena?
Eztabaida handirik gabe bigarren bideari
heldu zaio, autonomizatzeari. Horrela sortu zen
ARKO aipatu fetxan, eta bide beretik joango
dira, seguruenera, gaur egungo beste hainbat talderen geroa.
Horrela jokatuta, nolanahi ere, kezkatxo bat
geratzen da: nola ziurtatu erakunde/elkarte
bakoitzak bere bidetik dagiena eta guztien ahaleginen baturaren osagarritasuna herri-mailan?
Galdera honi modu egokian erantzutea da datozen urteetarako erronka.

Fase honetako emaitzei dagokienean, honaL,
koak behintzat azpimarragarri dira:
-

• Haurrentzako ekintzez arduratzen direnek, Txatxilipurdi taldea sendotu egin dute.
Larunbatetan zerbait antolatzetik hasi, jarraitu
udaleku irekiekin uztailean (bixera eta guzti!),
hurrengoan udaleku irekiak irailean, Santamainako gazte-lokalaren ardura hartu halako batean, herriko ludotekaz arduratzera pasa, eta ez
dira, ba, jada, "babylekuak" antolatzen hasi
(laster jaio aurretik hasiko dira matrikulatzen).
Urteak aurrera egin ahala, udaleku eta larunbateroetan ibilitakoek bideari jarraitu egin diote
elkarrekin (Ibanek, Errukanek, Itsasok, Idoiak,
Iñakik, Andonik, Anek-eta badakite honen
berri), eta Jo ta Sue eta Biheko izeneko gazte-

Jazten w
,

"Ekin emakume-taldekoei Arrasate txiki geratu zaiela dirudi: Londres, Paris...".

txo-taldeak sortuz joan dira. Zenbat jarrialdi
programazioak hobetzeko eta zenbat ordu
"koordinatzen". Zenbat buruhauste haurrak
busti edo beranduago iritsi diren bakoitzeko
gurasoei esplikazioak ematen! Horiek baino
okerragorik ez da apenas gertatu, edozelan ere
(bat bai: Degurixan, Besaideren txabola aurreko
leixar preziatuak zuriketan hastea ez zitzaien ba
burutik pasatu kakamutikoei! leixarrak behintzat bakean isteko esan, eta hara!), eta desiratzekoa da datozen urteetan ere ezelako ezbeharrik ez gertatzea. Hala biz!
• Giroa onduz joan da, eta "gazte mugidie"
ere abian dago fase honetan. Gaztainak erretzen
hasi herriko plazan, mendira joan eta lagun
berriak eginez joan, Santa Ageda batzen irtetzeko neska-mutilak batera kaleratu (hori bai, "usarioaren" zenbait jarraitzaile tipikorekin gorabeherak izan eta nork non batu dirua ondo zehaztuta aurretik -usarioa zer da? neskak ez joatea edo
euskaraz batzea Santageda?-), kamisetak atera
jaietarako... Eta, hara non, oso denbora errekorrean Seaskari laguntzeko 93ko uztail-abuztuan
hiru auzolandegi-txanda eratzeko gauza izan
dira: Kanbora joan eta ikastola berra eraikitzen
lagundu. Hon i dok eta! Ematen an dina zeresana
jada eta denbora izango da testigo egin dezaketenarena. Animo!
• Euskalan taldearen lan ixila eta zaila ere
hasi da fruituak ematen. JMA eta IKERLAN
proiektu sakonetan sartzeko bidean lagundu egin
zaie, FAGOR elektratresnetan Euskara batzorde
"ofiziala" iraunkorki martxan jartzea lortu da
aurten bertan.
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Sindikatuekin ere hasita daude serio-serio.
• Emakume taldea ere, EKIN, herriko beste
emakume-kolektibo antolatuekin harremanetan
jarri eta hasita daude proiektuak batera lantzen,
diru apur bat ateratzeko taloak egiten santamasetan espezializatu zaizkigu, eskulanetan artistak
bihurtu dira, horrenbeste hitzaldi eta ikastaro
entzunda gauza asko ikasi dituzte; eta, Arrasate
txiki geratu zaiela dirudi, ez dira ba urtero "eskapada" bat egiten hasi: Paris, Londres, Amsterdan.. .Eta hurrengoan? Bidaietako txaskarrilloak
eurok jakingo dituzte, baina bestelako bat, hona:
ikustekoak eta entzutekoak ziren haien bilerak,
ez omen zituztela faktura "legalak" aurkeztu eta
hitzartutako hirurehun mila pezetak ukatu egiten
ziela Emakundek jakin zutenean, ea zer eta zelan
egingo ibili ziren luzaroan zein baino zein beroago. Azkenean, behintzat, aurreko urtean zehar
ekarritako pertsona guztiei banan-banan eskatu
behar izan zieten "papertxo legala" izenpetzeko.
Zorioneko (edo zoritxarreko?) dirua!
• Kanpo-harreman taldekoak ere ez dira
geldi egon. Propagandaren, herriko-kroniken,
talde politikoen ihardueraren jarraipen sistematikoa egin, euskararen erabilera areagotzeko hitzarmenean sakontzeko bideak aurrikusi, pegatinak jartzen jarraitu, etengabe elkarrizketatu
herriko-sektore askorekin (tabernari, funeraria,
Eroski,...). Lan ixila eta egin beharrekoa hau ere.
Bazkideak gehitzeko kanpainak egin dira
(milara iritsi gura eta 890ean geratu; ez da asko
baina gutxi ere ez), egun batetik bestera lortu
izan da ikastetxe guzti-guztietako irakasleak

