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Hitzaurrea 
 
Doktorego tesi hau Euskal Herriko alfabetatzearen ikerkuntzaren eremuan 
kokatzen da, Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Hezkuntzaren 
Teoria eta Historia Sailean azken urteotan garatzen ari garen ikerkuntza 
eremuaren barruan, zehazki. Azken hamarkadetan, 90ekotik aurrera batik bat, 
alfabetatzeak Euskal Herrian berrehun urteetan zehar eraman duen garapena 
esplikatzen saiatu den hainbat lan burutu dugu. Zenbait irakasle saiatu gara 
alfabetatzearen azterketa Euskal Herrian kokatzen eta euskal eredua -
alfabetatzearen euskal eredua-, ezaugarrituko luketen elementuak definitzen. 
Alfabetatzearen euskal eredua diogu eta ez, espreski, euskarazko alfabetatzea. 
Gure azterketa xedea euskaldunek izan duten oinarrizko alfabetatzea da, 
norbanakoa kultura idatziarekin harremanetan lehenekoz jartzen duen 
oinarrizko alfabetatzea. Eta hau gerta daiteke, euskaldun askoren kasuan 
bezala, ama hizkuntzan ez izatea.  
 
Alfabetatzearen euskal eredua kontzeptuaren bitartez denbora epe 
desberdinetan zehar eramandako prozesu alfabetatzaileak eredu bakar baten 
barruan txerta ditzakegu, eta hobeki ezagutu, horrela, euskaldunok zein 
bideetatik eta nola garatu dugun gure kultura, ahozko kulturatik idatzizkora 
iraganaz, eta etorkizun hurbileko kultura zibernetikorako jauzia emanez. 
Horrenbestez, alfabetatzearen euskal eredu historikoan bildu ditzakegu, 
sinkronikoki eta diakronikoki, esplizituki garatu izan den erdarazko alfabetatzea, 
euskarazko alfabetatze esplizitua, euskarazko zeharkako alfabetatzea, etab. 
Finean, eredu honek bere baitan hartzen du Euskal Herrian historian zehar 
garatu izan den alfabetatze prozesu ororen analisia, dela euskarazko 
alfabetatzearena, dela gaztelerazkoarena, dela frantsesezko alfabetatze 
prozesuarena eta, noski, prozesuek beraien artean dituzten erlazioena. 

 
Ikerketa lan honetan irakurketa eta idazketa praktika soziokulturalen 
ezagutzaren bitartez saiatu gara euskarazko alfabetatzea definitzen, herri 
xeheari zuzenduriko -eta berak garaturiko-, kultur praktiken azterketan 
oinarrituz bereziki. Lehenengo hurbilpen kuantitatibo bat egin ondoren, 
alfabetatzearekiko hurbilpena azterketa kualitatiboagotik egiten saiatu gara. 
Kultura idatzi popularraren, kultura “subalterno”aren azterketari heldu diogu, 
batez ere garai horretan eman zirelako euskara idatzia herrira gerturatzeko 
eginahaletan -euskarazko irakurketa eta idazketa herritaratzeko eginahaletan-, 
lehenengo pausu serioak. Maiz beste ikuspegietatik (linguistikotik, 
literaturazkotik, soziolinguistikotik, antropologiatik, kazetaritzaren historiatik, 
etab.) aztertu izan diren kultur errealitate batzuk -Itz-Jostaldiak (espazio 
publikoan) eta egutegiak (espazio pribatuan)-, hezkuntzaren historiaren 
ikuspegitik irakurri ditugu. Ahozko kultura eta kultura idatziaren zein herri kultura 
eta elite kulturaren hibridazioaren adibidea diren bi errealitateen hezkuntza 
interpretazioa da egiten saiatu garena. Zentzu horretan, kultura idatziaren 
garapena bultzatu zuen dinamika soziokulturala, eta bere ondorioak ezagutu 
nahi izan ditugu, eta dinamika horren oinarrizko ardatzak marraztu ditugu: 
kontzientzia-hartzea eta motibazioa, batetik, eta, baliabide materialak 
eskaintzea, bestetik. Aztertu dugu, gainera, zein izan zen dinamika horretan 
kultur taldeek, prentsak eta erakunde publikoek bete zuten papera. Gure 
abiapuntuak -oso arrunta izan ez dena onartu behar dugu-, iturri desberdinak  



 
  

 

 
 
erabiltzera eraman gaitu. Eta ohikoak ez diren arren, erabili ditugun iturriak 
aberastasun handikoak direla esan behar da. Hain zuzen, publikoa eta pribatua 
soziabilitaterako eta kulturatzerako -alfabetatze eta hezkuntza prozesuekiko 
erlazio estuan dauden aspektuak-, espazio gisa ulertzen ditugularik, kultur 
testuinguruari buruzko informazioa ematen digutelako eta, maila horretan, kultur 
praktiken, parte hartzen zuten eragileen, helarazten ziren edukien, hezkuntza 
helburuen eta eguneroko jokabideen analisi zehatza egitea ahalbideratzen 
digutelako.  
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SARRERA 

 

Sarrera izan nahi duten ondorengo orrialdeotan gure ikerkuntza lanaren 

nondik norakoak zeintzuk izan diren azaldu nahi dugu. Lehenengo zatian 

alfabetatzearen inguruko ikerkuntza mailan egun indarrean dauden ildo nagusiak 

azaltzen saiatu gara. Halaber, hezkuntzaren historiaren esparruan gai berria dela 

kontuan hartuta, ikuspegi teorikotik eta metodologikotik oinarri ditugun zutabeak 

azpimarratu ditugu. Hezkuntzaren historian egin diren ekarpenek, hain zuzen, 

alfabetatzea testuinguru historikoan ulertu ahal izateko gakoak eskaintzen 

baitizkigute, berauek izan dira gure lanaren gidari. Bigarren zatian, lanaren 

egituraketaren oinarrizko ardatzak azaltzen saiatu gara. 

 

Doktorego tesi hau Euskal Herriko alfabetatzearen ikerkuntzaren eremuan 

kokatzen da, Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Hezkuntzaren Teoria 

eta Historia Sailean azken urteotan garatzen ari garen ikerkuntza eremuaren 

barruan, zehazki. Azken hamarkadetan, 90.ekotik aurrera batik bat, alfabetatzeak 

Euskal Herrian berrehun urteetan zehar eraman duen garapena esplikatzen saiatu 
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den hainbat lan burutu dugu. Dávilaren1 lehenengo lanen ildoari jarraitu 

gatzaizkiolarik, saileko zenbait irakasle saiatu gara alfabetatzearen azterketa 

Euskal Herrian kokatzen eta euskal eredua -alfabetatzearen euskal eredua-, 

ezaugarrituko luketen elementuak definitzen. Alfabetatzearen euskal eredua 

diogu eta ez, espreski, euskarazko alfabetatzea. Gure azterketa xedea 

euskaldunek izan duten oinarrizko alfabetatzea da, norbanakoa kultura 

idatziarekin harremanetan lehenekoz jartzen duen oinarrizko alfabetatzea. Eta 

hau gerta daiteke, euskaldun askoren kasuan bezala, ama hizkuntzan ez izatea.  

 

Alfabetatzearen euskal eredua kontzeptuaren bitartez denbora epe 

desberdinetan zehar eramandako prozesu alfabetatzaileak eredu bakar baten 

barruan txerta ditzakegu, eta hobeki ezagutu, horrela, euskaldunok zein 

bideetatik eta nola garatu dugun gure kultura, ahozko kulturatik idatzizkora 

iraganaz, eta etorkizun hurbileko kultura zibernetikorako jauzia emanez. 

Horrenbestez, alfabetatzearen euskal eredu historikoan bildu ditzakegu, 

sinkronikoki eta diakronikoki, esplizituki garatu izan den erdarazko alfabetatzea, 

euskarazko alfabetatze esplizitua, euskarazko zeharkako alfabetatzea, etab. 

Finean, eredu honek bere baitan hartzen du Euskal Herrian historian zehar garatu 

izan den alfabetatze prozesu ororen analisia, dela euskarazko alfabetatzearena, 

dela gaztelerazkoarena, dela frantsesezko alfabetatze prozesuarena eta, noski, 

prozesuek beraien artean dituzten erlazioena. 

 

Zentzu horretan, aipatu nahi ditugu Dávilak, Fernandezek eta Eizagirrek 

alfabetatzearen euskal eredu historikoaren  definizio eta epekaketaren inguruan 

argitaratu dituzten lanak2. Era berean, kontuan hartu behar dira eredu 

                                                           
1 DÁVILA, P. (1988): “El proceso de alfabetización en el País Vasco (1860-1930)”, in 

Elkarlanean: Congreso de Historia de Euskal Herria, Donostia, Txertoa-Eusko Jaurlaritza, VI 
t., 448-458.  

2 EIZAGIRRE, A. – DÁVILA, P. (1991): “Alfabetatzea Euskal Herrian: ikuspegi 
historikoa”, in Ele, 8. zb., 27-56. DÁVILA, P. – EIZAGIRRE, A. (1992): “Alfabetización y 
euskaldunización en Euskal Herria”, in ESCOLANO, A. (zuz): Leer y escribir en España. 
Doscientos años de alfabetización. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 187-212. 
DÁVILA, P. (1993b) : “Euskal alfabetatzearen ereduaren eraiketarako osagaiak”, in Uztaro, 
Euskararen Batasunaz, 9. zb., 153-160. DÁVILA, P.- EIZAGIRRE, A.- FERNANDEZ, I. 
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historikoaren gakoen ezagutzan sakontzearren argitaratu dituztenak, alfabetatze 

prozesua eta eskolaratze prozesuaren arteko erlazioa aztertu dutenak3, eta 

euskarazko alfabetatzearen erabilera testuinguru soziokulturalaren ezagutzan 

sakondu dutenak4. Azken bi mendeetako alfabetatzearen ikuspegi zabala 

eskaintzen saiatzen diren lan horietaz gain, erreferentziazko lanak dira Iztuetak, 

Zabaletak eta Eizagirrek XX. mendearen azken hamarkadetako euskarazko 

alfabetatzea eta euskalduntzearen inguruan burutu dituzten azterketak5. Guztiak 

definizioa eta mugaketa-saiakerak diren heinean, eta prozesuaren ezaugarri 

historikoak ezartzen dituzten neurrian, euskal alfabetatzearen historian oinarrizko 

lan bihurtu dira. 

 

                                                                                                                                                                          
(1994b): “Elementos para la elaboración de un modelo de alfabetización vasco”, in Cuadernos 
de Sección. Educación, 7, 101-111. Eusko Ikaskuntza. Eta, DAVILA, P. (1995b): ”El modelo 
histórico de alfabetización en Euskal Herria” in DÁVILA, P. (koord.): Lengua, escuela y 
cultura. El proceso de alfabetización en Euskal Herria, siglos XIX y XX. Bilbo, UPV-EHU, 17-
44.  

3 DÁVILA, P. – EIZAGIRRE, A. – FERNANDEZ, I. (1994a): “Los procesos de 
alfabetización y escolarización en Euskal Herria, 1860-1990”, in Cuadernos de Sección. 
Educación, 7, 63-99. Donostia, Eusko Ikaskuntza. Eta, DÁVILA, P.- EIZAGIRRE, A. – 
FERNANDEZ, I. (1995b): “Leer y escribir en las escuelas de Euskal Herria (1860-1990)”, in 
DÁVILA, P. (koord.): Lengua, escuela y cultura. El proceso de alfabetización en Euskal 
Herria, siglos XIX y XX,. Bilbo, UPV-EHU, 45-78. 

4 DÁVILA, P. – EIZAGIRRE, A. (1995): “Las fiestas euskaras en el País Vasco (1879-
1936): nuevos espacios de alfabetización”, in DÁVILA, P. (koord.): Lengua, escuela y cultura. 
El proceso de alfabetización en Euskal Herria, siglos XIX y XX. Bilbo, UPV-EHU, 257-312. 
Eta, DAVILA, P. – EIZAGIRRE, A. (1996): “Las fiestas populares y un nuevo contexto de 
alfabetización en euskara. El caso de Guipúzcoa (1879-1918)”, in Revista Internacional de 
Estudios Vascos, 41, 1, 125-140. EIZAGIRRE, A. (2002): “Euskarazko alfabetatzea XIX. 
mendean: inprentaren baldintzapena eta eragintza”, in Hik hasi, 71 zb., 38-42.  

5 DÁVILA-ren koordinazioaren pean argitaratu zen Lengua, escuela y cultura. El 
proceso de alfabetización en Euskal Herria, siglos XIX y XX. Bilbo, UPV-EHU, 1995, liburuan 
argitaraturiko artikuluak oinarrizkoak dira euskal alfabetatzearen historiaren ikerkuntzan. 
Ikuspegi historiko zabalaz buruturiko azterketa historikoetaz gain bertan daude argitaratuak ere 
XX. mendearen azkenaldeko alfabetatze prozesuetan zentraturiko azterketa lanak, hots, 
IZTUETA, P.: “Sociología de la alfabetización y euskaldunización (1940-1992)”, 79-98; 
ZABALETA, I.: “Control y autonomía: Conflicto en la alfabetización y euskaldunización de 
adultos (1981-1990)”, 98-128; eta, EIZAGIRRE, A.: “Usos de la lectura y la escritura en 
euskara (1970-1990)”, 128-158. Ikus, baita ere, UZTARO aldizkaria bere 9. zenbakian, 1993, 
“Euskararen batasunaz” argitaratu ziren artikuluak: ZABALETA, I. : “Helduen alfabetatze-
euskalduntzea: erakundetze polarizatua (1981-1990)”, 5-26. EIZAGIRRE, A.: “Euskal 
alfabetatzea: euskararen erabilerak (1970-1990)”, 27-58. Euskal alfabetatzea zein euskarazko 
alfabetatzearekiko dituzten erreferentzia zuzenak direla eta, goian aipatu dugun artikulu-
bildumaz gain oinarrizko dokumentutzat hartu beharko lirateke UZTARO aldizkariaren aipatu 
zenbakia eta ELE aldizkariaren 8. zenbakia (1991) monografikoki Alfabetatzeaz diharduena. 
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 Horietaz gain, eta azken urteotan argitaratu den besteren bat6 kenduta, ez 

dugu ezagutzen ikuspegi historikotik, sistematikoki eta lehentasunezko 

interesgunea izanik, Euskal Herriko alfabetatze prozesua aztertzen duen beste 

ikerketarik. Tradizionalki egin diren ikerketa gehienetan, Frantziako7 eta 

Espainiako8 estatu-ikuspegitik egin izan direnak, Iparraldeko edo Hegoaldeko 

herrialdeei eta bertako alfabetatze mailei egin zaie erreferentziarik, baina 

gehienetan Estatu alfabetatze ikuspegitik, ikuspegi elebakarretik eginak izan dira. 

Eta euskarari egin zaizkionean, egin bazaizkio, gehienetan Estatu hizkuntzaren 

alfabetatze prozesuan oztopo gisa edo kultura idatziarekiko zein eskolatzearekiko 

erresistentzia gisa eginak izan dira. Bestalde, alfabetatzearen historiaren azterketa 

Euskal Herritik egin izan denean, oro har, bigarren mailako interesgunea izan 

dela esan dezakegu. Hau da, alfabetatzea euskararen edo euskal kulturaren 

bilakaeraren azterketa orokorragoetako beste atal bat gehiago bezala aztertu da, 

alfabetatzeari egin erreferentziak noizean behingoak eta azalekoak izan direlarik, 

gehienbat. Alfabetatzearen analisiari -euskaraz zein gaztelerazkoari-, nonbait 

eskaini izan bazaio arretarik eskolaren eta eskolaratzearen historiari buruzko 

ikerketetan izan da, kasu askotan atalaren bat edo beste eman izan baitzaio harek 

populazioaren eskolaratzearekin zein gizartearen modernizazioarekin izan duen 

erlazioari.  
 

 Gure sailean egin ditugun lanak, bestalde, Europa eta Estatu Batuetako 

historialarien, antropologoen, psikologoen, hizkuntzalarien eta soziologoen 

                                                           
6 Azken urteotan Euskal Herriko alfabetatzearen historiaren inguruan komunikazio berri 

bat argitaratu da alfabetatze mailak eta demografia datuak erlazionatuz, GARCIA, R.- PAREJA, 
A.- ZARRAGA, K. (2004): “¿Saber leer? ¿Saber escribir? El proceso de alfabetización en el 
País Vasco (1860-1930)”, Congreso de Demografía Histórica. Beste artikulutxo bat ere 
alfabetatzea Nafarroan aztertuz: ZABALZA, A.: “En la lengua vulgar, que es la vascongada”. 
Alfabetización masculina y femenina en la Navarra moderna” in www.euskonews.com/ 
0285zbk/gaia28503es.html. 

7 Iparraldeko herrialdeek izan duten trataeraren adibide klasikoa dugu FURET, F.- 
OZOUF, J. (1977): Lire et écrire. París, Minuit. 

8 Espainian 1983-1993 urte bitartean alfabetatzearen historian egindako lanen azalpen 
sistematiko eta osatua ikus daiteke, in VIÑAO, A. (1994): “Analfabetismo y Alfabetización”, in 
GUEREÑA, J-L. – RUIZ BERRIO, J.- TIANA, A.: Historia de la educación en la España 
contemporánea. Diez años de investigación. Madrid, C.I.D.E., 23-50.  
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artean9 areagotzen ari den alfabetatzearekiko interesa orokorraren testuinguruan 

ulertu behar ditugu. Interesa areagotuz joan den aldi berean, bestalde, azterketa- 

ildo eta planteamendu teoriko eta metodologiko berriak ere garatuz joan dira. 

Graff-ek10 azaltzen duenez, alfabetatzearen historian hiru ikerkuntza eta ikerlari- 

belaunaldi genituzke. Lehenengo belaunaldiak, hirurogeigarren hamarkadan bere 

lanak argitaratu zituenak (Stone, Cipolla, Shofield, Goody), alfabetatzearen 

hedapenaren lehenengo kronologiak ezarri zituen, beharrezko iturriak identifikatu 

zituzten eta faktore erabakiorrak eta horien eragin kognitibo eta sozialak 

planteatu zituzten. Handik urte batzuetara argitaraturiko lanen ondorioz 

(Johansson, Lockridge, Furet eta Ozouf, Cressy, Stevenens, Stoltow, Houston eta 

Graff-en lanak eta Shofield eta Goodyren ondorengo lanak) alfabetatzearen 

fenomenoak, bere izaera anitzarengatik, suposatzen zituen zailtasunen gero eta 

kontzientzia handiagoa garatu zen. Eta azken urteetan agertu lanek (Eisenstein, 

Chartier edo Hébrard-en lanek), berriz, inprentaren, liburuaren eta edizioaren 

historian jarri dute beren interesa, eta irakurketa eta irakurketa mailetan, zein 

ahozko hizkuntza eta idatziaren arteko erlazioen konplexutasunean sakondu 

beharra azpimarratzen dute.  

 

 Lehenengo ikuspegi aldaketa analfabetismoan oinarritzeari utzi eta 

alfabetatzeaz kezkatzea izan zen, eta honek ikuspegi aldaketa ez ezik erabili iturri 

eta metodoetan berrikuntzak eragin zituen11. Gerora, beharrezkoa ikusi da 

alfabetatzea momentu eta espazio bakoitzean birkontzeptualizatzea eta, 

                                                           
9 Alfabetatzearen inguruko azterketen ikuspegi orokorra hartzeko ikus, RASSEKH, S. 

(1991): Perspectives on literacy: a selected world bibliography. Paris, UNESCO. Bertan argi 
ikus daiteke zein ezagutza eremuetatik izan den aztertua alfabetatzea, hots, estatistikoki, 
historikoki, teorikoki, konparatiboki, monografia gisa, alfabetatzearen aspektu sozio-
ekonomikoen arloan, aspektu psiko-pedagogikoen inguruan, aspektu kultural eta linguistikoen 
inguruan, planifikazio, administrazio eta ebaluazio mailan, alfabetatze metodo eta materialen 
ikuspegitik, etab. 

10 GRAFF, H.J. (1989b): The labyrinths of literacy. Reflections on literacy past and 
present. London, The Falmer Press. 

11 VIÑAO, A. (1984): “Del analfabetismo a la alfabetización. Análisis de una mutación 
antropológica e historiográfica”, in Historia de la Educación, 3. zb., 151-189. 
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alfabetatzeaz hitz egitea baino alfabetatzeetaz hitz egitea12. Finean, alfabetatze 

moduak daude, esaten da, eta gizarte bakoitzerako, testuinguru eta momenturako 

bakoitzerako, alfabetatze-ezalfabetatze maila desberdinetan kokatuak izan 

gaitezkeela pentsatu beharrean gaude13. Guzti horrengatik, gaur egun testuinguru 

sozial, kultural eta historiko zehatzetan oinarrituriko ikerketak burutu beharra 

azpimarratzen da, irakurketa eta idazketaren historia egitea, alegia, hauek 

praktika soziokultural gisa hartzetik abiatuz14. Oro har, esan dezakegu, azterketa 

kuantitatiboak egitetik -erroldetako datuetatik abiatuz alfabetatzearen 

kuantifikazioa, bilakera eta hedapena aztertzetik-, azterketa kualitatiboetarako15 

jauzia egin dela, interesgunea orain liburu, inprenta, literatura, idazketa eta 

irakurketaren historian jarriz, finean alfabetatzearen eragileen eta testuinguruen 

azterketan. 

 

Ikerketa guzti horien haritik, interesgarria iruditu zaigu, eta horregatik 

azaldu nahi dugu segidan, alfabetatzearen historiak, oro har, eskaini digun 

hainbat ondorio eta irakasbide azpimarratzea, haren izaera eta efektuen inguruan 

orokorki onartu izan diren sineskeria ugari hankaz gora botatzen dituena. 

Horrela, Viñaok16 laburbiltzen dituen bost puntuak ekarri nahi ditugu hona: 

Alfabetatzearen mitoa, baieztatzen da, mitoa besterik ez da, ez baitago 

alfabetatze prozesua eta modernizazioa, garapen ekonomikoa eta, finean, 

progresoaren arteko linealtasunik. Halaber, alfabetatzea eta eskolaratzea ez dira 
                                                           

12 VIÑAO, A. (1992): “Alfabetización y alfabetizaciones”, in ESCOLANO, A. (zuz.): 
Leer y escibir en España. Doscientos años de alfabetización. Madrid, Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. 

13 Ikertzen dutenek, politikak bideratzen dituztenek eta praktikara eramaten duten 
partikularrek eta erakundeek erabiltzen dituzten alfabetatzearen inguruko terminoen definizioak 
eta hurbilpen kontzeptuala, ikus in Bulletin of the international bureau of education, 
“Définitions et approaches conceptuelles de l´alpahabetisation”, 1990, 64. bol., 254-257 zb., 35-
48. 

14 Irakurketa eta idazketa, bi praktiken analisien konbinaketaren adibide interesgarriak 
dira: CHARTIER, A.M.- HÉBRARD, J. (1994): Discursos sobre la lectura (1880-1980). 
Barcelona, Gedisa. Eta, CHARTIER, R. (zuz.) (1987a): Les usages de l´imprimé. París, Fayard. 

15 Ikus, alfabetatzearen historia kualitatiborako egiten dituen proposamenak 
PETRUCCI, A. (1999): Alfabetismo, escritura, sociedad. Barcelona, Gedisa. 
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gauza bera. Lehenengo prozesuak ez du zertan bigarrena adierazi behar. Horren 

adibidea dugu Suediaren kasua -XVII eta XVIII. mendeetakoa-, eskola ez dela 

izan, eta ez dela, alfabetatzea eragiten duen agentzia ez bakarra eta ez 

nagusiena17 ikustarazteko baliagarria zaiguna. 

   

Aitzitik, ordea, alfabetatzearen eta eskolaren artean dagoen erlazioa, 

erlazio estua, oso berria dela kontsideratu behar dugu. Ez dela ez betidanik ez eta 

herri eta herrialde guztietan ezagutu den binomio banaezina. Mendebaldearen 

historian azken mende honetan, zehazki, hezurmamituriko erlazioa dela ikusi 

da18. Bestalde, irakurketa eta idazketaren ikaskuntza eskolaren barruan 

txertatzeak eragin du, ez bakarrik trebetasunen zabalkuntza kuantitatiboan, baita 

berauek interpretatzeko moduan ere. Honela, kontuan izan behar dugu, Hébrard-

ek adierazitakoari helduz, bada “...la obra de la escuela no está sólo del lado de la 

difusión masiva del leer-escribir-contar como base obligada de los prendizajes 

para todos, es decir, del lado del crecimiento cuantitativo de la alfabetización, 

sino también del lado de la constitución de estos aprendizajes como saberes 

elementales escolarizables”19. Historikoki kuestio berria da planteatu zaiguna: 

zertarako eta zergatik sortu izan den, alegia, eskola eta eskola bitarteko 

alfabetatzea. Zeintzuk diren azaleko arrazoiekin batera doazen ezkutuko 

zergatiak.  

 

Ildo horretatik, azken urteotako interesguneetariko batzuk izan dira 

irakurketa eta idazketa gizartean errotze prozesuan eskolak (bertan emaniko 

                                                                                                                                                                          
16 VIÑAO, A. (1999): Leer y escribir. Historia de dos prácticas culturales. México, 

Fundación Educación, voces y vuelos. 105-106. 
17 Ikus, alfabetatzeen eredu eta tipologien azterketa historiko konparatiboa, in VIÑAO, 

A. (1985): “Del analfabetismo a la alfabetización. Analisis de una mutación antropológica e 
historiográfica (II)”, in Historia de la Educación, 4.zb., 209-226 orr. VIÑAO, A. (1984): “Del 
analfabetismo a la alfabetización. Análisis de una mutación antropológica e historiográfica”, in 
Historia de la Educación, 3. zb., 151-189. 

18 COOK-GUMPERZ, J. (1988): La construcción social de la alfabetización. 
Barcelona: Paidós/MEC. 

19 HÉBRARD, J. (1989): “La escolarización de los saberes elementales en la época 
moderna” in Revista de Educación, 288.zb., 68.orr. 
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ikaskuntza gaitasun tekniko unibertsal estandarizatua dela aldarrikatu izan duen 

eskolak) jokatu izan duen papera ezagutzea, honek bultzaturiko alfabetatzeari 

dagozkion ezaugarri bereizien izaera zehaztea, eta beste alfabetatze forma eta 

moduekiko izan ditzakeen antzekotasun edota desberdintasunak marraztea. 

Alfabetatzeari egotzi zaizkion ezagutza eta kognizio mailako ezaugarriak20 

aztertuz, nola alfabetatzea eta boterearen artean dagoen erlazioa ikasiz21, formak 

edukiarengan zenbaterainoko garrantzia eta eragina duen aztertu nahi izan da 

maila eta arlo desberdinetan erreparatuz, besteak beste, eskola erakundearen 

barruan txerta dezakegun alfabetatze moduak irakurketa eta idazketarako 

trebetasunetan, eta trebetasun horien gizarteratzean izaniko eragina. Hona, beste 

modu batean jarrita egun planteatzen diren oinarri-oinarrizko bi galdera: ustez 

irakurketa eta idazketaren bitartez landu eta garatzen den abstrakziorako 

gaitasuna berez dagokie teknika horiei, ala eskolan emaniko irakurketa eta 

idazketaren lanketa bereziaren ondorio dira? Alfabetatzea boterea al da, edo 

eskola erakundeak duen gizarte boterearen tresna, boterearentzat ala boterearen 

aurka erabil daitekeena? Izan ere, idazketari sortzez leporatu izan zaio 

boterearekiko erlazioa -boterea sortu du eta areagotu egiten baitu-, eta, zentzu 

horretan, hizkuntzaren kapital sinbolikoaren22 oinarrizko faktorea dela 

kontsideratu behar dugu. Eta, funtsean, egin beharko genukeen galdera, 

beharbada, ondorengoa litzateke: nork ateratzen dio probetxurik 

analfabetismoari? Alfabetatzea eta boterearen arteko lotura estua are 

nabarmenago ageri da berau gizarte erakunde baten baitan garatu ohi denean -

eskola kasu, kode idatziak ahozkoarengan nagusitzean eskolarengatik hartzen 

baitu indarra-, eta gizarte elebidun, diglosiko edo hizkuntza anizdunetan ematen 

denean.  

                                                           
20 OLSON, D.R. (1998): El mundo sobre el papel. Barcelona: Gedisa. SCRIBNER, S.-

COLE, M. (1981): The Psychology of Literacy. Cambridge, M.A. Harvard University Press. 
21 FREIRE, P.- MACEDO, D. (1989): Alfabetización. Lectura de la palabra y lectura 

de la realidad. Barcelona: Paidós/MEC. Ikus, azterketa historikoen artean, adibidez: 
BOWMAN, A.K.- WOOLF, G. (2000): Cultura escrita y poder en el Mundo Antiguo. 
Barcelona, Gedisa. 

22 BOURDIEU, P. (1985): ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios 
lingüísticos. Madrid, Akal. 
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Noski, azken mendeetan eskolak eta eskolaratzeak alfabetatzearekin 

zenbait herrialdeetan izan duen lotura oso esanguratsua izan da hainbat garaitan, 

espainiar alfabetatze prozesuan kasu23. Hein berean, gaur egun ere, gero eta 

ugariagoak dira eskolaren testuinguruan alfabetatze ekintza eta modua aztertzen 

duten lanak -irakaskuntza-ikaskuntzarako estrategiak eta oinarrizko ikuspegiak 

aldatu nahian24 nolabait-, izan ere eskolatze prozesuak berak sortu dituen 

analfabetismo berrien aurrean kezka handia sortu baita25.  

 

Viñao-ri jarraituz, berriro ere, azpimarratu behar da ez dela herriaren 

alfabetatzean eredu edo bide bakarra eraman aurrera. Alfabetakuntzarako 

motibazio anitz (erlijiozkoak, politikoak, militarrak, ekonomikoak, akademikoak, 

gizarte ospe mailakoak etab.) egoteaz gain, egile, modu eta erabilera (eskola, 

eliza, familia, ejertzitoa, hiria, etab.) ugari ditugu. Alfabetatzearen prozesu 

historikoa luzea da, kontraesan eta anbiguotasun ugariren, jarraipen eta etenen 

continuuma da. Alfabetatzea gizarte praktika bat gehiago bezala ikusten da, bere 

                                                           
23 Espainiako alfabetatzearen nondik norako historikoa azaldu nahi izan denean, nahiz 

eta Frantzian baino neurri txikiagoan egin, gero eta gehiago jo da eskolan zentraturiko 
alfabetatzearen azterketa eskolaz kanpoko irakurketa eta idazketa praktikekin uztartzera. Ikus, 
adibidez, E.L. (1987): De l´alphabétisation aux circuits du livre en Espagne XVI-XIX siècles. 
París, C.N.R.S. Baita ere: ESCOLANO, A. (1992): Leer y escribir en España. Doscientos años 
de alfabetización. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Ikus, halaber, Espainia 
mailako alfabetatzearen historiari buruzko lanetaz aurretik egin dugun aipamena.  

24 Eskolak, alfabetatzea lagun, gizarte-bereizketa finkatzen eta erreproduzitzen lagundu 
ohi duela ikusita, alfabetatzearen ikuspegi kritikoa hartu beharra proposatuko du batek baino 
gehiagok. Ikus, adibidez, WALSH, C. (1990): Literacy as Praxis. Culture, Language and 
Pedagogy. New Jersey, Ablex Publishing Corporation.  

25 Gure gizartean neoanalfabetismo berrietaz (“analfabeto secundario” edo iletratu gisa 
ere) hitz egiten ari zaizkigu jada, Ong-ek definituriko “primary orality” kulturako 
ezalfabetatuaren eredutik urrun dagoen errealitate berriaz. Azpimarratzen da, gaur egun ere, 
hizkuntza berrien sarbidea, eta honek herritarren hezkuntzan eta alfabetatzean sortzen dituen 
eragin berrietaz ohartarazi. Testuinguru honetan, hitz egiten da irakurketa elektronikoaz edo 
idazketa elektronikoaz. Ikus, errealitate berri guzti hauetaz, adibidez, aitzindari izan zen 
CARPENTER, E.- MCLUHAN, M. (1981): El aula sin muros. Barcelona, Laia. Geroago etorri 
direnen artean, VIÑAO, A. (1999): Leer y escribir. Historia de dos prácticas culturales. 
México, Fundación Educación, voces y vuelos, 183-212. RODRIGUEZ-ILLERA, J.L. (2003): 
“La lectura electrónica”, in Cultura y educación, 15 (3), 225-237. CASSANY, D. (2003) : “La 
escritura electrónica”, in Cultura y educación, 15 (3), 239-251. CASANOVAS, M. (2003): “El 
correo electrónico como medio de aprendizaje lingüístico”, in Educación y cultura, 15 (3), 253-
267. 
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moduetako bat eskolarra dena. Beraz, egungo historialariari interesatuko zaiona 

zera da: praktika horren bilakaera, irakurri eta idazteko moduak, erabilerak, zein 

testuinguruetan idatzi eta irakurtzen den, baita zeintzuk material, objektu edo 

zeinu diren erabiliak, eta ekintza horiek gertatzen diren gizarte espazioaren 

bilakaera nolakoa izan den aztertzea. Bestalde, praktika den heinean, 

pentsamendua berregituratzen duen teknika baten menperatzea eta erabiltzea 

inplikatzen duela pentsatu behar da, hainbat ondorio kognitibo26 eta mentalak 

dituena, gertatzen deneko testuinguruaren arabera eta berataz egiten diren 

erabileren araberakoak diren ondorioak, hain zuzen. Horrenbestez, azterketa ildo 

berri honetatik oinarrizko kuestiotzat hartuak izango dira, besteak beste, erabilera 

testuinguru zehatzetan ahozkotasunak eta idazketak dituzten hartu-emanen 

azterketa27; baita ere, kultura idatziak gizarte antolaketarekin28, eta mentalitate 

letratuarekin29 duen zerikusia aztertzea.  

 

                                                           
26 Idazketaren lehenengo erabilerek izan zituzten ondorio kognitiboak direla eta, ikus 

GOODY, J. (1985): La domesticación del pensamiento salvaje. Madrid, Akal. HAVELOCK, 
E.A. (1976): Origins of Western Literacy, Toronto, The Ontario Institute for Studies in 
Education.  

27 ONG, W. (1982): Orality and Literacy. The technologizing of the word. Londres, 
Methuen. HAVELOCK, E. (1994): Prefacio a Platon. Madrid, Visor. Oinarri-oinarrizko lanak 
dira ahozko eta idatziaren arteko elkarrekintza historian nola gauzatu den ikusteko eta, baita ere, 
mota bakoitzak pentsakera eta adierazpen moduari nola eragin dion hausnartzeko. Bestalde, 
ahozkoa eta idatziaren arteko elkarrekintza eta eragin kognitiboen ikerkuntzan, hizkuntzalaritza, 
psikologia zein hezkuntzaren ikuspegitik oinarrizko lanak bihurtu dira ondorengo bildumetan 
jasotakoak, hots, OLSON, D.- TORRANCE, N.- HILDYARD, A. (arg.) (1985): Literacy, 
language and learning. The nature and consequences of reading and Writing. Cambridge, 
University Press. OLSON, R.- TORRANCE, N. A (bil.) (1995): Cultura escrita y oralidad. 
Barcelona, Gedisa. Ikus, baita ere, alfabetatzea diskurtso praktika multzo gisa hartuta, honek 
munduaren ikuspegiarekin eta identitatearekin duen erlazioaren azterketa, in GEE, J.P.(1989): 
“Orality and literacy: From the savage mind to ways with words”, in Journal of Education, 
171.bol, 1.zb., 39-60. Eta, CATAH, N. (1996): Hacia una teoría de la lengua escrita. 
Barcelona, Gedisa. 

28 GOODY, J. (1990): La lógica de la escritura y la organización de la sociedad. 
Madrid, Alianza. GOODY, J. (bil.) (1996): Cultura escrita en sociedades tradicionales. 
Barcelona, Gedisa. Edota, BOUZA, F.J. (1992): Del escribano a la biblioteca. La civilización 
escrita europea en la Alta Edad Moderna (siglos XV-XVII). Madrid, Síntesis. 

29. ILLICH, I. (1989): “Un alegato en favor de la investigación sobre el alfabetismo 
laico”, in Revista de Educación, 288.zb., 45-61. Baita ere, ILLICH, I.- SANDERS, B. (1988): 
The alphabetisation of the popular mind. San Francisco, North Point Press. OLSON, R. (1998): 
El mundo sobre el papel. Barcelona, Gedisa. Eta, BOTTERO, J. (etab.) (1995): Cultura, 
pensamiento, escritura. Barcelona, Gedisa. 
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Idazketa ez da, eta ez dugu, fenomeno bakartzat hartzen, “La <escritura> 

en sí y por sí, en singular, no existe; es pura y simplemente una abstracción”30, 

testuak erabiltzeko teknika-multzo oso aldakortzat baizik. Era berean, esango da, 

kultura idatziak berak ere ez du historian aldaketak sortzeko, progresoa eta 

askatasuna lortzeko, edo errepresioa gauzatzeko indar autonomo gisa ekiten. 

Graff-ek esango duen moduan, “Ni la escritura ni la imprenta, por sí mismas, son 

<agentes de cambio>; sus efectos están determinados por la manera en que la 

acción humana las utiliza”31. Berez, kultura idatziak ez du sustatzen hazkunde 

ekonomikoa, ez razionaltasuna, ez eta norbanakoaren arrakasta. Horregatik, 

derrigorrezkoa da idatziarekin erlazionaturiko funtzio, erabilera eta praktiken 

analisiatik, irakurketa eta idazketa ekintzen ingurukotik abiaturik egitea kultura 

idatziaren historia32. Ikuspegi eta metodo berrikuntzaren ondorioz, irakurketa eta 

                                                           
30 PETRUCCI, A. Op.cit. 118.orr. 
31 GRAFF, H.J. (1989): “El legado de la alfabetización: constantes y contradicciones en 

la sociedad y la cultura occidentales”, in Revista de Educación, 288.zb., 1989, 11.orr. Ikus, 
halaber, GRAFF-en lanaren inguruan GEE-k egiten duen irakurketa kritikoa, in GEE, J.P. 
(1989b): “The legacies of literacy: from Plato to Freire through Harvey Graff”, in Journal of 
Education,171. bol., 1.zb., 147-165. 

32 VIÑAO, A. (1999): Leer y escribir. Historia de dos prácticas culturales. México, 
Fundación Educación, voces y vuelos, 271-300. Zentzu honetan, kultura testuinguru jakin 
batean kokaturiko kultura idatziaren bilakaera orokorra aztertzera jo izan duten ikerketak ditugu, 
oinarrizko monografia klasikoak bihurtzen ari zaizkigunak, CLANCHY, M.T. (1979): From 
Memory to Written Record: England 1066-1307. Londres. GRAFF, H.J. (1979): The Literacy 
Myth. Literacy and Social Structure in the Nineteenth Century City. Nueva York. CRESSY, D. 
(1980): Literacy and the Social Order. Reading and Wtriting in Tudor and Stuart England. 
Cambridge. SCRIBNER, S. – COLE, M. (1981): The Psychology of Literacy. Cambridge. 
FURET, F.- OZOUF, J. (1977): Lire et écrire, París, Minuit. Bibliografia guzti honen, eta 
gehiagoren, interpretazioen bilduma erabilgarria dugu, GRAFF, H.J.: (1981): Literacy and the 
Social Development in the West. A Reader. Cambridge. Bildumen artean aipatu, GOODY, J. 
(1996): Cultura escrita en sociedades tradicionales. Barcelona, Gedisa. RESNICK, D.P. 
(1983): Literacy in Historical Perspective. Washington, DC. BAUMANN, G. (1986): The 
Written Word. Literacy in Transition. Oxford. Hasieran aipatu legez, gero eta ugariagoak dira 
aspektu zehatzetan, hots, liburuan eta bere ekoizpenean, liburuaren hedapenean, eta 
eskuragarritasunaren analisian zentraturik egindako lanak. Estatu espainiarraren kasurako ikus, 
BERGER, PH.- BOTREL, J-F.- LOPEZ, F.- MARRAST, R.(1986): Histoire du livre et de 
l´edition dans les pays iberiques. Bourdeaux, Press Universitaires. (inolako erreferentziarik egin 
gabe Euskal Herriari); OLAECHEA, J. (1986): El libro en el ecosistema de la comunicación 
cultural. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez. ESCOLAR, H. (1988): Historia del 
libro. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez; BOTREL, J.-F. (1988): La difusion du 
livre en Espagne (1868-1914). Madrid, Casa de Velázquez; ESCOLAR, H. (1990): Historia de 
las bibliotecas. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez; BOTREL, J-F. (1993): Libros, 
prensa y lectura en la España del siglo XIX. Madrid, Fundación Germán Ruipérez; 
ESCOLANO, A. (zuz.) (1997): Historia ilustrada del libro escolar en España. Del Antiguo 



28                                                Alfabetatze espazioak eta herri-heziketa Gipuzkoan, 1876-1918 

idazketa kultur eta gizarte praktika gisa ikusten dira, “Dos actividades vistas 

ahora como prácticas sociales y culturales que tienen lugar en determinados 

contextos y con determinados soportes. Dos actividades de las que lo que 

interesa, sobre todo, son sus usos y funciones, así como los modos y maneras en 

que se llevan a cabo. Unos modos y maneras, unos usos y unas funciones 

variables en el tiempo y en el espacio y por tanto historiables”33. Zentzu berean, 

irakurketa gizarte eta kultur praktika gisa hartzen duen alfabetatzearen historia 

berriak ekoizpenetik harrerara eramaten du azentua, idatzitik honen irakurketara, 

esanahi-sortzailea den irakurlearengana eta liburura, inprimaki, orri, paper edo 

folletora -haren euskarri materiala den neurrian-. Ikuspegi berri honek, finean, 

idatziaren hedapenean, funtzioetan eta erabileran, hauen tipologian, ondorioetan 

eta beren euskarri eta tresnerietan arreta jartzea eskatzen du34. 

 

Gu ere alfabetatzearen historia egiteko modu berri horretatik saiatu gara 

euskarazko alfabetatzea ezagutzen. Alfabetatzearen historiaren ikuspegi berri eta 

zabalago honi esker35 zilegi baita, gure ustez, euskarazko alfabetatzeari begira 

                                                                                                                                                                          
Régimen a la Segunda República. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez. ESCOLANO, 
A. (zuz.) (1998): Historia ilustrada del libro escolar en España. De la Posguerra a la reforma 
educativa. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez; INFANTES, V.- LOPEZ, F.- 
BOTREL, J-F. (2003): Historia de la edición y de la lectura en España 1472-1914. Madrid, 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez.  

33 VIÑAO, A. (1994): “Analfabetismo y alfabetización”, in GUEREÑA, J-L.- RUIZ, J.- 
TIANA, A.: Historia de la educación en España. 41.orr. 

34 Irakurketa ekintza aztertzeak eskatzen du, ikuspegi honi helduz, gizarte bakoitzean eta 
momentu bakoitzean nork irakurtzen duen eta zer irakurtzen duen zehaztea, baita ere non eta 
noiz, zergatik eta, batez ere, nola irakurtzen den. Irakurketa moduek, testuinguru eta erabilerek 
erlazio modu bat edo beste adierazten dute, eta testua eta irakurlearen artean egileak (edo 
argitaratzaileak) bilatzen duen erlazio mota adierazten dute testuek -idazketa, tipografia eta 
egitura zehatza dutelarik-. Zentzu honetan, kultura idatziaren historiara hurbiltzeko modu 
frantsesaz itz egin dezakegu, bere isla garrantzitsuenetakoa R. CHARTIER-en lanetan aurki 
dezakeguna, hots: CHARTIER, R.(1987b): “Las prácticas de lo escrito”, in ARIES, P.- DUBI, 
G.(arg.): Historia de la vida privada. Madrid, Taurus, 113-162; Lectures et lecteurs dans la 
France de L´Ancien Régime. París, Editions du Seuil. 1987; Libros, lecturas y lectores en la 
Edad Moderna. Madrid, Alianza, 1993; El mundo como representación. Barcelona, Gedisa, 
1995; El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y 
XVIII. Barcelona, Gedisa, 2000. 