:Jaztends

"A TB emititzen hasteko zela, hara non etorri zen Madrildik paper serio-serioa, ezetz, ez
zegoela emititzen hasterik, ilegala zeta".

elkarrekin argazkia ateratzea euskarazko ereduen
aldeko kanpaina bultzatzeko, etab, etab.
Guzti hauek egin ahal izateko, hitzarmengintza ekonomikoa bermatu egin da udalarekin,
eta modu horretara liberatuen dedikazioa gehitu.
Une honetan 6 dira lanpostu fijo samarrak: idazkari orokorra (Jabier Ozaeta), dinamizatzailea
(Juan Luis Arexola-Leiba), haurren ekintzetarako arduraduna (Urn i Urizar), ludotekako langileak (Goizane Jausoro eta Iratxe Bazkez), Santamaiilako gazte-lokalaren arduraduna (Paula
Nafarrate).
Eta hara nola gauden une honetan: bidea
egiten hasita bakarrik, egin beharrekoa egindakoa baino askoz ere gehiago dela jakitun, harrokeria izpirik gabe baina egindako lanaren fruituez gozatzen.
ISTILURAKO BIDE IZAN ZITEZKEENAK
Urteak pasa ondoren bizkor pasatu direla
izan arren bapatean datorkigun burutazioa, egia
galanta da izan direla 10 urteotan ahalik eta
azkarren pasatzea gura izan ditugun uneak. Ez
dela burukominik behin baino gehiagotan falta
izan esan gura da.

tako irudia) erdaraz. A ze nolako zalaparta jasan
behar izan genuen egun batzuetan! Izan ere, ez
zitzaien arrazoia falta: euskaraz tutik jakin ez eta
komiki hartan ikusten zuten bakarra zera zen,
txerriak zirela erdaraz egiten zutenak.
Beranduago, herriko alderdi sozialista erdalzaleak, ez guk hartara xaxatuta, hauteskundebezpera batzuetan hara non buzoneatzen duten
paper bat esanez, eurok elebitasunaren aide daudela baina euskaldunena herri honetan (komunikabideak, udaleko kontratazio-politika, etab)
"diskriminatzea" dela, ez dagoela eskubiderik
eta Arartekoarengana jotzeko prest daudela.
Erantzuna leku askotatik etorri zitzaien.
Alkateak eta AEDk erantzun zuten berriro paperak buzoneatuz, euskararen aide egiten an zena
goraipatuz herriko 50 elkarteren adostasuna
agertu zen prentsaurrekoan, eta Arartekoaren
erantzuna ere etorri zen halako batean gun i
(Udala + AED + herritar antolatuak) arrazoia
emanez. Apur bat baretu direla dirudi baina ezin
gara egon beti hurrengo erasoaren zain.

Askotan gauzak ondo egin gura izatea ez da
nahikoa izaten, egin egin behar dira ondo, bestela... azalpenetan hasi behar gero.

Aipatu dugu garai bateko udal-agintariekin
izandako hikimikietatik garaile ateratzen jakin
izan dugula. Aipatu beste egin dugu, halaber,
lokalak zirela eta ez zirela SUDCekoekin lortutako lankidetza estua (gerta zitekeenaren kontrakoa). Eta izan dira kontatzeko moduko beste batzuk ere:

Adibidez, 84ean, hasi berritan, komiki batean Maritxu Kajoi eta Olentzero jarri genituen
euskaraz, erregeak ixilik eta txerriak (santamase-

ATB emititzen hasteko zela, hara non etorri
zen Madrildik paper serio-serioa, ezetz, ez zegoela emititzen hasterik, ilegala zela herri telebista.