35 Alfabetatzea ulertu eta aztertzeko orain arte indarrean egon den eredu monolitikoaren 
arabera (Estatua eta estatu hizkuntzaren inguruan eraikia), ezinezkoa litzateke euskarazko 
errolda aurreko garairako, ez eta euskarazko eskolaratze aurreko garairako euskarazko 
alfabetatzearen esistentzia aldarrikatzerik, ez eta, ondorioz, aztertzerik. 
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ahalegin esplizitu edo masiborik burutu aurretik bilakatu den euskal alfabetatze 

prozesuaz hitz egitea -hona hemen gure ikerketaren hipotesi orokorra-. Euskal 

kultura idatziaren finkatze prozesu historikoaz hitz egingo dugu, eta prozesu luze 

horretan bertan kokatuz eta bertatik abiatuz, besteak beste, eskolaren zeregina 

aztertu, eskolak -gaztelerazko alfabetatzea helburu izan duelarik-, euskararen 

gizarte eta gizabanako erabileran zein euskarazko zeharkako alfabetatzean izan 

duen eragina nolakoa izan den ikusiz, lehenik, eta eskola bera euskarazko 

alfabetatzearen garapen zuzenerako nola erabili izan den aztertuz, ondoren.  

 

Historia-testuinguru bakoitzean kokatuz bakarrik zehaztu ahal izango dugu 

euskarazko alfabetatze prozesuaren edukia eta izaera -ondorioz, definizioa-. 

Azken hamarkadetan, adibidez, eskolaren bitartez Euskal Herrian garatu den 

eredu hedakor eta instituzionalean ikusi dugu euskarazko alfabetatzea kontzeptua 

bera krisian, nolabait, askotan euskalduntzearekin izan duen muga urtu eta bi 

prozesuen arteko nahasketa sortu delarik. Populazio hartzailearen izaera ere 

aldatuz joan denez -euskara ez dakitenak, euskara dakitenak eta euskara 

zekitenak baina galduz joan direnak, euskalkian hazitakoak baina batua 

menperatu behar dutenak, etab.-, askotan ez da jakin alfabetatzea zentzu hertsian 

bultzatu nahi izan den, euskalduntze goi mailetaz ari garen edo, batik bat, 

alfabetatze kulturala eta oinarrizko heziketari dagokiona helarazten ari garen. 

Gizarte eta norbanako mailan elebitasuna garatzearen aldeko apustua egin izanak, 

alfabetatze prozesuaren definizio arazoa plazaratu eta birplanteatzera eraman du, 

termino elebidun, edo nahi bada, diglosikoetan birdefinitzera alegia. Alfabetatzea 

ez da nozio estatikoa, ez dauka esentzia unibertsalik. Halaber, euskarazko 

alfabetatzea ez da nozio estatikoa, ez dauka esentzia unibertsalik, aitzitik, 

testuinguru historiko ezberdinen arabera birdefinitua izan behar duen kontzeptua 

da.  

 

 Beraz, lan honetan irakurketa eta idazketa praktika soziokulturalen 

ezagutzaren bitartez saiatu gara euskarazko alfabetatzea definitzen, herri xeheari 

zuzenduriko -eta berak garaturiko- kultur praktiken azterketan oinarrituz 
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bereziki. Gure tesiaren bigarren oinarrizko ardatza, beraz, herri kultura da. 

Zergatik herri xeheaz, herri kulturaz?36 Bada, euskarazko alfabetatzearen 

bilakaera ezagutu nahi badugu, noski, lehenik eta behin euskaraz hitz egiten zuen 

populazioaren, eta beronen kultur praktiken azterketatik abiatu behar dugulako, 

beste edonon bezala. Eta, euskararen kasuan, norbaitzuk mantendu bazuten, 

horiek herritar xeheak -baserritarrak eta nekazariak eta euren inguru eta 

ondorengoak-, izan ziren. Elite eskolatuak eta agintari politikoak izan ziren 

euskara alde batera uzten lehenak37. Beste edonon baino gehiago, beraz, gure 

kasuan ezinbestekoa da herri kulturaren azterketan zentratzea euskarazko 

alfabetatzearen ezaugarri historikoak ezagutzeko garaian. 

 

Ez gara herri-kulturaren izaera eta definizioaren eztabaidan sartuko, 

nahikoa aztertua izan baita hainbat lanetan. Azpimarratu besterik ez herri-

kulturaz ulertzen duguna, Burke-k ematen duen hastapeneko definizioaz bat, 

“cultura no oficial, la cultura de los grupos que no formaban parte de la élite”38, 

Petrucci-ren39 hitzekin, “clases subalternas” deiturikoena. Halere, klase 

popularrei dagozkien aspektu propio eta partikularren identifikazio estatikoan 

murgildu baino esanguratsuagoa eta emankorragoa iruditu zaigu, gure aztergaiari 

begira, klase popularren eta elitearen arteko elkarrekintzan oinarritzea, herri-

kultura eta elite kulturaren arteko elkarrekintzan alegia40. Eta, elkarrekintza hori 

ezagutzeko aproposak diren bi kultur praktika eta bi espazio aukeratu ditugu gure 

                                                           
36 Herri kulturaz dihardugunean elite eskolatuari baino herri xeheari begira -eta 

berarekin batera- garaturiko kultur praktiketan oinarrituz egiten dugu, batez ere. Zentzu honetan, 
interesgarria da euskal kultura eta herri-kulturaren inguruan, euskal kanta berria dela eta, J. 
Amezagak egiten duen hausnarketa in AMEZAGA, J. (1994): Herri-kultura: Euskal kultura eta 
kultura popularrak. Doktorego tesia, Informazio eta Gizarte Zientzien Fakultatea, EHU, Leioa.  

37 Ikus argibideak Iztuetak egiten duen euskal kulturaren azterketa sozio-historikoan, 
IZTUETA, P. (1996): Intelligentsia kimatuaren orbelak. Donostia, Kutxa gizarte eta kultur 
fundazioa. 245-263. 

38 BURKE, P. (1991): La cultura popular en la Europa moderna. Madrid, Alianza. 
39 PETRUCCI (1999), op.cit., Ikus, produkzio subalterno inprimatuaren azterketarako 

egiten dituen iradokizunak. 
40 Gure ustez, Burkek dionari jarraikiz, askoz ere emankorragoa da kultura eruditoa eta 

herri-kulturaren arteko elkarrekintzan zentratzea, bereizten dituena definitzen saiatzea baino. 
BURKE, P. (2000): Formas de historia cultural. Madrid, Alianza. 
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azterketan, parte hartu zuten egile eta eragileak kontuan izanik: esparru 

publikoan garaturiko Itz-jostaldi eta Euskal Festak, eta esparru pribatuari begira 

zabalduriko euskarazko egutegien irakurketaren praktika. Guk egin dugun 

hurbilpena herri kultura den horretan zentratuta egin dugu, baina herri tradizioek 

bere baitan dituzten elementu hezgarriak baloratzea izan dugu helburu. Horrela, 

bada, gure azterketa xede zehatza herri kultura baino herri-heziketa dela esan 

behar dugu.  

  

Zentzu hertsian, herri-heziketaren terminoa erabili dugunean ez dugu 

pedagogia eremuan erabili izan den ohiko moduan erabili. Herri-heziketaren 

kontzeptzio horrek eragile politikoen elkargunea suposatzen du eta, oro har, 

tradizio finkatua dauka heziketaren historian41. Guereña-k herri-heziketaz ematen 

duen definiziotik abiatuz, “...el conjunto polimorfo de los procesos de formación 

pretendiendo la educación de las clases populares (o grupos sociales dominados, 

subalternos e instrumentales de toda sociedad, recogiendo la famosa expresión 

gransciana)- pueden tratarse de jóvenes en edad escolar según la normativa 

vigente pero no escolarizados en el circuito escolar, o de adultos y adultas no 

alfabetizados o deseando un complemento de formación-, realizados fuera –o 

paralelamente- de los circuitos y procesos escolares institucionales o reglados 

(tanto públicos como privados)”42, hezkuntza esparru barreiatuagoari hurbilduko 

gatzaizkio. Euskarazko irakurketa eta idazketa, formazioa finean, sustatzearren 

                                                           
41 Guk aztertu ditugun soziabilitate espazioak ez dute zerikusi handiegirik tradizionalki 

herri-heziketaren historian Espainian aztertu direnekin. Horiek langilegoan oinarritzen dira 
batez ere. Gure azterketa xedea nekazal ingurukoa da eta aztergai ditugun soziabilitate 
espazioak ez dira berriak, jada existitzen direnen berrinterpretazioa direla esan dezakegu. 
Halaber, nahiz onartu ezinbestekoa dela, ezer gutxi egin da herri xehearen kultur ekoizpen eta 
kontsumoaren azterketan.  Ikuspegi tradizionaletik herri-heziketaren historian Estatuan egin 
diren lanen ikuspegi zabala har daiteke, in Historia de la educación, 20, 2001, aldizkarian 
argitaratu ziren ondorengo artikuluetan: SEITTER, W.: “Volksbildung y educación popular. 
Diferenciación y continuidad de los conceptos educativos básicos en Alemania y España en 
torno a 1900”, 11-23. GUEREÑA, J-L. – TIANA, A.: “Lecturas en medios populares. Del 
discurso a las prácticas”, 25-39. URIA, J.: “Educación, sociabilidad y demandas populares de 
cultura. Asturias a principios del siglo XX”, 41-65. Euskal Herriko lanen artean aipatu behar da 
DAVILA, P. (1997b): Las Escuelas de Artes y Oficios y el proceso de modernización en el País 
Vasco, 1879-1929, EHU, Argitalpen Zerbitzua. 

42 GUEREÑA, J-L. (2001): “El espacio de la educación popular en la época 
contemporánea” in Historia de la educación, 20, 8.orr. 
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klase popularrei -“subalternoei”-, begira burutu izan ziren kultura praktikak 

aztertzea izan da gure asmoa, eskolatik kanpo garatu ziren praktikak hain zuzen, 

baina hezkuntza efektuak -eta, ondorioz, ezaugarriak-, zituztenak halere. 

Heziketa informalaren43 zein ez formalarenean kokatu genitzakeen kultur 

praktikak dira euskarazko alfabetatzearen azterketa honetan interesatu izan 

zaizkigunak. Horien irakurketa “pedagogikoa” da guk egin nahi izan duguna. 

Heziketa, kasu honetan, kulturaren -kultura idatziaren-, transmisioa den mailan 

aztertu dugu, irakurketa eta idazketaren praktika soziokultural zehatzen 

identifikazioa eta azterketatik abiatuz, euskarazko alfabetatzearen eredua 

definituko luketen ezaugarriak ezartzeko asmotan. Gure azterketa hau, finean, 

hainbat ikerketa ikuspegitik izan daiteke ulertu eta interpretatua: heziketaren 

historia kulturaletik44 -herri-alfabetatzea praktika kultural batzuen baitan 

aztertzen saiatu garen heinean-, eta hizkuntzaren historia sozialetik45 -euskara 

ikaskuntza eta erabilera testuinguru sozial eta kultural batzuen baitan aztertzen 

saiatu garen heinean-. 

 

 Gure azterketa esparrua teorikoki mugatu dugun bezala, aipa ditzagun 

segidan lanaren muga geografiko eta denborazkoak. Azterketarako aukeratu 

dugun epealdiari Eusko Pizkundea deitu izan denaren abiada-datarekin46 eman 

diogu hasiera. Foruak deuseztean euskal nortasunaren kontzientzia da esnatzen 

dena garai horretan, eta horren barruan gauzatuko dira mugimendu politikoa eta 

kulturala. Une horietan eta, zehazki, 1877an Juan Iturraldek eta Arturo 

                                                           
43 TRILLA, J. (1986): La educación informal. Barcelona, PPU. 
44 POPKEWITZ, TH.- FRANKLIN B.- PEREYRA, M. (bil.) (2001): Historia cultural y 

educación. Ensayos críticos sobre conocimiento y escolarización. Barcelona, Pomares. Ikus, 
baita ere, GARCIA FRAILE, J. (2000): “Valoración y aportaciones metodológicas de la 
denominada <educación popular> a la reciente investigación histórico-educativa”, in RUIZ 
BERRIO, J. (ed.): La cultura escolar de Europa. Tendencias históricas emergentes. Madrid, 
Biblioteca Nueva, 211-221. GUEREÑA, J-L. – TIANA, A. (1994): “La educación popular”, in 
GUEREÑA, J-L.- RUIZ BERRIO, J. – TIANA, A.: Historia de la educación en la España 
contemporánea. Diez años de investigación. Madrid, CIDE, 141-172. 

45 BURKE, P. (1996): Hablar y callar. Funciones sociales del lenguaje a través de la 
historia. Barcelona, Gedisa. 

46 Ikus Eusko Pizkundearen abiadaren, zein gorakadaren, inguruko azalpenak in 
IZTUETA, P. (1991): Orixe eta bere garaia. V. Jaurlaritza-Etor.232-238 eta segidakoak. 
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Campionek sortu zuten “Asociación Euskara de Navarra” erakundearen inguruan 

plazaratu ziren eskaera batzuk izango ziren euskaltzaletasunaren ideologia 

zabalaren oinarrizko ardatzak izango zirenak47, eta ondorengo mendean kultura-

ekintza ugarietan gauzatuko zirenak. Epealdia itxi nahi izan dugu euskara eta 

euskal kulturaren aldeko mugimendu heterogeneoa eta barreiatuaren 

erakundetzea eta, neurri batean, zentralizatzea suposatu zuen Eusko Ikaskuntza 

erakundearen sorrera datarekin. Aukeratu dugun denbora bitartea euskaltzaleak 

sakabanaturik zeudeneko garaia izan zela, esan daiteke, harremanak garatuz eta 

sendotuz joan zirelarik epealdiaren amaieran erakundetze garrantzitsua eman 

arte. Aurrerantzean Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindia erakundeen baitan 

bideratuko dira, gero eta indar handiagoz, kultura eta euskararen sustapen 

ekintzak. Halaber, abertzaleak politikara heldu, abertzaletasuna pixkanaka 

hedatuz eta nazio-identitatea termino politikoetan aldarrikatzen hasi zelarik, 

identitatearen eraikuntzarako oinarriak jarri zituen garaiari amaiera eman 

zitzaiola uste dugu. 

 

 Eusko Pizkundearen gorakadaren garaian Iztuetak48 euskal kulturaren 

norabidea ezaugarritzerakoan nabarmentzen dituen puntuak gureak eginez, neurri 

batean, bereziki azpimarratu nahi genuke batetik, Gipuzkoan euskal kulturaren 

eragintzan hainbat euskaltzale zehatzek izan zuten garrantzia, mugimendua 

sostengatzen zueneko “harroina” izan zirenak49. Baita, bestetik ere, Gipuzkoako 

Foru Diputazioak50 eta udalek jokatu zuten zeregin garrantzitsua, beraien 

babesean eta laguntzarekin eraman baitziren aurrera kultur proiektu gehienak. 

                                                           
47 ERIZE, X. (1997): Nafarroako euskararen historia soziolinguistikoa 1863-1936. 

Soziolinguistika Historikoa eta Hizkuntza Gutxituen Bizitza. Nafarroako Gobernua. 
48 IZTUETA, P. (1991), op.cit., 292-293. 
49 Bigarren eta hirugarren ataletan adieraziko denez, hainbat elkarte eta partikularren 

eragintza funtsezkoa izan zen Gipuzkoako herritarren kulturatze prozesuan, besteak beste, A. 
Campion, J. Urquijo, K. Eleizalde, K. Etxegarai, G. Mujika, eta I. Lopez-Mendizabal. 

50 Diputazioa eta udalen ekintzen artean, batez ere Donostiako udalarena azpimarratu 
behar ditugu gure gaiarekin zerikusi zuzena izan zutenak, besteak beste: euskararen katedra 
ezartzea, Deklamazio eskola munizipala, euskararen irakaskuntza, kaleen izendapena, barne-
langilegoaren euskara-eskaerak euskarazko idatzien eskuratzea eta zabaltze politika. 
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 Era berean, Gipuzkoan garatu zen kultur mugimenduaren ezaugarriak 

ulertzeko bestalde, ezinbestekoa da gizarte mailako aspektu batzuk kontuan 

hartzea. Ekonomiaren ikuspegitik, XIX. mendearen erdialdetik aurrera hasia zuen 

industrializazio-prozesu motelaren indartzea biziko du herrialdeak, 1900. urtetik 

aurrera bereziki. Baita demografia-hazkunde nabarmena ere 1900-1930 urte 

bitartean. Bestalde, herrialdeak eraman zuen urbanizazio prozesuari begiratzen 

badiogu, hau -Bizkaian ez bezala-, homogeneoa eta espazioan banatua izan zela 

ikusten dugu. Castells-ek erakusten digunez: 

“....el proceso de urbanización de Guipúzcoa se va a caracterizar por su 
paulatina y sosegada introducción, con un asentamiento armónico y sin 
producir bruscas rupturas en la estructura social. Este homogéneo y 
diversificado incremento de los centros de población va a facilitar que en 
muchos de estos lugares se produzca una imbricación de lo rural/urbano y 
una interpretación de ambos mundos, que permite se mantengan rasgos de 
identidad vinculados al mundo tradicional. Guipúzcoa, pues, también se 
moderniza, pero adoptando unas pautas bien distintas a Vizcaya, lo que se 
va a traducir en que ambas provincias tengan un proceso político 
diferente”51. 
 
Prozesu politiko desberdina ez ezik kultur prozesu desberdina izan zutela 

gehituko genuke. Industrializazio motelak eta urbanizazio homogeneoak 

baldintzatuta, esan daiteke, Gipuzkoan oraindik gizarte tradizionalaren egiturak 

nagusitasuna mantentzen jarraitu zuela, baita gizarte tradizionalean oinarrituriko 

nekazal pentsamenduak ere. Testuinguru hori aproposa izan zen, aldi berean, 

euskara eta euskal kulturaren iraupen eta, batez ere, garapenerako. Zentzu 

horretan, euskara ardatz izan zuten kultura, hezkuntza eta alfabetatze politikak 

behatzeko oso aukera interesgarriak eskaintzen dituen herrialdea da Gipuzkoa. 

Herri-heziketan eta, bereziki, herriaren alfabetakuntzarako izan zuten 

esanahiagatik gure arreta bereganatu dute maiztasun erregularrez ospatu ziren 

Itz-Jostaldiek eta Euskal Festek, eta egutegien ekoizpenak eta irakurketa-

praktikak. 
                                                                                                                                                                          
Diputazioek eta udalek euskararen inguruan hartutako erabakiak eta bultzatutako ekintzen berri 
zehatza jaso zen Euskal-Erria aldizkarian, ondoren –zertxobait arinago-, Euskal-Esnalean ere. 
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 Lanaren oinarria den beste elementua euskal identitatearen eraikuntzaren 

bilakaeraren behatzea baita, Itz-jostaldi eta Euskal Festen, baina batez ere 

egutegien azterketa zehatzak erakutsiko dizkigu euskal identitatearen unibertso 

irudikatua -gerora termino politikoetan adierazia emango zena-, osatzen zuten 

hainbat ezaugarritan oinarritutako euskal identitatea sortzen interesatuak zeuden 

kultur eragileak. Ildo horretatik, oso gutxi aztertua izan den esparrua -lore joko 

eta egutegiena- landuz, hauen erabiltzaileengan (bertako burgesia txikian etab.) 

oso eragin garrantzitsua izango zuen euskal identitatearen eraikuntzaren 

elementuak azalarazi nahi ditu tesi honek. 

 

Beste hitzekin esanda, bai Itz-jostaldi eta Euskal-Festek baita egutegiek 

ere hainbat efektu sortu zuten, gure ustez, alfabetatzaileak ez ezik euskal 

curriculum posiblea adierazten duen herri-heziketa mota bat egin zutenak. 

Tradizioei eta herri-jakituriari, euskalduntasunari eta euskalduna izatearen 

ezaugarri idiosinkrasikoei erreferentzia egiten zitzaielarik, identitate hori 

bultzatzeko interesa erakusten duten eduki multzoa sortu zuten, hain zuzen 

egoera historiko zehatzari adierazpen sinbolikoa aurkitu zion populazioak onartu 

zuena. 

 

 Aipatu kuestio guzti horiek garatzeko tesia hiru ataletan banatu dugu. 

Lehenengo atalean Gipuzkoako alfabetatze egoera marrazten saiatu gara. 

Gaztelerazko alfabetatzean zentratu gara, izan ere, hainbat azterketetan frogatu 

denez, gaztelerazko alfabetatzea izan baitzen garai horretan espainiar eskolaren 

funtziorik garrantzitsuenetakoa. Gipuzkoan gazteleraz alfabetatzea zehatz-mehatz 

azaltzen duen azterketarik ezean, alfabetatzearen mapa zehatza egiten saiatu gara, 

eta eskolaratzearekin izan zuen erlazioa marrazten saiatu ere. Hurbilpenak 

herrialdea eskualdeka bereiztera eraman gaitu eta, honela, beraien arteko 

konparaketa erlazioak ezartzeko aukera izan dugu. Tokian tokiko azterketa 

                                                                                                                                                                          
51 CASTELLS, L. (1987): Modernización y dinámica política en la sociedad 

guipúzcoana de la Restauración 1876-1915. Madrid, S. XXI. 181.orr. 
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gehienek adierazi legez, egin dugun analisiak alfabetatzearen homogeneotasunak 

eta desberdintasunak azaleratu ditu. Bestalde, egin dugun mapak irakurri eta 

idazteko gaitasuna zuen populazioaren potentziala atzemateko oinarrizko 

abiapuntua eskaini digu. Esan, lehenengo momentuetatik gazteleraz 

alfabetaturiko populazioa zela gipuzkoarra, gaztelera eta euskara aldi berean 

erabiltzera behartua egongo zena. Euskarazko irakurketa eta idazketarako aukera, 

beraz, gaztelerazko alfabetatze prozesuak baldintzatua egongo zen, neurri handi 

batean. Itz-jostaldiak eta egutegiak aztertzetik atera ditugun ondorio asko 

errealitate horretatik abiatuz uler daitezke. Ikusiko denez, lehentasuna hurbilpen 

kuantitatiboari eman diogu lehenengo atalean, erabili ditugun iturriek, erroldek 

eta artxiboko dokumentazioak alegia, beharturik. Zentzu honetan, tokian tokiko 

azterketa egitearen garrantzia azpimarragarria iruditu zaigu, izan ere, honek 

azterketa kuantitatiboaz gain, bere osagarri izan behar duen analisi 

kualitatiborako bidea eskaintzen baitigu eta, ondorioz, prozesuaren azterketa 

aberatsagoa egiteko aukera. 

 

Ondorengo bi ataletan, beraz, alfabetatzearekiko hurbilpena azterketa 

kualitatiboagotik egiten saiatu gara. Kultura idatzi popularraren, kultura 

“subalterno”aren azterketari heldu diogu, batez ere garai horretan eman zirelako 

euskara idatzia herrira gerturatzeko eginahaletan -euskarazko irakurketa eta 

idazketa herritaratzeko eginahaletan-, lehenengo pausu serioak. Bi atal horietan 

egin duguna zera izan da: maiz beste ikuspegietatik (linguistikotik, 

literaturazkotik, soziolinguistikotik, antropologiatik, kazetaritzaren historiatik 

etab.) aztertu izan diren kultur errealitate batzuk -Itz-Jostaldiak eta egutegiak-, 

hezkuntzaren historiaren ikuspegitik irakurri. Ahozko kultura eta kultura 

idatziaren zein herri kultura eta elite kulturaren hibridazioaren adibidea diren bi 

errealitateen hezkuntza interpretazioa da egiten saiatu garena. Zentzu horretan, 

kultura idatziaren garapena bultzatu zuen dinamika soziokulturala, eta bere 

ondorioak ezagutu nahi izan ditugu, eta dinamika horren oinarrizko ardatzak 

marraztu ditugu: kontzientzia-hartzea eta motibazioa batetik eta, baliabide 

materialak eskaintzea bestetik. Aztertu dugu, gainera, zein izan zen dinamika 
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horretan kultur taldeek, prentsak eta erakunde publikoek bete zuten papera. Gure 

abiapuntuak -oso arrunta izan ez dena onartu behar dugu-, iturri desberdinak 

erabiltzera eraman gaitu. Eta ohikoak ez diren arren, erabili ditugun iturriak 

aberastasun handikoak direla esan behar da. Hain zuzen, publikoa eta pribatua 

soziabilitaterako eta kulturatzerako -alfabetatze eta hezkuntza prozesuekiko 

erlazio estuan dauden aspektuak-, espazio gisa ulertzen ditugularik, kultur 

testuinguruari buruzko informazioa ematen digutelako eta, maila horretan, kultur 

praktiken, parte hartzen zuten eragileen, helarazten ziren edukien, hezkuntza 

helburuen eta eguneroko jokabideen analisi zehatza egitea ahalbideratzen 

digutelako.  

 

 Bigarren atalak espazio publikoan garatu zen kultur praktika hezitzaile eta 

alfabetatzaile bat du xede. Zehazki, euskara eta euskal kulturaren gainbeheraz 

oharturik hainbat euskaltzalek martxan jarri zuten kultur ekintza berria, Itz-

jostaldiena, aztertu dugu. Bertan, antolatzaileen memoriak, artxiboko 

dokumentuak -besteak beste, Tolosako Gipuzkoako Artxibategi Orokorra, Koldo 

Mitxelenako Liburutegia eta Julio Urkijo Fondo Gordea, Donostiako Udal 

Liburutegia eta Udal Artxiboa izan dira nagusiki arakatu ditugun artxibo eta 

liburutegiak-, eta, baita ere, garaiko aldizkariak -Euskal-Erria eta Euskalerriaren 

alde aldizkariak, batez ere-, hartu ditugu iturri gisa. Eta horien azterketa eginez, 

Gipuzkoan aztergai dugun epealdian zehar iraunkorki antolatu ziren literatur 

lehiaketak eta beraien inguruan ospatu ziren festak aztertu ditugu, landu ziren 

gaiak eta antolaketa mailan izan ziren aldaketak kontuan hartuz, beraien artean 

tipologia bat egin dugularik. Halaber, atzeman ditugu jaialdi horiek sustatu 

zituzten eragileak, eta beren interesak, ideologia eta prozedurak zehazten saiatu 

gara. Azkenik, Itz-jostaldiek eta Euskal-Festek eragin zituzten ondorio 

alfabetatzaileak baloratzen saiatu gara, ahozko kulturari eskaini zitzaion lekua, 

kultura idatziaren zabalkuntzan eta hedapenean egin zuten lana, kontzientzia eta 

motibazio mailan burutu zituzten ekintzak eta, zuzenean, euskarazko irakurketa 

eta idazketari begira sustatu zituzten praktikak kontuan hartuta, batez ere. 
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 Hirugarren atalak espazio pribatuan garatu zen irakurketa-praktika 

kulturala du xede. Hain zuzen, euskaraz idatzi eta Gipuzkoan argitaratu ziren 

egutegi eta almanaken produkzioaren ondorioz garatu zen herri-irakurketaren 

azterketan oinarritu gara. Erabili ditugun iturriak egutegiak berak, artxiboko 

dokumentazioa eta garaiko euskarazko prentsa izan dira -aurreko atalean legez, 

oinarrizko artxibotzat izan ditugu Koldo Mitxelena Kulturguneko Liburutegia eta 

bertako Julio Urkijo Fondo Gordea, baita Gipuzkoako Artxibategi Orokorra eta 

Donostiako Udal Liburutegi eta Artxiboa ere. Erabili dugun metodoa, berriz, 

testu-analisia izan da. Euskaraz argitaratu eta Gipuzkoan zabaldu ziren egutegi 

eta almanaken sorrera eta bilakaeraren historia egin dugularik, berau osatzeko 

derrigorrezkoa ikusi dugu horien azterketa morfologikoa egitea. Horrela, bada, 

azterketa morfologikotik abiatuz, garaiko egutegien deskribapena eta tipologia 

egin dugu, lehenik. Ondoren, aztergai dugun epealdian irakurketa eredua finkatu 

zuten bi egutegien, hots, Euzkel-Egutegiya eta Euzkel-Egutegi txikiya, azterketa 

zehatzean zentratu gara, eskaintzen diguten azterketa aukera oso zabala dela ikusi 

baitugu. Horma egutegi gisa zabaldu zen Euzkel-Egutegiya-ren kasua bereziki 

garrantzitsua eta esanguratsua dela kontsideratu dugu, ez izan zuen arrakasta, 

hedapena eta irakurleria eremu zabalagatik bakarrik (handia izan zena), baita 

biltzen zuen edukiagatik ere. Horrela, abiapuntuan izan dugun ustea zera izan da: 

Euzkel-Egutegiya-k entziklopedia izaera zuela eta herritarren artean eskuliburu 

funtzioa bete zuela, hain zuzen. Uste hau izan da edukiaren analisiaren bitartez, 

eta izan zuen harrera eta hedapenaren azterketaren bitartez nola garaiko 

euskarazko ekoizpen idatziaren analisiaren bitartez, frogatzen eta zehazten saiatu 

garena. Hein berean, bere orrietan zabaldu ziren mezuen irakurketak 

irakurlearengan izan zitzakeen ondorioetatik abiatuz, batez ere, eratorri ditugu 

eragileen intentzioak eta pentsamoldea, ideologia finean.  

 

Saiatu gara irakurlean eta irakurketa ekintzari buruzko azterketan52 

murgiltzen eta, zentzu horretan, irakurleak testua zein modutan birsortzen zuen 

ezagutzen, edo behintzat ezagutzarako pausu batzuk ematen. Honela, irakurle 
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inplizituak53, edo bilatzen zirenak, zeintzuk ziren azaltzen saiatu gara, zeintzuk 

zituzten egileek -edo argitaratzaileek-, buruan idatzien hartzaile gisa. Ikusi dugu, 

nolabait, ze estrategiren bitartez bideratzen zuen egileak irakurlea irakurketa 

mota batera eta ez bestera. Eta, saiatu gara, halaber, irakurleek egin zuten 

testuaren jabetze eta erabileraren -ze esanahi ematen zioten eta nola 

interpretatzen zituzten-, inguruan hainbat inferentzia egiten. Xumeki, irakurleen 

gustuetan emandako aldaketak, irakurketa moduetan emandako bilakaera eta 

irakurketa ohiturak zehazten, eta irakurle posiblearen katalogatzea egiten saiatu 

gara, irakurle ideala, inplizitua, bilatua, baita ere barrukoa, eta irakurle zehatza 

(partikularra) kontuan hartuz. 

 

 Azkenik, atal bakoitzean egin dugun azterketatik ateratako ondorio 

nagusiak adierazi ondoren, hiru ataletan aztertu ditugun errealitate partikularrak 

zeharkatzen dituzten oinarrizko aspektu batzuk azpimarratu nahi izan ditugu. 

Aspektu horiek dira, hain zuzen, aztergai dugun epealdirako euskarazko 

alfabetatze prozesua ezaugarritu zutenak. 

 

 Ez nuke sarrera hau amaitutzat eman nahi, halere, lana burutu bitartean 

inguruan izan ditudan lagun, lankide eta familikoei nire eskerrik beroenak eman 

gabe. Eskerrak eman nahi dizkiot, lehenik, ikerketa prozesuan agertu zaizkidan 

zailtasunak eta zalantzak bideratzeko, baita iritziak kontrajartzeko ere aurrean 

izan dudan zuzendariari, Paulí Dávilari. Eskerrak, baita ere, analfabetismo 

informatikoak sortarazi dizkidan zurrunbiloetatik salbatu nauen Luisma Nayari, 

eta unerik latzenetan, pazientzia handiz eta umoretsu beti ere, irakasle izan dudan 

Leire Etxeberriari. Eskerrak eman nahi dizkiet, halaber, errealitatea beste modu 

batean irakur daitekeela ikusten, eta bide luze horretan pauso bakoitzaren 

garrantziaz ohartarazten, lagundu didaten Begoña Asuari, Idoia Fernandezi, 
                                                                                                                                                                          

52 VIÑAO, A. (1999), op. cit., 235-267. 
53 Harreraren eta interpretazioaren estetikako teorien testuinguruan literatur kritikaren 

baitan garatu den irakurle inplizituarena bestelako testuen irakurketaren analisian ere kontuan 
hartu behar den kontzeptua dugu, baldin eta irakurketa gizarte eta kultur praktika gisa aztertu 
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Begoña Martinezi, Begoña Munarrizi, Junkal Peñari, Virginia Sostoari, eta 

Arantxa Uribe-Etxeberriari. Eskerrak, baita, kontzientzia (astuna zenbaitetan) 

larruzko maleta zaharkituan paseatzen lagundu didaten etxekoei, amonari, amari, 

aitari, izebei eta senideei. Mila esker, bukatzeko eta hasteko, bizitza konpartitzea 

zein gauza handia den ezagutzeko aukera eman didan Iñakiri, eta gure biyotzeko 

azukre koxkorrei, Aritzi eta Aitorri. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
nahi bada. Literatur kritikan bada ere, irakurle inplizituaren aurkikuntza saiakera interesgarria, 
ikus OLAZIREGI, M.(1997): Bernardo Atxagaren irakurlea. Donostia, Erein. 
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Sarrera 

Analfabetismo egoera, lehenik, eta alfabetatze prozesuak, ondoren, aztertu izan 

direnean, ohikoena azterketa kuantitatiboak egitea izan da. Oinarrizko kezka izan zen 

lehen, eta da askorentzat oraindik orain, analfabetismoaren egoera zein izan zen 

zenbakietan jakitea. Beste arrazoien artean, gizarte eta kulturaren “gaisotasun”tzat 

hartua izan den analfabetismoa erabat ezabatzeko asmoarekin. Gure asmoa ez da 

analfabetismoa borrokatzea ez eta berau desagertaraztea, jarrera hau azken muturreraino 

eramango bagenu geure burua desagertarazi beharko baigenuke. Aitzitik, ikuspegi 

positiboagoaz, alfabetatze prozesuen ezagutza da interesatzen zaiguna. Noski, ikuspegi 

aldaketa honek metodo, iturri eta bide berriak jorratzera eramaten gaitu, eta hurbilpen 

kuantitatiboetatik kualitatiboetarako jauzia ematera derrigortu. Baina, ez diogu 

horregatik alfabetatzearen azterketa kuantitatiboari bere balioa kentzen. Guk ere 

alfabetatze errealitatea Gipuzkoan zenbatekoa eta nolakoa izan zen aztertu nahi izan 

dugu, eta horretarako ohiko populazio erroldek eskaintzen dituzten datuetara jo dugu, 

Euskal Herriak errolda propiorik eduki ezean, Estatu Espainiarrak alfabetatze mailak 

jasoz osatu zituen populazio erroldetara, alegia.  

 

Hemen arazo batekin egin dugu topo, hots, alfabetatze mailak bai baina zein 

hizkuntzatan? Estatuak, noski, ez du zalantzan jartzen zein terminotan ulertu behar den 

alfabetatzea Estatu espainiarrean: gazteleraz. Beraz, ohiko iturriak erabiltzeak 
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derrigorrez eramaten gaitu, aztergai dugun epealdirako, gaztelerazko alfabetatzea 

aztertzera, kuantitatiboki, bederen. Horrela, bada, populazio erroldetatik abiatuz 

gaztelerazko alfabetatzearen bilakaeraren nondik norakoak aztertu ditugu, Gipuzkoako 

datuak Estatu mailakoekin eta Hegoaldeko beste hiru herrialdeetakoekin konparatuz, 

lehenik, eta Gipuzkoako bertako datuak aztertuz, ondoren.  

 

Eremu geografiko, politiko eta sozial zabaletan kokaturiko azterketak 

ezinbestekoak diren bezala, garrantzitsua deritzogu azterketa lokalak egiteari, batez ere 

fenomenoaren zenbatekotasunak baino nolakotasunak ezagutzea bilatzen badugu. 

Alfabetatzearekiko egin diren azterketa hurbilpen askotan, egindako ekarpenak gutxietsi 

gabe, hainbat irakurketa-hutsune agerian geratu direla esan dezakegu. Horrela, adibidez, 

analfabetismoan zentratuegi egoteak eraman gaitu, zenbaitetan, erroldetan 

erdialfabetatua ageri zen populazioari jaramonik ez egitera. Bestalde, alfabetatze 

prozesuetan zentratu izan garenean ere, kasu askotan, populazio osoari dagozkion 

datuetan soilik erreparatu izan dugu, emakumezko eta gizonezkoen populazioei 

dagozkien datuei garrantzirik eman gabe. Askotan, orokortasun nahiak partikulartasunak 

saihestera eraman gaitu. Eta horrek -ez dugu inolaz ere errealitatearen ezagutza erabat 

atomizatu eta partikularizatua bilatzen-, prozesuen nolakotasunen ezagutzarako ate 

esanguratsu batzuk itxi dizkigulakoan gaude. Zuzenean ezin dugulako -estatistikarik ez, 

errolda propiorik ez, eskola euskaldunik ez, hizkuntza estandarizaturik ez, etab.-, 

zeharka hurbildu behar dugunean euskarazko alfabetatze prozesua ezagutzera, gure 

kasuan bezala, berebiziko garrantzia hartzen dute azterketa lokalek eta 

partikulartasunek. Beraz, ikuspegi honetatik jo dugu Gipuzkoako alfabetatze datuak 

eskualdeka banatzera eta hauetan gizonezko eta emakumezkoen datuak bereizi eta 

konparatzera, bide honek gaztelerazko alfabetatze prozesuaren bilakaera esplikatzen, 

baita euskarazko alfabetatzearen nondik norakoak marrazten ere, lagunduko diguten 

argibideak emango dizkigulakoan. 

Erroldetako datuetatik aterako dugu irakurketarako eta idazketarako potentziala 

zenbatekoa zen gipuzkoarren artean eta nolakoa izan zen bilakaera. Potentzialtasun 
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horren gauzatzean, bestalde, bi oinarrizko faktorek -ez bakarrak, bai oinarrizkoak-, 

eragin zuten: eskolak -Estatuaren tresna alfabetatzaile eta gazteleratzaile 

garrantzitsuenetarikoa-, eta Euskarak -gipuzkoar gehienek menperatzen zuten hizkuntza 

bakarra-. Bai eskolak eta bai euskarak baldintzatu zuten gipuzkoarren alfabetatze 

prozesua -gaztelerazkoa zein euskarazkoa-, eta zentzu horretan izango dira hemen 

aztertuak. 

 

1.- Eskolaratzea eta alfabetatzea Estatu Espainiarrean. 

 

Eskuartean dugun epealdian zehar gaztelerazko alfabetatzeak Estatu Espainiar 

mailan eraman zuen bilakaeran bi garai ikus daitezke: bata, XIX. mendearen erdialdetik 

hasi eta XX. mende arterakoa, bertan 1877. urte arte ikusi zen progresio motela1 

zertxobait bizkortuko zelarik 1900. urte bitartean; bestea, XX. mendean sartu ahala 

emango zena eta II. Errepublikaren amaiera arte iraungo zuena, jada lehenengo hogei 

urteetan aurreko berrogeietan baino dezentez gorago joko zuelarik populazioaren 

alfabetatze kopuruak. 

 

Oro har, XIX. mendeko 60. hamarkadatik XX. mendearen hasera arteko aldian 

ordura arte nagusi zen erdialfabetatze eredua desagertuz joan zen, baita murriztuz ere 

sexu desberdintasunak ezalfabetatu kopuruetan. Gizarte aldaketa ekonomiko eta 

demografikoekin batera, 1910. urtetik aurrera batik bat, areagotu egin zen ezalfabetatu 

kopuruaren jaitsiera eta nabarmena emakumeengan sumaturiko murrizketa2. Prozesu 

hau egokiago ulertzeko, bestalde, interesgarri deritzogu Nuñez-ek3 Estatu mailako 

populazio erroldetan oinarriturik atera emaitza edo ondorioak jasotzeari, honen 

                                                 
1 Hasera batean behintzat, oinarrizko irakaskuntzan eraldaketa nabarmenik ekarri ezean, 

Moyano legeak ekarri onura 1868-1875 bitarteko mugimendu politikoak baretu omen zuen. OLORIZ, 
F. (1900): “El analfabetismo en España”, BILE, irailaren 30, 487.zb., 261.orr.  

2 SAMANIEGO, M.D. (1973): “El problema del analfabetismo en España (1900-1930)”, in 
Hispania, 124.zb., 375-400 orr. 

3 NUÑEZ, Cl.E. (1992): La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la 
España Contemporánea. Madrid: Alianza Universidad. Lan honi, halere, berak beste autoreei egin 
kritikaren antzekoa egingo genioke: hizkuntza aldagaia ez duela ezertarako kontuan hartu alegia. 
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ezagutzeak gure herrialdeetan gaztelerazko alfabetatzeak izan zuen bilakaeraren 

ulerkuntza errez baitezake. Nuñez-ek aipatu legez, beraz, 1860-1930 epealdia 

alfabetatze-trantsizio garaia izan zen Estatu Espainiarrean: oso alfabetatze maila 

murritza izatetik, populazioaren alfabetatze ia orokortura igarotzerainoko trantsizio 

garaia; Alfabetatze tasak ( irakurtzen eta idazten dakitenak bakarrik kontuan hartuz) 

helduen populazioaren %30-40a baino baxuagoak edukitzetik, %70 edo %100koak4 

izatera pasa ziren garai honetan.  

 

Epealdi berean, halaber, bi hedapen une atzeman ditu: lehenengoa 1860. urtean 

jada martxan zegoena eta XIX. mendeko azken hamarkadan nolabaiteko geldialdia 

biziko zuena; bigarrena, XXko lehenengo hamarkadan hasi eta urteak joan ahala 

indartuz joango zena. Gizonezkoen populazioa alfabetatze unibertsalera gerturatu zen 

1930. urteko datuetan, Estatu mailako batezbestekoa %81ekoa izanik. 

Emakumezkoengan ere alfabetatzearen hedapen zabala bizi izan zen 1900-1930 bitarte 

horretan, nahiz alfabetatze unibertsal gisa uler daitekeen horretara, kuantitatiboki 

bederen, ez iritsi. 

 

Iraunkortzat har ditzakegu, bestalde, ezalfabetatuen tasekiko eskualde eta 

herrialdeen artean egon ziren ezberdintasun nabarmenak5 (Iparraldetik Hegoalderantz 

haziz joan zen ezalfabetatuen kopurua), diferentzial sexualari dagozkion 

ezberdintasunak zein gizonezkoengan eman alfabetatze banaketak emakumezkoenak 

baino arau erregional markatuagoak izan baitzituen. Normalki, diferentzial hau 

gizonaren aldekoa izan zen herri gehienetan, baina alfabetatze unibertsala deiturikora 

hurbildu ahala, emakume-gizonezkoen arteko diferentzia murriztuz joan zen; oro har, 

                                                 
4 Trantsizio prozesu honetan bi atalase maila bereiztu dira: bata %30-40 koa, eta %70an 

dagoena, bestea. 
5 Hego Euskal Herriko lau herrialdeetan alfabetatze trantsizio hau nola eman zen ikusteko 

eskaini zaizkigun oso grafiko argi eta adierazgarrietan azaltzen denez, hasera batean ezberdintasunak 
nabariak baziren ere, herrialdeen arteko ezberdintasun haundi hau Estatuko beste edozein herrialdetan 
baino azkarrago galduko zen. 
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gizonezkoek lehenengo atalasea 1860. urtean gainditu bazuten ere, emakumezkoek, 

aldiz, 1910. urtearen inguruan lortuko zuten. 