.
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Jaztend0

"Euskal Herri honen eguneroko praxi politikoak ere pasarazi dizkigu momentu txar bat
baino gehiago!".

Zer egin? Lehenik eta behin, ahalik eta bizkorren
emititzen hasi, Madrilera joan eta despatxotan
ibili ea konpontzerik ba ote zegoen (ATB pakean
utz zezatela, behintzat), berriro ere herriko erakunde eta elkarteen adostasuna jaso idatziz badaezpada ere-, eta azkenean horretan geratu
zen: sustoa (baina alegala -edo ilegala- izaten
jarraitzen du, edo?).
Euskal Herri honen eguneroko praxi politikoak ere pasarazi dizkigu momentu txar bat
baino gehiago. Euskalgintzari dagozkionetan,
batez ere, baina baita bestelakoetan ere.
Herriari dagokionean esatekoa da orain eta
hemen, aurretiaz ez diogu eman gura izan inportantziarik eta, azken legealdi honetan, EAJren
lehendakaritzapean berriro ere -eta alderdiaren
nazio-mailako irizpide bat jarraitzea zela medio:
batzordeetan herritarren ordezkaritza iraunkorrik
ez onartzea-, hilabete batzuetan ez genuela joaterik izan euskara batzordeetara. Gure aldetik, joatea hobea izango zela esaten genuen, bilera-paralelo asko egin beharko liratekeela bestela, baina
ez genuen burrundararik atera. Hilabete batzuetara, lehendakariaren, Juan Jose Uriarteren izenpea zekarren gonbidapen ofiziala etorri zen
berriro. Gauzak, bide normaletik, ondo doaz
berriro.
Herriko pasadizo arrunt honetaz gain, hala
ere, izan dira handixeagoak eta korapiltsuagoak
ere. Bat edo beste:

egin izan da urtero-urtero Argia egun, Kilometroak, Herri urrats (urteren batean susto galantak
pasata muga inguruetan), eta halakoekin. Politika kontuak talde abertzaleen artean nola
halakoa izan ohi da aipatu diren ekintza horiekiko hainbat alderdi politikoren jarrera ofiziala.
Guk beti egin dugu apoiatzeko bidea.
• Bateginik kanpainarena eta euskaldunon
egunkariaren sorreraren aurretikoak ere ez dira
txantxetakoak izan. AEDko denok ere ekilibrista
lanetarako ez ginateke txarrenak izango!!
Politikaren interesak euskararenari aurrejarinn zaizkionetan, konpontzeko baino, gehiago
mondroiltzeko joera ikusten denean, ez da erraza
gurea bezalako elkarte batean gurea euskara dela
ikustaraztea bazterretan.
Bi astetan segidan, Jose Ramon Beloki eta
Txumai Iturria etorri ziren; lehena, gobernuaren
orduko proiektu-asmoa aurkeztera, eta bigarrena,
euskaldunon egunkaria izango zenaren berri
ematera. AEDk komunikatu "glorioso" horietako
bat aterata zeukan hilabete batzuk lehenago:
"Egunkari bakarra behar dugu, jar gaitezen
ados!" Badirudi urte batzuk aurrera egin dutenean, baietz, badirudi bakarra izango dugula eta
adostutakoa gainera. Bejondeiela hori lortzen
badute! Oztopo txikiago eta handiagoak gainditzeko bidea urratzen hasita egongo da nazio mailan. Falta ederra dago!
Bateginik dela eta, zertarako luzatu? Esan
besterik ez batzorde berezi bat eratu zela herrian
-AEDren izenean ez egiteagatik, baina AEDren

• 10 urtetan, korrika pasa izan den aldi guztietan laguntza eskaini izan zaio. Beste hainbeste
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Esateko interesgarririk daukanik ba ote dago Arrasaten egon bakorik?