 

Aipatu diferentzial sexuala dela eta, probintzia batzuen eta besteen artean ikusi 

aldaketa handiek, alfabetatzea eta hazkunde ekonomikoaren arteko erlazioa aztertzeko 

garaian, alfabetatze tasa orokorrak erabiltzearen zilegitasuna zalantzan jartzera eraman 

dute Nuñez. Are gehiago, berak esango digunez: 

“La peculiar distribución regional de la alfabetización masculina y femenina 
en España sugiere que las mujeres se beneficiaron de los conocimientos de 
los hombres en cuanto a la práctica de la lectura y la escritura se refiere, ya 
que sus progresos fueron más notables allí donde la alfabetización 
masculina se encontraba más difundida” 6. 

 

Oro har, gaiaren inguruko lanek7 adierazi bezala, analfabetismo horren zergatiak 

zorroztasunez zehaztea ez da erraza, halere ordea, bat datoz, maila handi batean 

behintzat, Nuñez bera, Oloriz8 (1877. urteko erroldaren azterketa eginez), Luzuriaga9 

(1900, 1910 eta 1920ko errolden azterketan), eta Samaniego (1973) alfabetatzearen 

zabalkundean eskolaratzeak izan zuen (edo ez) ekarpena eta erantzukizuna 

azpimarratzeko garaian. 

 

Estatu Espainiarreko analfabetismoaren arrazoi orokorren artean arraza, erlijioa, 

erakundeak eta gizarte giroarekin batera Oloriz-ek irakaskuntzaren antolaketa 

azpimarratu duen hein berean, behin eta berriz aipatzen du Luzuriagak eskola eza, eta 

Samaniego-k  Estatuak irakaskuntzarako zituen aurrekontu eskasen ondorioz bizi 

eskolen egoera eskasa. Nuñez-ek ere nahiko argi ikusi du, kuantitatiboki orain, 

                                                 
6 NUÑEZ, Cl. (1992), op. cit. 122.orr. 
7 Horra hor adibidez, GUZMAN REINA, A. (1955): “Valoración del analfabetismo en España. 

Estudio sobre sus causas y remedios” in Causas y remedios del analfabetismo en España. Ministerio de 
Educación Nacional. Madrid. GIL CARRETERO - RODRIGUEZ GARRIDO: “Causas y remedios del 
analfabetismo”, in Causas y remedios.... CERROLAZA, A.: “Analfabetismo y renta”, in Causas y 
remedios... 

8 OLORIZ, F. (1900), op.cit. 486.zb. 
9 LUZURIAGA, L. (1919/1926): El analfabetismo en España. Madrid: J. Cosano. 
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oinarrizko eskolaratzearen ezarpen prozesua eta alfabetatzearen arteko erlazioa: 

“A grandes rasgos, se advierte una cierta correspondencia entre la 
desaceleración en la implantación de la escuela primaria en torno a 1870 y 
el inmediato frenazo que experimentó la transición de la alfabetización. 
Igualmente, la posterior recuperación de la escuela primaria a partir de 1910 
bien podría explicar que las regiones más atrasadas experimentaran una 
aceleración en su transición de la alfabetización en las décadas siguientes” 
10. 

 

Eskolaratze prozesuan eskola plan ugari, lege, araudi, irakaslegoaren antolaketa, 

ikuskaritza sistema eta abar luzeaz osaturiko sarea eraikitzera zuzenduriko eskola 

politika11 osoa izan zen XIX. mendean zehar, baina halere hezkuntza errealitatean 

ezagutu zena bestelakoa izan zen: Instrukzio Publikorako aurrekontu urriak eta udalen 

egoera ekonomiko eskasak  baldintzaturiko eskola errealitatea, alegia, hezkuntza 

politika amankomunaren aurrean eskualde eta herrialdeen egoera partikular eta 

koiunturazkoen araberako oinarrizko irakaskuntzaren ezarpen ez-uniformea gauzatzea 

ekarri zuena. Eskolaratze prozesua, beraz, udalen aberastasunaren edota hauek 

gobernutik zetozen aginduei emaniko erantzunen menpe geratu zen. Halaber, begien 

bistan geratu dira alfabetatze tasa altuak zituzten herrialdeen eta eskola kopuru handiak 

zituztenen arteko aldiberekotasunak, hauen zergatiak herrialde bakoitza bere horretan 

aztertuz bakarrik aurkitu eta ezarri ahal izango ditugunak.   

 

Esan daiteke, XX. mendearen atarian Espainiako gobernuak ez zuela oraindik 

serioski hartu irakaskuntzaren arazoa: eskola gutxi , maisu gutxi, gaizki ordainduak eta 

gaizki prestatuak12, eta honi gehitu behar, bestalde, estatistika eta ikuskatzaile 

txostenetan argi eta garbi adierazten zen eskolara joatearekiko erresistentzia, umeen lan 

goiztiarragatik, guraso eta agintarien utzikeriagatik, distantzia, klima, lokalen eta 

abarren zailtasunagatik nabarmena zen eskola uzte fenomenoa, alegia. Izan ere: “En las 

                                                 
10 NUÑEZ, CL.(1992), op.cit. 250.orr. 
11 PUELLES, M. (1970): Educación e ideología en la España contemporánea. Madrid: Labor. 
12 QUINTANA DE UÑA, D. (1975): “La política educativa de España entre 1850 y 1935", in 

Revista de Educación, 240.zb., Iraila, 30-40. 
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zonas rurales repetidas veces debía vencerse el erróneo concepto de que la escuela era 

un lujo innecesario”13. Egia da eskola eskaintza urria eta eskasa zena Estatu mailan. 

Halere, ezin daiteke esan gertaera hau izan zenik eskolaratze baxuaren arduradun 

nagusiena edo bakarra. Hein berean azpimarratu behar dugu eguneroko premiei 

erantzutearekin irakaskuntzaren eraginkortasun soziala alde batera uzteko joera arrunta, 

familiak heziketarekiko zuen demanda ere eskolaratzearen, eta ondorioz alfabetatzearen, 

 faktore klabea izan baitzen, Samaniegok esango zuenez: 

“Pero la causa general más poderosa de analfabetismo en nuestra patria, es 
el ambiente social de indiferencia y aun de hostilidad á la enseñanza, que la 
tradición, la miseria y las preocupaciones han creado desde hace varios 
siglos” 14. 

 

 Alfabetatze tasa baxuak esplikatzeko garaian, honek eskolaratzearekin zuen 

erlazioan populazioak heziketarekiko zuen jarrera erabakiorra izanik, kontuan hartu 

beharreko oinarrizko faktore garrantzitsuak biak ditugu: eskolaratze politika eskasa eta 

eskola uztea. 

 

2.- Gaztelerazko alfabetatzea Hego Euskal Herrian. 

 

Euskal alfabetatze prozesuaren ulerkuntza errez dezakeen elementua dugu bertan 

eman ziren gaztelerazko alfabetatzea eta eskolaratze prozesuen zehaztea dudarik gabe. 

Helburu horrekin jo dugu aipatu prozesuen zehaztapenean gehien erabili izan den 

iturrietako batera hots, populazio erroldetara. Egia da aipatu iturriak prozesuari buruzko 

ikuspegi kuantitatibo orokorra ematen duena, baina lehenengo hurbilpenerako nahikoa 

deritzogu.  Zentzu honetan, nahiko sakon aztertua dauka Dávila15 jaunak Hegoaldeko 

                                                 
13 SAMANIEGO, M.D. (1973), op.cit., 397.orr. 
14 OLORIZ, F. (1900), op.cit., 295.orr. 
15 DAVILA, P. (1995d): La política educativa y la enseñanza pública en el País Vasco (1860-

1930). Donostia: Ibaeta Pedagogia; DAVILA, P. (1988): “El proceso de alfabetización en el País Vasco 
(1860-1930)”, in Elkarlanean: Congreso de Historia de Euskal Herria, Donostia, Txertoa-Eusko 
Jaurlaritza, VI t. 448-458; DAVILA, P.- EIZAGIRRE, A.- FERNANDEZ, I. (1994a): “Los procesos de 
alfabetización y escolarización en Euskal Herria, 1860-1990”, in Cuadernos de Sección. Educación. 7 , 
63-99. Eusko Ikaskuntza. 
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herrialdeetan eman gaztelerazko alfabetatzearen bilakaera, populazio erroldetatik 

ateratako probintzia mailako datu orokorretan oinarriturik, honek eskolaratze 

prozesuarekin zuen erlazioa ezarriz; nagusiki lau herrialdeetako esparrua oro har hartuz, 

gaztelerazko alfabetatze prozesu orokorraren azterketa eskaintzen digun lana dugu hau, 

orain artean izan dugun bakarrenetakoa16. Oinarrizko azterketa izanik, erreferentziazkoa 

izan dugu bere lana behin eta berriz. Gure aldetik, bestalde, eskolaratze eta alfabetatze 

egoeraren inguruko datu osagarri berriak eskaintzen saiatu gara, probintzian nekazal 

eskolak sortzeko eskaera zela eta, Gipuzkoako Diputazioak 1914. urtean egin 

estatistikatik abiatuz, batik bat. 

 

Gaztelerazko alfabetatze prozesuaren azterketak askotan euskal alfabetatzearen 

alderdi negatiboa azaldu eta esplikatzeko balio izan badigu ere, halaber, beronen nondik 

norakoak analizatzeak euskal alfabetatzeak izan zituen, eta dituen, mugak eta 

posibilitateak ezagutzeko aukera aparta eskaintzen digunaz ziur gaude. Beraz, 

konbentzimendu honetatik abiatuz behatu dugu, lehenik eta behin, 1860-1930 bitarteko 

gaztelerazko alfabetatze prozesua eta, ondoren, eskolaratzeak Gipuzkoan eraman zuen 

bilakaera. 

 

2.1.- Populazio erroldei buruz ohar pare bat. 
 

Populazio errolda izan da denbora luzean zehar, eta nahiko orokorki gainera, 

                                                 
16 Euskal Herrialdeetan eman gaztelerazko alfabetatzeari buruzko orain arteko erreferentziak 

esparru zabalagoetan kokaturiko azterketek eskainitakoak izan dira, gehienbat Estatu Espainiarra 
testuinguru hartuz  txertaturiko erreferentziak, batzutan  zorrotzago bestetan arinago aztertuak agertuko 
zaizkigularik euskal herrialdeak. Estatu ikuspegitik, erroldetan oinarrituz egindako gaztelerazko 
alfabetatzearen azterketen artean zeharkako erreferentzia interesgarri gisa har daitezke ondorengo 
lanak:VILANOVA, M.- MORENO, X. (1992a): Atlas de la Evolución del Analfabetismo en España de 
1887 a 1981. Madrid: MEC.;  NUÑEZ, CL. (1992): La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo 
económico en la España Contemporánea. Madrid: Alianza Universidad; GUEREÑA, J.L. (1989): 
“Analfabetismo y alfabetización en España (1835-1860)”, in Revista de Educación, 288, 185-256.;  
SAMANIEGO, M.D. (1973): “El problema del analfabetismo en España (1900-1930)”, in Hispania, 
124, 375-400;  BOTREL, J.F. (1993): Libros, Prensa y Lectura en la España del siglo XIX. Salamanca: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
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herrialde gehienetan erabili ahal izan den iturri estatistiko bakarra; horra hor, 

analfabetismoa espazio eta denbora testuinguru zabaletan aztertzeko unean iturri honek 

izan duen garrantzia17. Guk ere informazio iturri nagusi gisa erabili ditugu aztergai 

dugun epealdian zehar Estatu Espainiarrean osatu ziren populazio erroldak (1860, 1877, 

1887, 1900, 1910, 1920, 1930) Hego Euskal Herriko lau herrialdeetan, eta Gipuzkoan 

zehatzago, bilakatu zen gaztelerazko alfabetatze prozesua ezagutzeko. 

 

Hasteko, halere, espainiar errolda iturri honetaz, Vilanova eta Moreno-k egin 

legez, guk ere ezaugarri  bat azpimarratu beharko genuke: darien heterogeneotasun 

nabarmena, alegia.18 Izan ere, autore hauek azaldu dutenez, bost dira, oro har, oinarrizko 

irakaskuntza maila dela eta, errolda batzuek besteengandik bereizarazten dituzten 

faktoreak: adinaren arabera egin populazio banaketa, erdialfabetatzearen tratamendua, 

zenbaketatik at geratu zen populazioa, zenbaketa egiteko modua, eta Afrikako lur 

ondasunei eman tratamendua. Elementu hauen presentzia ehun urte bitarteko 

epealdirako azpimarratzen badute ere, interesgarri deritzogu, gure epe eta helburu 

zehatzei begira ere, hauetako aldagai batzuk kontuan hartzeari. Hala, nahiz oinarrizko 

irakaskuntza mailari buruzko informazioa lehen aldiz 1860ko erroldan azaldu, ez da 

informazio hori adinaren arabera banatuta ageriko 1887ko errolda arte19. Bistan da 

(UNESCO-k ere hala gomendatua) adinarena ezalfabetatuen kopurua zehazteko garaian 

aldagai garrantzitsua dena, edonor alfabetatua edo ezalfabetatua izan izango baita 

formazio prozesu dena delako bat igaro (edo ez igaro) ondoren, kasu honetan eskolatze 

garaia izango delarik, oro har, irizpiderik erabiliena. Duen garrantzia ukatu gabe, halere, 

gure azterketaren helburua herrialde, eskualde zein udal mailan gaztelerazko irakurketa 

eta idazketarekiko egon zitezkeen joera orokorrak atzematea denez, eta erroldetan 

eskolatze adinaren azpitik dagoen populazioa espresuki alfabetatu, erdialfabetatu edo 

                                                 
17 VILANOVA, M.-MORENO, X. (1992b): “Analfabetismo y censos de población de España 

de 1887 a 1981”, in Historia y fuente oral, 7.zb., 157-174. 
18 VILANOVA, M.- MORENO, X. (1992b), op.cit., 159-162. 
19 Ildo honetatik, esan, 1950. urtetik aurrera edonor ezalfabetatutzat hartua izan ahal izateko 

gutxienez 10 urte beteak edukitzea joko da erroldatze erizpidetzat. 



54 Alfabetatze espazioak eta herri-heziketa Gipuzkoan, 1876-1918 

 

ezalfabetatu kopuruetan bereiztua ez zegoenez20, oinarritzat populazio kopuru 

absolutuak, bere horretan hartzea erabaki dugu21; finean, zenbaki absolutuek baino 

argibide gehiago portzentaiek emango digutelakoan, uste dugu kopuru orokorretan 

adinaren aldagaia aintzat ez hartzeak ez dituela ustez joerak izan zitezkeenak sakonki 

aldatuko. 

 

Antzeko erabakia hartu dugu 1860-1930 bitarte horretan oinarrizko irakaskuntza 

mailarik adierazten ez zuen populazio kopuruaren inguruan. Herrialde mailako datu 

orokorretan, Araba, Bizkaia eta Nafarroari zegokienez, hainbat urtetako erroldetan “No 

Consta” atalean populazio kopuru bat, urria izan arren, azaltzen zen. Aldiz, Gipuzkoari 

zegozkion datuetan ez zen, aipatu atal horretan, inolako kopururik adierazi 1930. urteko 

errolda arte. Arrazoi horrengatik, eta oro har datu horien esangura eskasa delako,  

alfabetatu / ezalfabetatu mailak zehazterakoan ez dugu “No Consta” ataleko kopururik 

kontuan hartu, bai, ordea, populazio osoa zehazterakoan. 

 

Bestalde, oso garrantzitsua deritzogu erroldek oinarrizko instrukzio atalaren 

barruan egiten zuten bereizketari22: irakurtzen jakin eta idazten ez zekitenak alde 

batetik, irakurtzen eta idazten zekitenak bestetik, eta irakurtzen ez zekitenak, azkenik. 

Ezalfabetatuen tasek errealitate nabarmena azaltzen dutena jakina izanik, alfabetatuen 

tasek, eta hauen barruan batez ere irakurtzen bakarrik zekitenen tasek ( ezin dugu, 

alfabetatzearen presentziaz hitz egiten dugunean, zeharo alfabetatuak direnak edota 

zeharo ezalfabetatuak direnak bakarrik hartu kontuan) azterketa berezia merezi dutela 

                                                 
20 Alde batetik, izatezko populazio osoetatik abiatuz ezarri ziren irakurtzen zekiten, irakurtzen 

eta idazten zekiten eta irakurtzen ez zekitenen kopuruak eta, bestetik, hirurogeitamar urte horietan zehar 
ere bereizketa irizpide izan zitekeen derrigorrezko eskolatze garaia 6-9 urtebitartekoa izatetik, 6-12 urte 
bitartekoa izatera pasa zen. 

21 Errolden lanketa zorrotzagoak, noski, populazio datu absolutuetatik kendu beharko luke 
eskolatzearen amaiera adinaren azpitik zegoen haur populazioari zegokion zatia. 

22 1940. urtetik aurrera desagertu egin zen erdialfabetatuaren kategoria eta ezalfabetatu 
terminupean bilduko zituzten irakurtzen eta idazten ez zekiten pertsonak eta irakurtzen bakarrik 
zekitenak. 
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uste dugu, irakurtzen bakarrik zekitenak ezinbesteko zubi lana bete zuen fenomenoaren 

adierazle direla pentsatzen baitugu, eta, zentzu horretan, bai gaztelerazko alfabetatze 

prozesu historikoa (alfabetatze trantsizioa bera egoki ulertzeko), baita euskal alfabetatze 

prozesua bera zein gaztelerazkoak honengan izan zuen eragina ere, ulertu eta ezagutu 

ahal izateko garrantzi handiko elementuak. Dávilak adierazi legez, Estatuko datuekin 

konparatuz, Gipuzkoan irakurtzen bakarrik zekitenen mailan agertu ziren portzentaia 

altuak -emakumezkoenen artean, bereziki-, kontuan hartzen baditugu, are eta 

premiazkoagoa dirudigu irakurketaren fenomenoaren bilakaera zehatz-mehatz aztertzea, 

Gipuzkoan buruturiko gaztelerazko alfabetatzearen zein euskarazko alfabetatze 

prozesuaren ezaugarriak, baldintzak eta joerak ezagutu nahi baditugu. 

 

Oro har, halere, analfabetismoa eta alfabetatze prozesua populazio erroldetatik 

abiatuz aztertzeak oso oinarrizko arazoa dakar berarekin, hots, datuen fidagarritasun 

gradua zehaztea. Ez baitago Estatuan orokorki datu hauek egiaztatzea ahalbidera 

dezakeen beste antzeko iturririk23. Populazio errolda familia buruak berak edo errolda 

egileak erantzun beharreko galderez osatu eta espresuki ezarritako galdetegi batzuetan 

jasotako datuetatik abiatuz burutzen da, eta, zentzu horretan, erantzuna emalea dena 

delakoa izanik ere, beti egon daiteke iruzurrerako aukera, are gehiago gai gatazkatsuak 

ukitzen diren kasuetan. Urteak pasa ahala, gizartean kultura idatzia indarra hartuz doan 

heinean, norbanakoari edo giza talde ezberdinei beren “ezjakintasuna”, beren 

analfabetoa izatea argi azaltzea gero eta zailagoa gerta dakieke. Horrela, bada, horrelako 

galdetegiari erantzuteko garaian norbanakoak izan zezakeen joerari buruz hainbat 

galdera, gutxienez, planteatu beharrean gaude: nola definituko ote zuen bere burua, 

eskola prozesua igaro arren, idazteko zailtasun handiak zituen pertsonak, irakurtzen 

bakarrik zekitenen barruan ala irakurtzen eta idazten zekitenen artean? Eta, nola, 

eskolatze prozesua igaro bai baina irakurtzeko eta idazteko zailtasun oso handia edo 

praktika urria zuenak? Finean, ez ote zuen eskolaratze prozesua burutu izanak berak, 

nahiz praktikan tekniken menperatze maila oso eskasa izan, galdetuak eman beharreko 

                                                 
23 VILANOVA, M.- MORENO, X. (1992b), op.cit., 158-159. 
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erantzuna baldintzatu izango? Oraingoz galdera gisa bakarrik planteatu badugu ere, 

zalantza hor dago, eta oinarrizkoa da. 

 

Bestalde, ez/bai erantzunarekin irakurketa-idazketaren menperatze mailaz datu 

kuantitatiboa eskaintzen zaigu bai, baina, argitasun hau berehala iluntzen da irakurtzen 

eta idazten jakiteaz ulertzen dugunaz galdera egiten dugunean. Garai eta testuinguru 

zehatz batean ezagutza minimoa izan daitekeena hutsaren hurrengotzat hartua izango 

da, zalantza handirik gabe, beste testuinguru soziokultural edo denborazkoan. Garai 

batean sinatzen jakitea alfabetatua izatearen adierazgarri izan zitekeenaren antzera, 

ezalfabetatua zarenaren froga argia izango da beste testuinguru batean. Ozenki 

irakurtzea ongi irakurtzen jakitearen adibide gisa har daiteke, testuinguru historiko 

batean, edo irakurketa ikasketetan hasi berriaren adierazle gisa, beste testuinguru 

historiko batean. Guzti honekin azpimarratu nahi duguna zera da: derrigorrezkoa da 

erroldek eskaintzen diguten informazio kuantitatiboarekin batera, eta beroni argibidea 

emateko, azterketa kualitatiboagoa ere egitea irakurketa eta idazketa praktika sozial eta 

kultural gisa hartuz24, eta hauetaz egiten dugun erabilera testuinguru zehatzetan 

oinarrituz. 

 

Aipatu gako hauetaz gain, Estatu osorako aplikagarriak zaizkigunak bestalde, 

euskal alfabetatze prozesuan eta honen ezagutzan eragin zuzena duen beste elementu 

bat aipatu behar dugu: hizkuntzarena. Landu izan diren populazio-errolda hauetan 

begien bistakoa da Estatuak berarekin daraman ikuspegi elebakar eta akulturatzailea, 

irakurtzen eta idazten jakitearen berri jaso nahi zelarik, ez baita inondik inora teknika 

hauek zein hizkuntzetan gara zitezkeen zalantzan jartzen (finean, irakurri eta idatzi 

hizkuntza bat oinarri dugula egiten dugu). Irakurketa eta idazketa teknikak 

menperatzeak gazteleraz irakurri eta idaztea esan nahiko zuen, zalantzarik gabe.  

                                                 
24 VIÑAO FRAGO, A. (1992): “Alfabetización y alfabetizaciones”, in ESCOLANO, A.: Leer  

y escribir en España. Doscientos años de alfabetización. Salamanca: Fón. Germán Sánchez Ruipérez, 
385-410. 
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Horrela, Espainiar Estatuko populazio osoa alfabetatu / erdialfabetatu / ezalfabetatu 

kategorien artean banatua izan zen, honek gizarte, kultura zein norbanakoarengan 

izango zituen ondorio garrantzitsuekin. Lehenengo aldiz, eta ez azkenekoz, izan ziren, 

ofizialki eta zenbakietan, analfabeto gisa25 definituak Hegoaldeko euskaldunak, kasu 

honetan, besteekin batera, gaztelerarekiko analfabetotzat hartuak.  

 

Euskal populazioarengan ezarri zen ikuspegi elebakar eta zentralista horrek 

hainbat errealitate desberdin ezkutatu, baztertu eta desbideratzen zuela uste dugu: non 

zuen isla, bestela, gazteleraz hitz egiten ezer edo oso gutxi zekitenen populazioak 

(bazela jakin badakiguna)? Alfabetatu / ezalfabetatu maila ezartzeko garaian Estatuko 

beste herritarren parean, hein berean, hartua izango zen populazioa dugu, gaztelera ama 

hizkuntza zuen eta berau ongi menperatzen zuen herritarrarekiko abiapuntua 

kualitatiboki zeharo desberdina zuen arren. Herritar multzo hori “No saben leer” 

atalaren barruan sartuko zela pentsatu beharko dugu , ezalfabetatuen artean hain zuzen. 

Zaku berean gazteleraz hitz egiten jakin bai baina idazten eta irakurtzen ez zekitenak, 

eta gazteleraz ez hitz egiten ezta idazten eta irakurtzen ere ez zekitenak izango ziren 

pilatuak. Ezalfabetatuen multzo handiaren barruan populazio desberdin hauetako 

bakoitzak zenbaterainoko pisua eta zeresana izan ote zuen jakitea dugu beste gako 

interesgarri eta garrantzitsua. 

 

Bestetik, “a priori” kontsideraziorik mereziko lukeen beste populazio tipo posible 

bat ere islarik gabe gera zatekeen, gure ustez, aipatu erroldetan, hots, gazteleraz 

irakurtzen ez jakin arren (hitz egiten ere ez), euskaraz irakurtzeko gai zen populazioa. 

Gertaera honi buruzko datu zehatz eta garbirik ez dugu eta, beraz, oraingoz herritar 

hauek izan zitzaketen erantzun-jokabide posibleen inguruko hainbat  hipotesi 

esplikatzaile eman besterik ezin dugu. Horra hor, adibidez, Oloriz-ek, Kataluniako 

kasua dela eta, ireki dizkigun posibilitateak: 

                                                 
25 Analfabetismoaren errealitatea adierazi dugu, bereziki, kalifikazio honek dituen ondorio 

sozial eta indibidual latzengatik, fenomeno honen kontrako borroka izan baitzen ondorengo 
hamarkadetan, XX. mendean zehar batipat, Estatuaren zeregin nagusietariko bat. 
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“Y aunque se demostrara que fueron inscritos como analfabetos los 
catalanes que sólo sabían leer en su dialecto, cosa poco verosímil, pues en 
las instrucciones para formar el censo no se determina la lengua en que se 
halle instruido el que los esté en alguna...” 26  

    

Euskaraz bakarrik irakurtzen zekitenek, gazteleraz irakurtzen ez jakiteagatik, 

ezalfabetatuen kategorian ala irakurtzen zekitenen multzoan izango ote ziren kokatuak? 

Horra hor, errolda galdetegiarekiko argitzear dauden erantzun jokabide ezberdinen 

baitan ikus dezakegun arazo sakonagoa: gaztelerazko eta euskarazko alfabetatzeen 

arteko erlazioa, testuinguru sozial eta kultural zehatzetan pausoz pauso mamituz joan 

den botere erlazioetan oinarrituriko akulturatze fenomenoa, alegia. 

 
 

2.2.- Gaztelerazko alfabetatzea hegoaldeko lau herrialdeetan. 
 

Estatu Espainiarreko alfabetatze mailak erreferentziatzat hartuta, oro har, euskal 

herrialdeek eraman zuten jokabidea beti batezbestekotik gorakoa izan zen, bai errolda 

aurreko garaian bai errolda duguneko epealdian. 

 

Errolda aurreko garaiari dagokionez, protokoloetan adierazi testamentuetako 

sinatzaileen arteko lagin jakin baten azterketatik Madariagak atera ondorioek marraztu 

digutenaren arabera, ikusi dugu, adibidez, gizonezkoengan sinatzaile kopurua nabarmen 

igo zela 1700-1847 bitartean. Halaber, emakumezkoengan emandako progresioa 

nabariago azalduko zaigu, sinatzaileen kopuruak, oro har, Frantziako hegoaldeko mailen 

parean eta Estatu espainiarreko beste zonaldeetakoetatik zertxobait gorago agertuz: 

“En el País Vasco, los aumentos de la alfabetización para el período 1700-
1850, podrían cifrarse en un 20 a un 25% de la población...La alfabetización 
entre los varones era bastante alta, sobre todo en Alava, donde el elemento 
lingüístico vasco tiene menos peso y por lo tanto retarda menos el 
aprendizaje de la lectura en castellano”27. 

                                                 
26 OLORIZ, F. (1900), op.cit., 265.orr. 
27 MADARIAGA, J. (1987): “El País Vasco del siglo de las luces. Inercias y cambios 
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Ilustrazio garairako Madariagak atzeman errealitate honen antzekoak iraun zuen 

nolabait, zenbakietan zehatz-mehatz korrespondentzia ematen ez bada ere, joera gisa 

ondorengo urteetan. Ezalfabetatuen kopurua dela eta, Estatu espainiarreko 

batezbestekotik behera ageri ziren Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako herrialdeak 

XIX eta XX. mendeetan. Nuñez-ek ezarri trantsizio garai osoan zehar (1860-1930) 

Arabak Gaztela Zaharreko edozein probintzia aurreraturen antzera jokatu zuen; Aldiz, 

Bizkaia, Nafarroa eta Gipuzkoak (honek bereziki) eramandako jokabideek Ipar 

Mesetako probintzia atzeratuenek eramandakoarekin izango zuten28 antza handiagoa. 

Hamarkadak igaro ahala, ordea, herrialde arteko ezberdintasun hauek Estatuko beste 

edozein zonaldetan baino azkarrago desagertu ziren gure artean. 

 

Dávila-k egin azterketan ere argi ikus daiteke, ezalfabetatu kopururik txikien 

zuten azken hamar herrialdeen artean kokatu zirela euskal herrialdeak29, beraien artean 

Araba izanik idazten eta irakurtzen zekitenen portzentaiarik altuenak iraunkorki 

mantenduko zituen herrialdea. Ildo beretik, azpimarratua dugu, epealdi osoan zehar, 

euskal hiriburuek adierazi alfabetatze maila altuek eta emakumearen alfabetatze mailek 

Estatuko batezbestekoarekiko izan zuten desberdintasun nabarmena:  

“Otro rasgo característico, como hemos observado, es la escasa diferencia 
en cuanto a la alfabetización de las mujeres con respecto a los hombres. 
Aspecto realmente sorprendente si lo relacionamos con otras zonas donde la 
mujer estaba postergada a la ignorancia. Las razones que pudieran explicar 
este fenómeno pueden residir tanto en las condiciones de producción en las 
tareas de la mar y el campo, aunque también debería tenerse en cuenta el 
respeto, la alta consideración que sobre la mujer se posee en estas tierras”30. 

 

Testuinguru honetan, 1860-1930 bitarteko populazio erroldetatik atera datuen 

aztertzeari helduko diogu segidan, eta Hegoaldeko lau herrialdeetan zehatz-mehatz 

                                                                                                                                                     
mentales”, in E.L.: Euskadi ante la Historia. Bilbao: Ipes, 175.orr. 

28 NUÑEZ, CL. (1992), op.cit., 139.orr. 
29 DAVILA, P. (1995d): La política educativa y la enseñanza pública en el Pais Vasco (1860-

1930). Donostia: Ibaeta Pedagogia, 197.orr. 
30 DAVILA, P. (1995d), op.cit., 200.orr. 
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bilakatu izan zen gaztelerazko alfabetatze prozesuari buruzko hainbat xehetasun ematen 

saiatuko gara31. 

 
 

BADAKITE 

IRAKURTZEN 

 
BADAKITE IRAKURTZEN ETA 

IDAZTEN 

 
EZ DAKITE 

IRAKURTZEN 

 
 

ERROLDAK 
 
ARA

 
BIZ 

 
GIP 

 
NAF

 
ARA 

 
BIZ 

 
GIP 

 
NAF 

 
ARA 

 
BIZ 
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1860 

 
12,25

 
7,27 

 
13,70 

 
8,72

 
39,60

 
26,00

 
18,79

 
27,43

 
48,12 

 
66,60 

 
67,50

 
63,84

 
1877 

 
10,92

 
6,68 

 
14,23 

 
7,14

 
48,06

 
35,18

 
27,72

 
35,17

 
41,02 

 
58,13 

 
58,05

 
57,68

 
1887 

 
8,69

 
4,36 

 
11,78 

 
6,40

 
53,27

 
40,93

 
34,01

 
39,79

 
37,85 

 
54,70 

 
54,20

 
53,78

 
1900 

 
5,69

 
3,65 

 
10,27 

 
5,89

 
60,00

 
49,59

 
43,46

 
49,48

 
34,29 

 
46,74 

 
46,25

 
44,60

 
1910 

 
3,75

 
1,51 

 
7,17 

 
2,93

 
63,83

 
57,51

 
52,14

 
53,64

 
32,36 

 
40,78 

 
40,68

 
43,40

 
1920 

 
1,48

 
0,96 

 
2,18 

 
1,26

 
71,00

 
64,74

 
62,84

 
61,62

 
27,42 

 
32,71 

 
34,97

 
36,78

 
1930 

 
1,60

 
0,80 

 
1,60 

 
1,20

 
75,10

 
70,60

 
72,50

 
68,60

 
22,40 

 
27,30 

 
25,50

 
29,20

1go taula: alfabetatze portzentaiak, oro har, lau herrialdeetan, 1860-1930. 
Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina. 

 

 

 

Lehenik eta behien, populazio osoa kontuan hartuz ateratako portzentaiak oinarri 

izanik, alfabetatu osoak direnen, hots irakurtzen eta idazten dakien populazioaren, 

datuen arabera, abiapuntua (1860) nabarmenki Arabaren aldekoa dugu (%39,60), beste 

herrialdeetako portzentaietatik dezente urrunduz; portzentai bertsuan daude Bizkaia 

(%26) eta Nafarroa (%27,43), eta azkena Gipuzkoa (%18,79)dugu, alfabetatu-osoetan 

portzentairik baxuena azalduko duena. Lorturiko azken emaitzei (1930) so eginez, aldiz, 

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa populazioaren %70etik gora alfabetatu-oso izatera iritsiko 

dira (Araba nagusi izanik, beti ere, %75arekin), Nafarroa zertxobait beherago (%68,60) 

geratuz lortu emaitzetan. Estatu Espainiarreko batezbestekoarekiko, bestalde, Araba, 

Bizkaia eta Nafarroako datuak hasieratik ageri dira goitik. Gipuzkoa da 1860an 

Estatuko batezbestekotik (19,96) behera dagoen bakarra, baina ondorengo urteetan 

                                                 
31 3. eranskineko taulan ikus daitezke, bere osotasunean, herrialde bakoitzerako eta errolda 

bakoitzerako atera portzentaiak, hiru kategorietan bereiztuak (Badakite irakurtzen, Badakite irakurtzen 
eta idazten eta Ez dakite irakurtzen) eta hauetako bakoitzean populazio orokorrerako atera portzentaiaz 
gain, gizonezko eta emakumezkoen populazioetako portzentaiak bereiztuz.  
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nabarmenduz joango da aipatu batezbestekoarekiko distantzia. Izan ere Estatuak 

1930ean duen alfabetatu osoen batezbestekoa (%55,62) errez gainditua du Arabak 

1900eko erroldan, Bizkaiak 1910enekoan, eta beranduxeago (1920) Gipuzkoak eta 

Nafarroak. 

 

1go grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har, lau herrialdeetan, 1860-1930. Iturria: I.N.E., 
Censos de población. Geronek egina. 

 

 

Denbora epe berean, halere, herrialde batzuk eta besteak egin duten esfortzua 

nahiko ezberdina da, bai erritmoan bai ezaugarrietan ere. Elkarren arteko konparaketa 

egiten badugu, begien bistakoa ageri zaigu alfabetatu-osoen portzentairik baxuena 

edukitzetik ia altuena lortzera iritsi ahal izateko, Gipuzkoak beste herrialdeek baino 

askoz ere esfortzu handiagoa egin behar izan duena. Esfortzu hau areagotua ikusi da 

1887ko erroldatik aurrera eta, batik bat, 1910.gotik aurrera. Bizkaiak, erritmo 

gradualagoa eraman badu ere, nahiko luzea izan da egin behar izan duen ibilbidea; 

Arabarena erritmo lasaiagoa izan da epe osoan, eta Nafarroak prozesua motelago 

bizitzeaz gain, geldiune edo baretze fasea biziko du 1900-1910 urte bitartean, 

alfabetatze prozesuan gorako bideari helduz, berriro ere, azken 20 urteetan. 
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2. grafikoa:alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har 
eta sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 

1860. Iturria: I.N.E., Censo de población, 
1860.Geronek egina.                                               

 3. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har 
eta sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 
1877. Iturria: I.N.E., Censo de población, 1877. 

Geronek egina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Badakite irakurtzen eta 
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4. grafikoa:alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har 
eta sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 

1887. Iturria: I.N.E., Censo de población, 
1887.Geronek egina.                             
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 5. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har 
eta sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 

1900. Iturria: I.N.E., Censo de población, 1900. 
Geronek egina. 
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idazten (1920)
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6. grafikoa:alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har 
eta sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 

1910. Iturria: I.N.E., Censo de población, 
1910.Geronek egina.                                               

 7. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har 
eta sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 
1920. Iturria: I.N.E., Censo de población, 1920. 

Geronek egina. 
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8. grafikoa:alfabetatu-osoen portzentaiak, oro 

har eta sexuaren arabera bereiziak, lau 
herrialdeetan, 1930. Iturria: I.N.E., Censo de 

población, 1930.Geronek egina 
 

Populazio osorako ezarri ditugun datu eta portzentaiak sexu aldagaiaren arabera 

bereiztuak irakurri ezkero, bestalde, nahiko bilakaera bereiztu eta desberdina azalduko 



64 Alfabetatze espazioak eta herri-heziketa Gipuzkoan, 1876-1918 

 

zaigu gizonezkoen populazioarentzat edo emakumezkoarenentzat. Hala, alfabetatu-

osoen portzentaiak direla eta, gizonezkoen kasuan Gipuzkoa izan da alfabetatu 

portzentairik baxuena izan duena ( %24,70, % 32,86, %38,50, %46,52), 1910.eko 

errolda arte besteengandik nabarmen aldenduz. Urte honetatik aurrera, Nafarroako 

portzentaien parean joan da, 1930. urteko erroldan Nafarroak lortutakoaren gainetik 

jarriz eta Bizkaiko portzentaiaren oso pareko azalduz (%73 inguru). 

 

Gizonezko alfabetatuen kopuruetan, Arabak beste herrialdeekin eraman duen 

aldea oso nabarmena izan da 1900. urteko errolda arte batez ere, ia 20 puntutako 

diferentzia markatu izan duelarik bere atzetik datorren herrialdearekiko. Izan ere, 

bertako gizonezkoen populazioaren erdiak pasatxo irakurtzen eta idazten badakiela 

aitortua du jada 1860ko erroldan. Bizkaiak gizonezkoen %50a inguru alfabetatu-oso 

izatea lortuko du 1887an, Nafarroak %55eko portzentaia 1900. urtean, eta Gipuzkoak 

%54,08koa 1910an. Lau herrialdeak 1930eko erroldan iritsiko dira gizonezkoen %70 

inguruko alfabetatu-oso tasak lortzera: Nafarroak %70, Bizkaiak eta Gipuzkoak %73 eta 

Arabak %77. 

 

Estatu Espainiarrerako ezarri gizonezko alfabetatu-osoen batezbestekoetatik 

(%31,08, %34,71, %38,52, %42,15, %45,90, %52,46, %61,39)32 gora ageri dira Araba, 

Bizkaia eta Nafarroa. Gipuzkoa, aldiz, estatu mailako batezbestekotik behera egon da 

1860 eta 1877.eko erroldetan, parera iritsi 1887koan. Batezbestekoa gaindituko mende 

berriaren hasierarekin.  

 

Emakumezkoen kasuan, alfabetatu-osoen kopurua 1860an herrialde bakoitzerako 

ezarri batezbestekotik nahiko urrun egon da lau herrialdeetan, eta oso urrun 

gizonezkoek lortutako portzentaietatik: Araban gizonezkoen %56,50aren ondoan 

emakumezkoen %21,49 dugu, Bizkaian gizonezkoen %36,43aren ondoan 

                                                 
32 Ikus 1. eta 2. eranskinak. 
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emakumezkoen %16,13, Gipuzkoan gizonezkoen %24,70aren ondoan emakumezkoen 

%12,88, eta Nafarroan gizonezkoen %39aren ondoan emakumezkoen %15,74. Lau 

herrialdeen artean Gipuzkoa da sexuen arteko desberdintasun edota tarterik txikiena 

ageri duena. Gizonezkoen kasuan bezala, hasieratik ere, Araba dugu emakume 

alfabetatu-osotan portzentairik altuena (%21,49) azaldu duena. 

 

 Bizkaiak eta Nafarroak portzentaietan eraman duten bilakaera nahiko parekoa 

izan da ( %15 ingurukoa 1860an, %25 ingurukoa 1877an, %31 ingurukoa 1887an, %42 

ingurukoa 1900an) epealdi osoan zehar, 1900. urte bitartean batik bat. Denbora tarte 

horretan Gipuzkoa laugarren postuan egon den arren (%12,88 1860an, %22,58 1877an, 

%29,63 1887an, %40,52 1900ean), 1910. urtetik aurrera hirugarren tokia eta azken bi 

erroldetan bigarren postua eskuratuko du, Arabak markaturiko lehenengo portzentaietik 

oso hurbil geratuz. Araba eta Gipuzkoan lortuko da 1930.ean, emakumezkoen artean, 

alfabetatu-osoen portzentaia %70etik gorakoa izatea. Bizkaia eta Nafarroa portzentai 

honetatik behera geratuko dira. Dena den, beraien arteko desberdintasunak nabariak 

izango dira, hasiera batean aipatu joera finkatuko delarik. Gipuzkoa dugu, oraingoan 

ere, gizonezkoen artean lortu portzentaiaren eta emakumezkoen artean lortutakoaren 

artean tarte edo distantziarik txikienarekin mantendu den herrialdea. 

 

Estatu espainiarreko batezbestekoekiko izandako joera dela eta, lau herrialdeek 

erakutsitako jokabidea antzekoa izan da: errolda oro emakumezkoen artean alfabetatu-

osoen kopuruak estatuko batezbestekoetatik ( %9,05, %14,68, %18,83, %25,13, 
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%31,66, %40,50, %50,12) gora azaldu dira. Zentzu honetan, Estatuan, batezbeste, 

emakumezkoen populazioaren erdia (%50,12) alfabetatu-oso izatea 1930. urteko 

erroldan lortu den legez, Araban 1900.ean lortu da populazioaren %51,64a izatea, 

Bizkaian (%52,08) eta Gipuzkoan (%50,29) 1910ean iritsi dira, eta Nafarroan 1920an 

(%58,90). 
9. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har, lau herrialdeetan, 1860-

1930. Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina. 
 

Irakurtzen ez dakien populazioari dagokienez, goiko taulako datuek adierazi 

digutena alfabetatu-osoen datuek eskainitakoaren antzekoa da Arabaren kasuan. Beste 

herrialdeengandik nahiko aldendua ageri zaigu Araba, 1860an, ezalfabetatu 

portzentairik baxuenarekin (%48,12). Aldiz, alfabetatu-osoen kasuan ez bezala, 

oraingoan ezalfabetatuen kopurua dela eta Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa portzentai-

maila bertsuan ditugu epealdiaren hasieran (%66,60, %67,50, %63,84); Nafarroa da, 

halere, hiruren artean ezalfabetatu kopururik baxuena duena. Lau herrialdeak, bestalde, 

Estatu espainiarrean 1860rako ezarri ezalfabetatuen batezbestekotik (%75,52) nahiko 

urrun ditugu. 