baliabide guzti-guztiak martxan jarrita- eta beste
inon baino diru gehiago atera genuela proportzioan (eta kantitatean?). Egin zen mintegi baten
materiala ere bilduta dago. Nor ausartuko da
gero esatera AEDk ez duela nazio mailako ikuspegirik, kezkarik? Ba ez pentsa, baina geratzen
da oraindik bakarren bat edo beste esateraino
insten dena, eta idatziz gainera.
• Erakundeetatik etorri diren elkarlanerako
deiak ere gogotsu hartu ditugu. Horren lekuko
onak dira Letrakit erakusketa eta HPINek antolatutako erakusketa ibiltariak. Harrez gero hitzaldiz hitzaldi majo asko erabili izan dugun bideoa
egiteko aukera eman zigun Letrakit erakusketa
Arrasaten jartzeak. Hurrengoan ere hor izango
gara gure aletxoa jartzeko prest.
Euskalgintzaz kanpoko elkartasun-deiei
erantzun bat emateko, autodeterminazioa dela,
preso politikoen senideak direla, behin baino
gehiagotan izan da gaia zuzendaritza-batzordean.
Hasiera beretik eman izan den erantzuna ez da
honako honetatik oso urruti "AED Elkarteak sorrera beretik euskarari zuzenean ez dagozkion gaiez iritzirik inoiz ez kaleratzea dauka erabakita. Izan ere,...)
Egia esan behar badugu, edozein modutan,
toreatu beharreko guzti hauek gorabehera, duda
izpirik gabe esan genezake AEDren iharduera
kolokan jartzeko ahaleginik ez dela behin ere
izan hamar urte luzeotan: ez herriko alderdi politikoek eragindakorik eta AEDren bazkideek eragindakorik ere ez. Hau horrela dela demostratzeko, zer argiago esatea baino, inoiz ez dela 10
urte luzetako zuzendaritza batzordeetan botazio-
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rik egin. Karguak aukeratzeko bai noski, baina
bestelakorik ez. Bai, hala da. "Euskarak batzen
gaitu" esaten dugunean ez gara txantxetan an.
Dagoeneko, lehenago aipaturiko sozialistak
ezik -EEkoak sartu direnetik gauzak hobeto doazela dirudi- gainerako guztiak (eta badira, e? HB, EAJ, EA. EUE, ZUTIK-) argazkian batera
agertzeko prest daude geuk deituta. Haiek ere
konturatu egin baitira hamar urtetan gurea ez
doala haietako moren interesen kontra eta bai,
ordea, guztiok integratzen gaituen zerbaiten aide.
Gaitasunik izango ahal (al) dugu falta zaizkigun
horiek gure erro(e)tara ekartzeko!? Urruntzea
baino hurbiltzea dela kontua badakigunez, joango gara bidea egiten.
Istilu-iturri izan zitezkeenekin amaitzeko,
ezin ahaztu gurea bezalako elkarte batean, jende
asko bildu eta jende askorekin bildu behar izaten
duena, harreman pertsonalek ragindako
momentuzko haserrerik ez dela falta izaten. Han
eta hemen aurrera samar ibili garen guztiok elkarrenganako errespetua zer den badakigu, elkarren premia dugula jende gehiago erakarri ahal
izateko ez zaigu inoiz ahaztu. Halatsu jarrai
dezagun!

HERRITIK KANPORA GERO ETA
EZAGUNAGOAK
Aspaldikoak dira Zalla eta Lekeitiora AED
zer zen esplikatzera joan gineneko garaiak,
oraintsuagokoak Irutieko UEUn eta Gasteizen
egon garenekoak gauza bera esplikatzen.
Utopian mugitzen ginela sinistetik hamar
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"AEDren zuzendaritza-batzordean partaide izan direnak 10 urteotan. Nortzuk falta dira?
Goikoleak, Tonino, Eraña, Arantzabal, Joxefe...".

urte dela, arrasatear sortzaileen esperimentu ezhedagarria izatera pasa zen urte batzuetara, handik denboraldi batera saiatu beharreko bide
modura ikustera pasa, eta gaur egun jarraitu eta
hedatu beharreko eredu izatera pasa da dirudienez. Gu beti leku berean egon garela gogorarazi
beharra alperrikakoa da. Zer aldatu da, orduan?
Eragile izan bagara, horretxekin gu pozik. Errekonozimendua ondo datorkigu (dirutan ere bai!),
baina goraipamenak gorde bitez, alperrik harrotzeko tentazio dira eta. Jada, guk ezer egin gabe
ere, gure elkartearen izena bazter gehienetan
aipatzen da, bere bidea egiten an da. Norabide
zuzenean aritzeko izango ahal da!

ezezik, baita beste edozertaz ere euskaraz. Pil
pilean egon izan diren gaiei heltzeko ez dugu
inoiz beldurrik izan, eta, egia esan, gehienetan
bete egin ditugu gure asmoak eta debate interesgarriak antolatzen asmatu. Gaur egun Arrasaten
jada ez da mor harritzen euskara hutsean antolatzen dugulako. Hala da, eta kitto.