 

Epe amaieran lortu emaitzetan, halaber, zera ikusi dugu: Araba da ezalfabetatu 

kopururik baxuena duena (%22,40), eta beste hiru herrialdeak %20-30 portzentai tartean 

dabiltza, Nafarroa izanik ezalfabetatu mailarik altuenarekin (%29,20) geratu den 

herrialdea, 1900-1910 bitartean biziriko alfabetatze prozesuaren geldialdiak eraginda 

nonbait; ondoren Bizkaia (27,30), eta azkenik Gipuzkoa %25,5eko ezalfabetatu 

portzentaiarekin. Espainian 1930ean, batezbeste, lortu ezalfabetatu kopurutik (%42,33) 

behera dago Araba jada 1887an, Bizkaia eta Gipuzkoa 1910ean eta Nafarroa 1920an. 
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Ez dakite irakurtzen (1877)
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10. grafikoa:ezalfabetatuen portzentaiak, oro har 
eta sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 

1860. Iturria: I.N.E., Censo de población, 
1860.Geronek egina.                                               

 11. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har 
eta sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 
1877. Iturria: I.N.E., Censo de población, 1877. 

Geronek egina. 
 

 

 

 

 

 

Ez dakite irakurtzen (1887)
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Ez dakite irakurtzen (1900)
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12. grafikoa:ezalfabetatuen portzentaiak, oro har 
eta sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 

1887. Iturria: I.N.E., Censo de población, 
1887.Geronek egina.                                               

 13. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har 
eta sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 
1900. Iturria: I.N.E., Censo de población, 1900. 

Geronek egina. 
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Ez dakite irakurtzen (1920)
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14. grafikoa:ezalfabetatuen portzentaiak, oro har 
eta sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 

1910. Iturria: I.N.E., Censo de población, 
1910.Geronek egina.                                               

 15. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har 
eta sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 
1920. Iturria: I.N.E., Censo de población, 1920. 

Geronek egina. 
 

 

Ez dakite irakurtzen (1930)

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00

30,00
35,00

oro
 ha

r
giz

on

em
ak

um
e

Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
Nafarroa

 

16. grafikoa:ezalfabetatuen portzentaiak, oro har 
eta sexuaren arabera bereiziak, lau 

herrialdeetan, 1930. Iturria: I.N.E., Censs de 
población, 1930.Geronek egina 

 Populazio ezalfabetatua ere sexuaren arabera bereiztua aztertuz gero, zera ikusten 

dugu: Gizonezkoen kasuan, Araba da 1860an populazioaren erdia baino gutxiago 

(%37,07) ezalfabetatua duena. Beste hiru herrialdeetan gizonezkoen populazioaren erdia 

baino gehiago ageri da ezalfabetatua epealdiaren hasieran, eta Gipuzkoa, zehazki, 

gizonezko ezalfabetatu portzentairik altuena duena (%64,56). Bizkaia eta Nafarroa %55 
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ingurukoetan dabiltza. Ezalfabetatu kopururik txikienarekin beti Araba buru izanik, 

Bizkaia eta Nafarroaren arteko distantzia nahikoa murriztuko da XIX. mendean zehar. 

Bizkaiak XX. mendean sartu ahala bultzada bizkorragoa emango dio ezalfabetatuen 

murrizte prozesuari, eta Nafarroa pixkanaka laugarren tokia hartuz joango da, 

konparazioan, ezalfabetatu kopururik handiena bereganatuz 1930.ean (%27,80). 

Gipuzkoan izan ezik, beste hiru herrialdeetan epealdiaren amaieran lortutako emaitzak 

herrialde bakoitzerako ezarri batezbestekotik beherakoak izan dira, hots, populazio osoa 

kontuan hartuz ezarri ezalfabetatuen portzentaietatik behera azaldu dira gizonezko 

ezalfabetatuen portzentaiak Araban, Bizkaian eta Nafarroan. Araban populazio osoaren 

%22,40 bada ere ezalfabetatua 1930ean, gizonezkoen populazioaren %20,50 da bakarrik 

ezalfabetatua. Bizkaian populazio osoaren %27,30 izanik ezalfabetatua, 

analfabetismoaren presentzia gizonezkoen artean %24,70koa dugu. Eta Nafarroan 

populazio osoaren %29,20 ezalfabetatua izan arren, gizonezkoen %27,80 soilik da 

ezalfabetatua. Gipuzkoan, parekoak ageri dira populazio osorako finkatu ezalfabetatu 

portzentaia (%25,50) eta gizonezkoengan adierazitakoa (%25,70). 

 

Gipuzkoa da, ere, 1860ko datuetan Estatu mailako batezbestekoaren (%64,83) 

parean ageri den herrialde bakarra (%64,56), Bizkaia (%57,43) eta Nafarroa (%55,17) 

nahiko behera, eta Araba (%37,07) kopuru horretatik oso behera geratuko baitira. 

Abiapuntua hau izanik, halere, ondorengo erroldetan Gipuzkoa ere, besteen antzera, 

Estatu mailako batezbestekotik behera agertuko da, nahiz eta XIX. mendean zehar tasa 

horietara lauetatik gehien hurbilduko dena izango den, distantziak areagotuz joango 

direlarik XX. mendean. Izan ere, Estatuan batezbeste, gizonezkoen artean 

analfabetismoaren presentzia populazioaren erdira ez iristea 1920ean lortu bazen, 

Araban jada lortua zen maila hau 1860ko erroldan (%37,07), Bizkaian (%47,08) eta 

Nafarroan (%48,08) 1887koan, eta Gipuzkoan 1900ekoan (%44,62).  

 

Emakumezkoengan atzeman diren ezalfabetatu portzentaiei so eginez, bestalde, 

zera ikusi dugu. Gizonezkoengan ez bezala, hasieratik (1860) emakumezkoen 

populazioaren erdia baino gehiago da ezalfabetatutzat  hartua lau herrialdeetan: %60 
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inguru Araban, eta %70-75 inguru Gipuzkoa, Nafarroa eta Bizkaian. Emakumezko 

ezalfabetatu portzentairik baxuena beti ere Arabak azaldu du (%60, %50,15, %45, 

%39,70, %36,85, %30,64, %24,40), Gipuzkoak hartuz bigarren lekua. Emakumezko 

ezalfabetatu portzentairik altuena Bizkaian eman da 1860an (%75,32), eta nagusitasun 

hau nabarmen mantendu du, Nafarroak 1910. urtetik aurrera (%46,31) aurrea hartuko 

dion arte. Mendearen lehenengo 20 urteetan bizkorralditxo bat bizi du Bizkaiak 

ezalfabetatuen murrizte lanetan, Nafarroak motelaldi edo geldialditxoa eraman  duen 

aldi berean.  

 

Azkenaldian, lau herrialdeak nahikoa maila parekoetara iritsi dira emakumezko 

ezalfabetatuen kopuruetan, %25-30 bitartean kokatuz oro har. Bizkaia eta Nafarroa 30 

inguruko portzentaietan mugitu dira eta, aldiz, Araba eta Gipuzkoa izan dira 

emakumezko ezalfabetatu gutxien azaldu dutenak, populazioaren laurdena (%24,40 eta 

%25,70) gutxi gora-behera. Halere, datu hauek gizonezkoen artean atzeman 

portzentaiekin erkatzen baditugu zera ikusten dugu: gizonezkoen artean ez bezala, 

herrialde bakoitzean populazio osoa kontuan hartuta ezarri ditugun portzentaietatik gora 

ageri da emakumezkoen ezalfabetatu proportzioa, bai Araban (populazio osoaren 

%22,40 da ezalfabetatua, emakumezkoen %24,40) bai Bizkaian (populazio osoaren 

%27,30 ezalfabetatua eta emakumezkoen artean %29,70), eta baita Nafarroan ere 

(populazio osoaren %29,20 ezalfabetatua eta emakumezkoen artean %30,60). 

Gipuzkoan sexuen arteko desberdintasunak ia behaezinak dira: populazio osoaren 

%25,5 ezalfabetatua, gizonezkoen %25,5 eta emakumezkoen %25,70.  

 

Estatuko egoerarekiko, bestalde, hasieratik azaldu dira lau herrialdeak Estatu 

mailako batezbestekotik (%86,02, %80,95, %76,83, %71,42, %65,79, %57,77, %47,51) 

oso behera, zenbaitetan hogei puntutako diferentzia azalduz. Batezbeste, Estatu mailan 

ezalfabetatua emakumezkoen populazioaren erdia baino gutxiago izatea 1930. urteko 

erroldan lortuko den bitartean, Araban 1887rako (%45) lortuko da neurria, Gipuzkoan 

(%47,81) eta Nafarroan (%48,79) 1900eko erroldan, eta Bizkaian 1910ekoan (%45,55). 
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17. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro har, lau herrialdeetan, 

1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina. 
 

Irakurtzen bakarrik dakiten, hots erdialfabetatuen populazioaren berri ematen 

diguten datuen azterketatik ondorengo emaitzak eratorri ditugu. Oro har, hasieran 

azaldu datu orokorrek  adierazi digutena herrialdeen arteko desberdintasun nabarmena 

izan da. Alde batetik, pareko abiapuntua izan dute Arabak (populazio osoaren %12,25ak 

badaki irakurtzen 1860an) eta Gipuzkoak (%13,70ak badaki irakurtzen); Bestetik, 

proportzio maila desberdinetan mugitu dira Bizkaia (%7,27ak badaki irakurtzen) eta 

Nafarroa (%8,72ak badaki irakurtzen 1860an). Gipuzkoa irakurtzen dakitenen 

portzentairik altuena duena eta Bizkaia baxuena duena izanik, guztietan eraman den 

bilakaera prozesua, ezalfabetatuen kopuruetan legez, gehikuntza baino murrizketarena 

izan da, eta eraman ibilbide edo erritmoak ere ezaugarri desberdinak izan ditu herrialde 

bakoitzean epealdi osoan zehar, finean, gutxi gora-behera, guztiak helmuga beretsura 

helduko badira ere (%1aren inguruko portzentaia 1930ean). Arabak, adibidez, 1860an 

Gipuzkoako mailaren inguruan kokatu bazen ere, irakurtzen bakarrik dakien 

populazioaren murrizketa azkarra biziko du XIX. mendeko azken hamarkadetan, 1900. 

urteko erroldatik, eta batez ere 1910. urtekorik, aurrera Bizkaia eta Nafarroako mailen 

ingurura hurbilduz (Arabak %3,75, Bizkaiak %1,51 eta Nafarroak %2,93. Gipuzkoak, 

aldiz, %7,17ko proportzioa izango du). Bizkaiak nahiko bilakaera pausokatua eraman 

du, murrizketarik nabarmenena, batik bat, 1877-87 eta 1900-1910 denboraldietan bizi 
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izan duelarik. Era berean, Nafarroak nahikoa ibilbide geldoa izan du XIX. mendeko 

azken hamarkadetan, mende berria hastearekin batera nabarmenki jaitsiko baititu bere 

portzentaiak. 

 

Gipuzkoak bizi izan duen egoera, beste herrialdeekiko konparaketan, nahiko 

berezia dugu, garai berean erdialfabetatuen portzentaietan murrizketarik gogorrena eta 

biziena eraman duen herrialdea den heinean. Zentzu honetan, 1877ko egoeraz33 aparte, 

ondorengo erroldetako datuetan agerian jarri da goitik beherako mugimendu azkarra 

(1910eko erroldatik aurrera argi nabarmenduko dena), azken hamarkadan beste 

herrialdeekiko parekatze prozesua lasaiagoa bada ere. Gipuzkoak, beste herrialdeek ez 

bezala, XIX. mendeari dagozkion erroldetan beti izan du bere populazioa %10etik gora 

erdialfabetatua, 1910. urtetik aurrera bakarrik jaitsiz (%7,17) neurria. 

 

Estatu Espainiarreko batezbestekoekiko konparazioan (populazio osoaren %4,5 

1860an, %3,48 1877an, %3,42 1887an, %2,66 1900an, %1,76 1910ean, %0,94 1920an, 

%0,88 1930an), nahiko goitik ibili dira euren portzentaietan Bizkaia eta Nafarroa XIX. 

mendean zehar, diferentzia hau nahikoa murriztuko delarik XX.ekoan. Zer esanik ez 

Bizkaiko kasuan, zeina beste herrialdeak baino nabarmenago hurbilduko den Espainiako 

batezbestekora eta, are gehiago, beronen azpitik geratuko 1910an (%1,51), 1920an 

(%0,96) eta 1930ean (%0,80). Batezbesteko espainiarrarekiko oso goitik ibili dira, aldiz, 

Araba eta Gipuzkoako portzentaiak, nabarmenki XIX. mendean zehar eta, distantzia 

gutxiagoz, XX.eko lehenengo hamarkadetan. 

                                                 
33 Errolda-datu absolutuetan bada joera orokorrari ihes egiten dion hainbat datu, irakurtzen 

bakarrik dakien populazioaren berri ematen duena hain zuzen: bata, 1877ko erroldakoa, non epealdi 
osoan zehar ikusi portzentaiak jeitsiz joateko joera orokorraren aurka aurreko erroldarekiko kopuru 
igoera nabaria baita, Gipuzkoako populazio orokorrari dagokion datuan zein gizonezko eta 
emakumezkoenetan. Izaera bereko igoera ageri da Nafarroan 1900an irakurtzen bakarrik dakiten 
gizonezkoen kopuruan. Baliteke urte garai ezberdin horietan irakurketa bereziki bultzatu izanaren 
emaitzak izatea, eta baliteke ere akats edo hanka sartzeren bat egitea kontuhartze lanetan. Guk, 
igoerazko datu zehatz horiei buruzko azterketa berezirik egon ezean, bigarren hipotesiarekin egin dugu 
bat, baina aurrerantzean berauek ikertzeko posibilitatea berraztertu beharko litzatekeela pentsatzen 
dugunez, kasu honetan bereziki adierazi nahi izan ditugu. 
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18. grafikoa:erdialfabetatuen portzentaiak, oro har 

eta sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 
1860. Iturria: I.N.E., Censo de población, 

1860.Geronek egina.                                               

 19. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro 
har eta sexuaren arabera bereiziak, lau 

herrialdeetan, 1877. Iturria: I.N.E., Censo de 
población, 1877. Geronek egina. 
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Badakite irakurtzen (1900)
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20. grafikoa:erdialfabetatuen portzentaiak, oro har 

eta sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 
1887. Iturria: I.N.E., Censo de población, 

1887.Geronek egina.                                               

 21. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro 
har eta sexuaren arabera bereiziak, lau 

herrialdeetan, 1900. Iturria: I.N.E., Censo de 
población, 1900. Geronek egina. 
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Badakite irakurtzen (1920)
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22. grafikoa:erdialfabetatuen portzentaiak, oro har 

eta sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 
1910. Iturria: I.N.E., Censo de población, 

1910.Geronek egina.                                               

 23. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro 
har eta sexuaren arabera bereiziak, lau 

herrialdeetan, 1920. Iturria: I.N.E., Censo de 
población, 1920. Geronek egina. 
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Badakite irakurtzen (1930)
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24. grafikoa:erdialfabetatuen portzentaiak, oro har eta 

sexuaren arabera bereiziak, lau herrialdeetan, 1930. Iturria: 
I.N.E., Censo de población, 1930.Geronek egina. 

 

 

Irakurtzen bakarrik dakitenen artean, halaber, gizonezkoen populazioari 

dagozkion portzentaiak herrialde bakoitzari ezarri portzentai orokorren azpitik azaldu 

zaizkigu epealdian zehar (nabarmen XIX.ean eta gutxiago XX. mendean), eta herrialde 

guztietan. Gipuzkoa izan da portzentairik altuenak (%10,73 1860an, %10,76 1877an, 

%8,89 1887an,% 8,84 1900an, %6,25 1910an, %1,82 1920an, %1,20 1930an) azaldu 

dituena, beste herrialdeekiko oso diferentzia nabarmena izanik hasieratik eta 

murritzagoa 1920. urtetik aurrera; Arabarekiko ere nahikoa distantzia mantendu du, izan 

ere, nahiz herrialde honek oro har irakurtzen bakarrik dakitenen portzentaia altua izan, 

fenomeno hau Gipuzkoan baino askoz ere modu apalagoan (%6,42 1860an) bizi izan 

baitu gizonezkoengan. Herrialde bakoitzak erroldaz errolda nahikoa erritmo partikularra 

eraman arren, lehenengo bi erroldetan beste hiru herrialdeak nahiko parekatuak (%6aren 

inguruan 1860an, %4arenean 1877an) daudela ikusi dugu, 1887tik aurrera Bizkaiak 

murrizte (%2,78) prozesu biziagoaz distantzia hartuko duelarik. Arabak ere 

bizkortuagoa ikusi du kopuru jaistea 1900. urtetik aurrera, lehenengo 20 urteetan batez 

ere (%2 1910ean). Eta, Nafarroak 1910. urtetik aurrera (%1,87) ikusi du portzentai 

jaiste nabarmenena. Gipuzkoak maila honetan dituen datuak, 1920. urteko errolda 

bitartekoak behintzat, altutzat eman ditzakegu beste hiru herrialdeetako datuak ikusiz 
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zein Estatu espainiarreko batezbestekoekin (%4,07 1860an, %2,59 1877an, %2,57 

1887an, %1,96 1900an, %1,28 1910an, %0,72 1920an, %0,63 1930an) konparaketa 

eginez. Adibidez, irakurtzen bakarrik zekiten gizonezkoen artean, Gipuzkoak 1910an 

zuen portzentaiak  (% 6,25) oraindik gaindituko du Estaturako ezarri abiapuntua, hots, 

1860an jarri batezbestekoa (%4,07). Epe amaieran lortu emaitzetan, bestalde, jada 

distantziak eta diferentziak oso eskasak izan arren, Bizkaia (%0,40) bakarrik geratuko 

da Estaturako ezarri batezbestekoaren azpitik, eta Nafarroa ( %0,80) oso gertu ibiliko 

da.  

 

 Emakumezkoengan irakurtzen bakarrik dakien populazioak izan duen eraginaz 

zera esan dezakegu, bestalde: Abiapuntua (1860ko errolda) oso altua, %10etik gorakoa, 

 izan da Nafarroa (%11,66), Gipuzkoa (%16,67) eta Araban (%18,52), tasarik altuena 

Arabakoa izanik. Portzentai maila honen azpitik azaldu den probintzia bakarra Bizkaia 

da (%8,50), eta ezaugarri hau epealdi osoan zehar mantendu du, gainera. Bestetik, 

herrialde bakoitzerako ezarri portzentai orokorraren gainetik, baita gizonezkoen artean 

ikusi datuen gainetik, agertu dira emakumezkoen portzentaiak (lau herrialdeetan eta 

errolda oro). Emakumezkoen populazioaren %10etik gora erdialfabetatua izan dute 

Arabak, Gipuzkoak eta Nafarroak 1860 eta 1877ko erroldetan. Maila honetatik jaitsi da 

Nafarroa, jada, 1887an (%8,93), eta Araba 1900an (%8,64). Gipuzkoak 1910. urte arte 

(%8,04) iraungo du, aurrerantzean jaitsiera erabatekoa izango duelarik. Oro har, Araba, 

Bizkaia eta Nafarroan jeitsiera nahiko pausokatua izan dela esan daiteke, bizkorraldia, 

batez ere, mende hasierarekin eman delarik. Gipuzkoan jaitsiera areagotua, bizkorragoa, 

beranduago eman da, azken hogei urteetan, batik bat. 

 

Erdialfabetatzeak lau herrialdeetako emakumezkoen artean izan duen presentzia 

Estatu mailako batezbestekoekin (%4,92 , %4,32, %4,24, %3,32, %2,22, %1,15, %1,12) 

erkatuz gero, oro har, begien bistan azaltzen dena, batez ere, XIX. mendeari dagozkion 

datuetan eman den alde handia da. Bizkaia da Estatu mailako batezbestekoarekiko 

alderik txikiena azaldu duena, eta hau 1887ko erroldatik aurrera nagusiki. Estatuak 
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1860an zuen %5aren inguruko batezbesteko portzentualerantz jaitsikoda, baina berrogei 

urte beranduago (%5 1900an), Estatuarentzat markaturiko tasen oso gertu ibiliko delarik 

aurrerantzean. Beste hiru herrialdeetako kopuruak ia epealdiaren bukaera arte ez dira 

jaitsiko Estatu mailako tasen parera.  

 

 Oro har, 1860-1930 populazio erroldetatik atera oinarrizko instrukzioari buruzko 

datuetan oinarrituz, Estatu espainiarrerako ezarri joera orokorrekin bat datozen 

bilakaerak antzeman ditugu hegoaldeko lau herrialdeetan: irakurtzen eta idazten dakiten 

gizon eta emakume kopuruaren igoera, analfabetismoaren presentziaren urritzea eta 

irakurtzen bakarrik dakien populazioaren murrizketa. 

 

Lau herrialdeetako populazio orokorrari dagozkion datuen arabera marraztu 

alfabetatu-osoen eta ezalfabetatu-osoen bilakaeretan erreparatuz gero, Dávilak 

dioenarekin bat, badirudi hegoaldeko lau herrialdeetan eman den gaztelerazko 

alfabetatzeak barnealdeko probintzien eta itsasertzekoen arteko erritmo desberdintasuna 

izan duela ezaugarritzat, hots, motelagoa Araba eta Nafarroaren kasuan, eta erritmo 

bizkorragoa Bizkaian eta Gipuzkoan. Gertaera honen zergatiak industrializazioa, 

inmigrazioa eta eskolaratzearen garapen desberdinetan bilatu beharko genituzke. 

 

Irakurtzen soilik dakitenen kopuruaren murrizketa fenomenoa, bestalde, 

lehenengo erroldetan jada sumatua izan arren, 1910. urtetik aurrera nabarmenduko da, 

batik bat, eta epealdiaren bukaeran alfabetatze prozesurako apenas esanahirik duten 

portzentaietara iritsiko. Haserako kopuru altuen arrazoi gisa eskola formazio irregularra, 

edota populazioaren zati batek izan eskola uztea ikusi badira, portzentaietan eman 

beherapenaren zergati posibleen artean aipatu dira, halaber: eskolaratze urteen 

gehikuntza, kultura popularraren aldeko bultzada, edota irakurketan eta idazketan 

zentratutako alfabetatzea:“Disminuye asimismo el numero de los que sólo saben leer: 

prueba también de progreso real y de que la instrucción aumenta por la concurrencia de 
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alumnos á las escuelas, donde no podía ser tan incompleta la enseñanza”34. 

 

 Joerak joera, errolda-datuen irakurketa estuagoak ikustarazi digun beste 

errealitate bat ere adierazi nahi dugu, hots: herrialde bakoitzak bere alfabetatze 

prozesuan izan duen izaera eta erritmo desberdina. Batetik, probintzia bakoitzean 

populazioa instrukzio mailari dagozkion hiru kategorietan (irakurtzen bakarrik 

dakitenak, irakurtzen eta idazten dakitenak eta irakurtzen ez dakitenak) desberdin 

banatua azaldu da abiapuntuan (1860), eramandako bilakaeran, eta helmugan (1930). 

Hala, adibidez, 1860ko erroldaren arabera, Araban irakurtzen bakarrik dakitenen eta 

irakurtzen eta idazten dakitenen artean populazio osoaren %50 pasatxo bildu den 

bitartean, beste herrialdeetan oso desberdin banatua azaldu da ezalfabetatu portzentaitik 

(populazioaren %65 inguru) kanpo geratzen den populazioa, populazioaren beste %25-

30, alegia. Populazio hau alfabetatu-osoa da, batik bat, Bizkaian (%26) eta Nafarroan 

(%27,43). Gipuzkoan, aldiz, nahiko paretsu banatua ageri da irakurtzen bakarrik 

dakitenen (%13,70) eta irakurtzen eta idazten dakitenen artean (% 18,79). Halere, ez da, 

Araban bezala, populazioaren erdira iritsiko oraingoan. 

 

 Herrialde bakoitzak, bestetik, kuantitatibo zein kualitatiboki bereizia den 

abiapuntua izateaz gain, denbora bereizi edo propioan bizi izan du prozesu zehatz 

bakoitzaren bizkorraldi edo motelaldia, eta neurri edo maila desberdinetara iritsi, nahiz 

eta elkarren arteko bereizketa gero eta urriagoa izan epealdiaren amaieran (1930). 

Alfabetatu-osoen kopuruaren gehikuntzarako Bizkaiak (mende hasieratik, batik bat), eta 

Gipuzkoak (1910. urtetik aurrera, bereziki) esfortzu nahiko handia egin behar izango 

duten bezala, askoz ere erritmo lasaiagoa eramango dute Arabak eta Nafarroak. Azken 

honek halere, 1900-1910 bitartean biziriko geldiune edo motelaldiaren ondorioz, lau 

herrialdeetako ezalfabetatu kopururik altuena izango du 1930ko erroldan. Kasu 

guztietan alfabetatu-osoen kopuraren gehikuntza ezalfabetatuen kopuruaren 

murriztearekin bat, eta murrizteagatik, eman da, batez ere -nabarmen Bizkaia eta 

                                                 
34  1877. urteko populazio errolda, XXX. orr. 
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Nafarroan-, eta, baita ere, erdialfabetatuen populazioa murriztearekin batera, Araban eta 

Gipuzkoan bereziki. Araban XIX. mendearen bukaeratik aurrera, eta Gipuzkoan 1910. 

urtetik aurrera, gehien bat, beste bi herrialdeetan beherakada askoz ere pausokatuagoa 

eta geldoagoa izanik. 

 

 Esandakoa probintzia bakoitzeko populazio osoari buruzko datu orokorrek 

nabarmen adierazi badigute ere, prozesuen arteko bereizketa are nabarmenagoa izan da 

gizonezkoek edo emakumezkoek probintzia bakoitzean eraman dituzten bilakaerak 

aztertu ditugunean. Honela, gizonezkoen populazioa oso alfabetatua azaldu da Araban 

(ezalfabetatu kopururik baxuenarekin), baita Bizkaian ere (mende bukaerarako bizi 

bizkorraldiarekin). Oso gutxi alfabetatua ageri da Gipuzkoan 1910. urte arte. Azken 

hauen artean mugitu da Nafarroa (hasieran Gipuzkoa izanik gizonezko ezalfabetatu 

portzentairik handiena zuena), ezalfabetatu kopururik handienarekin geratuz bukaeran. 

Irakurtzen bakarrik dakiten gizonezkoen populaziorik ugariena Gipuzkoan izanik, askoz 

portzentai baxuagorekin ibili dira Bizkaia, Nafarroa eta Araba, azken honetan 

(Gipuzkoan gertatutakoaren antzera) murrizketarik larriena 1920-30 bitartean eman 

delarik. Nafarroak Estatuko batezbestekotik gertu, eta Bizkaiak hortik behera bukatuko 

du epealdia. 

 

 Emakumezkoen populazioak eraman jokabidean, bestalde, bi joera suma 

ditzakegu; ezaugarri propioak salbu, bata Arabak eta Gipuzkoak eramandakoa eta 

Bizkaiak eta Nafarroak eramandakoa, bestea. Gizonezkoen tasarekiko desberdintasuna 

ere nabarmena izan arren, emakumezkoen artean alfabetatu-osoen presentzia oso 

nabarmena izan da Araban, eta Gipuzkoan ere 1910, urtetik aurrera. Bultzada nabaria 

eman zaio, gizonezkoengandik tarte gutxirekin amaituz. Nafarroak eta Bizkaiak nahiko 

pareko bilakaera eraman dute maila honetan. Izan ere, Nafarroak eta Bizkaiak izan 

dituzte, hasieratik, emakumezko ezalfabetatu kopururik handienak eta amaitu ere, 

antzera amaituko dute, %30eko portzentaiaren inguruan. Arabak eta Gipuzkoak, 

hasieratik ere emakumezko ezalfabetatu kopururik txikienak dituztelarik, emakumezko 
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ezalfabetatu kopuru bertsuetara (%25 ingurukoak) iritsiko dira amaieran. Irakurtzen 

bakarrik dakiten emakumezkoen kasuan ere Araba eta Gipuzkoa dira portzentaiarik 

altuenak azaldu dituztenak hasieratik. Halere, 1900 urteko erroldatik aurrera Araban 

ikusi jaitsieraren antzerakoa emango da Gipuzkoan, 1910.ekotik aurrera, erabat 

bizkortuz azken 20 urteetan. Haserako datuetan, halaber, Nafarroak portzentai altuak 

azaldu bazituen ere, hauek berehala egingo dute behera 1887koan eta, Bizkaiarekin 

batera, murrizte prozesu pausokatua eramanez bukatuko du. 

 

 Ildoak ildo, sexuen arteko desberdintasun mailari so eginez gero, herrialde 

guztiek bat egin dute, oro har, eramandako bidean. Hasieratik desberdinak izan dira bai 

irakurtzen bakarrik dakitenen artean, bai alfabetatu-osoen artean eta baita 

ezalfabetatuenenean ere, gizonezkoen artean eta emakumezkoen artean azaldu diren 

emaitzak. Denbora igaro ahala, bestalde, murriztuz joan dira desberdintasunak, XX. 

mendean zehar argiago, eta nahiko portzentai parekatuetara helduko dira gizon eta 

emakumeak beraien alfabetatze mailetan epe amaieran. Guztien artean, ordea, bereziki 

azpimarratu nahi genuke Gipuzkoak eginiko ibilbidea, sexuen arteko desberdintasun 

maila txikiak lortuko bai baititu, ia parekotasun osora iritsiz. 

 

 Finean, guzti honekin adierazi nahi izan duguna herrialde bakoitza bere horretan 

aztertzearen beharra izan da, beharrezkoa izanik horretarako, ezalfabetatu kopuruen zein 

alfabetatu-osoen kopuruen gehitzea edo murrizteari jaramon egin ez ezik, irakurtzen 

bakarrik dakien populazioaren presentziaren neurria eta bilakaera ere aintzat hartua 

izatea. Eta, nola ez, populazio osoaz diharduten datu orokorretan soilik atentzioa jarri 

beharrean, harantzago joan eta sexu bakoitzak eraman bilakaera zehazki aztertzea, 

emakumezkoen zein gizonezkoen artean alfabetatzeak, analfabetismoak, edota 

erdialfabetatzeak nola eragin duen ezagutu eta herrialde bakoitzaren erritmo eta izaera 

desberdindua zertan datzan zehaztu dezagun, eta, posible den mailan, honek euskarazko 

alfabetatzean ere desberdin eragingo zukeenentz argitu ahal izan dezagun. 
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3.- Gaztelerazko alfabetatzea Gipuzkoan 

3.1.- Herrialde mailako datuak. 
 
 Epealdian zehar, populazio erdialfabetatuak, osoki alfabetatua denak eta 

ezalfabetatuak probintzia mailan oro har, eta gizonezkoen zein emakumezkoen 

populazioetan eraman izan dituzten bilakaeretan hainbat ezaugarri azpimarratu nahi 

genuke35.  
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25. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, 

Gipuzkoan, 1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina 
 
 

3.1.1.- Irakurtzen bakarrik dakiten herritarrak 

Irakurtzen bakarrik dakien populazioaren kasuan, emakumezkoei dagozkien 

datuak beti agertu dira herrialdeko populazio osoari ezarri batezbestekotik gora. 

Gizonezkoen artean azaldu diren datuak, berriz, beti batezbesteko orokorretik behera. 

Sexuaren arabera batezbestekotik mantendu den distantzia nabarmenagoa izan da XIX. 

mendeari dagozkion erroldetan. Gizonezkoak eta emakumezkoak bata bestearengandik 

nahiko aldenduak agertu dira XIX.ean, batik bat, eta XX. mendean sartu ahala gero eta 

eskasagoa izan da tartea, gero eta garbiago pilatu baitira portzentaiak batezbesteko 

orokorraren inguruan. 

                                                 
35 4. eranskineko tauletan ikus daitezke Gipuzkoako herrietako alfabetatze datu absolutuak urtez 

urte. 5. eranskineko tauletan, berriz, herri guztietako alfabetatze portzentaiak. 
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 Erdialfabetatua dagoen populazioaren esanahi kuantitatiboa, bestalde, populazio 

osoaren %10etik gorakoa izan da XIX. mendean zehar. Azken hiru erroldetan, aldiz, 

portzentaia jaitsiz joan da, ia esanahia galtzera iritsi arte. Irakurtzen bakarrik dakien 

populazioak emakumezkoen artean gizonezkoenean baino jaitsiera bortitzagoa bizi izan 

duela esan genezake, populazioaren %20ren ingurua biltzetik ia %2 izatera iritsiko 

baita. Gizonezkoen artean, aldiz, denbora epe berean desagertzerantz abiatu fenomeno 

honek askoz ere bide txikiagoa egin behar izan du, %10aren inguruko populazioa 

bereganatzetik %1era jaisterainokoa. Gizonezkoen kasuan, XIX. mendea bukatzerako 

jada %10aren azpitik ibili dira erdialfabetatua den populazioaren portzentaiak; 

emakumezkoen artean 1910. errolda arte itxaron beharko dugu %10etik beherako 

portzentaiak ikusi ahal izateko. Oro har, azken hogei urteetan eman da, batik bat, 

erabateko murrizketa. 

 

3.1.2.- Alfabetatu-oso diren herritarrak 

Irakurtzen eta idazten dakien populazioak eraman izan duen bilakaera goruntzkoa 

izan da, murrizketarena baino gehikuntza eta hedapenarena. Oro har, populazio osoaren 

%20 inguru izatetik %70 inguru biltzera iritsiko da epealdiaren amaieran. 
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26. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, 

Gipuzkoan, 1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina 
 

 Erdialfabetatuen fenomenoan ez bezala, alfabetatu-osoen kasuan emakumezkoei 

dagozkien datuak beti azaldu izan dira  herrialdeko batezbesteko orokorraren azpitik, eta 

gizonezkoenak, aldiz, batezbesteko orokorraren gainetik. Sexuen arteko distantzia hau, 

XIX. mendeari dagozkion erroldetan nabarmen azaldu zaigun arren, askoz ere 

eskasagoa izan da XX. mendean, oraingoan ere, gero eta argiago bildu izan baitira 

datuak batezbesteko orokorraren inguruan. Abiapuntua emakumezkoentzat 

gizonezkoena baino dezente baxuagoa izanik, halere, ia antzeko mailetara iristeko 

egindako ibilbidea nahiko pausokatua izan dela esan daiteke, bai emakumezkoentzat bai 

gizonezkoentzat ere. 

 

3.1.3.- Ezalfabetatuak diren herritarrak. 

Irakurtzen ez dakiten gipuzkoarren kopuruak eraman duen bilakaera 

murrizketaruntzkoa izan da, nabarmen murriztearena. Oro har, populazio osoaren %70 

ingurukoa izatetik %25 inguruko portzentaira iritsiko da epealdiaren amaieran. Aurreko 

prozesuetan baino nabarmenago, gizonezko zein emakumezkoei dagozkien datuak 

batezbesteko orokorraren nahiko hurbil ibili dira epealdi osoan zehar, azken urteetan 

ezalfabetatuen portzentai berdintsuak lortu direlarik emakumezkoen zein gizonezkoen 

populazioetan. Aitzitik, inguruan ibili arren, emakumezkoen artean gizonezkoen artean 

baino beti zertxobait handiagoa izan da irakurtzen ez dakien populazioaren presentzia. 
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27. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, 
Gipuzkoan, 1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina 

 

  

 

 

3.1.4.- Biztanleriaren bilakaera. 

 Ildo honetatik, herrialdeko biztanleria osoak eraman duen bilakaera ikusita, XX. 

mendearen hasieran inflexio puntu bat eman dela esan genezake. Bertan irakurtzen eta 

idazten dakien populazioaren hedapena nabarmentzen hasi da eta, honekin batera, 

irakurtzen ez dakien populazioaren murrizketa. Hain zuzen ere, 1900. urteko erroldan bi 

prozesu hauek elkargurutzatuak ageri dira %40-50 bitarteko portzentaien tartean. 
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28. grafikoa: alfabetatze portzentaiak Gipuzkoan; biztanleriaren bilakaera, 1860-1930. 

Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina 
 

  

Ezalfabetatuen populazioak zein alfabetatu-osoenak biztanleriaren erdia baino 

gutxiago hartu du bakoitzak bere baitan. Populazioaren gehiengoa, bestalde, alfabetatu-

osoz eta erdialfabetatuz osatuta dago 1900.eko erroldan.  
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29. grafikoa: alfabetatze portzentaiak, oro har, Gipuzkoan 1900.  
Iturria: I.N.E., Censo de población 1900. Geronek egina 

 Irakurtzen bakarrik dakien populazioaren fenomenoak eraman duen bilakaera 

beste bi prozesuengandik, nolabait, aparte izan dela esango genuke. Izan ere, lehenengo 

biztanlegoa oro har
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erroldetan erdialfabetatuen portzentaia alfabetatu-osoen datuetatik gertu zegoela ikusi 

dugu 1860. eko erroldan, gehiengoa irakurtzen ez dakien kategorian kokatua egonik 

(%60tik gora). 
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30. grafikoa: alfabetatze portzentaiak, oro har, Gipuzkoan 1860.  

Iturria: I.N.E., Censo de población 1860. Geronek egina  
Beste gainontzeko populazioa nahiko parean banatua ageri da irakurtzen bakarrik 

dakitenen (%13) eta irakurtzen eta idazten dakitenen (%18) artean. Gerora bere “kisa” 

desagertzerantz abiatu den fenomenoa izan da, murrizketa, oraingoan ere, 1900. urtetik 

aurrera nabarmendu delarik.  
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31. grafikoa: alfabetatze portzentaiak, oro har, Gipuzkoan 1910.  

Iturria: I.N.E., Censo de población 1910. Geronek egina 
 

Populazioaren erdiak baino zertxobait gehiagok (%52) badaki, 1910. urteko 

erroldan, irakurtzen eta idazten, gehiengoak beraz. Beste gainontzeko populazioa 

ezalfabetatuz osatua ageri da (%40), batez ere, eta %10etik behera, nabarmen jada, 

erdialfabetatuez. 

 

3.1.5.- Gizonezkoen bilakaera. 

Gizonezkoen kasuan, bilakaera mapa eta eraman erritmoa populazio 

orokorrerako aipatu dugunaren parekoa izan dela ikusi dugu.  
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32. grafikoa: alfabetatze portzentaiak Gipuzkoako gizonezkoen artean, 1860-1930. 
Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina 

 

 

 Ezaugarriren bat bereiztekotan, hasiera-hasierako datuetatik erdialfabetatuta 

dagoen populazioari dagozkion portzentaiak alfabetatu-osoa den populazioari 

dagozkienen azpitik nabarmenago azaldu izana azpimarratuko genuke.  
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33. grafikoa: alfabetatze portzentaiak Gipuzkoako gizonezkoen artean, 1860. 

Iturria: I.N.E., Censo de población 1860. Geronek egina 
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Gizonezkoen artean 1860ean ezalfabetatuen multzotik at geratu den populazioa 

(%35) irakurtzen eta idazten dakien populazioak beteko du (%24), irakurtzen bakarrik 

dakien populazioaren portzentaia (%10), konparazioan, eskasagoa  izanik. Gainontzean, 

bai epe bai erritmo mailan, herrialdeko populazio osoarentzat adierazitakoa gizonezkoen 

populazioaren bilakaera esplikatzeko ere baliagarria dela uste dugu. 
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34. grafikoa: alfabetatze portzentaiak Gipuzkoako gizonezkoen artean, 1900. 

Iturria: I.N.E., Censo de población 1900. Geronek egina 
 

 Hala, 1900. urtean, proportziorik altuena irakurtzen eta idazten dakien 

populazioarena izanik (%46), populazioaren erdia baino gutxiago dugu ezalfabetatua 

(%44), eta irakurtzen bakarrik dakien populazioak harturiko proportzioa %10etik 

beherakoa dugu. 

 

3.1.6.- Emakumezkoen bilakaera. 

Emakumezkoen populazioari dagokionez nabarmentzekoa da, lehenik eta behin, 

alfabetatu-osoa den populazioaren bilakaerarekin beste bi prozesuak gurutzatu izana: 

 

 



90 Ana Eizagirre Sagardia 

 

emakumezkoak

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%

18
60

18
77

18
87

19
00

19
10

19
20

19
30

badakite irakurtzen

badakite irakurtzen
eta idazten
ez dakite
irakurtzen

 
35. grafikoa: alfabetatze portzentaiak Gipuzkoako emakumezkoen artean, 

1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina 
 

 

Irakurtzen bakarrik dakien populazioarena da gurutzatu den prozesu bat, 

lehenengo erroldetako datuen arabera irakurtzen eta idazten dakien populazioa baino 

ugariagoa izanik irakurtzen bakarrik dakienarena. 
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36. grafikoa: alfabetatze portzentaiak Gipuzkoako emakumezkoen artean, 

1860. Iturria: I.N.E., Censo de población 1860. Geronek egina 
 

Zeharo ezalfabetatutzat hartu ezin den populazioaren proportzioa, 1860. goan, 
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gizonezkoen artean ikusitakoa baino zertxobait txikiagoa izan arren (%29), nahiko 

neurri bertsuan ordezkatua ageri da populazioa irakurtzen bakarrik dakitenen (%16), eta 

irakurtzen eta idazten dakitenen (%12) artean. Are gehiago, gizonezkoen artean ez 

bezala, ezalfabetatua den populazioarekiko aurrez aurre erdialfabetatuen fenomenoa 

dugu, lehenengo erroldetan bederen, emakumezkoen artean alfabetatu-osoenak baino 

presentzia nabarmenagoa duena. 

 

Irakurtzen ez dakien populazioaren prozesua da bestea. Populazio honen 

beherakadak, gizonezkoen artean gertatu legez, alfabetatu-osoen portzentaietan sumatu 

gorakadarekin bat egin du 1900. urteko erroldan, %40-50 portzentaien tartean kokatuz 

bi prozesuak. 
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37. grafikoa: alfabetatze portzentaiak Gipuzkoako emakumezkoen artean, 

1900. Iturria: I.N.E., Censo de población 1900. Geronek egina 
 

Hala, 1900ean oraindik gehiengoa ezalfabetatuen multzoan kokatua dagoen aldi 

berean, alfabetatu-oso eta erdialfabetatuen populazioen arteko distantzia gero eta 

nabarmenagoa da, azken hauek, irakurtzen bakarrik dakitenek alegia, emakumezkoen 

populazioaren %10etik gorako portzentaia bereganatzen duten arren. 
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Topagune hauek salbu, fenomeno bakoitzak bere bilakaera eraman du, batzuren 

murrizketak besteen hedatze joerekin osatuz. Irakurtzen bakarrik dakien populazioa 

1887. urtetik aurrera, jada, goitik behera murriztuz joan da 1920. urte arte, batik bat; 

1887. urtetik aurrera ere askoz nabarmen eta azkarragoa izan da irakurtzen eta idazten 

dakien populazioaren gorakada, aurreko urteetako igoera geldoagoaren abiada 

bizkortuz.  

 

Gizonezkoen artean alfabetatu-osoa den populazioaren hedapenak hasiera-

hasieratik askoz ere erritmo pausatuagoa eraman du, XX. mendeak ekarri 

bizkorralditxoa ahulagoa izanik. Emakumezkoen artean, aldiz, azken urteetan 

nabarmenagoa izan da bizkorraldia, aurreko urteekiko konparazioan. Bestalde, 

alfabetatu-osoa den populazioaren hasierako bilakaera motel edo eskasagoa 

erdialfabetatze fenomenoari eustearekin batera eman dela ikusi dugu, nolabaiteko 

osagarritasunean. Ezalfabetatuen tasek, beti ere gizonezkoenak baino altuagoak izanik, 

eraman duten erritmo eta bilakaera gizonezkoen populazioan atzemandakoaren parekoa 

izan da XX. mendean zehar, batik bat.  

 

Epealdiaren bukaeran, finean, nabarmen gailendu da alfabetatua-osoa den 

populazioaren presentzia, bai populazioa orokorrean hartuz bai sexuaren araberako 

bereizketa kontuan hartuz, kasu guztietan %70etik gorako portzentaiak lortu baitira. 
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38. grafikoa: alfabetatze portzentaiak Gipuzkoan, oro har, gizonezkoen 

artean eta emakumezkoen artean, 1930. Iturria: I.N.E., Censo de población 
1930. Geronek egina 

 

Kasu guztietan, 1930. urteko erroldaren arabera, ezalfabetatuen presentzia 

populazioaren %25aren ingurukoa da  emakumezkoen zein gizonezkoen artean. 

Erdialfabetatuen presentziak, kuantitatiboki bederen, esanahia galdu du. Ikus ditzakegun 

desberdintasun txikiak, bestalde, iraganetik datozen joera bereiztuen isladatzat hartu 

behar ditugu, hots, ezalfabetatuen zein erdialfabetatuen proportzioa emakumezkoen 

artean gizonezkoenean baino nabarmenagoa izan dena, eta zentzu honetan aintzat 

hartzeko berezitasunak direnak. 

3.2.- Alfabetatze tasak eskualdeka. 
Herrialde mailan azaldu ditugun datu orokor hauek, bestalde, eskualdeka 

berrirakurtzea eta zehaztea komenigarri iruditu zaigu, nahiko era desberdin eta 

bereizian, zenbaitetan oso bereizian, bizitu eta bilakatuak izan direla ikusi baitaiteke, 

dela eskualdeen artean izaera desberdineko joerak eman direlako, dela emakumezkoen 

zein gizonezkoen artean desberdin bilakatu delako irakurtzen bakarrik dakien 

populazioa, irakurtzen eta idazten dakiena eta ezalfabetatuena. 

 

Gipuzkoako eskualde desberdinetan 1860-1930 bitartean izandako bilakaera zer-
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nolakoa izan den ikusteko Bidasoa, Deba Behera, Deba Garaia, Donostialdea, Goierri, 

Tolosaldea eta Urola Kosta eskualdeetan  banatu dugu herrialdea eta, erroldaz errolda, 

eskualde mailako portzentaiak atera ditugu, orain arte bezalako hiru kategorietako 

datuak bereiziz eta eskualde bakoitzeko populazio osoari buruzko portzentaiei 

gizonezkoen zein emakumezkoen populazioei dagozkien datuak parean jarriz36. 

3.2.1.- Irakurtzen bakarrik dakiten herritarrak: oro har. 

Irakurtzen bakarrik dakien populazioari dagokionez, oro har, Urola Kosta eskualdea 

ageri da hasiera-hasieratik portzentai altuenarekin: populazio osoaren %20tik gora 

erdialfabetatua du 1860, 1877, 1900 eta 1910. urteetako erroldetan (bitarte honetan, 

1887an %19ra zertxobait jaitsi bada ere, ondoren 1900. urtekoan nabarmen igoko da 

tasa %24ra). Beste gainontzeko eskualdeengandik distantzia nabarmena agertu eta 

herrialdeko batezbestekotik ere nahiko urrun azaldu da Urola Kosta. Azken hogei 

urteetan, beste eskualdeak legez, portzentaietan asko jaitsiko den arren, tasarik altuena 

adieraziko du eta beste eskualdeengandik nabarmen bereiztuz segituko ere. 
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39. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, 
Gipuzkoako eskualdeetan, 1860. Iturria: I.N.E., Censo de población 1860. Geronek egina 

                                                 
36 6. eranskineko tauletan ikus daitezke eskualdeka banaturik herriak, bakoitzeko alfabetatze 

datu absolutuak eta eskualdeetako portzentaiak. 
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badakite irakurtzen (1877)
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40. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1877. Iturria: I.N.E., Censo de población 1877. Geronek egina 
 

badakite irakurtzen (1887)
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41. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1887. Iturria: I.N.E., Censo de población 1887. Geronek egina 
 

badakite irakurtzen (1900)
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42. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1900. Iturria: I.N.E., Censo de población 1900. Geronek egina 
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43. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1910. Iturria: I.N.E., Censo de población 1910. Geronek egina 
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44. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, orohar eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1920. Iturria: I.N.E., Censo de población 1920. Geronek egina 
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45. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1930. Iturria: I.N.E., Censo de población 1930. Geronek egina 
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Urola Kostako datuetatik hurbilenen Tolosaldeko eskualdea ibili da (%15aren 

inguru) XIX. mendean, batik bat. XX.enean sartu ahala, beraien arteko tartea 

nabarmenagoa izan da. Portzentairik baxuenak, bestalde, Bidasoa eta Deba Garaia 

eskualdeek azaldu dituzte  alternantzian, hauekin batera ere, zenbaitetan, portzentairik 

baxuenetan mugitu izan direlarik Donostialdea eta Goierri.  

 

3.2.2.- Irakurtzen bakarrik dakiten herritarrak:gizonezkoen bilakaera. 

Gizonezkoen kasuan, XIX. mendeari dagozkion datuen arabera, inongo 

eskualdetan ez da populazioaren %20ra iritsi irakurtzen bakarrik dakitenen kopurua. 

Portzentairik altuenak Urola Kosta eskualdearenak izanik, hauek aipatu proportzioaren 

azpitik ibili dira (%17 1860an, %18 1877an, eta %16 1887an). Tasarik baxuenak, 

bestalde, Bidasoa eskualdean ikusi ditugu (%4 1860an, %6 1877an, eta %2 1887an). 

Tarteko portzentaietan ibili dira Deba Garaia, Goierri eta Tolosaldea eskualdeak (%10-

11 datuen inguru 1860an eta 1877an; %7-8 ingurura jeitsiz 1887ko erroldan). 

Donostialdea eta Deba Beherak tasa baxuagoen inguruko progresioa bizi izan dute 

(%8ren inguru 1860an, eta %10etik behera –Donostialdea, batez ere-, 1877an eta 

1887an). Ildo honetatik, XX. mendeko datuek erakutsi digutena zera izan da: goian 

aipatu eskualdeen arteko distantzia nabarmenaren areagotzea. Hain zuzen, Urola Kostan 

1900 eta 1910 urteetako erroldetan erdialfabetatuek ageri duten proportzioa 

gizonezkoen populazioaren %20tik gorakoa den bitartean, beste gainontzeko guztiak 

%10etik beherako portzentaietan mugituko dira 1900ean, eta %5etik beherakoetan 

1910. urtean. Ondorengo hogei urteetako jaitsiera nabarmenean ere mantendu du Urola 

Kostak beste eskualdeekiko duen nagusitasuna (%6 1920an, eta %2 gaindituz 1930an). 

Portzentairik baxuenei dagokienez, Deba Garaia lehenengo urteetan (%4 1900an, %2 

1910an) , eta Bidasoa, Deba Behera, Donostialdea, eta Goierri, ondorengoetan, izan dira 

presentzia txikiagoa azaldu dutenak. Tolosaldea, bere aldetik, erdialfabetatuen 

populazioari denbora gehiagoz eutsi izan dion eskualdea izan da (%10 1900an, %6 

1910ean, %3 1920an). Nahiz eta distantzia handia izan, Urola Kosta eskualdeak azaldu 
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datuetatik hurbilenen ibili den eskualdea dugu. Azken hogei urteetan, Urola Kosta, 

Tolosaldea eta Deba Garaia bezalako eskualdeetan irakurtzen bakarrik dakien 

gizonezkoen nolabaiteko presentzia atzeman daitekeen aldi berean, beste gainontzeko 

eskualdeetan populazio hau ia desagertutzat eman daiteke. Izan ere, 1930. urteko 

erroldaren arabera, Urola Kostako eskualdean izan ezik, beste eskualde guztietan 

erdialfabetatzearen presentzia %0’5 – 1’5 bitarteko portzentaietan ibili da gizonezkoen 

populazioan. 
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46. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Bidasoan, 

1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina 
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47. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Tolosaldean, 

1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina 
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48. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Urola 

Kostan, 1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina 
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49. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Deba 

Beheran, 1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina 
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50. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Deba 

Garaian, 1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina 
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51. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, 

Donostialdean, 1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina 
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52. grafikoa: erdialfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Goierrin, 

1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población. Geronek egina 
 

3.2.3.- Irakurtzen bakarrik dakiten herritarrak: Emakumezkoen bilakaera. 

 Irakurtzen bakarrik dakien emakumezkoen populazioari dagokionez, orain arte 

esandakoarekin bat, fenomeno honek Urola Kosta eskualdean hasiera-hasieratik izan 

duen nagusitasuna azpimarratu behar da. Lehenengo erroldetan ikus daitekeenez, 

fenomeno honek emakumezkoen populazioaren laurdena inguru hartu zuen (%26 

1860an, %24 1877an, eta %25 1900ean). Populazioaren %20ren inguruari eutsiko dio 

XX. mendearen lehenengo urteetan (1910). Eta azken hogei urteetan nabarmen jaitsiko 

da, jada, %6, %3 inguruko portzentaietara. Tolosaldean ere nahiko portzentai altua hartu 

zuen lehenengo erroldetan (ia %20 1860an, %21 1877an), eta nahiko denbora luzean 
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eutsiko dio populazio honen presentziari (%10 inguru 1910ean). Beste gainontzeko 

eskualdeek ibilbide irregularra eraman dutela esan genezake, bilakaera partikularra ikus 

dezakegu eskualde bakoitzean, garapen-erritmo arrunt berezkoa. Hala, hasiera batean, 

nahiko azpimarragarria da erdialfabetatuen presentzia Goierrin, Deba Garaian eta 

Donostialdean (%14-20 bitarteko portzentaietan mugitu dira 1860, 1877ko erroldetan).  

Goierriko eskualdean nahiko esanguratsua izan da ondorengo urteetan ere (%15 1887an, 

%10 1900an). Aitzitik, 1887. urteko datuetatik aurrera, portzentai baxuenetara joko dute 

Donostialdeak eta Deba Garaiak. Deba Behera eskualdean ez da, halaber, 

erdialfabetatzearen fenomenoa esanguratsuenetakoa izan, 1860 eta 1887ko datuetan 

izan ezik, %10aren inguruko eta azpiko portzentaietan mugitu izan baita. Eta, azkenik, 

Bidasoa dugu  erdialfabetatu kopururik baxuenetakoak azaldu dituen beste eskualdea, 

1877ko erroldan izan ezik, beste gainontzekoetan ez baita % 10eko populazioa izatera 

iritsi.   

 

Oro har, XIX. mendean zehar, nahiz eta Urola Kostak dituen portzentaiak oso 

muturrekoak izan, eskualdeen artean dagoen diferentzia gizonezkoen artean ikusi 

bezainbestekoa ez dela ikusi dugu. Elkarren arteko distantzia 1910. erroldatik aurrera 

nabarmenduko da, batik bat, goiko eskualde eta besteen arteko tartea areagotuz.  

 

Gizonezko eta emakumezkoei dagozkien datuen artean diferentzia eta tarteak 

neurri eta maila desberdinekoak izan dira eskualdeen arabera, denbora-tarte desberdinen 

arabera ere. Hala, 1860ko datuetan, gizon eta emakumezkoen arteko distantzia (beti ere 

emakumezkoen aldekoa) Urola Kosta eskualdean oso nabarmena den legez (ia hamar 

puntutako aldea), Tolosaldea eta Bidasoaldean ere azpimarratzekoa da (nahiz puntuetan 

 aldea txikiagoa izan). Distantzia  txikiagoa ikusi dugu Goierrin, Donostialdean, Deba 

Garaian  eta Deba Beheran; 1877ko erroldan, halaber, emakume eta gizonezkoen arteko 

distantzia nabarmena da kasu guztietan, nabarmenena Tolosaldean izanik (hamar 

puntutako tarteaz). Tarte txikiena Deba Beherak du (lau puntutakoa); 1887an distantzia 

handiena (zazpi-zortzi puntutakoa) Goierrin, Bidasoan eta Tolosaldean antzeman 



102 Ana Eizagirre Sagardia 

 

daiteke, beti ere emakumearen aldekoa; 1900. urteko datuetan gizonezkoekiko distantzia 

nabarmena Goierrin ikusi dugu (bost puntutakoa) hemen ere, Tolosaldean ia lau 

puntutakoa, bizpahiru puntutako diferentziaz Deba Garaia eta Donostialdean; gizon eta 

emakumeen arteko distantzia txikiagoa dugu Bidasoan, Deba Beheran eta Urola Kostan; 

1910. urteko erroldan, berriz, ordura arte ez bezala, nahiz eskualde gehienetan 

emakumezkoei dagozkien datuak batezbesteko orokor zein gizonezkoen portzentaien 

gainetik egon, Urola Kosta eskualdean portzentaia ez da %20ra iritsiko (oso gutxi falta 

arren), gizonezkoen portzentaiaren azpitik jarriz. Honek eskualdeak eramaniko 

norabidearen aldaketaz hitz egiten duela uste dugu, zenbakietan desberdintasuna oso 

txikia bada ere; emakumezko populazioak bizi aldaketa kualitatibo garrantzitsuaz. 

 

 Gizonezkoen tasekiko distantzia nahiko nabarmentzat har daiteke Deba Garaian, 

Goierrin, Tolosaldean eta Deba Beheran; Zertxobait eskasagoa da Donostialdean, eta ez 

du apenas esanahirik Bidasoan eta Urola Kosta eskualdeetan (azken honetan, orain arte 

ez bezala, diferentzia gizonezkoen aldekoa litzateke); 1920. urteko datuetan, Urola 

Kosta batezbesteko orokorraren eta gizonezkoen datuen parean ageri da, baita 

Tolosaldea eta Bidasoan ere, gizonezkoen datuetatik nahiko gertu. Goierrin, 

Donostialdean eta Deba Beheran emakumezkoen tasak gizonezkoenak baino zertxobait 

altuagoak dira; Eta, dezente gehiago bereiztuko dira Deba Garaian (bi puntuko aldea 

gutxi gora behera); Azken erroldan (1930) ere gizonezkoen datuetatik gora daude 

emakumezkoenak eskualde guztietan , ia puntu bateko diferentziaz Deba Beheran eta 

Urola Kostan, eta puntu erditik gorako tarteaz beste eskualde guztietan.  
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3.2.4.- Alfabetatu-oso diren herritarrak: oro har. 

Irakurtzen eta idazten dakien populazioaren ibilbidea ikusteko garaian, joera 

markatua eta bilakaera erregularra atzeman dugu eskualde ezberdinen artean, berauen 

populazio orokorrari buruzko datuetatik abiatuz. Hala, Donostialdea eskualdea dugu, 

adibidez, lehenengo erroldetatik jada alfabetatu- osoen portzentairik altuenak azaldu 

dituena (Deba Garaiarekin batera %20tik gorako portzentaia 1860an, %33 1877ko 

datuetan -jada eskualde guztiak %20tik gora mugitzen direnekoan-, ia %40ra iristear 

1887an, populazioaren erdiaren inguru alfabetatua izanik 1900an, Bidasoa eskualdeko 

datuetatik gertu ere ia %60ra helduz 1910an, ia %70era 1920an, eta %75ko muga joz 

1930.urteko erroldan). Donostialdearekin batera, goi-tasen inguru ibili diren beste 

eskualdeak Deba Garaia eta Bidasoa izan dira. Deba Garaia hasieran goiko 

portzentaietan ibili ondoren, eta ondorengo hiru erroldetako datuen arabera erritmo 

moteltzea bizi eta gero, badirudi berriro ere areagotu duela populazioaren 

alfabetatzearen prozesua XX. mendeko lehenengo hogei urteetan. Bidasoak, bestalde, 

hasiera batean tasa altuetan nabarmendu ez bazen ere, 1877. urteko erroldatik aurrera  

alfabetatu-osoen ugaritze iraunkorra eta azkarra eramango du. 
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53. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1860. Iturria: I.N.E., Censo de población 1860.  Geronek egina 
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54. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1877. Iturria: I.N.E., Censo de población 1877.  Geronek egina 
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55. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1887. Iturria: I.N.E., Censo de población 1887.  Geronek egina 
badakite irakurtzen eta idazten (1900)

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00

Bida
so

a

Deb
a B

eh
era

Deb
a G

ara
ia

Don
os

tia
lde

a

Goie
rri

Tolo
sa

lde
a

Urol
a K

os
ta

oro har
gizonezkoak
emakumezkoak

 
56. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1900. Iturria: I.N.E., Censo de población 1900.  Geronek egina 
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badakite irakurtzen eta idazten (1910)
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57. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1910. Iturria: I.N.E., Censo de población 1910. Geronek egina 
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58. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1920. Iturria: I.N.E., Censo de población 1920.  Geronek egina 
 

badakite irakurtzen eta idazten (1930)

62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00

Bida
so

a

Deb
a B

eh
era

Deb
a G

ara
ia

Don
os

tia
lde

a

Goie
rri

Tolo
sa

lde
a

Urol
a K

os
ta

oro har
gizonezkoak
emakumezkoak

 
59. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1930. Iturria: I.N.E., Censo de población 1930.  Geronek egina 
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Era berean, oso ibilbide iraunkor eta argia ikusten zaio Urola Kosta eskualdeari, 

baina tasarik baxuena adierazi izanagatik berau.  Izan ere, lehenengo erroldetatik ageri 

da alfabetatu-osoa den populazio portzentairik urriena duen eskualde gisa ( %15etik 

beherako kopurua 1860an, %20ren ingurukoa 1877an, Goierriarekin batera %30etik 

behera 1887an, baita ere %40tik behera bi hauek 1900an, %40tik behera mantenduko da 

 Urola Kosta 1910.ekoan, populazioaren erdia inguru alfabetatu oso izatera iritsiko da 

1920an, eta 1930ean Tolosaldearekin batera %70eko portzentaitik behera geratuko den 

beste eskualdea izango da).  

 

Donostialdeak eta Urola Kostak markaturiko bi muturreko joera hauen artean 

kokatuak geratuko lirateke beste eskualdeak. Batez ere XIX. mendean zehar, beheko 

tasetan mugitu den beste eskualdea Goierri izan da, Urola Kostaren portzentaien oso 

gertu ibili delarik 1910. urteko errolda arte nagusiki. Badirudi XX. mendean sartu ahala 

bizkortu egingo duela alfabetatze-osoruntzko erritmoa eta, zentzu horretan, Deba 

Behera eta Tolosaldearekin batera erdi mailako portzentaietan ibiliko da.  

 

Tolosaldeak eta Deba Beherak nahiko ibilbide beretsua egin dute, erdibideko 

tasen artean, epealdi osoan zehar. Tolosaldearen kasuan, halere, beste eskualdeekiko 

konparazioan, moteltze fasean murgilduta dagoela pentsatzera garamatzate 1930. urteko 

datuek.  

 

3.2.5.- Alfabetatu-oso diren herritarrak: gizonezkoen bilakaera. 

Irakurtzen eta idazten jakiteak eskualde ezberdinetako gizonezkoen populazioan 

izan duen errotze eta bilakaera nahiko garbi ikus dezakegu, ildo nagusietan bederen, 

populazio osoari buruz esandakoa aintzat hartuz. Izan ere, eskualde gehienetan 

populazio osoari antzeman diogun joera bera agertu da gizonezkoen populazioari 

dagozkion datu partikularretan, joera orokorra areagotua suertatu delarik gizonezkoen 

kasuan, gehienetan. Ia errolda, eta ia eskualde, guztietan gizonezkoei dagozkien 
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alfabetatu-osoen portzentaiak nabarmen gailendu dira eskualde bakoitzerako ezarri datu 

orokorretatik. Ia diogu, zeren eta beste eskualdeetan joera bestelakoa izan arren, Urola 

Kosta eskualdean zehazki norabide aldaketa sumatzen baita XX. mendeko azken hiru 

erroldetan (1910, 1920, 1930), non gizonezkoen datuak eskualdeko batezbesteko 

orokorraren azpitik geratu diren, ordura arte ez bezala. 

 

Horrela, Donostialdea dugu, lehenengo erroldan ezik, gizonezkoen artean 

alfabetatu-osoen portzentaiarik altuena azaldu duena, 1900. urteko erroldan jada 

gizonezkoen populazio erdia pasatxo erabat alfabetatutzat izanik, eta epealdiaren 

amaieran gizonezko populazioaren hiru laurdenak irakurtzen eta idazten dakielarik. 

Deba Garaia eta Bidasoa dira, hemen ere, batez ere XIX. mendean zehar eta XX.eko 

lehenengo urteetan, tasarik altuenen artean nabarmendu diren beste bi eskualdeak, 

eskualde bakoitzean bizkortze-moteltze garai desberdinak ikus daitezkeelarik. Deba 

Garaia kasu, 1860.eko erroldan tasarik altuena beronek izanik, lehenengo postuetan 

mantendu da epealdian zehar, populazioaren erdiaren alfabetatzea Donostialdeak eta 

Bidasoak baino zertxobait beranduago (1910) lortuko badu ere. Bidasoan, berriz, 

lehenengo urteetan nahiko portzentai baxuetan mugitu izan arren (%21 1860an), 

bultzada nabarmena 1877. erroldatik aurrera ikusiko du, Donostialdearekin batera, 

1900. urterako helduz, jada, gizonezkoen populazioaren erdia alfabetatu-oso izatera. 

 

Alfabetatu-osoen tasarik baxuena adierazi duen eskualdea, bestalde,  Urola Kosta 

izan da: %20tik beherako portzetaiarekin hasi du epealdia, eta nahiko erritmo motela 

eraman du, beste eskualdeekiko konparazioan. Beste gainontzeko eskualdeek, 

Tolosaldea ere salbu, gizonezko populazioaren erdia baino gehiago alfabetatu-oso 1910. 

urtean azaldu duten bitartean, Urola Kosta justu iritsiko da %52ko portzentaira 1920an. 

Tolosaldearekin (%69) batera ere, Urola Kosta (%67) izango da 1930. urtean 

gizonezkoen populazioan alfabetatu-osoen portzentaia %70etik beherakoa izango duen 

eskualdea. Tolosaldea, hain zuzen, XIX. mendean gizonezko alfabetatu-osoen kopururik 

dezenteenetakoa (%27 1860an, %35 1877an, %39 1887an) azaldu duen eskualdea 
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izanik, XX. mendean sartu ahala, beste eskualde gehienek eramandako erritmo biziaren 

aurrean, badirudi motelagoa izan dela eskualde honek eraman duen bilakaera. 

 

Deba Beherak eta Goierrik eraman duten bilakaera nahiko antzekoa izan da. 

XIX. mendeko erroldetan tasa baxuenetako mailan murgildu dira batik bat, Urola Kosta 

eskualdeak markaturiko muga baxuenaren inguruan (%23 inguru 1860an, %30 1877an, 

etab.). Baina, XX. mendean sartu ahala, populazioaren alfabetatze-osoruntzgo erritmoa 

bizkortu dute; 1910. urteko erroldan gizonezko populazioaren erdia pasa ageri da 

alfabetatua (%52 eta %51) eta, Bidasoa eta Deba Garaiarekin batera, %70-75eko 

portzentaietan ibiliko dira 1930eko datuen arabera. 

Badakite irakurtzen eta idazten (Donostialdea)

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00

1860 1877 1887 1900 1910 1920 1930

oro har
gizonezkoak
emakumezkoak

 
60. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, 

Donostialdean, 1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población.  Geronek egina 
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61. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Deba 

Beheran, 1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población.  Geronek egina 
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62. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Bidasoan, 

1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población.  Geronek egina 
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63. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Deba 

Garaian, 1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población.  Geronek egina 
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64. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Urola 

Kostan, 1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población.  Geronek egina 
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65. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Tolosaldean, 

1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población.  Geronek egina 
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66. grafikoa: alfabetatu-osoen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Goierrin, 

1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población.  Geronek egina 
 

3.2.6.- Alfabetatu-oso diren herritarrak: emakumezkoen bilakaera. 

Emakumezkoen alfabetatze-osoan, eskualdeka eta eskualdeen arteko 

konparazioan, eraman den prozesua populazio osorako zein gizonezkoen bilakaerarako 

adierazitakoaren antzekoa dela ikusi da, portzentaiarik altuenak azaldu dituzten 

eskualdeei dagokienez, behintzat. Epealdi osoan zehar, emakumezkoen populazioan ere 

alfabetatu-oso kopururik handien izan duten eskualdeak Donostialdea eta Bidasoa izan 

dira, nagusitasuna Donostialdeak izan badu ere (%15etik gora bi eskualdeak 1860an, 

%25etik gora 1877an, %30etik gora 1887an, 1900. urtean, gizonezkoen populazioan 
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eman ez bezala, ez da emakumezkoen populazioaren erdia alfabetatu-oso izatera 

helduko, nahiz gertu ibili, Donostialdean %49 eta Bidasoan %48, %55etik gora 

1910ean, %60tik gora 1920an, eta 1930ean %70etik gora izango diren bi eskualde 

bakarrak ditugu), Donostialdean bertan emakumezkoen populazioaren hiru laurdenak 

alfabetatu-oso izatera helduz.   

 

Tasarik baxuenak azaldu dituzten eskualdeen artean Goierrialdea izan da XIX. 

mendean, eta epealdiaren bukaeran, muga jarri duena. Epealdi osoan zehar 

portzentaietan oso hurbil izan duen Urola Kosta eskualdeak, bestalde, tasarik baxuena 

agertu du XX. mendeko lehenengo hogei urteetan, Goierrialdeari aurrea hartuz. Dena 

den, bai Goierri eta bai Urola Kosta %10aren inguru ibili dira 1860an, %15-20 bitartean 

1877an, %20-25 portzentai tartean 1887an, %30-35 bitartean 1900.ean Deba Garaia eta 

Tolosaldearekin batera -%40-45 bitartean 1910.ean Deba Garaiarekin batera-, %50-55 

bitartean 1920ean -Deba Beherarekin bat-, eta %65-70 bitartean 1930eko erroldan -

Deba Garaia eta Tolosaldearekin batera-.  

 

Ildo beretik, eta XIX. mendean zehar batez ere, Deba Garaia, Deba Behera eta 

Tolosaldea eskualdeak portzentaia tarte berdinen barruan mugitu direla ikusi dugu 

(%10-15 portzentaia tartean kokatu dira 1860an, %20-25 portzentaia tartean 1877an, eta 

 %25-30 portzentaietan 1887an). 1900eko erroldatik aurrera, hazkuntza erritmo 

desberdinak hartuko dituzte aipatu hiru eskualde hauek, kokatzen direneko portzentai-

tarte desberdinek aditzera eman digutenaren arabera: 1900ean Deba Garaiak eta 

Tolosaldeak %30-35 bitarteko portzentaiak azaldu dituzten aldi berean, Deba Beherak 

emakumezkoen populazioaren ia %40 azaldu du alfabetatua; gauza bera gertatu da 

1910. urtean, Deba Garaia %45aren inguruan geratu den bitartean, Tolosaldea eta Deba 

Behera %47ren inguruan mugitu direlarik; 1920an, aldiz, Deba Beheraren hazkundea 

eskasagoa izango da, eta Tolosaldea eta Deba Garaia izango dira %60ko portzentaiatik 

gertuago ibiliko direnak; azkenik, 1930. urteko erroldan, Deba Behera izango dugu -

Bidasoa eta Donostialdearekin batera-, %70eko portzentaia gaindituko duen eskualdea 
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(Tolosaldea eta Deba Garaia, berriz, aipatu mugatik behera, Urola Kosta eta 

Goierrialdearen tasen inguruko portzentaietan geratuko dira %67-68 tartean). 

 

Orain arte aipatutakoaren haritik, bestalde, eskualde bakoitzean eta guztietan, 

emakumezkoen populazioan alfabetatu-oso fenomenoak izan duen presentzia 

baloratzeko garaian, emakumezkoen populazioari dagozkion datuak gizonezkoen 

populazioari dagozkionekin erkatu ondoren, zera ikusi dugu: oro har, emakumezkoei 

dagozkien portzentaiak eskualde bakoitzari dagokion batezbesteko orokorretik, zein 

gizonezkoen populazioari dagokion tasatik nahiko behera ageri dira. Hau orokorra eta 

nabarmena da, batik bat, XIX. mendean ikusitako datuetan. 1900. urteko erroldan, 

halaber, Urola Kosta eskualdean aurrerantzean ere nabarmenduko den salbuespena ageri 

da: beste eskualde guztietan tasak batezbesteko orokorretik behera nabarmen azaltzen 

diren bitartean, honetan emakumezkoei dagokien alfabetatu-oso tasa eskualdearentzat 

ezarritako batezbesteko orokorraren nahiko parekoa da. Egoera hau areagotua ikusi 

dugu 1910. urtekoan, non emakumezkoen artean atzeman alfabetatu-osoen tasa 

gizonezkoen tasari eta eskualdeko batezbestekoari nagusituko zaion (beste eskualde 

guztietan emakumezkoen portzentaiak gizonezkoenak baino baxuagoak dira); baita 

1920. urtean ere, emakumezkoen artean ikusi portzentaia gizonezkoen artekoa baino ia 

puntu bat handiagoa delarik, eta baita 1930. urteko datuetan ere, non alfabetatu-osoen 

portzentaia emakumezkoen artean gizonezkoen artean baino zertxobait handiagoa den 

(puntu bateko tartea gutxi gora-behera) Urola Kostan. 

 

Urola Kosta eskualdearen salbuespenaz gain, azpimarratzekoa dugu ere Bidasoa 

eskualdean 1900. urteko erroldan azaldu tasa, gizonezkoen artean ikusi tasarekiko 

aldentzen ez dena; edota Donostialdearena, non, 1930. urteko datuen arabera 

emakumezkoen artean lortu alfabetatze tasa gizonezkoen eta batezbesteko orokorraren 

parekoa den. Beste gainontzeko kasu guztietan, eskualde edo errolden arabera, 

gizonezkoen eta emakumezkoen arteko distantzia nabarmena dugu, batzuetan oso, eta 

besteetan nahiko nabarmena. Distantzia edo tarteaz hitz egiten dugunean, goian aipatu 
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salbuespena salbu, emakumezkoen artean azaldu tasak gizonezkoenak baino baxuagoak 

direla esan nahi dugu. Gizonezkoen aldeko diferentziaz ari gara. Oro har, XIX. 

mendeari dagozkion datuetan, eta eskualde guztietan, emakumezkoen neurriak  

eskualdeetako batezbestekoetatik zein gizonezkoek lortu tasetatik nahiko behera ageri 

dira. 

 

Gizon-emakume arteko tarterik nabarmenena Deba Garaian (14 puntutako 

diferentzia), Goierrin (14koa ere) eta Tolosaldean (12 puntutako tartea) ikusi dugu 

1877an. Errolda beraren arabera, 8-9 puntutako distantzia dute Bidasoak, Deba Beherak 

eta Donostialdeak. Tarte txikiena, berriz, Urola Kostak (6 puntutakoa); Distantziak 

nabarmenena azaldu dute ere, 1887ko erroldan, Goierrik (13 puntutako), Deba Garaiak 

(13 puntutakoa) eta Tolosaldeak (11 puntutakoa). Zortzi punturen inguruko diferentzia 

dugu Bidasoan eta Deba Beheran, eta 6 punturen aldea Donostialdean eta Urola Kostan; 

1900. urteko erroldan, Deba Garaian eta Goierrin oso nabarmena izaten jarraitzen du, 

alfabetatu-osoak direla eta, gizon eta emakumeen arteko aldea (10 puntutatik gorakoa). 

Nahiko nabaria da (4-7 puntutako aldea) Deba Beheran, Donostialdean eta Tolosaldean. 

 

Bestalde, goian aipatu legez, ez da, beste eskualdeekiko konparazioan, 

gizonekiko diferentziarik nabarmendu Urola Kostan, ezta Bidasoan ere. Hortik  aurrera, 

diferentziarik bai nabarituko da Urola Kosta eskualdean, baina norabide desberdinekoa, 

emakumezkoen aldekoa alegia. Bidasoan ere emakumezkoen aldeko diferentzia, oso 

txikia, atzeman duguneko beste momentu bat 1920. urteko errolda dugu. Beste kasu 

guztietan gizonezkoen tasekiko distantzia ikusi dugu, emakumezkoen portzentaiak 

gizonezkoenak baino baxuagoak izanik. XX. mendean, jada, nabarmen ageri da, berriro 

ere, gizonezkoen aldeko diferentzia Deba Garaia eta Goierri eskualdeetan 1910. urteko 

datuetan (10 puntutako aldea gutxienez); nahikoa bistan Deba Beheran eta Bidasoan, eta 

ez hain nabarmen Donostialdean eta Tolosaldean.   

 

1920. urteko datuen arabera ere, nabarmendu dira Deba Garaia eta Goierri (8 
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puntutako aldearekin), zertxobait gutxiago (4 puntu inguru) Deba Behera eta 

Tolosaldea. Ia ez da diferentziarik atzeman Donostialdean eta emakumezkoaren aldeko 

diferentzia ikusi da Bidasoan eta Urola Kostan (nahiz distantzia txikia izan, ia puntu 

batekoa, alfabetatu-osoen kopurua zertxobait altuagoa izanik emakumezkoen artean). 

 

1930. urteko erroldan, emakumezko alfabetatu-osoen tasarik altuena (%75ekoa) 

Donostialdeak ageri du, gizonezkoen zein batezbesteko orokorraren parean. Beste 

eskualde guztietan begien bistakoa da gizon eta emakumezkoen arteko distantzia. 

Berriro diogu, Urola Kostan ezik (gutxi gorabehera puntu bateko diferentziaz, 

alfabetatu-osoen portzentaia handiagoa emakumezkoen artean azaldu duena), beste 

gainontzeko eskualdeetan gizonezkoen aldera jotzen du diferentziak (nabarmen, 6 puntu 

inguruko aldeaz, Deba Garaian eta Goierrin, eta zertxobait gutxiago Bidasoan, Deba 

Beheran eta Tolosaldean). 

 

3.2.7.- Ezalfabetatuak diren herritarrak: oro har. 

Ezalfabetatutzat har daitekeen populazioak Gipuzkoako eskualdeetan zehar 

eraman izan duen bilakaera ongi ikus dezakegu irakurtzen ez dakitela aitortzen duten 

herritarren datuei buruz goian azaldu ditugun grafikoetan. Eskualdeetako populazio 

osoa kontuan hartuz atera ditugun portzentaiek erakutsi digutenez, eskualdeen araberako 

garapen-joera multzo hainbatetaz hitz egin behar dugu. 
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67. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1860. Iturria: I.N.E., Censo de población 1860.  Geronek egina 
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68. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1877. Iturria: I.N.E., Censo de población 1877.  Geronek egina 
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69. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1887. Iturria: I.N.E., Censo de población 1887.  Geronek egina 
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70. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1900. Iturria: I.N.E., Censo de población 1900.  Geronek egina 
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71. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1910. Iturria: I.N.E., Censo de población 1910.  Geronek egina 
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72. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1920. Iturria: I.N.E., Censo de población 1920.  Geronek egina 
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73. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Gipuzkoako 

eskualdeetan, 1930. Iturria: I.N.E., Censo de población 1930.  Geronek egina 
 

Honela, zenbait eskualdetan ezalfabetatu populazioaren murrizte bilakaera geldo 

eta motelagoaz hitz egin behar genuke: Goierrialdea kasu. Lehenengo erroldetatik 

azkenetaraino, ezalfabetatu portzentaiarik altuena dutenen eskualdeetako bat izan da; 

%70eko portzentaia 1860an, %60tik gora 1877an, ia %60ra iristear 1887an (oro har, 

beste eskualde gehienak populazioaren %50aren inguruko datuen bueltan bildurik 

azaltzen direnean, tasarik altuena berak izanik), altuenarekin ere 1900ean %53rekin, eta 

1910ean %49rekin (ia populazioaren erdira iristen den ezalfabetatuen tasa du, beste 

eskualde guztiek populazioaren %45etik beherako portzentaiak azaltzen dituzten 

bitartean), %40ren inguru 1920ean, eta %28rekin 1930ean (eskualde guztiak %20-30 

bitartean kokatuak ageri direnekoan).  

 

Bidasoaldeak, halaber, nahiko murrizte prozesu motela eraman duela esan 

dezakegu, XIX. mendean zehar, batik bat. Lehenengo erroldaren arabera, berau da 

ezalfabetatuen populaziorik handiena duena, populazioaren %73 bilduz. Ondorengo bi 

erroldetan ere tasarik altuena duen eskualdetakoa dugu, bere portzentaietan aldaketa 

handiegirik eman gabe (%60ren inguruan mugituz bai 1877an, bai 1887an ere). 

Bizkorraldia, XIX. mendeko azken urteetako jokabidearen ondorioz, XX. mendeko 

lehenengo bi erroldetan atzeman dugu, 1910. urteko erroldan populazioaren %35eko 

portzentaiarik baxuena duen eskualdea izanik, portzentaia hau bere horretan 
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mantenduko baita ondorengo erroldan (1920an) ere.  

 

Deba  Behera eskualdea izan da, gorabehera batzuekin oro har, Goierrialdearekin 

batera, portzentaiarik altuenetan mugitu izan den beste eskualdea. Lehenengo erroldetan 

%70etik gora, edo % 60tik gorako portzentai altuak izanik, ondorengo urteetan jaitsiera 

nabarmenago bizi izango du konparazioan, goi tasetan murgilduta aurkituko dugularik 

1910. eta 1920. urteetako erroldetan, populazioaren %40ren inguruko portzentaietan 

estankatua geratuz. 

 

XX. mendeko lehenengo hogei urteetan, ezalfabetatuen populazioaren murrizte 

prozesuan geldialdi serioa bizi izan duen beste eskualdea Urola Kosta izan da. Aurreko 

mendean portzentaiarik baxuenen artean murgilduta ( %63ko portzentaiarekin 1860an, 

eta %53arekin 1887an), 1900. urtean lortutako populazio osoaren %40ko proportzioa 

nahikoa iraunkorki mantenduko du ondorengo urteetan ere, beste eskualdeetan, gutxi 

edo gehiago, nolabaiteko aldaketa sumatzen den bitartean. Amaitu ere, Goierri eta 

Tolosaldearekin batera, tasarik altuenen artean kokatua amaituko du, %20ren inguruan 

baino %30etik gertuago geratuz. 

 

Oro har, Deba Garaiak eta Tolosaldeak nahiko erritmo pausokatua eraman dutela 

esan genezake. Hasieratik, erdibideko portzentaia tarteen artean mugitu izan dira epealdi 

osoan zehar (%65aren inguru 1860an, %55-60 bitartean 1877an, %50-55 bitartean 

1887an, %50aren  inguru 1900ean, % 40-45 bitartean 1910ean, %35aren inguruan 

1920an eta, besteak bezala, %20-30 bitartean kokatuak 1930ean). Desberdintasunen bat 

edo azpimarratzearren, zera esango genuke: portzentaia tarte berdinen barruan kokatu 

ditugun arren, errolda gehienetan ikusi da puntu batzuen aldea eskualde baten eta 

bestearen artean. Hala, XIX. mendean zehar Deba Garaiak beti eman ditu Tolosaldeak 

baino ezalfabetatuen portzentaia altuagoak (zenbaitetan bi edo hiru puntutako aldeaz). 

Tolosaldean, 1900eko datuetan adibidez, ezalfabetatuen presentziak populazioaren erdia 

baino zertxobait gutxiago hartu bazuen ere, Deba Garaian oraindik %53 da 
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ezalfabetatutzat hartua. Era berean, badirudi 1920 eta 1930eko errolden arabera (1920an 

Tolosaldeak %37ª duen bezala, Deba Garaia %34ra jaitsiko da; 1930ean, berriz, 

Tolosaldea izango da eskualdeen artean ezalfabetatuen portzentairik altuena emango 

duena %29ko portzentaiarekin), Deba Garaiak ezalfabetatuen murrizte prozesua 

areagotu egingo duela, Tolosaldean motelaldia sumatu dugun bitartean.  

 

Donostialdea da ezalfabetatuen presentzia gutxitzeko lanetan bilakaera azkarren 

eta bortitzena eraman duena (%67 izatetik, jada, ezalfabetatuen portzentaiarik baxuena 

izatera heldu da %54rekin 1877ko erroldan, eta iraunkorki mantenduko du tasarik 

baxuenen duten eskualdeen artean, populazioaren %50 ezalfabetatu izatera helduz 

1887an, edota 1900ean Urola Kostak 1900ean ezarri %40ren beheko mugaren parean 

jarriz, eta 1910ean -Bidasoarekin batera-, populazioaren %35era jaitsiz). Azken hogei 

urteetan, halaber, hartuko du beste gainontzeko eskualdeen martxarekiko distantzia 

handiena, beheko muga finkatuz %29an lehenik, eta %22an gero.   

 

3.2.8.- Ezalfabetatuak diren herritarrak: gizonezkoen bilakaera. 

Gizonezkoen populazioan ezalfabetatuen presentziak eskualdeetan izaniko 

bilakaeran Bidasoa, Deba Behera eta Goierri ikusi ditugu, populazio osoaren kasuan 

atzeman legez, XIX. mendean zehar, batik bat, proportziorik altuenak eskuratu dituzten 

hiru lehenengo eskualde gisa: 1860an portzentaiarik altuena Bidasoak du %73rekin, 

Deba Behera eta Goierri -Donostialdearekin batera-, %65-70 portzentaia tartean 

kokatuz; 1877an, Deba Behera dugu portzentaiarik altuenarekin (%61) eta Bidasoa eta 

Goierri -Urola Kostarekin bat-, %55-60 portzentaia tartean kokatuak ditugu; 1887an 

Bidasoak eta Goierrik jarri dute goi muga gizonezkoen %56 izanik ezalfabetatua. 

Segidan, Deba Behera eta Urola Kosta %53rekin kokatuz; 1900an ere, Goierri eta Deba 

Behera dira mailarik altuena azaldu dutenak %49ko portzentaiarekin. Bidasoak aldiz, 

populazio osorako adierazitakoaren ildo beretik, analfabetismoaren murrizte prozesuan 

aurrera pauso nabarmenagoa izan du %42ra jaitsiz, eta ondorengo hamarkadan joera 

areagotuz, 1910. urtean tasarik baxueneko jomuga ezarri duelarik gizonezkoen 
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populazioaren %34ko portzentaiarekin.  

 

Urola Kostaldea, lehengo erroldetan goiko portzentaietan mugitu ondoren, 1900. 

urteko datuetan, populazio ezalfabetatuaren murrizketa azkarra emango duen eskualdea 

dugu -Bidasoarekin batera-, oraingoan beheko jomuga %40 portzentaian jarriz 

(Donostialdearekin bat). Hala, bai Bidasoan bai Urola Kostan, errolda honetan azaldu 

tasak eskualde bakoitzeko populazio osorako ezarri batezbestekoen parekoak ditugu, 

beste gainontzeko eskualdeak dagozkien batezbesteko orokorretatik behera daudelarik 

gizonezko ezalfabetatuei dagozkien kopuruetan. Urola Kostaldearen kasuan, bestalde, 

beheruntzgo martxak atzera egin du denbora tarte batean, 1910 eta 1920. urteetako 

erroldetako datuetan azaldu portzentaiek (%42 eta %41) goruntzgo joera nabarmenduko 

baitute. Gero, azken hamarkadan, berriro, beheruntzgo joera markatua geratu da (%29). 

Zentzu honetan, 1910, 1920 eta 1930. urteetako erroldetan gizonezkoen populazioari 

dagozkion portzentaiak eskualdeko populazio osoan azaldutakoak baino altuagoak  dira 

Urola Kostan, ia eskualde gehienetan behetik azaldu diren bitartean. Izan ere, azken 

erroldan datuak, zentralizatzera joaz, jarrera homogeneoak hartuko dira. Urola Kostan 

eta Donostialdean, datuak dagozkien batezbesteko orokorretatik gora azalduko dira. 

Tolosaldean eta Bidasoan, parean eta beste guztietan batezbestekoaren azpitik geratuko 

dira. 