10 urte hauetan kanpotik etorri direnak geuk
deituta ere ez dira dozena erdi. Zenbat hitzaldi,
mahai-inguru, ikastaro, ez ote dituzte antolatu
AEDren lan-taldeek? Esateko interasgarririk
daukanik Euskal Herrian eta euskaraz, ba ote
dago Arrasaten egon bakorik? Asko eta asko
izan dira, bai, egondakoak. Ohitura on bat ere
beti gorde izan dugu: behin "honaino" etorrita
ilunabarrerako, mor ez dugu bidali Marijeren
afari goxoa probatu bar. Jakin dakigu etorritako guzti horiek Arrasaten esandako eta egindakoak baino hobeto gogoratzen dutela ahoan zeramaten zapore ona egun hartan. Euskal Herri
honetan, izan ere, mahaia gustazen ez zaionik ez
dago eta! Jende kualifikatu guzti horrek ere ezagutu egin gaitu gertuagotik.
Gai askotaz euskaraz lasai eztabaidatzeko
kultura egin dugu herri honetan; euskarari buruz
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Irudia eta mezua zabaltzen lagungarri izan
direnak aipatzen hasita, ezin aipatu gabe utzi
Eskoriatzako Irakasle Eskola eta Adorez eta
Atseginez mintegiak elkarlanean antolatutako
soziolinguistika ikastaroetan egin zaigun lekua.
Hor ibilitakoak dira herri askotan gurea bezalako
dinamikak ahalbideratzen an direnak.
Ezagunago izateko bidean, oraintsu arte
EKBn egon izanak ere lagundu egin digu. Gazigozoak izan dira urte guzti hauetako harremanak
aipatu konfederakundearekin. 84ko akta batean ez da atzo goizekoa- honela jasotzen da:
Arazoa gutxi gorabehera 3 puntutara labur
genezake:
/). Sarritan EKBk AED berekin lotzen
duela, bere bameko erakunde bat gehiago izan-

go balitz bezala edo;
2). EKB oraindik guztiz eratu gabe dagoela,
bere barruan bi jokaera aski desberdinak soma
daitezkeelarik: bat, ahalik eta euskaltzale gehienez osaturiko Batzarre ireki eta zabala sortu
nahi luketeena, eta AEDren filosofia eta praxitik
hurbilago legokeena; eta beste bat, Batzarre
hertsuago, mugatuago eta gogorrago nahiko

JaztendØ
lukeena.
3). Hartu behar al du parte AEDk eztabaida
horretan balantzaren pisua aide batetara bultzatzen lagunduz?
Aurrebiderik egokiena bezala zerau ikusi
eta definitu zen: interesgarria dela AEDk here
pentsakera eta jokaera publikoki azaltzea, beti
ere, EKBrekiko independentzia garbi utziz, erakunde hau garbiago definitu arte behintzat.
Erabakia gorabehera, larunbat askotan urteak joan urteak etorri joan izan da AEDkoren bat
Donostiara. Askoz ere gehiago handik hona
azkenaldi honetan. Debagune (Deba Garaiko
euskara-elkarteen bateragunea) sortu zenetik,
AEDk joateari utzi eta Debagunek modu iraunkorrean ez joatea erabaki du. Edozein modutan,
txostenak ere behin baino gehiagotan erredaktatu
ditugu eztabaida-prozesuetan, eta, egia esan, ez
dugu geure burua konklusioetan errekonozitu.
Horixe dira EKBrekiko harremanak: kanpainaren bat edo beste herriratzen lagundu, eta pertsona gutxi batzuren arteko harreman gazi-gozoak
(gainerakoentzako, noizbehinka bilera amaieratan ateratzen den gaia). Jarraituko du!