 

Bitarte horretan ere, kurioski, Bidasoako eskualdean portzentaiak bi puntutako 

igoera izango du 1920. urteko erroldan (1910eko %34tik 1920ko %36ra pasaz). Errolda 

honetan bertan, Bidasoan eta Urola Kostan gizonezko ezalfabetatuen kopurua eskualde 

bakoitzeko batezbesteko orokorra baino zertxobait altuagoa da. Azken hamarkadako 

datuetara itxaron beharko dugu, bai kasu batean bai bestean, murrizte prozesuan 

beherantzko joera berreskuratu dela ikusi ahal izateko. 

 

Goierrialdea eta Deba Behera, beraien aldetik, portzentaia mailarik altuenetan 

mugituz ibili dira ia epealdi osoan zehar. XIX. mendean nabarmena dena, areagotua 
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ikusi dugu ondorengo hamarkadetan (1900.ean Goierri eta Deba Beherak mailarik 

altuena azaldu dute %49rekin, 1910ean Goierrik du jomuga %45ekin, eta segidan Deba 

Behera %43rekin, 1920ean jomugatik gertu dago Deba Behera %38arekin, eta Goierri 

%36arekin), beste eskualdeek eramandako martxarekiko konparazioan, bi eskualde 

hauen joera, mailarik altuenetan izan arren, iraunkorki eta pausalki beheruntzgo joera 

delarik. Eskualde hauekin batera, antzeko portzentaia tarteetan ibili den beste eskualdea 

Tolosaldea izan da. XIX. mendean zehar, aipatu bi eskualde hauek baino tasa 

baxuagoak azalduz (%61az 1860an, %54arekin 1877an, %52arekin 1887an, edota 

%47arekin 1900ean), beheko jomugetatik gertuago ibili da eta, urteak pasa ahala, 

erdibideko mailetan kokatu arren, goiko jomugetatik gertuago geratu da (%43rekin 

1910ean, batezbesteko orokorraren parean, %36z 1920an, eta %29rekin 1930an jomuga 

ezarriz), azken urteetan -Urola Kostarekin batera-, nolabaiteko motelaldia bizi izan 

duenaren itxura emanez. 

 

 Bidasoa eskualdeaz gain, ia epealdi osoan zehar, beheko portzentaia mailen 

inguruan ibili diren bi eskualdeak Deba Garaia eta Donostialdea ditugu. Lehenengo bi 

erroldetan, Deba Garaia dugu beheko jomugak jarri dituen eskualdea (%60 1860an, 

%53 1877an). Ondorengo erroldetan, Donostialdea izango da (1910. Urteko erroldan 

salbu) beheko jomuga ezarriko duen eskualdea (%49 1887an, populazioaren erdia baino 

gutxiago duen eskualde bakarra izanik, %40 1900ean, %35ekin 1910ean Bidasoak 

ezarri %34ren parean, %29 1920an, eta %23 1930an). Badirudi, Donostialdeak XIX. 

mendearen bukaera aldera hasi duen bizkorraldiaren ondoan, Deba Garaiak eraman 

duen bilakaera zertxobait motelagoa dela, nahiz gehienetan Donostialdeak ezarri beheko 

mailen pare-pareko portzentaietan ibili XIX. mendearen azken hamarkadan (%48 

1900an), eta XX.ekoaren lehenengoan (%38 1910an). 
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74. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Donostialdean, 

1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población.  Geronek egina 
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75. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Tolosaldean, 

1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población.  Geronek egina 
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76. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Goierrin, 

1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población.  Geronek egina 
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77. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Deba Garaian, 

1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población.  Geronek egina 
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78. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Bidasoan, 

1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población.  Geronek egina 
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79. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Deba Beheran, 

1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población.  Geronek egina 
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80. grafikoa: ezalfabetatuen portzentaiak, oro har eta sexuaren arabera bereiziak, Urola Kostan, 

1860-1930. Iturria: I.N.E., Censos de población.  Geronek egina 
 

 

3.2.9.- Ezalfabetatuak diren herritarrak: Emakumezkoen bilakaera. 

Emakumezko ezalfabetatuen presentzia neurtzeko garaian, oro har epealdi osoa 

kontuan hartuz, nabarmen azaldu zaigu Goierrialdea, lehenik eta behin, portzentaiarik 

altuenetakoak izan dituen eskualde gisa. Nahiz beti goi jomuga beronek ezarri, errolda 

guztietan goiko tasak azaldu izan ditu, zenbaitetan portzentaiarik altuena ezarriz, 

besteetan horietatik oso hurbil geratuz. Deba Garaia ere, esan daiteke, oro har, 

ezalfabetau tasarik altuenak azaldu dituen eskualdeetakoa dugula, Deba Behera 

eskualdearekin batera. Bestalde, behealdeko tasak ezarriz, edo oso gertu, Donostialdea 

izan dugu nabarmen, oro har eta azken hogeita hamar urteetan batik bat, Bidasoa 

eskualdearekin batera. Erdibideko portzentaietan mugitu izan dira, tarteka-marteka, 

Tolosaldea eta Urola Kosta. 

 

 Goierrialdean errolda gehienetan tasarik altuena ezarriz, halere, murrizte 

prozesu nabarmena ikusi dugu, zenbait garaitan nolabaiteko motelaldia eta besteatan 

erritmo biziagoa eramanez. Batik bat, bizkorraldi nabarmenenak lehenengo erroldetan 

(Deba Beherak legez 1860an, %75 izatetik 1877an %64 izatera jaitsiko da), eta azken 
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hogei urteetan (1910an %53 izatetik -emakumezkoen populazioaren erdia baino gehiago 

ezalfabetatua duen eskualde bakarra duena-, 1930ean %30 izatera jaitsiko baita). Bien 

bitartean, badirudi 1877-1910 bitartean murrizte prozesua motelago eraman duela.  

 

 Deba Garaia, Deba Behera eta Bidasoa eskualdeak ditugu, 1860. urteko 

erroldan, emakumezkoen populazioaren %70etik gora ezalfabetatu gisa azaldu duten 

beste eskualdeak. Bakoitzak, ordea, bere erritmo propioa eraman du murrizte prozesu 

orokorraren barruan. Hala, 1877ko datuekin erkatuz, hiru eskualdeetan emaniko 

portzentaien jaitsiera nabarmena (%60-65 inguru mugitu dira) izan da. Ondorengo 

hamarkadan jaitsi bai, baina motelago jaitsiko dira Deba Garaia eta Bidasoa (%58 

1887an). Halaber, hemendik aurrera, Bidasoa eskualdean bizkortze esanguratsua 

ikusiko da, tasarik baxuenak azaltzen dituzten eskualdeen artean kokatuz oraingoan 

(%42 1900an eta %36 1910ean), azken hogei urteetan erritmoa berriro zertxobait 

motelduko badu ere (%35  1920an). Deba Garaiak, aldiz, moteltze baino gehiago 

estankamendu fasea ikusi du  1887-1900 bitartean, ez baitu bere portzentaiarik batere 

aldatu. Zentzu honetan, tasarik altuena berak azaldu du 1900ean, bere horretan 

mantenduz, beste eskualdeek behera egin duten aldi berean. Ondorengo urteetan (%48 

1910an, %37 1920an, eta %29 1930an) ekingo dio berriro portzentaietan jaisteari, nahiz 

eta, konparazioan, goitik ibiliko den. 

 

 Deba Behera eskualdearen martxa antzekoa dela esan daiteke. Lehenengo 

urteetan, goi mailetako portzentaietan izanik ere (%75 1860an, %65 1877an, %55 

1887an), beheruntzko joera begien bistakoa da. Halere, Deba Garaiaren antzera, 

moteltze garaia biziko du 188-1900 bitartean, jaitsiera oso txikia izanik (%53 1900an), 

eta zertxobait gehiago bizituz azken urteetan (%46 1910an, %42 1920an eta %26 

1930an).  

 

 1860. urteko erroldan, %70etik gertu ibili diren bi eskualdeak Donostialdea eta 

Tolosaldea dira. Bi eskualde hauek dira ere, 1877ko datuen arabera, murriztealdi 
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indartsuaz  ezalfabetatu kopuruetan portzentaiarik baxuena -populazioaren %55aren 

inguruan-, ezarri dutena. Tarte txikiagoa kenduz, bestalde, Donostialdeak beheruntzgo 

joerari eutsi dio, motelago segidako hamarkadan (%52 1887an), eta bizkorrago 

ondorengoetan (%41 1900an, %36 1910an, %29 1920an, %22 1930an), beste 

gainontzeko erroldetan, 1900. urtekoan izan ezik, portzentaiarik baxuenen jomuga 

ezarriz. Tolosaldearen kasuan, aitzitik, moteltzeaz baino geldialdiaz hitz egin behar 

dugu 1877-1887 bitartean, izan ere, portzentaietan jaitsi baino igo egin baita 

emakumezko ezalfabetatuen presentzia (%56 1887an). Ondorengo hamarkadetan 

helduko dio berriz murrizte prozesuari (%51 1900ean), bizkortxoago XXko lehenengo 

urteetan (%42 1910an), eta zertxobait apalduz azkenekotan (%38 1920an). Azken 

erroldan -Deba Garaia eta Goierriarekin batera-, portzentaiarik altuena (%29-30) duen 

eskualde gisa azalduko da. 

 

 Urola Kosta da epealdia emakumezko ezalfabetatuen portzentaiarik 

baxuenarekin hasi duen eskualdea (%63 1860an). Beste eskualdeek bizi izan dutenaren 

antzera, beherakada nabarmena ondorengo erroldako datuetan (%57 1877an) ikusiko 

du, nahiz orain jada ez izan tasarik baxuena duena. Zertxobait motelagoa izan arren, 

beheruntzko joera nabarmena izan du XIX. mendearen bukaera arte (%53 1887an, %40 

1900an), 1900ko erroldan beheko muga berrezarriz eta -Bidasoa (%42) eta 

Donostialdearekin (%41) batera-, emakumezkoen populazioaren erdia baino gutxiago 

ezalfabetatua duen eskualde bakarrenetakoa izanik. XX. mendearen hasierako urteetan, 

ordea, estankamentu nabarmena bizi izan du, ez baita %40ren inguruko portzentaiatik 

mugitu, ez 1910. ezta 1920. urteetako datuetan. Pixkanaka-pixkanaka, beheko jomuga 

ezarri izatetik, portzentai maila berarekin eta besteen konparazioan, goi tasen inguruan 

murgilduta geratuko da. Azken hamarkadan hartuko du berriro beheruntzko joera 

nabarmena %27ra jaitsiz 1930an. 

 

Ezalfabetatuta egotearen fenomenoa gizonezkoen artean eta emakumezkoen 

artean eskualde bakoitzean zein modutan bilakatu den ikusi eta konparatu dugunean, 
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nabarmen ikusi dugu, hamarkadak pasa ahala, gizon eta emakumeen arteko diferentziak 

gutxitzera jo dutela, gero eta portzentaia berdintsuagoren inguruan mugituz. Hala ere, 

eskualdeek eraman duten jokabidea ezin dugu homogeneoa izan denik esan. Aitzitik, 

populazioaren alfabetatze-ezalfabetatze prozesuan, hainbat eskualdetan sexuaren 

araberako joera nabarmenki bereiztua eraman dutenaz ohartu gara eta, hein berean, 

sexuaren araberako bereizketarik apenas nabarmendu ez duten eskualdeak ditugunaz 

ere. 

 

Oro har, gizonezko eta emakumezkoen arteko distantzia eman eman da, 

maizenen, eta eskualde gehienetan, emakumezkoaren aldeko diferentzia gainera, hots, 

ezalfabetatuta egotearen gertaera emakumezkoen artean gizonezkoen artean baino 

nabarmenagoa izan da. Zenbait eskualdetan gainera, Deba Garaian eta Goierrialdean 

kasu, gizonezko eta emakumezkoen arteko distantzia nabarmena, eta zenbaitetan oso 

nabarmena, izan dela azpimarratu nahi dugu. Hala, 1860. urteko erroldan, eskualde 

guztiak kontuan hartuta, gizonezko eta emakumezkoen arteko distantzia aurrez aztertu 

kategorietan baino eskasagoa izan arren, Deba Garaia eskualdean 10 puntu pasatako 

tartea atzeman dugu emakumezko eta gizonezkoen portzentaien artean. Goierrialdean 

ere 10 puntu inguru ibili da. Distantzia motzagoa da Tolosaldean (8 puntutakoa) eta 

Deba Beheran (7 puntutakoa). Guzti hauetan, aipatu distantzia emakumearen aldekoa 

dugu (irakurtzen ez dakitenen portzentaia altuagoa izanik). Lauren bat punturen aldea 

Donostialdean, eta gizonezko eta emakumezkoen arteko aldea ez da ia puntu batera 

iristen ez Bidasoan ezta Urola Kostan ere. 

 

Gutxi edo gehiago, lehenengo erroldan marraztu dugun koadro hau iraunkorki 

mantendu da epealdian zehar. Deba Garaia eskualdeak azaldu du distantziarik, tarterik, 

handiena (10 puntu inguruko aldea 1860an, 1877an, 1900an eta 1910ean, 7 puntu 

ingurukoa 1887an, oro har, gizonezkoen tasekiko distantzia handirik sumatzen ez 

denekoan, baita 1920ean, eta 5puntu ingurukoa 1930ean). Goierri da ere sexuen arteko 

jokabide bereiztua nabarmen azaldu duen beste eskualdea (10 puntu inguruko aldea 
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1860an, 7 puntutakoa 1877an, 5koa 1887an, 10 puntu ingurukoa 1900 eta 1910ean, 7 

puntutakoa 1920an, eta 5 puntu ingurukoa 1930ean). Beste gainontzeko eskualdeen 

jokabidea nahiko aldakorra izan da epealdian zehar, zenbaitetan nolabaiteko tartea edo 

distantzia indartua azaldu delarik (aldakorra ere izan den distantzia), hala nola 

Tolosaldean edota Deba Beheran 1860an aurki dezakegun 7-8 puntutako tartea, 

1900.ean 3-4 puntutako aldea, edo 1920.go bizpahiru puntutakoa. 1877an dugu, 

bestalde, Bidasoa, Tolosaldea eta Donostialdeak azaldu puntu baten inguruko aldea ia 

nabarmenezina.  

 

Beste zenbaitetan, aldiz, emakumezkoen artean ikusi ditugun portzentaiak 

gizonezkoen artean atzemandakoen parekoak izan dira: Urola Kostan, adibidez, 1887an, 

Donostialdea, Urola Kosta eta Bidasoaldean 1900. urteko datuetan, Donostialdean 

1920ean, edo Tolosaldean 1930ean. Ildo honetatik, azpimarratu nahi genuke beste 

kategorietan aipatu datu eta ondorioekin erabateko erlazioa duen beste gertaera bat, 

hots, gizon-emakume arteko aldea sumatu bai, baina norabide arruntaren aurkakoa dena: 

kasu honetan, zenbait eskualdetan eta zenbait garaitan, alfabetatuta ez egotearen 

fenomenoak emakumezkoen artean gizonezkoen artean baino presentzia urriagoa azaldu 

izana. Hala, Urola Kostan 1877an atzemandako gizon-emakume arteko aldea 

gizonezkoen aldekoa da, hau da, gizonezkoen artean ezalfabetatuen portzentaia 

emakumezkoenean baino zertxobait altuagoa da. Fenomeno hau berriro errepikatuko da, 

gizonezkoen aldeko tartea zertxobait gehiago areagotuz, 1910. urtean Urola Kostan eta 

Tolosaldean (1-2 puntu inguruko aldea); 1920ean, Bidasoan eta Urola Kostan (puntu 

baten ingurukoa); eta 1930ean, Donostialdean eta Urola Kostan (1-2 puntu aldekoa), 

berriro ere. 

 

Laburbilduz, populazio erroldetako datuen inguruan egin dugun azterketa 

honetatik hainbat ondorio azpimarratu nahi genuke. Batetik, herrialde mailako datu 

orokorrak kontuan hartuz, XX. mendearen hasieran irakurketan bakarrik oinarrituriko 

alfabetatze eredu tradizionala desagertaraztearekin batera, populazioaren alfabetatzean 
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izaera aldaketa eman zela ikusi dugu, irakurtzen eta idazten dakien populazioaren 

hedapena nabarmentzen hasiko baita, ezalfabetatua den populazioaren murrizketa, ere, 

gero eta nabarmenagoa izanik (1900. urteko erroldan, alfabetatu-osoen eta 

ezalfabetatuen prozesuak elkargurutzatuak ageri zaizkigu, %40-50 portzentai tartean 

kokaturik). Aipatutako joera berri hau nabarmen ageri da populazio osoari dagozkion 

datuetan eta, baita ere, neurri handi batean, gizonezko populazioari dagozkienetan. 

Emakumezkoen artean, ordea, ezalfabetatuen eta erdialfabetatuen presentzia 

gizonezkoen artean baino nabarmenagoa izan da epealdi osoan zehar. Oso nabarmena 

XIX. mendean zehar, eta gero eta eskasagoa XX.ean sartu ahala. Oro har, mende 

berriarekin batera, ezalfabetatuen presentziaren jeitsiera gizonezkoen parekoa izan dela 

ikusi dugu. Aldiz, alfabetatu-oso izatearen gertaera beranduago zabaldu da 

emakumezkoen artean. XIX. mendean, emakumezkoen tasak batazbesteko orokorretatik 

nahiz gizonezkoek lortu tasetatik nahiko behera egonik, XX. mendeko azken urteetan 

izango du garapen bizkorragoa, erdialfabetatzearen eredua gizonezkoen artean baino 

luzaroagoan mantendu izan baita emakumezkoen artean. Lehenengo momentuetatik 

hedatuagoa egon da erdialfabetatzearen fenomenoa emakumezkoen artean gizonezkoen 

artean baino, eta eredu tradizional honetatik alfabetatze-osoan oinarrituriko eredu 

modernorako jauzia zertxobait beranduago gertatu da, mende berrian ongi sartuta 

gaudela, alegia. 

 

Bestetik, herrialdeko datuak eskualdeka aztertu ondoren, eskualdeen araberako 

garapen-joera multzo hainbat ikusi dugu ezalfabetatua den populazioaren murrizketan. 

Zenbait eskualdetan, populazio ezalfabetatuaren murrizketa geldoa eta motelagoa izan 

da: Goierri eta Deba Behera, adibidez, ezalfabetatu portzentaiarik altuenetan ibili dira 

populazio osoari dagokionean, eta gizonezkoen populazioari dagokionean, batez ere, 

XIX. mendean nabarmena zena ondorengo hamarkadetan areagotuz. Bidasoak ere 

nahiko murrizte prozesu motela eraman zuen XIX. mendean, baina erritmo 

bizkorragoan sartu zen XX.ekoan, piskanaka, beheko portzentaietara murgilduz, bai 

gizonezkoen kasuan bai emakumezkoenean ere. 
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Bidasoarekin batera (Deba Garaia ere gizonezkoen kasuan) Donostialdea izan da, 

ia epealdi osoan zehar, populazio ezalfabetatu mailan beheko portzentaien inguruan ibili 

den eskualdea. Analfabetismoaren presentzia gutxitzeko lanetan bilakaera azkarren eta 

bortitzena eraman duen eskualdea izan da Donostialdea. 

 

Dena den, gizonezkoen artean eta emakumezkoen artean ezalfabetatuta egotearen 

fenomenoaren murrizketan eskualdeek izan duten jokabidea ez da batere homogeneoa 

izan. Hainbat eskualdetan sexuaren araberako joera bereizia nabarmena izan da eta, 

besteetan, aldiz, apenas ikusi dugun bereizketa azpimarratzekorik. 

 

Goierrialdeak, kasu guztietan, ezalfabetatuen kopuruak direla eta, tasarik 

altuenetakoa eduki badu ere, gizonezkoen kasuan Deba Behera nabarmendu da arrazoi 

berarengatik eta, emakumezkoenean, berriz, Deba Garaia izan da portzentaiarik 

altuenen artean ibili den eskualdea. Goierri eta Deba Garaia eskualdeen errealitateak 

merezi du azpimarratzerik. Izan ere, alfabetatu-osoen kopuruen bilakaeran zein 

ezalfabetatuen kopuruaren murrizketan emakumezko eta gizonezkoen populazioekiko 

eraman duten jokabidea bereizia izan baita. Bi eskualde hauetan, argi ikusi dugu 

gizonezko eta emakumezkoen artean modu bereiztuan eraman dela alfabetatu-osoen 

kopuruaren handitzea eta, era berean, populazio ezalfabetatuaren murrizketa. 

Gizonezkoen artean alfabetatu-oso bihurtze prozesua azkarragoa izan da. Bi 

populazioen arteko tartea nabarmen mantendu da erdialfabetatua dagoen populazioari 

dagokionean, eta emakumezkoen artean askoz ere motelago joan da ezalfabetatuta 

egotearen egoera murriztearen eta alfabetatu-oso bihurtzearen prozesua. Finean, Deba 

Garaia eta Goierrialdea genero mailako bereizketan oinarritutako alfabetatze eredua 

burutu izanagatik azpimarratu nahi ditugu. 

 

Halaber, populazio ezalfabetatuaren bilakaeran bi sexuen artean nolabaiteko 

distantzia atzeman arren, norabide arruntaren aurkako aldea izan dela ikusi dugu zenbait 
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kasutan, hots, zenbait eskualdetan eta zenbait garaitan, alfabetatuta ez egotearen 

fenomenoak emakumezkoen artean gizonezkoenean baino presentzia urriagoa azaldu 

du. Tolosaldea, Bidasoa edo Donostialdean puntualki ikusi dugu gertaera hau, Urola 

Kosta eskualdean, aldiz, azken hiru erroldetako datuak ikusiz, joera itxura hartu diogu. 

 

Bidasoa eta Donostialdea populazio ezalfabetatuaren murrizketa azkarraren 

adibide ditugu, erdialfabetatzearen ereduari eutsi baino, populazioaren alfabetatze-

osorantz azkarrago joko baita, analfabetismoaren presentzia urriagotuz, eta emakume-

gizon arteko desberdintasunak, ere, azkar desagertaraziz. Eskualde hauetan garatu izan 

dena populazio osoari zuzenduriko alfabetatzea da. 

 

Urola Kosta eskualdeaz, aldiz, joera itxuraz hitz egin dugu. Populazio 

ezalfabetatuari buruzko portzentaietan hasieratik goiko tasetan egonik, mende 

bukaerarako beheruntzko martxa hartua bazuen ere, XX. Mendeko lehen hogei urteetan 

populazio ezalfabetatuaren murrizketan geldialdi serioa biziko du, atzera pauso 

nabarmena emango gizonezko ezalfabetatuen murrizketan. Baita emakumezkoei 

dagozkien datuetan ere, 1900.ean %40an jarriko badu ere beheko jomuga, besteen 

konparazioan, portzentaia maila berarekin geratuko baita, goi tasen inguruan 

murgilduta. Azken hamarkadan hartuko du, berriro, beheruntzko joera nabarmena. 

 

 Bestalde, populazio ezalfabetatuaren bilakaeran ikusi dugun estankamenduak ez 

du alfabetatze prozesuan geldialdirik egon denik esan nahi. Aldiz, populazio 

alfabetatuaren izaera aldaketa ematen ari dela esan nahiko du. XX. mendearen hasieran 

populazioaren izaera aldaketa dagoenaren isla dugu, batik bat, eta funtsean, 

emakumezko populazioaren alfabetatzean emaniko aldaketa. Urola Kosta, emakumezko 

eta gizonezkoen arteko tarteak azkar eta garbi murriztu dituen eskualdea izanik, 

azpimarragarria dirudigu emakumezkoen alfabetatze prozesuak hartu duen 

esanahiagatik. Hasieratik, erdialfabetatze fenomenoaren esanahia oso pisuzkoa izan da 

eskualde honetan. XX. mendean ikusi dugun aldaketa kualitatiboa ez da izan, bat-
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batean, eskualde alfabetatu-oso nabarmena bihurtzearena, batez ere, epealdi osoan zehar 

berau izan baita erdialfabetatuen portzentaiarik altuenetakoa izan duen 

eskualdea.Aldaketa nabarmenena emakumezkoen populazioan emaniko aldaketa izan 

da, azken hiru errolden arabera, alfabetatu-osoen kopuruetan emakumezkoen tasak 

gizonezkoenen gainetik nagusituz eta, nolabait, beste gainontzeko eskualdeek eta datu 

orokorrek eramaniko joerak hankaz gora jarriz. 

 

 Urola Kosta eskualdean emakumezkoei eta gizonezkoei dagozkien kopuruetan 

azaldu diren diferentziak ez dira, egia esan, izugarrizkoak. Baina ikusi dugun aldaketak, 

zenbakitan urria izanik ere, esanahi kualitatiboa jarri du agerian, batik bat, joera jakin 

baten norabide aldaketaren berri ematen diguna: irakurketan oinarrituriko 

erdialfabetatzearen eredu tradizionaletik irakurketa eta idazketan oinarrituriko 

alfabetatze-osorako jauzia, XX mendean burutuko zena, eta emakumezkoen 

populazioaren alfabetatze prozesua zubi eta giltza izango zuena.  

 

4.- Gaztelerazko alfabetatzearen/analfabetismoaren arrazoiak. 

 Gaztelerazko alfabetatze prozesuak Euskal Herrian eta, bereziki, Gipuzkoan 

eraman zuen bilakaera -aurrerapenak eta atzerakadak-, ezin izango dugu bere 

osotasunean ulertu baldin eta erroldek eskainitako datuek marraztutakoan geratzen 

bagara, eta ez badugu arrakastaren, edo porrotaren, arrazoien ezagutzan sakontzen. 

Horretarako, ezinbestekoa dugu Hego Euskal Herriko, eta bereziki Gipuzkoako, eskola 

mapa zein izan zen ikustea eta honek herritarren artean izan zuen harrera ezagutzea. 

Halaber, garrantzitsua da ezagutzea gipuzkoar euskaldunen alfabetakuntzarako zein 

neurritaraino izan zen gaztelera oztopo, eta zein neurritan izan zen euskara herritarren 

gaztelerazko alfabetakuntzarako arazo.  

4.1.- Eskolaratzea Hego Euskal Herrian. 
Euskararen galera, eta ordezkatze prozesua, areagotzen lagundu izan duen 

gaztelerazko alfabetatze prozesuaren ezarpen arrakastatsuaren arrazoirik 

garrantzitsuenetarikoa Estatu espainiarrean eraiki eta ezarri den eskola sistema izan 
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dugu. Agerian utzi du Dávila-k, gazteleraz alfabetatuen kopuru handia eta 

euskalduntasun maila baxuaren arteko erlazio estua, ohartuz aldi berean: 

“El éxito del proceso de alfabetización en castellano de la población 
vascohablante, como lo demuestran las estadísticas, se logró, a pesar de las 
resistencias y defensas, por el ahínco impositivo de un modelo de escuela cuyo 
vehículo de comunicación era el castellano, pero también por la complacencia de 
tantas fuerzas sociales cuya conciencia de la pérdida de la propia lengua era 
escasa”37. 
 
Eskola izan dugu gazteleraren inposaketarako baliabide eraginkorra eta, 

alderantziz, eskolaratze prozesua -eskasa-, analfabetismorako arrazoirik 

esanguratsuenetakoa ere. Zentzu honetan, Hego Euskal Herriko lau herrialdeetan gure 

azterketa garaian eman eskolaratze prozesuaren ezaugarriak, zergatiak eta ondorioak 

ezagutzeko ezinbestekoa zaigun aipatu Dávilaren azterketa zorrotz eta sakonean, gisa 

honetan marraztuta ikus daiteke eskola mapa orokorra, eskola eskaintzaren ikuspegitik 

egina:  

“son apreciables las diferencias entre las dos provincias costeras y las dos 
interiores. En Guipúzcoa y Vizcaya, las escuelas públicas, luego llamadas 
nacionales, ocupan alrededor de un 40% del cómputo total de escuelas, 
mientras que en Álava y Navarra oscila entre el 60 y 70%. El 60% de las 
escuelas restantes para Guipúzcoa y Vizcaya pertenecerán a escuelas privadas 
en un 30-35% y escuelas municipales entre un25-30%. Por el contrario, en 
Álava es escasa la importancia de las escuelas privadas (15-20%) y las 
municipales (9-15%) y en Navarra progresivamente irán adquiriendo 
importancia las escuelas privadas siendo prácticamente irrelevante el número 
de escuelas municipales. Los alumnos por lo tanto tendrán que distribuirse entre 
esa diferente oferta escolar”38. 

 

Eskola publiko, pribatu eta munizipalek osatzen zuten Hego Euskal Herriko 

eskola mapa, eta testuinguru honen barruan ulertu behar ditugu Gipuzkoari buruzko 

eskolako datuak. Ildo honetatik, 1871-1880 epealdiaz aipatu Dávilaren lanean landu 

datu estatistikorik esanguratsuenen arabera, jada 1880. urteko eskola kopuruak Moyano 

Legeak aurreikusitakoa gainditu zuen, eskola pribatuen presentziagatik batez ere. 

                                                 
37 DÁVILA, P. (1995d), op.cit., 200. orr. 
38 DÁVILA, P. (1995d), op.cit., 129.orr. 
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Aipatu estatistikaren arabera ere, ikasle kopuruari dagokionez orain, Araban ikasleen 

matrikula %52koa dugu, %55ekoa Bizkaian, %48koa Gipuzkoan, eta %52koa 

Nafarroan. Goian aipatutakoari helduz, bestalde, azpimarratzekoa da Gipuzkoak zuen 

eskola pribatuen mapa, beste euskal herrialdeekiko bereizia zena. Izan ere, nesken %75 

eskola pribatuetan matrikulatua ageri zen, eta %25 eskola publikoetan. Aldiz, mutilen 

%57 publikoetan eta %43 pribatuetan. Oro har, Gipuzkoaz egin zaigun marrazkia 

honelakoa da:  

“...destaca la presencia de escuelas privadas sobre las públicas, así como una 
ligera evolución en la asistencia escolar, si bien no se puede hablar de una 
escolarización total y menos de una regularidad en la asistencia (...) Si bien esta 
asistencia irá incrementándose sobre todo debido a la presencia en este territorio 
de las escuelas privadas”39. 

 

Eskola eta ikasle kopuruen bilakaera estatistikoan, bestalde, hazkunde 

demografikoaz gain, beste bi faktorek eragin zuten eskolaren itxuran 1900. urtetik 

aurrera: eskolaratzea 6tik 12 urte bitartera zabaldu izanak (1901eko urriaren 26ko eta 

1909ko ekainaren 23ko Erret Dekretuen arabera), eta graduazio sistema eskolan 

sartzearekin emaniko berregituraketak. Eskolatze-urteen gehitzeak derrigorrez eragin 

zuen eskoletan matrikulatu ziren ikasleen kopuruan. Eskolen graduazioa zela eta, 

Bizkaian nolabaiteko eraginez ezarria ikusi dugun bezala, Gipuzkoan, aldiz, gutxiago 

atzeman zen, 2000 biztanletik goragoko herriak ugariagoak ziren heinean. Pixkanaka-

pixkanaka finkatuz joan zen, halere, errealitate normalizatu berria XX. mendearen 

bigarren hamarkadatik aurrera, batik bat, eta, orokorrean, zegoen eskola bereizitasuna 

eta administrazio ezberdinetatik luzaturiko atentzioa ikusiz, Hego Euskal Herrian eskola 

mapa egokia zela esan daiteke. 

 

4.2.- Eskola asistentzia Gipuzkoan.  
 

Eskola eskaintza nahiko osatua izanik ere, eskolarako asistentzia edo, beste modu 

                                                 
39 DAVILA, P. (1995d), op.cit., 200. orr. 
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batean esanda, eskola uztearen fenomenoa hartu behar dugu kontuan, ezinbestean, 

eskolaratzeak berak izan zezakeen eraginaren mugak ulertu ahal izateko. Eta langintza 

honetarako, oso iturri interesgarria eta erabilia dugu ikuskaritza txostenena, izan ere, 

Dávilak adierazi legez, eskola asistentzia bai juntek bai ikuskatzaileek aurrez aurre 

borrokatu zuten fenomenoa izan baitzen. Ikuskatzaileek behatu eskola errealitateari 

buruz arrunki, eta maiz, egiten zituzten goraipamenak beren espediente pertsonaletan, 

eta iraunkorki azaldu ere asistentziari buruzko datuak eta, ondorioz, kezkak, askotan. 

Oro har, egokitutako asistentzia nahiko pattaltzat hartua izan zen nekazal ingurunetan, 

batez ere. Matrikulatutakoen artean asistentzia negu partean 3/4koa bazen ere, udara 

iristean (uzta garaia izanik) 1/4ra jaisten zen (herri handiagoetan ez zen hain nabarmen 

atzematen beherakada).  

 

Egoera honen berri adierazgarria eskaini digu, adibidez, Juan Mª Eguren 

ikuskariak, 1860. urtean egin zuen txostenean. Bertan azaldu datuen arabera40, 

ikuskatutako eskola guztietatik gehiengo garbiaz eman zen asistentzia portzentaia %75-

100 bitartean (54ren bat eskoletan) eta %50-75 bitartean (48ren bat eskoletan) kokatzen 

zen; eskola kopuru askoz gutxiago (24) mugitu zen %25-50 asistentzia bitartean eta 

gutxi batzuk %0-25 bitarteko asistentzia portzentaietan. Zehazki: Urnieta (%22), Anoeta 

(%23), Bidania (%23), Aizarnazabal (%15), Zarautzeko bat (%5), eta Orendainekoa 

(%0). Kasu larrienak, bistan da, azken bi eskola hauenak ziren. Zarautzen  

ikuskatzaileak behatu bi eskoletako bati buruz adierazi zuenez, 66 haurretatik “No hay 4 

que asistan diariamente”. Beste adibide latzagoa, oraindik, Orendaingo eskolarena, non 

42 haurretatik “ordinariamente no concurre ninguno” adierazi zen. 

 

Ildo beretik, baina 26 urtetako denbora tarteaz, zera ikus dezakegu Luis Santa 

María y Gil ikuskatzaileak 1886an egin zuen txosteneko datuetan41: eskola gehiengoa 

                                                 
40 Valladolid-eko Unibertsitate Artxibategia, 1514 Leg. Portzentai orokorrak ateratzeko garaian 

-6/+10 bitarteko haurrak hartu ditugu kontuan, ez dugu aintzat hartu eskola publiko/pribatu bereizketa, 
eta udara/negua arteko asistentzia bereizketa egin denean batezbestekoa ateratzera jo dugu.. 

41 Valladolid-eko Unibertsitate Artxibategia, 1298.Leg. 
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%50-75 bitarteko asistentzia portzentaien tartean mugitu zen. Eskola kopuru honen 

erdia baino gutxiago %75-100 portzentai tartean, oso eskola gutxi %25-50 

portzentaietan, eta ez zen %0-25 tarteko portzentaietaz erreferentziarik eman. Azken 

datu hauek aurreko datuekin konparatzen baditugu, eskoletan asistentzia maila 

homogeneoagoa eginez zioala, eta, oro har, herrialdea %50-75ko asistentzia-portzentai 

tartean kokatuz joan zela ondoriozta dezakegu. 

 

Denbora tarte bertsua hartuz, halaber, probintzia mailan eskola asistentzian 

izaniko joera orokorrak ezagutzeko interesgarria da 1914. urtean, udalek igorritako datu 

arautu eta zehatzetatik abiatuz, Gipuzkoako Diputazioak egin eskola estatistikako 

datuak42 jasotzea (nahiz informazio iturri hau aurrekoekiko desberdina izan)43. Izan ere, 

nekazal ingurunetan eman analfabetismo tasa altuak zirela eta, Gipuzkoako Diputazio 

Probintzialak nekazal eskolen eraikuntzarako proiektu bat eraman zuen aurrera 

mendearen hasieran, aipatu hutsune edo akatsa zuzendu nahian. Hala, 1913ko 

abenduaren 11ean Constantino Aginaga44 diputatuak, nekazal inguruneetan bizi zen 

egoera aztertu ondoren, zirkularra igorri zion Diputazio Probintzialari bertan egoeraren 

berri emanez eta, propio, Nekazal Eskolen (“Escuelas Rurales”) sortze eta 

eraikuntzarako proiektua zehaztuz. Dena delako ikuspegitik aztertuta ere (dela 

heziketatik, moraletik edo kulturatik), larritasunik handienena eta, ondorioz, aparteko 

garrantzia zuen arazoetako bat izatera iritsi baitzen, lehenbailehen konpondu behar zena. 

Oinarrizko irakaskuntzak Gipuzkoan bizi zuen egoera penagarri eta kezkagarriaz 

ziharduen, zeren eta:  

“de los ochenta municipios a que se extiende su administración y acción tutelar, 
son contadísimos aquellos en que baja de un 40% el número de los electores 
analfabetos (...) de cada cien guipuzcoanos mayores de 25 años a quienes la ley 
otorga capacidad ciudadana bastante para hacer uso del derecho a sufragio, más 

                                                 
42 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra, (Tolosa), JD.ITF 1455. Exp. 1964 (1), 1964 (2). 
43 Ikuskatzaile txostenak eskolaz eskola eginak diren bezala, oraingo estatistika hau herriz herri 

egina dago. 
44 Gipuzkoako Diputazioaren Aktak. “Extracto de la sesión ordinaria celebrada por la misma el 

día 11 y 12 de diciembre de 1913" 
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de las dos terceras partes no saben leer y por tanto ignoran los nombres impresos 
en la candidatura que se disponen a depositar”45. 

 

Analfabetismo egoera larria baldintzatzen zuten arrazoien artean, halaber, aipatu 

zituen Aginaga diputatuak gurasoen berekoikeria, lehenik, oinarrizko irakaskuntza 

derrigorrezkoa izan arren, ez baitzitzaien gurasoei batere inporta beren seme-alabak ez 

eskolaratzea, horren ordez baserriko lanetan baziharduten behintzat. Ikus: 

“la erronea y arraigada creencia de que el casero o labrador para nada necesitaba 
instruirse o poseer la instrucción primaria o elemental, ya que su misión habría 
de reducirse a cuidar ganado y labrar la tierra incomunicado o poco menos con 
sus semejantes, y que para tales labores les era inútil y superfluo `tener 
escuela´”46.  
 

 Beste arrazoien artean egon baziren ere autoritate, korporazio eta gizarte eragin 

nabarmendun pertsonen utzikeria eta eskolak kokatuak zeudeneko distantzia edo 

urruntasuna (asistentzia eskasten zuena), askotan haurrei eskolara joatea ezinezkoa 

suertatzen zitzaielarik. Guzti honen ondorio zuzena aipatu analfabetismo maila altua 

zen: 

 “ya que con la distribución, escasez y condiciones de las actuales 
escuelas, representa una verdadera abnegación y entraña un notorio sacrificio 
para los niños de seis, siete, ocho y aun más años transitar durante el invierno 
dos, tres o mas kilómetros a través de caminos carretiles impracticables, para 
dirigirse por la mañana a la escuela del pueblo, regresar al mediodia, volver 
despues de comer y tornar de nuevo al oscurecer. La inmediata consecuencia de 
todo esto es que en invierno los niños no acudan, y en verano se abstengan”47.  
 

 Arazo hauek konpondu ahal izateko biderik egokien eta eraginkorrenetakoa 

izango zelakoan, beraz, probintziako nekazal ingurune desberdinetan eskolak ezarri eta 

zabaltzea proposatu zuen, gune hauetan ageri baitzen nabarmenkiago arazoa. Izan ere: 

“...antes que las exposiciones y los concursos de varia índole, y antes que la 
mejora de la ganadería y el fomento de la agricultura, está la educación de esas 
masas analfabetas a las cuales no sabía si llamar ganado humano, porque 

                                                 
45 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra JD ITF 1455. Exp. 1964 (1): “A la Excma. Diputación 

Provincial de Guipuzcoa”, 1.go orr. 
46 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra JD ITF 1455. Exp. 1964 (1), op. cit., 2.orr. 
47 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra JD ITF 1455. Exp. 1964 (1), op. cit., 2.orr. 
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carecían del pan de la instrucción”48. 
 

Hala, auzo eta Elizateetako haurrengana eskolak hurbilduz ekiditu ahal izango 

zen eskolara maiztasunez joatearekiko umeek zuten erresistentzia. Eskola bakoitzean 

30/40 haur bildu ahal izango ziratekeen baldintza pedagogiko eta higieniko egokietan, 

lasai egoteko moduan, gela zabal, argi, aireztatu eta argiekin, eguraldiak zekarzkeen 

gorabeherengandik babesteko leku aproposekin, haurren janaria, arropak, zapatak etab. 

lehortzeko sukaldearekin, etab.: 

“...y simultaneando la inauguración de cada escuela rural con varias conferencias 
en las que se inculcase a los labradores la conveniencia e imprescindible 
necesidad legal y moral en que se encuentran de proporcionar a sus hijos la 
instrucción primaria”. 

 

 Horrela, diputatuaren ustez, gurasoengan haurrak instruitzearen beharra eta 

haurrengan eskolara joateko gogoa suspertzea lor zitekeen. Guzti hau, noski, beste 

zenbait ekintza osagarrirekin batera, hala nola sariak, Aurrezki Kutxako Libretak 

ezartzea, etab.  

 

Asmoa aurrera eramateko biderik aproposena uztailaren 24ko Erret Dekretuak 

ezarritakoa zela kontsideratuz, Aginaga Diputatuak aipatu eskolen eraikuntzari buruzko 

proiektua aurkeztu zion Diputazioari, kontuan hartua eta Fomento Batzordera igorria 

izan zena. Ondorengo puntu hauetan laburtuko litzateke Aginaga Diputatuaren 

proposamena: 

“1º. Con el fin de procurar, fomentar y difundir la instrucción primaria de la 
provincia y especialmente la de su zona rural, la Diputación de Guipúzcoa 
procederá, desde el próximo año, a construir seis edificios como minimum por 
año, con destino a escuelas rurales, emplazadas en los puntos más indicados de 
sus barrios o anteiglesias, para que los niños de estos comprendidos en edad 
escolar reciban en ellos la instrucción primaria.. 
2º....habrán de contener entre sus locales o dependencias: un gran vestíbulo, 
pórtico o portalon donde se cobijen los nuños y puedan jugar cuando las lluvias o 
inclemencia del tiempo impidan hacerlo fuera, cocina para calentar y preparar los 

                                                 
48 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra JD ITF 1455. Exp. 1964 (1), op.cit., 3.orr. 
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alimentos y secar el calzado y la ropa, y un terreno cultivable adyacente donde 
los niños se instruyan practicamente acerca de siembras, plantaciones, podas, 
ingertos y demás conocimientos prácticos aplicables o útiles para los 
agricultores: 
3º. Una Comisión especial, asesorada y auxiliada si lo estimase oportuno, de los 
técnicos de esta, procederá sin pérdida de tiempo a la elección y designación de 
los puntos o parajes, confección de planos y presupuestos, contrata y 
construcción de edificios y cuanto exija la realización de este acuerdo, 
poniéndose para ello en comunicación con los respectivos ayuntamientos a fin de 
recabar de ellos los mayores auxilios posibles en terrenos, materiales o 
prestación personal, y procurando que esos edificios se emplacen y establezcan 
preferentemente en aquellos pueblos en que aparezca ser mayor el número de 
analfabetos o la distancia de los barrios en cuestión a las escuelas del casco: 
4º. La misma Comisión, y caso necesario la Diputación gestionará llegado el 
oportuno momento, de acuerdo con los respectivos Ayuntamientos, la creación 
de escuelas en los edificios construidos, mediante el nombramiento y dotación de 
maestros y cuanto al Estado corresponda consignar a esos fines”49. 

 

 Behin zirkularra irakurria izan ondoren, eta Aginagaren proposamenari buruzko 

diktamenarik egin baino lehen, Diputazioak oinarrizko irakaskuntzak Gipuzkoan zuen 

egoera zehatz-mehatz ezagutu nahi izan zuen, eta analisi zorrotza eta zabala egitea 

eskatu zion Fomento Batzordeari. Horretarako udaletxe guztietara galdetegi zehatza 

igorri zen50. Behin udaletxe guztietako datuak jaso ondoren, eskola estatistika bat osatu 

zuen Diputazioak. Orokorrean, eskola-asistentziari dagokionez, 1914.eko eskola 

estatistika honetatik atera protzentaiek lehenago aipatu ditugun ikuskatzaileen 

txostenetan azaldutako joera azpimarratu dute: probintziako herri gehienetan 

batezbesteko asistentzia %50-75 portzentaia tartean kokatzen zen. Eskualdez eskualde, 

halaber, segidan doazen ondorio hauek atera ditugu eskola estatistika horretatik: 

 

Bidasoaldean, Hondarribik asistentzia altua (%78) duen aldi berean, Irunek, 

                                                 
49 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra JD ITF 1455. Exp. 1964 (1), op.cit., 4 -5.orr. 
50 Gipuzkoako Batzorde Probintzialak 1913/XII/22ko dataz zirkularra (11.zb.) bidali zien 

udaletxeei,berarekin bat zioan estadilloa bete zezaten eskatuz, eta Urtarrilaren 15a baino lehen beteta 
buelta zezatela aginduz. Aipatu galdetegian ondorengo datuak eskatu ziren: Analfabeto kopurua (sei 
urtetik beherako populazioa kontuan hartu gabe), eskola populazioa (kaskoan, hauzoetan), martxan 
zeuden eskolak (kaskoan, nekazal guneetan), batezbesteko eskola asistentzia, udalaren ustez 
analfabetismorako egon zitezkeen arrazoiak. 
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nahiz eta eskola kopuru handia izan (14 guztira), asistentzia protzentaia baxua (%38) 

azaldu du. 

 

Donostialdean, Pasaia da eskola asistentzia handiena azaldu duena (%90), 

(mutikoentzat 3 eskola, neskatoentzako 3 eskola eta haurtxoentzako beste 3 izanik). 

Asistentzia-portzentaia altua azaldu dute ere Urnietak (%76), Hernanik (%76) eta 

Usurbilek (%87). Errenteri, Oiartzun, Altza, Astigarraga eta Andoainek %40-60 

inguruan kokatu dute euren asistentzia, nahiz eta azken bien kasuan, adibidez, nekazal 

guneetan eskolak izan. Asistentzia baxuena Lezok izan du %35eko portzentaiarekin. 

 

Tolosaldeari dagokionez, nahikoa aniztasun ageri da bertako herrietan azaldu 

asistentzia dela eta: Adunak %15 eta Asteasuk %31ko asistentzia ageri duten bitartean, 

Berrobik, Belauntzak, Ibarrak, Tolosak eta Alegik %70 eta %85 bitarteko asistentzia 

dute (Tolosak eskola kopuru handia du: mutikoentzat 7, neskatoentzat 7, haurtxoentzat 

2 eta 3 eskola misto hirigunean, eta 2 eskola misto nekazal gunean). Beste gainontzeko 

herriek %40-60 batezbesteko asistentzia azaldu dute. Hauen artean: Billabona, Anoeta, 

Berastegi, Leaburu, Gaztelu, Orexa, Albiztur, Lizartza, Goiatz, Abaltzisketa eta 

Amezketa (hauetako herri gehienek badute izan mutikoentzat zein neskatoentzat eskola 

bana, eta baita batzuk eskola misto bat ere. Billabonak, Leaburuk, Tolosak, Albizturrek 

eta Amezketak dute soilik eskolaren bat bertako nekazal gunean). Portzentaia hauen 

azpitik, bestalde, %20-40 bitartean dute Larraul eta Alkiza bezalako herriek beren 

asistentzia maila. 

 

Goierrialdeari dagokionez, hainbat herrik nahiko asistentzia tasa altua (%70-90 

bitartekoak) du. Hauen artean: Zumarraga, Legazpi, Ataun, Legorreta, Altzaga, 

Itsasondo, Ordizia, Beasain, Lazkao eta Ormaiztegi (herri guzti hauek badituzte beraien 

hiriguneetan bi eskola gutxienez, Ordiziaren kasuan 7). Zonalde honetan baditugu, 

halere, asistentzia nabarmenki baxuago duten herriak, Olaberria (%38) eta Idiazabal 

(%32) kasu eta, baita, %40-60 bitartean kokatu portzentai tasa duten herriak, ere: 
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Zerain, Segura, Zegama, Gaintza, Gabiri, Mutilo, Astigarreta edota Itsaso. Eskualde 

honetako herrien artean esan, Ataun, Ordizi, Beasain eta Mutilok bakarrik dutela 

eskolarik bertako nekazal gunean. 

 

Urola Kosta eskualdean, oso muturreko asistentzia tasekin egin dugu topo. Oriok 

(%90), Zumaiak (%73), Azkoitik (%81) eta Beizamak (%73) oso asistentzia portzentai 

altuak azaldu dituzten aldi berean, oso asistentzia baxuko herriak ere antzeman dira: 

Aiak azaldu %11ko asistentziarekin batera ditugu %20-40 bitartean kokaturiko 

portzentaia dutenak hots, Zarautz, Aizarnazabal edota Errezil. Erdiaren inguruko 

asistentzia (%50-60) dutenen artean aurkitzen dira, bestalde, Getaria, Zestoa edota 

Azpeitia. Herri hauetatik guztietatik nekazal guneetan eskolaren bat duten herriak 

Getaria, Zumaia, Zestoa, Azpeiti, Azkoiti eta Beizama ditugu soilik. 

 

Deba Beheran, asistentzia maila handia (%70-80 bitartekoa) azaldu duten herriak 

Mutriku eta Eibar dira. Deba, Elgoibar eta Soraluzen populazioaren erdia, gutxi gora-

behera, da eskolara maiz doana. Eibar da nekazal gunean eskolarik ez duen herri 

bakarra baina, oro har, beste eskualdeekiko konparazioan, hemengo herriek nahiko 

eskola dutela esan daiteke. 

 

Deba Garaiari dagokionez, Elgetak eta Oñatik dute asistentzia portzentaia altua 

(%70). Beste herriek, aldiz, %30-60 bitartean kokatu asistentzia tasa ageri dute. Hauen 

artean ditugu: Antzuola, Arrasate, Aretxabaleta eta Eskoriatza. Eskola gehien duen 

herria, bestalde, Oñati da (3 mutikoentzat, 2 neskatoentzat, 1 haurtxoentzat, eskola 

misto bat hirigunean, eta mutikoentzako 1 eta 9 misto nekazal gunean). Aldiz, 

Arrasatek, Oñatik baino biztanle gehiago izan arren, honek baino eskola gutxiago du. 

Beste herrien artean, Elgetak soilik du eskola nekazal gunean. 

 

Oro har, ezin esan dezakegu eskola asistentziari dagokionez, eskualdeen 

araberako joerak markaturik daudenik. Guztietan, herrien arabera, asistentzia altuko 
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eskolak topa daitezkeen era berean, aurki daitezke asistentzia erabat eskasa zutenak. 

Zentzu honetan, daturik esanguratsuena lehenago aipatu dugun batazbestekoarena dugu, 

hots, herrialderako atera dugun, %50-75eko asistentzia-portzentaiarena. 

 

Probintziako herrietan ez ezik, asistentzia falta edo eskola uztearen arazoa 

kezkagarria izan zen Donostia hiriburuan ere, non, Davilaren51 azterketak ongi azaldu 

duenez, nabarmena baitzen (baita ikuskatzailearentzat ere) eskola orduetan kaleetan 

ikusi ahal zen ume multzoa. Arrunki topa daitezke, Moyano legeak agindu legez, beren 

haurrak eskolara bidaltzeko zuten betebeharra gurasoei gogorarazi ziezaien 

udaltzaingoari, behin eta berriz, igorri idatziak. Izan ere, udaltzaingoa zen, eskola-

asistentzia zela eta, oinarrizko instrukzioa haurrengana irits zedin Moyano legeak 

agindutakoa betearaztearen ardura zuena, baita haur alper, lapur eta eskaleak, “seres 

degradados y en los primeros pasos del camnio del crimen”, kaleetan zehar ibiltzea 

eragoztekoarena ere. Diputazioak izan bazuen egoera honen berri: 

“Al observar en esta localidad, el lamentable estado de niños de ocho, diez y más 
años que sin principio alguno de educación vagan en el más deporable abandono 
entregado al estímulo de la ociosidad y de los vicios, síntoma deplorable en 
verdad que anuncia la descomposición y el desorden de que se ve amenazada la 
sociedad doméstica”52. 

 

Zentzu honetan, eskoletara normalki ez joatearen arrazoiak zirelakoak izanda ere, 

“indiferencia con que miran la instrucción”, “necesidad de las madres de escasa 

posición material para utilizar a estos en el cuidado de la casa y entretenimiento de 

niños pequeños”, “distancia entre la escuela y el domicilio”, etab., maila desberdinetako 

konponbide posibleak izan ziren proposatu zirenak: sehaska etxeak eta kantinak sortu, 

sariak eskaini edota, besteren artean, eskolatze garaia 15 urte arte zabaltzearen 

eskabidea -Gasteiz eta Bilboko udalekin bat, Donostiakoak Instrukzio Publikoko 

Ministeritzari luzatu ziona-: 

                                                 
51 DÁVILA, P. (1995d),op.cit., 98. orr. eta ondorengoak. 
52 DÁVILAk zitatua, in DAVILA, P. (1995d), op.cit.  
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“El niño de familia pobre que sale de una escuela a los trece años no se halla 
aún, por regla general, en disposición de colocarse ni siquiera de emprender 
todavía el aprendizaje de un oficio, y como consecuencia de ello, se ve expuesto 
a todas las malas solicitaciones de la excesiva libertad y de la constante 
permanencia en la calle con otros mozalbetes. Las escuelas de Artes y Oficios y 
aún las mismas clases de adultos funcionan de noche, y por este motivo, no es 
parte a evitar los inconvenientes que se acaba de señalar”53. 

 

4.3.- Gaztelerazko analfabetismorako arrazoiak. 
 

 Alfabetatze mailen igoerarako baldintza garrantzitsua kontsideratu izan da -

industrializazio prozesuarekin batera-, XX. mendearen hasieran indartu zen eskola-

politika. Orain arte ikusitakoaren ildotik, halaber baina, XIX-XX mende bitartean 

ezaguturiko analfabetismo tasa handiak, Gipuzkoako nekazal zonaldeetan zehazki 

egokituriko analfabetismo tasak, eskola politika eskasarekin eta eskola uzte 

fenomenoarekin zerikusi nabarmena izan zuela ondorioztatu behar dugu. 

 

 Nolanahi ere, gure asmoa izan bada analfabetismo egoera honen zergatiak 

zehatzago ezagutzea eta, zentzu honetan, probintzia mailako agintariengandik jada jaso 

eta adieraziak ditugun arrazoiak gogoan izanik, interesgarri iruditu zaigu, bidenabar, 

Diputazioak luzatu galderari (“causas a que el analfabetismo obedezca, a juicio del 

Ayuntamiento”) udalek emaniko erantzunak hemen jasotzea (1914. urteko aipatu 

inkesta54 egin ahal izateko erabili zirenak), herritarren benetako egoera hurbilago eta 

zuzenago ezagutzeko aukera ematen digutelako eta, aldi berean, herrialde osoari 

buruzko ikuspegi zabala eskaintzen digutelako. 

 

Hala, Zizurkilgo udalaren erantzunean nahiko ongi laburbilduta ikusi ditugu 

beste hainbat herritan adierazitako inpresio edo usteak: 

                                                 
53 Donostiako Udal Artxibategia, Sección B, Negociado 10, Serie Vb, Libro 4, Exp. 4. (Dávilak 

zitatua). 
54 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra, JD ITF 1455 exp. 1964 (1) eta 1964 (2): “Escuelas 

rurales”. 



144 Ana Eizagirre Sagardia 

 

“A juicio de este Ayuntamiento el analfabetismo que se observa obedece a la 
irregular asistencia d los niños de ambos sexos a las escuelas, y a que dado el 
carácter eminéntemente agrícola de la localidad, los conocimientos poco 
cimentados que adquieren en la escuela, desaparecen al poco tiempo, por falta de 
ejercicio o abandono para conservarlos y refrescarlos, aun cuando hoy con el 
funcionamiento de las clases nocturnas de adultos se repara algún (ulertezina) 
deficiencia; pero sin embargo, como la casi totalidad del pueblo se compone de 
caseríos, dispersos y muchos de éstos a gran distancia del casco, no concurren a 
dichas clases el número que fuera de desear. Muchos padres se limitan a que sus 
hijos aprendan el catecismo o la doctrina cristiana para recibir la primera 
comunión, y conseguido esto, que lo consideran como lo sumo de sus 
obligaciones, los dedican por entero a los trabajos del caserio, o los mandan a 
servir de (irakurtezina), desatendiendo por completo todo cuidado referente a la 
instrucción”. 

 

Arazoa nekazal inguruneetan kokatu zen, batez ere, bai gehiengoa baserritarra 

zen tokietan baita zonalde industrialagoetan. Analfabetismoaren presentzia 

nabarmenago antzeman zuten, oro har, baserritarren artean. Kaletarren artean, berriz, 

helduen eta nagusiengan nabaritu zuten, batik bat: 

“El analfabetismo estriba, más que en la irregularidad de la asistencia escolar (lo 
cual no es obstáculo para que todos los jóvenes sepan leer y escribir al abandonar 
la escuela) en la indiferencia, engendradora del olvido, conque al pasar de la 
edad escolar mira la enseñanza particularmente la gente agrícola, de la que se 
compone la inmensa mayoría del vecindario. Así se explica que en la calle sean 
raros lo analfabetos, y que estos en su casi totalidad sean mayores de treinta 
años. Contribuyen a combatir el analfabetismo una escuela dominical de que 
vienen encargadas personas piadosas y otra escuela rural y no oficial en el 
distante barrio de Usuaran” (Segura). 

 

Antzekoa adierazi zuen Eibarko udalak: “El analfabetismo en esta villa la 

componen casi exclusivamente personas procedentes de la zona rural o bien que 

pertenecen a la anterior generación y es debido a la deficiencia que ha habido en la 

instrucción en tiempos anteriores y aún subsiste en la zona rural”. 

 

Baserritarren artean atzeman zen analfabetismoaren presentzia esplikatzeko, 

bestalde, arrazoi desberdinetara jo zen kasu bakoitzean. Batzuk, eskolara joateko edota 

asistentzia nahikoa bermatzeko leudekeen arazoen artean, baserritarren izaera itxia 
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azpimarratu zuten “retraimiento de la gente rural” (Hernani), beste batzuk gurasoen 

ezjakintasuna eta utzikeria “desconocimiento y la no apreciación el de la instrucción” 

(Anoeta), edota “La ignorancia de los padres que ven con indiferencia la educación e 

instrucción de sus hijos por cuanto ellos carecen” (Beasain). 

  

 Beste erantzun batzuetan, nabarmenago adierazi zen baserrien sakabanaketa 

handia, eskolekiko zegoen distantzia handia, bertara maiz joatea zailduko zuena ( are 

gehiago eguraldi txarreko urtaroetan): “Una de las causas a que el analfabetismo 

obedece en este pueblo es el hallarse muy diseminados los caseríos y no existe más que 

una escuela; y otra no menor el descuido de los padres por dedicar la mayoría de ellos a 

sus niños en las ocupaciones de labranza sin preocuparse para nada de su instrucción” 

(Aizarnazabal); edo, “estos no mandan a las escuelas a sus hijos hasta los 8 años, por 

falta de vías de comunicación, y desde los 8 años hasta la edad de 10, necesitan para 

aprender a leer y la doctrina cristiana, una vez comulgado no envían a sus hijos a las 

escuelas” (Itsaso).  

 

 Uzta garaian, eta ahal zen guztietan, baserriko lanetarako erabiltzen zituzten 

gurasoek haurrak. Emakumezkoa lantegietan sartzeak ere eragin zuen, zenbaitetan, 

haurren eskolarako joeretan : “Que muchas madres trabajan en las fábricas y sus hijos 

dejan en casa al cuidado de las criaturas pequeñas” (Zumaia). Kasu gehienetan, 

lehenengo jaunartzea egin ahal izateko behar ziren ikasketak bukatu ondoren, eskola 

utzi eta haurrak lanean jartzeko joera adierazi zen. Zenbait udalek, halaber, eskoletarako 

jarritako lokalak eskasak (egoera kaskarrean) izatea, irakaslego hutsuneak betetzeko 

asko itxaron behar izatea, irakaslea txarra edo ardura gutxikoa izatea, etab. adierazi 

zituzten eskolaratze ezegokiaren eta, ondorioz, analfabetismoaren arrazoi gisa: “Por 

abandono de asistencia a la Escuela y del propio Maestro que tienen poco celo en 

enseñar” (Altzaga). Beste batzuk, aldiz, garbi ikusi zuten analfabetismoaren arrazoia 

inmigrazioan: “A que muchas familias procedentes de otras provincias hayan venido a 

residir a esta villa, principalmente al barrio de (irakurtezina) en busca de trabajo, sin que 
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sepan los principios más rudimentarios” (Pasaia), edo “...relativamente son mucho más 

los analfabetos entre procedentes de otros pueblos que entre los naturales de esta villa” 

(Legazpia). 

 

Deigarria egin zaigu, Gipuzkoan irakurtzen bakarrik zekitenen datu estatistikoen 

esanahia ikusi ondoren, bi udalen erantzunetan adierazitakoa, egun “itzulerako 

analfabetismo” gisa ulertzen dugunaren berri emanez. Batetik: “A que desde que salen 

de la Escuela no se ocupan más de lectura ni de escritura, dejando olvidar lo que han 

aprendido. Muchos de los considerados analfabetos saben leer aunque incorrectamente” 

(Andoain). 

 

Eta Gipuzkoan emakumezkoak izan zuen irakurketarako formazioa, zaletasuna 

eta praktika sozial publikoa agerian jartzen zuen adierazpena, aurrez aipatu erroldetan 

ikusi dugun joera indartzen duena: 

“Aunque en general aprenden todos los niños a leer y escribir para la edad de 12 
años, desde esta edad, por dedicarse al trabajo de la labranza, se les olvida 
completamente a leer y escribir por su abandono. Observándose las mujeres, que 
no se les olvida como a los hombres por la costumbre que tienen ellas de leer los 
libros religiosos sobre todo durante el acto de oir misa” (Abaltzisketa). 
 

Nahiz gisa honetako adierazpena udal batek bakarrik egina aurkitu, Gipuzkoan 

emakumezkoen artean eman zen irakurketarako joeraren, eta errealitate zabalagoaren, 

adibide esanguratsua dela pentsatzen dugu. Egutegien inguruan egin dugun azterketan 

ere ideia hau indartu egingo da. 

 

Era berean, udal bakar batek egin adierazpena izan arren, oso garrantzitsua eta 

aintzat hartzeko inpresioa dela uste dugu Asteasuko udalak emandako erantzuna: “Por 

dedicarles a los niños a las labores de labranza o cuidado del ganado y algunos por 

timidez a presentarse ante Maestros que ignoran la lengua bascongada”. Ikasleek senti 

zezaketena lotsa zenentz esatea zaila suertatzen bazaigu ere, eskola errealitate garbia 

adierazten da hemen, gure ustez, hots: euskaraz ez dakien irakaslea eta gazteleraz ez 
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dakien (edo ezer gutxi dakien) ikaslearen arteko “komunikazio” erlazioa, unez-une 

egoera pertsonal eta sozial ezberdinen arabera konponduko den tentsioz beteriko 

erlazioa eta, dudarik gabe, eskolaratze prozesua baldintzatuko duena (eskola-asistentzia 

eta bertan eman irakurketa eta idazketaren irakaskuntza-ikaskuntza). 

 

Bestalde, badira udalek emaniko erantzun hauetan analfabetismoaren gorakada 

geldiarazteko hartutako zenbait bideren eraginkortasuna ere azpimarratu zutenak: zela 

soldaduskan zerbitzu murrizketa lortu ahal izateko aukera, zirela haurren lana  

erregulatzeko ezarri xedapenak: “...y se cree con razón que dentro de poco disminuirá el 

número de analfabetos, y en parte porque los reclutas que no saben leer y escribir, no 

pueden gozar de beneficio de reducción del servicio en filas, aun pagando la cuota, y es 

uno de los motivos para que concurran a las escuelas. En la parte del casco irá 

disminuyendo el número de analfabetos, por las disposiciones vigentes que obligan a los 

niños menores de 14 años a que trabajen solamente medio día en las fábricas y talleres, 

dedicando el otro medio a la enseñanza” (Bergara). Edota, helduentzat sorturiko gaueko 

eskolak: “Es muy concurrida la clase de adultos desde los 13 años en adelante” (Gabiri).  

 

 Oinarrizko irakaskuntzaren bultzatzeak zein helduentzako eskolen antolaketa eta 

urtez-urteko bilakaerak ekarri zuen, oro har, irakaskuntzaren balioarekiko kontzientzia 

hartzearekin batera, gaztelerazko alfabetatze prozesuaren hedatzea eta indartzea, XX. 

mendean batik bat. 

 

  

5.- Gaztelerazko analfabetismoa eta euskalduntasuna. 

 

Gaztelerazko alfabetatze prozesuak indarra hartu zuen aldi berean, nabarmen 

ikusi da euskararen erabilerak atzera pausua eman zuela gizarte mailan. 

“Así pues, cuanto más aumentan los porcentajes de habitantes alfabetizados en 
castellano, mayor es el grado de desvasquización de la población. La resistencia 
a la penetración del castellano, siendo tardía, no podrá luchar ya en esa época 
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contra una situación irreversible por la cual la escuela se convierte en el mejor 
medio de propagar el castellano reservando a la iglesia y a otros usos populares, 
además de la familia, la conservación del Euskera”55. 
 

 Populazio erroldetatik Dávilak atera dituen ondorioetan, erabateko erlazioa 

ikusten da gaztelerazko alfabetatzearen garapena eta euskararen galeraren artean. 

Badirudi eskolaren bitartez, batik bat, ezarri zen gaztelerazko alfabetatzeak berarekin 

ekarri zuela euskararen ezagutza eta erabileraren gutxiagotzea herritarren artean. Nahiz 

eta zenbait aztertzailerentzat, halere, euskararen erabilera ez zen gaztelerazko 

alfabetatzearen hedapen eskasagorako nahikoa arrazoi izan  

“Tampoco puede alegarse la persistencia del dialecto catalan para explicar la 
menor difusión relativa de las primeras letras; pues no ya dialecto, sino lengua 
verdadera y de caracteres especialísimos, se habla en las Provincias 
Vascongadas; y sin embargo, es en ellas mayor que en Cataluña la proporción de 
los que saben leer el castellano”56 

 

 Gure ustez, pentsatzekoa da eskola testuinguruan gazteleraz landu irakurketan eta 

idazketan aurrera egiteko erraztasuna eta abantaila emango ziola herritarrari euskara ez 

jakiteak edo ez erabiltzeak, eta euskaldun izatea -euskararen ezagutza eta erabilera 

nahikoa eta erabatekoa izatea, alegia-, aldiz, oztopo suerta zekiokeela eskolan irakurtzen 

eta idazten ikasteko garaian. 

 

 Testuinguru honetan (garrantzitsua da eskola testuinguruan kokaturiko 

alfabetatze prozesuaz ari garela azpimarratzea), euskara nolabaiteko oztopo izan dela 

pentsatzen dugu. Ikaskuntza prozesua eragozteko adinako oztopo agian ez. Baina, goian 

aipatu 1914. urteko estatistikan Asteasuko udalak eman erantzunean erreparatzen 

badugu, hizkuntz egoera (haurra euskalduna izan eta irakasleak euskaraz jakin ez) 

eskolatze prozesua bera eta eskola asistentzia baldintzatu zuen faktoreetako bat izan 

zela kontsidera genezake eta, zentzu honetan, gaztelerazko alfabetatzearen eragozle eta 

                                                 
55 DÁVILA, P. (1995d). op.cit., 195.orr. 
56 OLORIZ, F. (1900), op.cit., 264.orr. 
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analfabetismorako baldintza izan zela, neurri batean bederen. Era berean, zenbait 

herritarrek -erresistentzia ekintza gisa-,57 alfabetatuak izateari uko egin ziezaioketenaren 

posibilitatea ez dugu baztertu behar.  

 

 Halaber, euskalduntasuna eragozle baino, zenbaitzurentzat, oztopatzaile eta 

faktore moteltzailea izan zenaren ustea nahiko ongi argitua eta babestua geratu da, gure 

ustez, eskoletan gaztelera sartu nahian ikuskatzaileek, behin eta berriz, burutu izan 

zituzten eginahaletan, berauek aurkeztu txostenetan ongi beha daitezkeen eginahaletan, 

alegia. Ildo honetatik, Juan Mª Eguren ikuskatzaileak 1860. urtean egin txostena eta 

Luis Santa Mª y Gil-ek 1886.ean idatzitakoa aztertu ditugu, eta euskarak eskolan zuen 

presentzia nabarmenaz, eta agintariek gaztelera ezartzeko zuten interes ageriaz hitz 

egiteko aukera eskaintzen digun hainbat datu interesgarri topatu dugu. 

 

Eguren ikuskatzaileak 1860an ikuskatu eskola bakoitzeko irakasleari 

zuzenduriko gomendio ezberdinak ikusita -gramatika eta ortografiazko testuak legez 

agindutakoak erabiltzea, nekazaritza eta sistema metrikoa irakastea, denbora eta lan 

banaketa berria aplikatzea, garbitasuna, ekonomia eta Historia Sakratua irakastea, 

mutiko eta neskatoen arteko “roce”ak ekiditzea, etab. izanik arruntenak-, eskola 

gehienetan (139 eskoletatik 84tan, %60 ingurutan beraz)58 gaztelerari buruzko 

gomendiorik -bere erabilera eta ezagutza bultzatu beharra-, egiten zela ikusi dugu, 

enuntziaturik hedatuena eta errepikatuena “Fomento del idioma castellano” izanik. 

 

“Fomento del idioma castellano” espreski adierazi eta gomendatzeak, halaber, 

gutxienez bi gauza adierazten ditu, gure ustez: bata, ikuskatzaileak gazteleraren 

ezarpenean zuen interesa, irakaslearen ihardueraren bitartez zuzenean gauzatzen 

saiatuko zena. Eta bestea, eskolako haurren artean gaztelerak zuen erabilera eskasa edo 

                                                 
57 GIROUX, H. (1989): “Introducción: la alfabetización y la pedagogía de la habilitación política” in 

FREIRE, P.- MACEDO, D.: Alfabetización. Lectura de la palabra y lectura de la realidad. Madrid, Paidós.  
58 91 herritatik 68 herritan egiten da gaztelerari buzuko oharrik, batzuetan bertako eskola batean 

edo bat baino gehiagotan, guztietan besteetan. 
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hutsaren parekoa. Aitzitik, euskararen eskola barruko ahozko erabilera zabaldua 

atzeman daiteke. Bistan da, behintzat, euskararen erabilera eskola erakundeak eta 

bertako agintariek nahi baino zabalduagoa eta errotuagoa zena eskolan. Horrela zioen 

Eguren ikuskariak berak argitaratu zuen metodoaren prologoan, Euskal Herriko 

hizkuntza egoeraz azalpenak eman zituenean: 

“(…) La inmensa mayoría de los niños que asisten á las escuelas no entienden el 
castellano, pues que en los pueblos rurales, que constituyen la mayor parte de 
nuestro país, solamente se habla el vascuence, con muy cortas excepciones, y 
aun en las poblaciones de más importancia no es todavía habitual la lengua 
castellana sino entre las personas cultas y de más instrucción (…) Ocurre pues, 
que cuando empiezan á asistir á la escuela no entienden bien el castellano, y 
como en este idioma aprenden á leer, escribir y todos los demas ramos de la 
enseñanza, no comprenden lo que leen y estudian, y el desarrollo intelectual, en 
el cual consiste la verdadera instrucción, es sumamente lento. De aquí que los 
maestros tengan en las escuelas vascongadas mucho mas trabajo en el ejercicio 
de su penosa misión, y el gusto de no conseguir satisfactorios resultados (…) lo 
que hace mas difícil el progreso de la enseñanza popular”59.  
 

 Era berean, ikasleengan “de facto” ematen zen gaztelera barneratzearekiko 

erresistentzia nahiko ongi antzeman daiteke, adibidez, Gregorio Arrue Zarautzko 

irakasleari geroago eman zitzaion gomendio honetan: “procure por cuantos medios 

estén a su alcance inculcar a los niños la necesidad de practicar la lengua castellana”. 

Gazteleraren irakaskuntzarako irakasleari proposatzen zitzaion bideak bi ardatz zituen: 

gazteleraz hitz egin eta gaztelera irakatsi, Astigarragaren hiztegia erabiliz, eta dotrina 

gazteleraz zein elebidunez irakatsiz60. 

 

Gazteleraren erabilerarekiko erresistentziarik ikasleengan ez ezik irakasleengan 

ere bazela argi ikusi da aipatu gomendioetan. Hainbatetan begien bistakoa da irakasle 

batzuek beren ikasleekin euskaraz hitz egiteko ei zuten joera, eta, beraz, hein handi 

                                                 
59 Diccionario vasco-castellano y método para enseñar el castellano a los vascongados, por Juan María 

de Eguren.Donostia: Imprenta de A. Baroja, 1876. (Lehehengo edizioa 1867koa da) in Koldo Mitxelena, Fondo 
Gordeak: J.U. 4178b. 

60 Gaztelerazko dotrinarekin batera, euskarazko bertsioa Irazustaren dotrinarena zen 
proposaturikoa. 
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batean  euskara zela gelako ahozko komunikazioan erabiltzen zen hizkuntza: “Enseñar 

el catecismo en castellano no en vascuence y que hable siempre a los niños en  

castellano” (Donostiako Miserikordia), “Que solo hable en castellano con los niños en 

la escuela” (Altza) edota “Esfuerce en enseñanza del idioma castellano (no hable 

euskera en la escuela)” (Orio). Nahiko agerikoa da, halaber, gazteleraren 

irakaskuntzarekiko hainbat eskolako irakasleengan erakundeak somatu nagitasun maila, 

edo nahi adinako irrika ez izatea behintzat. Hala, “esfuerce enseñanza del castellano” 

gisako gomendioak egingo zizkieten Igeldo, Oiartzun, Hernani edota Astigarragako 

irakasleei.  

 

 Testuinguru honetan, beraz, askotan irakurketa eta idazketaren ikaskuntzarako 

oztopotzat hartua zen gaztelera ez ezagutzea, eta horrekin batera euskararen erabiltzea, 

irakurtzearekin batera jakin eta ezagutu (ulertu) behar baitzuen ikasleak irakurtzen 

zuena, eta horretarako behar-beharrezkoa zen gaztelera ikastea eta jakitea, noski.  Kezka 

hau nabarmen jarri zuen agerian Luis Santa Mª y Gil ikuskatzaileak, 1886ko bere 

txostenean, hainbat eskoletako maisuei luzatu gomendioetan: “fomente la enseñanza del 

castellano para que los niños comprendan lo que leen y escriben” (Anoeta), “Que  todas 

y cada una de las enseñanzas las de y explique en castellano a fin de que los niños 

tengan idea completa de lo que leen y estudian” (Oñati). 

 

Gazteleraren eta gaztelerazko irakaskuntza bultzatzearen aldeko gomendioak 

hogei urte lehenagoko txostenean bezain ugari eta nabarmenak ez ziren Santa Mª y 

Gilen txostenean, baina, halere, ez zitzaion oraindik erakundeari erabat usatu 

probintziako eskoletaz zuen kezka. Proportzio eskasagoan (eskoletako %6n) izan arren, 

oraindik (1886ko txosten honetan ) Anoeta, Tolosa, Oñati, Legazpi, Elgeta edota 

Iruneko hainbat eskoletako irakasleri “que de clases en castellano” edo “aprendizaje del 

castellano” gisako obserbazioak egitera behartuta sentitu zuen bere burua 

ikuskatzaileak. Oraindik “falta de instrucción de los niños en la lengua castellana” 

(Elgeta), gisako egoerek gaztelera barneratzearekiko nolabaiteko erresistentzia 
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adieraziko digute.  

 

Beste aldean, ordea, azken urteetako eskola politikak lortu emaitzen adibide 

agerikotzat har genezakeena topa dezakegu, Donostiako Errondo auzoko eskolaz 

adierazitakoan kasu: “los alumnos han adelantado bastante en el castellano”. Eskola 

gehienetan ez zirudien jada gazteleraren ikaskuntza-irakaskuntzaren egoera zalantzan 

zegoenik, edo behintzat agintarientzat nabarmentzeko adinako deigarria zenik. Are 

gehiago, oraingoan gazteleraren menperatze egokiago eta garbiagoaren lorpenerantz 

zuzenduko ziren ikuskatzailearen esfortzu berriak. Zentzu honetan, jaso nahi ditugu, 

ozenki eginiko irakurketan zein ahozko erabileran ahoskatzea zela eta, sumatzen ziren 

okerrei buruz hainbat eskoletan egin ohartarazpenak: “que destierre el tonillo que se 

nota en la lectura” (Itziar), “evitar el seseo en la pronunciación”(Arrasate), “ejerciten el 

silabeo para que adquieran limpieza en la pronunciación” (Altza). Euskararen 

presentziak eta erabilerak gaztelerazko irakurketaren praktikan (ozenki egindakoan) 

zein ahozko komunikazio arruntean zuen eraginaren eta, aldi berean, eskola-agintariek 

berau deuseztatzeko izan zuten gogoaren adibide ditugu aipatu gomendio hauek. 

Dotrina euskaraz ikastea zen legearen begipean euskarari utzi zitzaion  eskola erabilera 

onargarri bakarra eta, hala espresuki gomendatua izango 134 eskoletatik 41etan 

(%30etan). 

 

 Estatu Espainiarrak eskola nazional espainiarra eraikitzeari ekin zion XIX. 

mendean, eta bertan curriculum nazional espainiarraren garapena izan zen ahaleginik 

sutsuenetako bat, eta hizkuntza homogeneitateak Estatu-Nazio espainiarrari 

identifikazio oinarri indartsua emango zion61. Hegoaldeko lau herrialdeetan, agintari 

politikoen aldetik erresistentzia handiegirik gabe, ekin zitzaion eskolaratze prozesuari, 

herritarren artean oinarrizko instruzioa zabalduz, berauek alfabetatuz eta, aldi berean, 

gaztelaniatzen saiatuz. Oro har, esan daiteke, bi izan zirela eskolan gazteleraren 

                                                 
61 ZABALETA, I. (1998): Euskal nazionalismoa eta hezkuntza (1895-1923). Leioa, EHU. 90-99. 
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ikaskuntza eta erabilera finkatzeko erabili ziren bideak: bata, gazteleraren irakaskuntza-

praktika elebakarra inposatzea, eta praktika elebidunetatik abiatzea, bestea. 

 

 Batetik, eskolan gaztelea eta gaztelerazko alfabetatzea ezartzeko bide 

koertzitiboa eraman zela aurrera jakina da, XIX. mendea aurrera zioan neurrian 

areagotuz joango ziren neurrietan ikus dezakeguna: euskara ezagutzen ez zuten maisu-

maistren ezarrera, euskara eskolan erabiltzea debekatzera zuzenduriko lege aginduak, 

eskola eraztunaren erabilera, ikuskaritzaren presioa, etab.62. Neurri hauek guztiek 

euskara eskoletatik desagertarazteko, eta gazteleraren ikaskuntza eta erabilera 

inposatzeko hartutakoak izan ziren. 

 

 Gazteleraren norbereganatzea zihurtatzeko, eta gaztelerazko alfabetakuntza 

arrakastatsua izan zedin, bultzatu zen beste bidea bertako hizkuntza errealitatetik 

abiatzen zen irakaskuntza defendatzen zuena zen. Ikuspegi elebidun honek XIX. 

mendean zehar, batik bat, eta zonalde euskaldunetan izan zuen eragina, ezinbestean 

nolabait. Iparraldean bezala Hegoaldean, zer esanik ez Gipuzkoan, euskarak herritarren 

artean zuen nagusitasunaren aurrean beharrezkoa ikusten zuen hainbat adituk herritarren 

ama hizkuntzatik abiatzea -eta berataz baliatzea-, gazteleraren irakaskuntza eta 

ikaskuntza bera arrakastatsua izan zedin63. Hizkuntza egoerak eta ikuspegi 

pragmatikoak eraman zuen, besteren artean, adibidez, L. Astigarraga jauna bere 

Diccionario manual vascongado y castellano y elementos de gramática para el uso de 

la juventud de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa, con ejemplos y parte de la 

                                                                                                                                                     
 
62 Gipuzkoako eskoletan gazteleraren inposaketaz eta ikuskarien presioaz ikus, DÁVILA, P. (1995d), 

op.cit. 80-93. Ikus, baita ere, hezkuntza sistema nazional espainiarraren ezarpenaren oinarrizko ardatzen azalpena 
in ZABALETA, I. (1998), op.cit.,103-131. Eskoletan XVII. mendeaz geroztik ezaguna izan zen bortxaren 
erabileraren erreferentzia zehatzak ikus, halaber, in ZUAZO, K.(1988): Euskararen batasuna. Iker-5. Bilbo, 
Euskaltzaindia, 50-53. 

63  Ikus, DAVILA, P. – EIZAGIRRE, A: “Alfabetización y euskaldunización en Euskal Herria” in 
ESCOLANO, A. (1992): Leer y escribir en España. Doscientos años de alfabetización. Madrid, Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez,187-212. 
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Doctrina Cristiana en ambos idiomas 64 argitaratzera. Izan ere, Larramendiren hiztegia, 

bakarrenetakoa izanik, zuen salneurri eta bolumenagatik umeentzat ez zela batere 

eskuragarria zeritzonez, beharrezkoa ikusi zuen bere hiztegia argitaratzea, gipuzkoarrek 

gaztelera behar bezala ikas zezaten. Ikus, Diputazioari, opariaren berri emanez, egin 

zion aurkezpenean egileak ziona: 

“Muy fundada me parece la opinión del sabio Larramendi que dice ser una 
errada conducta la de prohibir á los jóvenes Bascongados el hablar en las 
escuelas en su lengua nativa; pues la experiencia de veinte años en que me he 
ejercitado en la educación de mis hijos y de otros muchos jóvenes, y las 
dificultades que actualmente estoy palpando en mi Colegio, para enseñar á los 
niños de este país cualesquiera ciencias, y particularmente la gramática 
castellana, latina, ó de otras lenguas, han acabado de convencerme de que todo 
debe explicárseles, primero en Bascuence, poniéndoles ejemplos oportunos y 
comparaciones en ambas lenguas, si ya de antes no comprenden suficientemente 
la Castellana, aunque en todo lo demas que entienden se le hable siempre en esta 
última lengua (…) Ademas de la ventaja que de este método ha de resultar para 
la mas pronta y perfecta instrucción de la Juventud Bascongada en la gramática 
Castellana y Latina, en las lenguas estrangeras, en la Aritmética y otras ciencias; 
¿cuánto no contribuirá esta práctica para conservar el Bascuence en su pureza y 
perfección, particularmente si se cumplen los deseos que en la introducción de 
mi obrita manifiesto de imprimir y publicar los diálogos, fábulas, modelos de 
cartas, y tratado de Aritmética que tengo trabajados en ambos idiomas, y si se le 
da al Diccionario manual toda la estensión de que es susceptible? (…)” 65. 

 

Gaztelera eta gazteleraz irakurtzen eta idazten egoki ikasteko ez ezik manuala 

oso baliagarria izango omen zitzaion irakasleari, eta ikasleari, baita lehenengoz ikasi 

nahi zuenari ere, euskara sakondu eta mantentzeko. Hala zioen lehenengo alean agertu 

zen Arocena-ren zentsurak: 

“(…) ella bastará para que los Bascongados á costa de muy poco trabajo con la 
lectura de unas pocas páginas puedan hablar su idioma con arreglo á los 
principios del arte, puesto que contiene y explica todas las partes de la oración, 
así en Castellano como en Bascuence, con multitud de ejemplos en cada una, de 

                                                 
64 Donostia: Imprenta de Igancio Ramón Baroja, 1825. Koldo Mitxelena, Fondo Gordeak: J.U.4265. 
65 ASTIGARRAGA, L. (1827): Diccionario manual vascongado y castellano y elementos de gramática 

para el uso de la juventud de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa, con ejemplos y parte de la Doctrina 
Cristiana en ambos idiomas. Tolosa: Imprenta de Manuel de la Lama- XIV. 2ed. corr y aum. Koldo Mitxelena, 
Fondo Gordeak: J.U. 4265. “Representación de Don Luis de Astigarraga á la Diputación de Guipúzcoa, remitiendo 
dos ejemplares de este diccionario Manual” (VIII-XII). 
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manera que estos mismos ejemplos forman un compendio de diccionario en 
ambos idiomas, resultando de aquí otra ventaja; á saber, que los Españoles de 
otras provincias en que es desconocida la lengua Bascongada, pueden también a 
beneficio de esta obrita aprender con muy poco trabajo, aunque no á hablar con 
perfección, á lo menos a darse a entender en bascuence sobre aquellas cosas más 
comunes en el trato de la sociedad humana. (…)”66. 
 

Beraz, euskara zekitenak hobetzeko, ez zekitenak ikasteko eta gaztelera behar 

bezala hitz egiten, irakurtzen eta idazten ikasteko baliagarria omen zen manuala dugu 

hau. Gaztelerazko gramatikaren ikaskuntza errezteko egileak euskara zein gaztelerari 

buruzko azalpen batzuk -oinarrizko aditz laguntzaileen inguruan eta sintasiaren 

inguruan-, eskaintzea beharrezkoa ikusi zuen, “con cuyo auxilio, al paso que los jóvenes 

bascongados aprenden de memoria la significación y correspondencia de las voces de 

uno y otro idioma, se instruirán en lo más esencial de la gramática castellana. (…)”. 

Euskararen eskutik eman nahi zitzaion gaztelerari sarbidea. Hona hemen “Ejercicios de 

construcción gramatical” atalean azaltzen den hasierako ariketaren “I.- De pronombre y 

verbos” adibidea, lehenik esaldiak euskaraz eta bakoitzari parean gaztelerazkoa emanez: 

“¿Euscalduna cerade?…………. (erd) 
¿Euscaraz badaquizu?………….. 
¿Iracurtzen dezu ondo?………….. 
¿Escribitzen icasi cenduan?…………. 
¿Euscalerria ezagutzen dezu?…………… 
¿Maite dituzu Erligioa fuero eta oitura zarrac?………… 
Orduan ecatzu bosteco-ori…………………….. 
Bioc euscaldun eta adisquideac guerade…………….. 
Atseguiñ det ortzaz (edo orretzaz)…………….. 
Icasi degu euscara cerbait………………….. 
Oraiñ erderaz jardun bear degu……………….. 
¿Biyetara sayatuco guerade?………………… 
Bay, ongui da, asi zaitez……………………….”67. 

                                                 
66 “Censura del licenciado D. Luis Arocena, abogado de los Reales Consejos, y Consultor de esta M.N. y 

M.L. Provincia de Guipúzcoa” in ASTIGARRAGA, L. (1825): Diccionario manual vascongado y castellano y 
elementos de gramática para el uso de la juventud de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa, con ejemplos y 
parte de la Doctrina Cristiana en ambos idiomas. Donostia: Imprenta de Igancio Ramón Baroja. Koldo Mitxelena, 
Fondo Gordeak: J.U. 4265. 