AED-ri BURUZKO INFORMAZIOA
IZATEKO BIDEAK
Ez da helburua Arrasaten egiten den guztiaren berri ematea Ian honetan. Ez ditugu aipatuko
lan-historikoak (Velez de Mendizabalenak batez
ere) eta ezta udaleko euskara-zerbitzutik, ikastetxeetatik,... kaleratu direnak ere. AEDri buruzko
informazioa izateko bideetan murgildu gura da.
Lehenik eta behin AEDren baitan 10 urte
hauetan batu den informazioa dago. Ugariena
horixe, dudarik gabe. Hor dagoen materiala?
• Sorrera-prozesuko dokumentazioa.
• Lehenengo bileratik azkenera bitartean
gutxi dira jaso ez diren aktak. Hor daude ikusgai.
• Urteroko batzar orokorren akta zehatzak.
• Urtez urte egindako ekintzen memoria.
• Bazkideei idatzitako guztiak urtez urte.
(Ba ote da bazkiderik biltzen joan ohi denik?
Jakinaraz diezagula!)
• Lan-taldeen barne eta kanporako-dokumentazioa, diru-laguntza eskariak.
• Bateginik kanpaina zeta eta, egindako
mintegi baten ondorioak jasotzen dituen txostena.
• AEDk 90ean egindako mintegiaren transkripzi oak .
• AEDren izenean argitaratutako material
guztia: kanpainak, komunikatuak,...
• Egindako eta egitekoez urteetan bildutako
hemeroteka.
• AED zer den bertsotan esplikatzen den
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bideoa.
• EKBrako egindako txostenak.
Elkartearen fitxeroan gordetzen joan diren
hauetaz gain, badira bestelako iturriak ere:
• Jazten aldizkaria: 3. zenbakian esaten da
zer den AED, eta zer dagoen atzetik. Oraingo 7.
hau AEDri buruzko bigarrena da.
• Arrasate Press-eko zenbakiak jarraituz,

"AEDko denok ere,
ekilibrista lanetarako ez
ginateke txarrenak izango"
ondo jarrai daiteke elkartearen nondik-norakoa
astea joan eta astea etorri.
• ATBz beste hainbeste esan daiteke.
• Prentsa lokalari buruzko lehen jardunaldietara aurkeztutako komunikazioak. Jakin 69.
• "Arrasate Press aldizkariaren ezarpen eta
zabalkundeari buruzko azterketa": 89ko azaroan
Euskadiko Kutxa-ko enpresal sailak burututakoa.
• "Arrasate Press eta Arrasate Telebistaren
ezarpen eta zabalkundeari buruzko azterketa":
91ko martxoan Jose Manuel Bergaretxek egina,
Deustoko unibertsitateko Itxiar Basterretxea
zuzendari zuela.
• "AEDri buruzko pertzepzioa arrasatearren
artean": 93ko martxoan
Errukane Aperribai marketing- diplomatuak
egina eta zuzendua.
Arrasaten eta arrasatearrentzat egin eta aipatutako hauetaz kanpo, badira beste hartzaile batzurendako Arrasatearrek egindakoak.
• Julen Arexola-Leibaren lanak:
• Asociacon Galega da Lingua-ren II. Kongresurako, 90eko irailean: "Dinámica popular de
normalización lingüística: La experiencia de
Arrasate Euskaldun Dezagun"
• "Julio Urkixo Euskal Filologia Mintegiak
antolatutako "Euskal Linguistika eta Filologiako
I. Kongresurako, 1991ko irailean: "Nazio eta
herri mailako barietateen erabilera normalizazioranzko prozesuan Arrasaten"
• Euskal Gobernuko Kultura saileko beka
batek eraginda, 1991ko uztailean: "D. Jose
Maria Arizmendiarrieta eta euskara"

"Euskarak batzen gaituela esa ten dugunean ez gara txantxetan an".

• Jose Felix Diaz de Tuesta:
• "Mondragoetik Arrasateruntz", 92an. Joshue Fishman-en aldizkarian argitaratzeko ingelesez.
• Euskaldunon egunkariak Arrasateri eskainitako gehigarri berezia, 1991ko unjan.

ja denetatik egitea tokatzen zaigu: bilerak koordinatu, ondo hitz egin, hobeto idatzi, harremanetarako goxoa izan, lan-ordu eta atseden-ordu
bereizteaz askotan ahaztu, haren eta honen esanetara egon, hau eta hura konbentzitu ez dakit
zer egiteko, eta beste asko eta asko...

Eta badira, jada, gutaz an direnak ere:
• BAT aldizkaria: Aipamenak sarri izanagatik, hemen aipatzeko modukoak:
• "Txepetx-ekin elkar hizketa", 2. zbkia,

Adituak ez gara ezertan izango baina makina bat saltsatan arituak bai, horretan ez da dudarik. Gaur goxo eta hurrengoan gogorxeago jokaketan ondo ikasi dugu; behin baino gehiagotan
belarrondoko ederrak jaso ditugu eta beste hainbestetan bizkarrean palmadatxoak somatu.

99997

• "Mari Carmen Garmendiarekin elkar hizketa", 3/4. zbkia, 136. On.
• Dossierra: Euskeraren Herri-mugimendua,
6. zbkia, 25-66 Orr.

Lanpostu "duin" esaten zaion horietakoa
izan da beti AEDko dinamizatzaile izatea. Diru
gutxiago egon denean ere ez gara inoiz kobratu
gabe geratu -ondo samar gainera-, medikutara
eta INEMera joateko ere beti paperak ondo.
Honetan ere aurrerapauso handia emateko aukera izan dugu herri-mugimenduaren ohizko Ianbaldintzetaik irten ahal izatean.

• SIADECO entrepresaren artxiboan, besteak beste, Txepetx-ek egindako lanak. AED eta
euskara-elkarteez dihardu, luze, honako lan argitaratu gabe honetan: "Bilboko euskaldungoa
trinkotzeko proposamena eta estrategia konkretuak"

Non zabiltza, ba, lanean? izaten da behin
baino sarriago ohizko galdera oso gertukoen
aldetik ere. Saiatu erantzun labur eta ona ematen,
eta sarri askotan entzun behar: A, euskarazko
klaseak ematen! Ezetz, ez dutela AEDko dinamizatzaileek klaserik ematen hasi orduko, berriz:
Zer egiten duzue, ba, orduan? Denok bizi izan
ditugu halakoak.

Gehiago ere izango dira, guzti-guztiak bildu
egoki
jartzen badugu Ian apur bat. Dena egineta
da
denboraz.
go

AEDren DINAMIZATZAILE IZANDAKO ETA DIRENEN AZKEN GOGOETAK
Dinamizatzaile, liberatu edo "enbajadore"
(enbajadekin datorrena beti!) zer (izan) ote gara gu?
Langile ezezik, zenbateraino asmatu dugu
lan-eragile izaten?, horixe jakin gura genuke. Ia
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Gehiago sentitzen, jakiten eta egiten lagundu digu AEDren ibiltzeak, urte hauetan Elkarte
honen baitan ibilitakoei eragin dien eran.
AEDren esperientziatik jende dexente pasa da

,
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"Gehiago sentitzen, jakiten, eta egiten lagundu digu AEDn ibiltzeak, urte hauetan elkarte
honen baitan ibilitakoei era gin dien eran. Festa egiteko momentua da".

eta hori igarri egiten da herrian. Ez gara bakarrik
euskaraz egin ahal dugunak, euskaraz egin gura
dugunak gara gu.
Azken txutxumutxua jarri, eta 25. urteurrena
iritsi bitartean zai gera bitez ospakizunak:
Elkartea sortu berritan, egun erdiko dinami-

zatzailerai jarri zitzaizkion egiteko guztiak
burutzeko gaitasunik ez dugu izan denon artean
ere, baina zer egingo diogu... Agian oso listoak
garela ez, baina alferrak garela esateko motiborik ematen ez badugu, ez da gutxi. Horra aurrikusten ziren bi eginkizun nagusiak eta bestelako
I 2etariko batzuk zerrendatuta:

LANPOSTUA: "LIBERATUA"REN EGINKIZUNAK
Eginkizun nagusiak:
1) Arrasate mailan euskararen normalizazioa lortzeko behar den plangintza burutu, praktikara
eraman eta jarraipena egin, lortu arte.
2) Euskararen Gabinete Teknikoaren zuzendaritza eraman.
BESTERIK
1) Euskararen normalizazioa lortuko duen plangintza bat burutu edo zuzendu, behar diren tresnak
eta ahaleginak jarriz.(...).
4) Euskararen Gabinete Teknikoa osatzen duten partaideen koordinaketa egin, elkarren artean
harreman onak sortzen saiatuz. (...).
6) Udaletxe, Foru Aldundi, Eusko Jaurlaritza, lantegi eta instituzioekin behar diren harremanak

izan.
7) Hen iko denda, taberna, erakunde, lantegi eta abarrekin harremanetan jarri euskararen presentzia herri osoan gehi dadin.
8) Euskara berbizteko behar diren ekintza, proiektu eta ideiak Udalari aurkeztu. Euskal Herri
osoan egin diren ekintzen bilduma bat egin eta antolatzaileekin harremanetan jarri.
9) Udalak euskararekiko hartutako erabakiak aurrera eramaten saiatu.
10) Posible liratekeen diru-laguntza guztiak lortzen saiatu, bai Euskararen Gabinete Teknikoarentzat, baita Euskararekin zerikusia duten erakundeentzat ere, aurrez informazio guztia lortuz eta
banatuz.
11)Euskararekin zerikusia duten Herriko Erakunde guztiekin koordinaketa bat lortzen saiatu,
denek batera Ian egiteko.
12) AEDren ekintzen dinamizatzailea izan.
-

Lanera berriro, beraz, egitekoak beti Lanak Ian, ordea, festa egiteko momentua
dira egindakoak baino gehiago hemen-eta. da!
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"EUSKARA TA EUSKARA"
Euskal Herrietan bizi nahi badugu
euskararen magakan
euskaraz dagigun kalean, lanean
ta leku guzti-guztietan;
gizon-emakume, zahar, gazte, mutiko
euskararen gorputzean
atalak garenez mugi gaitezen ba
beti haren mesedean.
EUSKARAZ TA EUSKARAZ
EGIN DENO(R)I
EUSKARAZ TA EUSKARAZ
ORAIN TA BET'.
Lagun dagiogun gure Hizkuntzari
guztiona izan dadin
bazterrak utzirik, etxean ezezik
edonon han leku egin.
Eskolan hauela edo lantokian
euskaraz beti mintza hadi,
haizela mediku, haizela aguazil
haizela lehendakari.
EUSKARAZ TA EUSKARAZ...
Euskara itsaso, euskara emazte,
euskara ama ere omen,
itsasoan murgil, emaztea malta
eta samani egiok men.
Izango badugu gure Euskal Herria
biziro sala gaitezen
euskaldun Henri bat osatzen, egiten
betiko orain ta hemen.
EUSKARAZ TA EUSKARAZ...

Juan Luis Lekunberri.
Muslim eta letra

AEDren 10. URTEURRENEAN

/.

wog

AEDren izena
egin da ezagun
10 urtez lanean
egunez egun
berriro izan arte
herri han euskaidun
martxa berdinarekin
jarrai dezagun.
Hauxe da aukera
guztiok batera 5'
hasitako bidet
jarraitu aurre
Hizkuntza ate
etxetik kalera
laister lortuko du
saiatzen bagera.
on! Pill, Olatz, Altor
di! euskera ba
r
Jox
Li .rjir
eutsi gogor.
Goikolea, letra.

'

ESPAK
"Popule meus, quid feci tibi?
" Zertan gaitz egin dizut, ene Herria?
Norainoko minaldi, nolako atsekabe,
bihotz-honek bakarrik esango lizuke.

Ta hara nola gaurkoan norbaitzuk dabiltzan
nire uztarri leuna kentzeko asmotan...

Oinperatua nago guztien aldetik
ta atzindu nahian dabiltz lurraren gainetik.

Hara nola, gordean, piztitzar maltzurrak
malmutz ito nahirikan usotxo xamurrak.

Euskal-herri mamia, herririk maiteena,
zergatik damaidate gaur damaidatena?

Zertan bada, herria, zertan dut gaitz egin
maitatzea ez bada maitasun honekin?

Zertan gaitz egin diet? Zertan ditut mindu?
Zerorrek, ene herria, erantzun zaidazu.

Noiztik-nora gaurdaino ezertan Nik mindu?
Herri maite kuttuna erantzun zaidazu.

Herri guztien gaindi hautetsi zintudan
ta aspaldi nire eskua sumatu zenduan.

Eman nizukeana, oro eman nizun...
erantzun ba, oraintxe utzi nazakezun.

Garaik izandu zara egundo Nirekin...
Ez zaitezela zu gaur barn etsaiekin.

Aintzinatik izan-da nere begikoa,
ezaidazula gaur zuk atera malkoa.

Zure asaba zaharrek maite baininduten
ta aurrerapen-haziak ixuri nizkien.

Geroratu baino lehen zentzuratu zaitez
ta alkartasun estuaz berriz btu gaitez.

Ta halaz ere zuk orain, behin itsumusturik,
baztertuko al nauzu lur maite horretatik.

Jaso zazu lepora nire uztarria
ta arinduko dizut Nik zure min-larria.

Euskal Herri manila, zertan gaitz egin dut?
Orain Ni ez hartzeko, zertan mindu zaitu?

Ez nazazu baztertu, ez utzi atzera

Eman nizun euskara, eman nizun garra
ta hamaika aldiz izan naiz euskoen indarra.

Euskal Herri manila, Burutzat har nazu,
Zure Buru naizela, zorioneko zu.

ta askatua zu laister ikusiko zera...

Loramendi