67 ASTIGARRAGA, L. (1877): Diccionario manual vascongado y castellano y elementos de gramática 
para el uso de la juventud de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa, con ejemplos y parte de la Doctrina 
Cristiana en ambos idiomas. Tolosa: Imprenta de la Viuda de mendizábal e Hijos. Koldo Mitxelena, Fondo 
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Estrategia elebiduna defendatu beharra ikusi zuen beste pertsonaia J.M. Eguren 

ikuskaria izan zen. Gipuzkoako euskaldunei gaztelera irakasteko 1867an argitaratu zuen 

metodoa gaztelera ez jakiteak herritarrari sortarazten zizikion arazoak saihesten 

laguntzera zetorren. Bertan eskoletan gaztelera irakasteko zein prozedura eraman 

proposatzen zen: irakasleak egunero tarte bat hartu beharko zukeen gaztelera irakasteko, 

horretarako ikasleak lau talde handitan banatuz, eta talde hauek hamarnakako behar 

adina taldetan bilduz. Bai hitzak, esaldiak etab. lehenik euskaraz zeuden bezala ikasi 

behar zituzten, eta gero gazteleraz, itzulpen ariketak eginez. Dotrina ere euskaraz 

galdetzea komenigarria ikusten zuen, ikasleei gazteleraz erantzunaraziz. Lehenengo 

euskaraz, gero gazteleraz. Eta, ondoren, lehenengo gazteleraz eta gero euskaraz 

esanarazi behar ziren liburuko atal bakoitzeko edukiak. Helburua, izan, ez zen 

herritarren artean euskara lantzea, berau gaztelera tinko ezartzeko bide bat besterik ez 

zen. 

 

Zehat-mehatz ez dakigu zenbat eskolatan eta zein modutan erabili izan ziren 

manual eta metodo elebidun hauek. Jakin, badakigu, Astigarragaren manuala eskoletan 

doan izan zela banatua, 1840ko Batzar Nagusien aginduari jarraituz. Badakigu ere, 

lehenengo argitalpena 1825ekoa izanik, urte askotan zehar izan zela berrargitaratua eta 

osatua. Julio Urquijo fondoan, adibidez, 1933. urte bitarteko edizioak aurki ditzakegu. 

Egurenen metodoa ere eskoletako irakaskuntzarako onartu zuen Instrukzio Publikorako 

Kontsejuak, eta ondorengo urteetan maiz argitaratua aurkitu dugu. Ez dakigu, ez, 

kuantitatiboki zenbat irakaslek eta ikaslek erabili zituzten metodo eta manual elebidun 

hauek, ez eta, kualitatiboki, nola izan ziren erabiliak. Heuren argitalpenek iraun zuten 

denbora kontuan hartuta, bestalde, Gipuzkoan nahiko erabilera zabala izan zezaketela 

pentsatzen dugu, gutxienez, XIX. mende osoan zehar, ikasle euskaldunek eta irakasle 

                                                                                                                                                     
Gordeak: J.U. 4265. Ez ditugu gaztelerazko itzulpenak jarri, nahiko esanguratsua iruditzen zaigulako euskaraz 
idatzita dagoenak azaltzen duen progresioa, euskaratik gaztelerara nola eta zein terminotan igarotzen zen gutxi 
gora behera ikusteko. 
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euskaldunek topo egiten zuten hainbat ikastetxetan68. 

 

Irakaskuntza elebidunaren aldarrikapen politiko argia karlisten esku zegoen 

Instrukziorako Juntak egin zuen, 1875ean, bere Reglamento Provisional de las escuelas 

de instrucción primaria de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa69 onartu zuenean. 

Araudi horretan oinarrituz, irakurtzen lehenengo euskaraz, eta gero gaztelaniaz irakatsi 

beharra adierazten zuen zirkularra70 zabaldu zen. Aldi berean, Juntak aginduta, 

irakurketarako kartilla bat argitaratu zen Iracurtzaren asierac, eta eskoletarako testu 

ofizial gisa jarri zen salgai. Gobernu karlistak hartutako neurri hauek, berez, ez zuten 

eraginkortasun handiegirik izango, bizi zen guda garaia zela eta. Baina, heurek 

euskararen sustapenerako izan zezaketen interesa adierazteaz gain, bere garaian hain 

praktika arrotza izango ez zela pentsatzeko bidea ematen digute neurri hauek. 

 

 Oro har, irakaskuntza estrategia elebiduna erabili izanak gazteleraren ikaskuntza 

zihurtatzeaz gain, beste efektu bat -aintzakotzat hartu beharrekoa oso-, sortaraziko zuen, 

gure ustez. Metodo eta manual horien jarraitzeak areagotu izango zuen ikaslearengan 

irakurketarako –idazketarako baino gehiago-, gaitasuna, ama hizkuntzan eta bigarren 

hizkuntzan (gazteleran) irakurtzen trebatuz. Estrategia elebidunak bi hizkuntzetan 

alfabetatua izateko aukera ematen zuen -potentzialitate mailan bederen-, “biliteracy”71-

                                                 
68 Manual eta metodo elebidunak bezala, gramatika eta hiztegiak erabiliak izan ziren herrialdeko 

eskoletan. Nahiz ez jakin zenbatetan eta nola, pista txikiak jasotzen joan gintezke, adibidez, hainbat lanen 
harpidedun zerrendetara joaz. Zentzu honetan, ikus daiteke, adibidez, Aizkibel-en “Diccionario Basco-español 
titulado euskeratik erderara biurtzeko itztegia. Su autor D.J. Francisco de Aizkibel” hiztegiaren 2. edizioan ageri 
den harpidedun zerrenda, herrialde zein herri desberdinetako partikularrak, udaletxeak eta eskolak ageri direlarik. 

69 Azpeitia: Imprenta de Excma. Diputación a cargo de Pablo Martinez. 
70 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra, “Fomento de Instrucción Pública”, leg. 22b. 
71  Ez da gure asmoa orain kontzeptu honen egokitasunaz aritzea, ez eta testuinguru kulturbidun eta 

elebidunetan alfabetatzearen azterketa teorikoan sartzea, oso baita konplexua. Alfabetatzearen eta elebitasunaren 
eremuak, bakoitzak bere aldetik, literatura ugari bereganatu du. Erlatiboki txikia izan arren, bestalde, gero eta 
proportzio handiagoan ari zaio arreta jartzen elebitasunari alfabetatzeari buruzko literaturaren barruan, eta 
alfabetatzeari elebitasunari buruzkoan. Alfabetatzeari buruzko teoria osorik ez, eta elebitasunari buruzkorik ere ez 
dago. Bi eremuetan, subjetuaren konplexutasunak, ikerkuntzaren izaera disziplina anitzak (bertan sartuz 
hezitaileak, hiskuntzalariak, psikologoak, antropologoak, soziologoak eta historialariak), eta ikerkuntza, politika 
eta praktikaren artean dagoen elkardependentziak batasuna eta koeherentzia lortzen zailak diren helburu egiten 
dute.Ez dugu ahaztu behar, halere, hizkuntza bakoitzean edo bien konpetentzian eta alfabetakuntzan norbanakoak 
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rako aukera (bialfabetatuak izatekoa), norabanakoaren mailan, eta irakurketari dagokion 

trabakuntzan batez ere. Besterik da, potentzialitate hori praktikaren bitartez nola izango 

zen garatua kasu pertsonal bakoitzean eta familia testuinguru bakoitzean. Ez dugu 

oraindik nahikoa ezagutzen ez garaiko eskola praktika zehatza, ez eta alfabetatuen 

praktika soziokulturala. Hain zuzen, idazketan eta, batez ere, irakurketan emandako 

trebakuntza oinarri oinarrizko baldintza izango da -ondorengo bi ataletan ikusi ahal 

izango dugunez-, euskarazko kultura idatziaren zabalkuntzarako, euskarazko 

irakurketaren garapen sozial eta kulturalerako eta, neurri txikiagoan bada ere, 

euskarazko idazketa publikoaren garapenerako. 

 

 XX. mendea ongi sartu arte itxaron beharko dugu, Gipuzkoan bederen, 

euskara eta euskarazko irakaskuntza helburu izanik, irakaskuntza estrategia elebiduna 

erabiliko duen edo irakaskuntza euskara hutsez bideratuko duen eskola ikusteko. 

Donostian Muñoa jaunak 1914. urtean ireki zuen eskolaren adibidea kenduta72, 20. 

hamarkadatik aurrera eraman ziren aurrera euskarazko alfabetatzea -ez orain 

gaztelerazkoaren garapenerako baliabide gisa, baizik eta bere horretan sustatu nahi zen 

fenomeno gisa-, eta irakaskuntza bultzatu zuten eskola esperientzia desberdinak, zela 

Diputazioak -Bizkaikoak egin antzera-, bideraturiko auzo eskolen bitartez73, zela EAJ-

ren eremu abertzaleko euskaltzaleek eta elkarteek martxan jarritako euskal eskolen 

bitartez74 . 

 

 Aztergai dugun epealdian zehar, bideak bide -euskara zokoratu eta gaztelera 

                                                                                                                                                     
izan ditzakeen mailak ugariak direla. “Biliterate bilinguals” gisa definitu ditzakegun pertsona eta taldeetan 
konbinaketa amaigabeak egin ditzakegu ahozko konpetentzian eta alfabetatze mailetan, ama hizkuntzan eta 
bigarren eta hirugarren hizkuntzetan. Azterketa sakonagorako ikus daitezke: WILLIAMS, J.D.- CAPIZZI, G. 
(1990): Literacy and Bilingualism. London, Longman. Eta, HORNBERGER, N. (1989): “Continua of Biliteracy” 
in Review of Educational Research. 59.bol., 3.zb., 271-296. 

72 FERNANDEZ, I. (1994): Oroimenaren hitza. Bilbo, UEU. 
73  Gipuzkoan nekazal inguruan garatu zen eskolaratzearen azterketa zehatza ikus: GARMENDIA, J. 

(2004): La enseñanza rural en Gipuzkoa. La labor de la Diputación y los ayuntamientos (1900-1950). Leioa, 
EHU. 

74  Ikus, ZABALETA, I. (1998), op.cit. 
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bakarrik erabilaraziz, edo irakaskuntza-ikaskuntza prozedura elebiduna bultzatuz-, urtez 

urte finkatuz joan zen gazteleraren ikaskuntza-irakaskuntza eta erabilera, bai irakasleen 

artean bai ikasleen artean, aldi berean, gaztelera barneratzearekiko erresistentzia 

ahulduz. Euskaldunari gero eta indar handiagoz inposatzen ari zitzaion errealitatea zen: 

ezalfabetatu egoeratik atera ahal izateko berea ez zen hizkuntzan alfabetatu behar izatea. 

Ezalfabetatu izatetik alfabetatu izatera igarotzeko bidean oinarrian zegoen gakoa ama 

hizkuntza galdu eta arrotza barneratu behar izatea zen, horrek zekartzan ondorio 

pertsonal, sozial eta kultural guztiekin.  

 

 Testuinguru honetan, eta eskola bitarteko euskarazko alfabetatzea zabalik 

bultzatu ez bazen ere, eskolaratze prozesuak zekarren eragin positiboaz -irakurtzen eta 

idazten irakasten zion herritarrari-, baliatuz eta, aldi berean, berarekin zekarren ondorio 

negatiboari -deseuskalduntzearenari-, aurre egin nahian, hainbat gizarte eta kultur 

ekintza bideratu ziren, gipuzkoarren artean euskarazko irakurketa eta idazketa 

bultzatzeko helburuaz. Kultur ekintza alfabetatzaile horietako batzuk dira ondorengo bi 

ataletan aztertu ditugunak. 
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Sarrrera 

1.- Literatur lehiaketak eta alfabetatze espazioak. 

2.- Euskal Itz-Jostaldiak eta beste literatur lehiaketak (1879-1895): 
2.1. Donostiako “Euskal itz-jostaldiak”. 

2.1.1. .Lehiaketaren egitura eta antolaketa. 
2.1.2. Jorratu ziren esparruak eta gaiak: 
2.1.3. .Lehiaketaren eta ospakizunaren ondorio alfabetatzaileak. 

2.2. Literatur Lehiaketak eta Euskal Festak. 
2.3. Donostiako Euskal-itz-jostaldien Batzarrea. 

3.  Euskal Festak. 
3.1. Donostiako euskal festak eta Hitz-jostaldiak. 
3.2. Gipuzkoako Euskal Festak, 1896-1913. 

3.2.1. Festen egitura eta antolaketa. 
3.2.2. Jorratu ziren esparruak eta gaiak 
3.2.3. Lehiaketaren eta ospakizunaren ondorio alfabetatzaileak. 

4. Irakurketa-idazketa ariketak: euskaraz alfabetaturiko belaunaldi berria? 

5. Euskara errebindikatzen zuten beste festa batzu. 
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Sarrera 

 

 1876. urtean Foruak galdu eta Kontzertu Ekonomikoei hasera ematearekin 

batera sorturiko egoera berriak Euskal Herrialde eta Estatuaren arteko administrazio 

erlazioetan aldaketa suposatu bazuen ere, Euskal Herrialdeetako kultura, hizkuntza, 

historia, tradizioa eta abarreko ezaugarri bereizgarriak errebindikatzera zuzenduriko 

hainbat kultur mekanismo martxan jartzea ekarri zuen. 

 

 Erlazioetan eman aldaketa horrekin, Errestaurazio garaian ere, aurrerantzean 

euskalduntasunaren identitate zeinuak izango zirenaren berreskurapena eta lanketa 

ideologikoa ikusiko dugu, XIX. mendearen bukaera aldeko euskal nazionalismoaren 

eraikuntzarekin erabateko indarra hartuko zuen identitatearen moldaketan azalduko 

zirelarik nazio identitatea osatuko zuketen osagaiak, pertsonaiak, herri tradizioak, etab. 

Bestalde, ez zen fenomeno hau Euskal Herriari propio zegokion ezaugarria, literatur 

mugimendu erromantikoaren inguruan nazio berreskurapenean murgilduriko Europako 

herri ezberdinetan eragingo zuen fenomenoa baizik. Halaber, justu herri kultura 

desagertze prozesuan sartua zelarik, “herriaren deskubrimendua” eman zen Europan 

eta, baita ere, Euskal Herriko elite kultural eta politiko euskaltzalean. Herriarekiko eta 

herri kulturarekiko interes berriak arrazoi estetikoak, intelektualak edo politikoak 

zituen nagusiki. Gurean, arrazoi politikoei erantsi beharko genieke  
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Euskal Herriak bizi zuen akulturatze prozesuari eta diglosia glotofagikoari aurre 

egiteko zegoen interesa.1 

  

Testuinguru horretan, bada, XIX. mendearen azken herenean, zenbait autorek 

“Euskal Pizkundea” izenarekin bataiatu duten kultura eta literaturaren indartzea bizi 

zen, euskara, muga murritzen artean izan arren, gero eta espazio gehiago bereganatzen 

saiatuko zelarik. Kultura eta hizkuntzaren berreskurapen mugimendua dugu ahalik eta 

espazio gehien bereganatzen eta esparru irekiagoetara iristen saiatu zena, jakinik -

gaztelera gero eta espazio gehiago hartzen ari zen errealitatean murgilduta zegoela-, 

bultzatu nahi ziren balioak, izan ere, galtze prozesuan sarturik zeudela. Hala, galtzear 

zegokeen ondare amankomuna osatzen zuten identitate zeinu batzuei edukia eman nahi 

zien identifikazio batetik, mugaren bi aldeetan kultur berreskurapenera zuzenduriko 

saiakera ezberdinak gauzatu ziren sortuz pertsonaiak, elkarteak, aldizkariak, festak, 

literatur lehiaketak, etab., euskal kulturarekiko erreferentzia zelarik guztion topagune. 

Bultzatu ziren kultur praktiken artean klase popularrei -herri xeheari-, begira antolatu 

zirenak eta euskararen presentzia nabarmena izan zutenak interesatu zaizkigu, eta 

horien artean azpimarratu nahi izan ditugu lehiaketak, zertameneak eta “lore joko” 

deiturikoak. Lore Jokoak, ahozkotasunaren eta idatziaren -ahozko kulturaren eta 

kultura idatziaren-, arteko erlazio berriak ezarri zituzten espazio berriak ziren heinean, 

alfabetatze espazio berritzat hartzen ditugu. 2 Era berean, herri kultura eta kultura 

                                                           
1 Herriaren eta herri kulturaren ezagutzaz eta erabilera historikoaz, ikus BURKE, P. (1991): 

La cultura popular en la Europa moderna. Madrid, Alianza. Diglosia glotofagikoaren ideia 
TXEPETX-en lanetik hartu dugu, hots, SANCHEZ CARRION, J.M. (1987): Un futuro para 
nuestro pasado. Donostia, 349.orr. 

2 Ikuspegi horretatik, halaber, eginak ditugu gaiarekiko hurbilpen lan batzuk: DAVILA, P.- 
EIZAGIRRE, A. (1995): “Las fiestas euskaras en el País Vasco (1879-1936): nuevos espacios de 
alfabetización”, in DAVILA, P. (Koord.): Lengua, escuela y cultura. El proceso de Alfabetización 
en Euskal Herria, siglos XIX y XX. Leioa: Euskal Herriko Unibertsitatea, 257-312. Eta, DAVILA,P. 
- EIZAGIRRE, A. (1996): “Las fiestas populares y un nuevo contexto de alfabetización en euskara. 
El caso de Guipúzcoa (1879-1918)”, in Revista Internacional de Estudios Vasos, 41-1, 125-140. 
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erudituaren arteko elkarrekintza prozesua ezagutzeko zein herri-heziketaren ezaugarri 

ez-formalak identifikatzeko oso testuinguru interesgarria dira. 

 

 Ildo horri jarraikiz, beraz, beren literatur alderdi soiletik baino -dudarik gabe 

zenbait autorek egin ekarpen eztabaidagarria azalduko zukeena-, alfabetatzearen 

ikuspegitik gerturatuko gatzaizkio gaiari. Hau da, espazio publiko baten barruan 

euskarazko irakurketa eta idazketaren gizarte erabileraren eta honek  

ahozkotasunarenarekin duen erlazioaren adierazpen gisa aztertzeari. Honela, literatur 

zertamenak eta Lore Jokoak, edo Itz-Jostaldiak, ez dira literatur esparruan urtzen 

literatur edo arte adierazpen soilak bailiran. Azalduko zaizkigu, aldiz, ahozko eta 

idatzizko produkziorako gizarte esparru gisa, ezaugarri bereizgarriak ulertzeko modua 

egiten duten planteamendu ideologikoak dituen errepresentazio sozial gisa eta, baita 

ere, talde identitateen helarazte eta produkziorako espazio gisa. Zentzu honetan, 

izendatu nahi ditugu kultur ekintza hauek alfabetatze “espazioak” terminoarekin.   

 

 Aztergai dugun garaian, alfabetatzearen ulertze espazial horren baitan, 

herritarren arteko erlazio gunea baldintzatuko zuten ezaugarriak zituen zenbait etapa 

bereiz dezakegu. Honela, 1853. urtetik 1879. urtera doan lehen etapa ezar dezakegu, 

lan honetan zehazki aztergai izango ez dena, D´Abbadie euskaltzaleak Iparraldean 

sortu eta bultzaturiko Lore Jokoekin hasi zena. Bigarren etapak 1879 eta 1895 

bitarteko epealdia hartuko luke eta honetan, antolatzailea “Donostiako Euskal-itz-

jostaldien Batzarrea” izanik eta Gipuzkoako Diputazioa zein Donostiako Udaletxearen 

laguntza eta babesarekin, Lore Joko edo Itz-Jostaldiak, bereziki eta iraunkorki, 

Donostian zentralizatuko ziren. Epealdi horretan ere antolatu ziren literatur lehiaketak 

Nafarroa, Bizkaia eta Arabako herri ezberdinetan, baina oso noizbehinkakoak izan 

ziren horiek. Hirugarren etapak 1896 -1913 bitarteko urteak hartuko lituzke. Jokoen 

dezentralizatzeak, ezaugarrien zabaltzeak, Itz-Jostaldiak nekazaritza eta ganaduen 

“billaldi” edo lehiaketen barnean -edo behintzat parean- jartzeak, etab., formalizatze 

eta iraupen garaia markatu zuten Gipuzkoan, batik bat. Azkenik, 1914.urtetik 
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1936.urtera doan laugarren etapa ere kontsidera genezake (bere zabaltasunagatik 

sakonki aztertuko ez duguna), bertan festa mota hauek anizten zirela eta eskaintza bera 

ere bereiztuz zioala ikusten delarik, antolaketarako erantzukizuna eta babesak udal eta 

probintzia mailako erakundeen artean urtuz. Hedatze garaia da, non euskal kultura eta 

hizkuntzaren errebindikazioak beste interes politiko eta kulturalen inguruan mugitzen 

diren. Bestalde, prozesu guzti hau oso modu ezberdinean eraman zen aurrera 

Hegoaldeko lau herrialdeetan. Aztergai dugun epealdian, esate baterako, festa hauek 

Gipuzkoan (Iparraldean ere) iraunkorki ospatu baziren ere, ez zen gauza bera gertatu 

Nafarroa, Bizkaia eta Araban. Hainbeste esan ahal izango dugu hauetan euskarak izan 

zuen presentziaz. 

 

 Atal honetan aipatu ekintza hauen garrantziaren berri ematen saiatu izan gara, 

berauen ezaugarrietan oinarrituz eta fenomeno hauek euskal kulturan izan zuten 

funtzio sozialari helduz, literatur kontsiderazioa alde batera utzi eta, aldiz, berauen 

alderdi alfabetatzailean indarra jarriz. Honetarako erabili izan dugun iturririk nagusiena 

Euskal-Erria aldizkaria izan da, “Donostiko Euskal-itz-jostaldien Batzarrea”ren 

bozemaile izan zena, eta izan zuen argitalpen-bizitza osoan zehar (1880-1918) ekintza 

guzti hauek jaso izan zituena. Era berean, kontsultatu dugu Gipuzkoako Artxibo 

Orokorreko dokumentazioa, lehiaketen memoriak, dirulaguntza eskaerak, informeak 

eta abarrei buruzkoa, Donostiako Artxibo Munizipaleko dokumentazioa, eta aztergai 

dugun garaiko aldizkako prentsa. 

 

 

1.- Literatur lehiaketak eta alfabetatze espazioak. 

 

 Gaztelerazko zein frantseserazko alfabetatzearen testuinguru orokorraren 

barruan, literatur lehiaketak edota hizkuntza, kultura, historia eta euskal tradizioak 

errebindikatzen zituzten beste adierazpen moduak mugimendu askoz ere sakonagoaren 

azken muturtzat adierazi izan dira. Egiazki, eta objetiboki azterturik, eman ziren 
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denbora eta espazioaren arabera, fenomeno hauek adierazpen folkloriko soilak bailiran 

kontsideratzeko prest ginateke, beren garrantzia, ekarpen literario propioan baino, 

denbora mugatudun festa batzuen testuinguruan legokeelarik. Ikuspegi honetatik hain 

zuzen, literatur kritikak nahikoa gutxietsi izan du luketen literatur mailako ekarpena, 

azpimarratuz, agian, beren izaera herrikoia eta bertsolaritzaren fenomenoarekin zuten 

lotura. 

 

 Bestalde, beste ikuspegi batetik abiatzen bagara, euskal festak ezarri zituzten 

komunikazio sareetatik abiatuz aztertzen saiatzen bagara, duten garrantzia ekintza 

puntual soilen ospakizun izateagatik baino beren inguruan sortu zuten 

mugimenduagatik ikusten saiatzen bagara (saritutako lanen argitalpena, aldizkari baten 

iraupena, ekintzen antolaketa, literatur lehiaketak, etab), onarpen publikoa zalantzan 

jarria zen testuinguruan idatziaren eta ahozkoaren inguruan mobilizatu zituzten 

energiak azpimarratzen saiatzen bagara, orduan euskal festa hauek euskararen erabilera 

ezberdinei buruzko, eta nekazal gizarteko eguneroko bizitzan txertatzen zen 

pentsamoldearen sorrerari buruzko informazio iturri bihurtzen dira. 

 

 Euskal kulturaren historiari buruzko bibliografia iturrien eskasiak eragin du 

euskal festen azterketa literatur kritikaren ondare eta xede izatea. Zentzu honetan, 

literaturaren eremuan kulturarenean baino askoz errazago topa daitezke erreferentziak, 

jakin badakigunean Itz-Jostaldiek edo Lore Jokoek, euskal festek eta literatur 

lehiaketek ere, literaturarenak baino eremu zabalagoa mugitzen zutela beren inguruan. 

Halere, eta  produkzio eskaseko edo zalantzazko kalitatea duen literaturaren 

testuinguruan kokatua izan arren, festa tipo honek poesia herrikoiaren esistentzia 

agertarazi zuen, bertsolaritzarekin zuen lotura estuarengatik populazioan hedapen 

handiagoa lortuko zuena. Hau zatekeen, beraz, bere arrakasta eta iraupenaren 

arrazoietako bat, beren ospakizunak bultzatu zituen helburuetariko bat izateaz gain. 

Ikus ditzagun J. Bengoechearen hitzak, 1917. urtean “Donostiko Euskal-itz-jostaldien 

Batzarrea” ren historiari erreferentzia eginez, bertsolarien lehiaketek izaniko arrakasta 
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azpimarratu ondoren honela zioenean: 

“Sobre esta base (el  bertsolarismo) quisieron cimentar la acción reconstituyente 
del espíritu vasco, y firmes en su propósito, no sólo dieron nueva y más 
atrayente forma a la manifestación externa con tan favorables resultados 
ensayada, sino que inauguraron la serie de concursos literarios, como medio 
más eficaz de propulsar el cultivo de la lengua y en consecuencia de afirmar su 
uso entre los euskaldunes, deteniendo la ola que se cernía impotente sobre el 
país, amenazando destruir y aventar hasta los últimos vestigios de nuestro 
idolatrado idioma”3.  
 

Ondorioz, festa hauen helburua herrian euskararen erabilera zabaltzea zen. 

Errekonozimendu publikoaren bitartez, beraiei esker ere, literatur produkzio mardula 

sortuko zen, garai hartako aldizkarietan bereziki jasoa izango zena4. 

 

 Beraz, literaturaren historialariek, gaira gerturatzen direnean, orrialde eskas 

batzuk eskaini eta zenbait autore nabarmenen ekarpena azpimarratzeaz gain, 

originaltasunagatik behintzat nabarmendu ez zen garaiko literatur korronte nagusiaren 

barnean kokatzen dituzten, L. Michelenak ongi adierazten duen bezala:  

“El clima artístico no era demasiado propicio para la producción de obras de 
calidad. Imperaba en el país un trasnochado romanticismo pseudo historicista 
que construía tradiciones legendarias con supuestos heroísmos de los antiguos 
vascos, rivales nunca vencidos de los romanos, la gesta de Roncesvalles, 
horrores medievales y briznas de consejas y creencias populares”5.   
 

                                                           
 3BENGOECHEA, J. (1918): “El Consistorio de los Juegos Florales. D. Canuto Ignacio 

Muñoz”, in Euskal Erria, LXXIX tomoa, 2.seihilabetea, 534.orr. 
 4Banatu ziren literatur sarien jarraipen zorrotzagorago kontsulta daiteke: Cuerpo B 

“Enciclopedia Sistemática Arte, Lengua y Literatura”, in Enciclopedia General Ilustrada del País 
Vasco. Donostia: Editorial Auñamendi, Estornes Lasa Hnos. 2 bol. 

5MICHELENA, L. (1988): Historia de la Literatura vasca. Donostia: Erein (1go edizioa 1957) 
138.orr. Garai horretako ekarpen literario eta ideologikoari buruzko azterketa xeheagoa aurki daiteke in 
JUARISTI, J. (1987b): El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca. Madrid: Taurus. 
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Festa hauen balorazioan askoz ere kritikoago azaltzen da Jon Juaristi, zeinaren 

ustez:  

“El resultado de todo ello fue la concurrencia, en un mismo plano, de poetas de 
muy diferente formación, pero con un evidente predominio de los más 
plebeyos, lo que, a la larga, produciría un deslizamiento del conjunto hacia los 
niveles inferiores: a finales de la década de 1880-1890, la poesía vasca más 
representativa se hallaba sometida a los moldes estróficos y estilísticos del 
bersolarismo”6 . 
 

Neurtuagoa da Ibon Sarasolaren iritzia, zeinarentzat:  

“El planteamiento cultural de los juegos florales no fué el más adecuado para el 
desarrollo de la poesía vasca. Forzados quizá por la situación cultural del 
idioma, los juegos florales vascos no fueron como los catalanes una 
manifestación literaria, sino folklórica, donde los concursos literarios se 
mezclaban con las canciones y juegos populares vascos, sin llevar nunca la 
mejor parte: en los concursos de D´Abbadie de premio a la mejor composición 
poética era cinco veces inferior al otorgado al ganador del partido de pelota y 
del orden del concedido a la mejor leche de vaca. Por otra parte, los poetas que 
asisten a los juegos florales, denotan necesariamente un status social y cultural 
muy bajo (...) En estas circunstancias, la poesía de los juegos florales deriva 
directamente del bertsolarismo, improvisador popular, casi siempre analfabeto, 
figura fundamental de la literatura oral y que siempre ha ejercido una atracción 
extraordinaria sobre las clases populares del País”7. 

 

 

 Baina, Lore Jokoen edo Itz-Jostaldien inguruan sortu zen poesiaren kalitateari 

buruzko kontsiderazio hauek alde batera utzita, Michelenak funtsezko ekarpena onartu 

die:  

                                                           
6JUARISTI, J. (1987a): Literatura vasca. Madrid: Taurus, 81.orr. 
7SARASOLA, I. (1976): Historia social de la Literatura vasca. Madrid: Akal, 136-137 or. 
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“Una consecuencia muy importante fue que a unos y otros (juegos euskaros 
instituidos por D´Abbadie y los organizados por el Consistorio de Juegos 
Florales) acudian gentes de ambos lados de la frontera, con lo que se llegó a un 
intercambio continuo de personal entre los escritores que faltaba en tiempos 
anteriores. Más tarde a consecuencia de las Fiestas de la Tradición Vasca de 
San Juan de Luz en 1900,  según J. de Urquijo, se popularizó el lema “Zazpirak 
bat”, símbolo de una unidad algo ideal, percibida siempre con más o menos 
vaguedad o nitidez”8.  
 

Foruak galduz geroztik gertatu zen literatur berrikuntza ondorengo ezaugarri 

hauek zituzten oinarri ideologiko arras onarturikoekin lotuta egon zen zeharo: 

errebindikazio foruzalea, joera etnozentrikoa, hizkuntz errebindikazioa, teozentrismo 

katolikoa eta nekazal eskemetatik berreskuraturiko euskal identitatea9. Hau da, XIX. 

mendearen bukaeran euskal nazionalismoa nolabait osatuko zuten elementu guztiak. 

Beraz, ez zen lan txikia izan nazionalismo-aurreko oinarrien egituraketan, ahozkoa 

zein idatzizkoaren presentzia eztabadagaitzaren bitartez, identitate zeinuei eutsiz, festa 

hauek egin zutena. 

 

 Literaturaren esparrutik, xehetasunetan sartu gabe, nahiko maila orokorrean 

egiten den Lore Jokoen ebaluaketari begirada bota ondoren, festa hauen ezaugarriei 

dagokien pare bat aspektu, gure ustez garrantzitsu, azpimarratu nahi dugu.  

Lehenengoa, fenomeno honi dagokion etapen banaketari buruzkoa eta, bigarrena, 

berauek euskal lurraldeetan izaniko hedapenari buruzkoa. 

 

 Etapei dagokienez (azpimarragarria izanik gaia monografikoki lantzen duen  lan 

baten falta), garrantzitsu deritzogu festa hauek kronologikoki bereizteari, zituzten 

ezaugarrietatik eta oinarrian zituzten aldaketa politiko eta kulturaletatik abiatuz. 

Honela, bada, etapa bakoitzean eman ziren bilakaera eta aldaketen bitartez bakarrik 

                                                           
8MICHELENA, L. (1988), op.cit., 139.orr. 
9MUJIKA, L.M. (1979): Historia de la literatura euskerika. Donostia: L. Haranburu Editor, 

296.or. Kontsulta daiteke era berean: INTXAUSTI, J. (1990): Euskara, euskaldunon hizkuntza. 
Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen-Zerbitzu Nagusia,  ikuspegi historikotik euskara eta euskal 
kulturari buruzko planteamendu orokorragoetatik abiatzen dena. 
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esplikatu ahal izango den hainbat kuestio nabarmentzeko aukera izan dugu. Sarreran 

aipatu dugun legez, beraz, lau etapa bereiz ditzakegu: 

 

 a) Sorrera eta aurretikoak (1853-1879): etapa honetan kokatzen dira, D´ 

Abbadie jaunaren deialdiari jarraikiz eta bere babespean, Urruña eta Sarako herrietan 

ospatu lehiaketak. Denbora muga hauen artean kokatu ditugun arren, esan behar dugu, 

halere, festa hauek ospatzen jarraitu zutela, iraunkorki 1914. urterarte eta  noizbehinka 

ondorengo urteetan zehar. 

 

 b) Euskal Itz-Jostaldiak (1879-1895): garai honetan zehar, 1882. urtean hain 

zuzen, Donostiako Euskal-itz-jostaldien Batzarrea sortu zen, bertsolari lehiaketetaz 

gain  literatur lehiaketak ere iraunkorki antolatuko zituena Donostian. Donostiako 

esperientziak, Iparraldean mantendu ziren lehiaketekin batera, antzeko festen 

ospakizuna bultzatu zuen Nafarroan eta Bizkaian 1880-1885 urte bitartean, batik bat. 

 

 d) Euskal Festak (1896-1913): Izen honen azpian ospatu ziren nekazaritza eta 

ganadu lehiaketak, bertan sartuz, beste ekintza baten modura, Itz-Jostaldiak. Festa 

hauen antolaketa aipatu Itz-jostaldien Batzarrearen esku egon ziren 1910. urte arte, 

baina, oraingoan, ospakizun hauek zein herritan burutuko ziren Gipuzkoako 

Diputazioak erabakitakoaren arabera ezarri zen. Epealdi honetan, 1901. urtean zehazki, 

Bilbon Bizkaiko lehenengo Lore Jokoak ospatu baziren ere ez zuten inolako 

iraunkortasunik izan eta, ondorioz, Iparraldea eta Gipuzkoa garbi azalduko dira ekintza 

tipo hauen finkapen eremu geografiko gisa. 

 

 e) Euskararen aldeko lehiaketak (1914-1936): Azkenik, ospakizun hauen 

hedatze eta bereizte garaia ere nabarmen dezakegu, bertan izaera, kokapen eta iraupen 

ezberdineko lehiaketa anitz agertu zelarik: literatur, ipui edota antzerki lanen 

lehiaketak, euskararen eguna, haur euskaldunaren eguna, euskal poesiaren eguna, 

euskal eleberriarena, bertsolariarena, etab. 
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 Eremu geografikoari so egiten badiogu, nabarmentzekoa da Gipuzkoak, 

Iparraldeak bezala, ospakizun hauei eman zien iraunkortasuna eta, aldi berean, 

euskarak, bai lehiaketetan bai beraien inguruan antolatzen ziren ekintzetan, zuen 

presentzia indartsua. Nafarroan, Bizkaian eta Araban, aldiz, ospakizun hauek 

noizbehinkakoak izan ziren gehienbat,eta bertan euskararen presentzia testimoniala 

izan zen oso. 

 

 

2.- Euskal Itz-Jostaldiak eta beste literatur lehiaketak (1879-1895):    

 

 XIX. mendearen erdialdetik aurrera herri tradizioen berreskurapenaren inguruan 

ospatu ziren festen artean D´Abbadiek10 bultzatu literatur lehiaketak ditugu, euskal 

festen lehenengo bultzatzailea izango zena. Festa hauek mugaz bestalde agertu izana 

bat dator, bestalde, Europan zein Espainian bertan ere, liberalismoaren ezarpenak 

zekartzan politika zentralizatzaileak zirela eta, eman zen mugimendu nahiko 

orokorrarekin. Hauekiko erreakzio gisa, Katalunian zein Estatuko beste zonalde 

batzutan (Valencia, Galicia, etab.) erregional deitu literaturen errebindikazioari hasera 

eman zitzaion, askotan, erabilitako gai eta estiloetan nolabaiteko historizismo 

herrikoiaz bustitako erromantizismotik zetozen ereduak hartuz. Iparraldean mantendu 

izanak ez du eragingo, hasera batean behintzat, Hegoaldean, 1876. urtean, azken guda 

karlistaren ondoren, foruen galtzearen eraginez sortu zen literatur eta kultur 

mugimenduarekin batera emango baitzitzaien hasera festa hauei. 
                                                           

10 A. D´Abbadieren babespean eta festa hauek ospatu zituzten herrietako (Urruñan 1853az 
geroztik eta Saran 1862az geroztik) alkateen laguntzaz (eta M. Laborde-Noguez bezalako pertsonaien 
dirulaguntzaz) festa-literatur tradizio oso bati eman zitzaion hasera, bertan ohizko erlijio ekitaldiak eta 
garaiko kirol lehiaketak elementu berri batekin -euskaraz idatziriko literatur lehiaketarekin, alegia-, 
bilduz. Halere, oraindik, alderdi berri hau bigarren mailakoa izan zen. Bai festa-egitarauan bertan, bai 
sari banaketan bertan ikus daiteke aipatu garrantzia, kirol eta folklore aspektuekin banatzen baita (pilota 
partiduak, dantzari, irrintzilari, edota danbolin-joleen lehiaketak, bertsolariak eta poesia). 
Aipatutakoaren adibide bat aurki dezakegu 1875ean Sarako euskal festetan egin sari banaketan, non 
diru kopuru berbera (80 libera) jasoko zuten poesia lehiaketan irabazle izan zenak (makila bat ere 
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 Ez da harritzekoa, beraz, mugaz honuzkaldeko lehenengo euskal festak 

Elizondon (1879) ospatu izana, mugaren ondoan egonik, Nafarroako Euskal-

Elkargoaren bultzadaz bestaldeko tradizioa jaso eta lore jokoei hasera emango 

zitzaiolarik. Elizondoko lehenengo lehiaketa honetan, hain zuzen, presente egon ziren, 

beste gizon ospetsuen artean, Iparraldeko festen babesle ziren D´Abbadie eta Duvoisin, 

Iparragirre poeta herrikoia, eta Manterola bera, aurrerantzean Gipuzkoako festen 

bultzatzaileetariko bat izango zena. Eta, gerora festa horien ardatz ideologikoak izango 

zirenaren aurrerapen gisa, bi poema oso esanguratsu izango ziren sarituak: “Ama 

euskeriari azken agurrak”, eta “Jaungoikoa bera bakarrik da andi”. 

 

 Urte bereko irailean ospatu ziren Donostian lehenengo euskal jaiak, “Euskaldun 

bersolari, izkribatzalle, eta soñularien bilkida eta jostaguda”, Udaletxeko ordezkariez 

eta Donostiako pertsonai ezberdinez (José de Manterola, nabarmenki) osaturiko 

Batzorde batek antolatu zituenak. Festa hauek hiru atal izango zituzten: “Bersolarien 

jostaguda”, “Biurzari izkribatzalleen bilkida eta indar-neurtzea” eta “Chistu-Soñularien 

bilkida”. Izkribatzaileen indar neurtzera, literatur lehiaketara, hitzlauz edota neurtitzez 

idatzitako lanak aurkeztu ahal izango ziren, idazlearen esku utziz idazketarako 

euskalkia. Festa hauetara gonbidatua izan zen, aurrekoaren antzera, zenbait euskaltzale 

ospetsu: Bonaparte printzea, D´Abbadie jauna eta Nafarroako Euskal-Elkargoa, 

besteren artean. Literatur lehiaketan jorratu ziren gaiak lau izan ziren: “kondairen baten 

ezagualde labur bat, irakurgai bat, edo gure oitura oroigarrien bat...”, “amabozt kopla 

gichienez, nork berak nai duen neurrian (...) ipui, kantu otsezti, edo bersolariak berak 

aukeratzen duen beste gaien baten gañean”,  “euskal izkuntzatik aterata, beraren ondo 

itzegiteko legea gordeaz, gure izkuntzan oraindik izenik ez duten asiera, lanbide edo 

gauza sortu berriak adierazteko izen berrien geyen...”, eta “omen edo glorien batzuen 

gañean bersorik onen onenak, edozeiñ neurritan...”. Sariak, bestalde, burdinazko 

tintontzi urreztatuak (80 pezetatako balioa zutenak) eta lumak ziren. Azpimarratzekoa 

                                                                                                                                                                                 
jasoko zuen honek), erreboteko jokalari onenak, blé pilota jokalari onenak eta bertsolari onenak. 
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da aukeratutako lanak argitaratzeko azaldu zen asmoa -idazketarako forma berrien 

arabera inprimatzeko gainera-, ikusten baita ortografia ahal zen neurrian arautzeko 

nolabaiteko interesa, zenbait arau ezarriz idazle zein irakurleen artean11. 

 

 Donostian antolatutakoei dagokienez, bestalde, kontuan hartu behar dugu 

gatazka politikoetan aritu baino hizkuntza eta kulturaren berreskurapena aurrera 

eramaten saiatu ziren zenbait faktore eman zela bertan, tertuliak adibidez, festa hauen 

buruketarako oso baldintza egokiak jarri zituztenak. Zentzu honetan, Bigarren 

Irakaskuntzarako Institutu Munizipaleko Zuzendaria zen Kanuto Ignacio Muñoz 

jaunaren esku zegoen Casa Barojak, eta José Irastorzaren (1879 eta 1880an alkate-

orde, eta 1882 eta 1883an sindiko) esku zegoen Irastorza farmaziak aipatu tertulia 

horiek eratzeaz gain, antolatu zuten “una sesión de improvisadores que en noche 

memorable congregó en la solitaria calle de Juan de Bilbao a un público numerosísimo, 

que electrizado por lo simpático del espectáculo, y enardecido por los viriles acentos 

de los bersolaris, prorrumpió en clamorosos vítores y ruidosas y entusiastas 

aclamaciones”12.  

 

Ospakizun horren ondoren, antzeko ekintza antolatu zen Konstituzio 

Enparantzan non, J. Bengoecheak Euskal-itz-jostaldien Batzarreko pertsonaiei buruz 

egiten duen hurbilpen historikoan azaltzen duen bezala, “se vio en ambos que, a pesar 

del ambiente al parecer tan poco favorable por el momento para las reivindicaciones 

vascas, bajo la cubierta de indiferencia y escepticismo aparente al exterior, 

                                                           
11 Adieraziko zenez, forma berrietarako beharrezkoak ziren hizki guztiak inprentan 

eskuratzerik ez zegoenez, batzuk lege zaharren arabera eta besteak joera berriei jarraikiz inprimatzea 
erabaki zen. Honela, “Q” eta “C” kendu eta bere ordez “K” jartzea erabaki zen, “Gue” eta “Gui” U 
gabe idatziko ziren; “Je” eta “Ji” beti J-taz idatziko ziren, ez ziren beharrezkoak izango ez V, ez Y ez 
eta H ere (gipuzkera eta bizkaieraren kasuan), eta “Ce” eta “Ci” Ze eta Zi idatziko ziren. Hau da, 
“izkribatzen da guzia esaten dan bezela, ez guchiago eta ez geiago”. Ikus in, Euskal-Izkribatzalleen 
indar-neurtzea, 1879ko Agorrillaren 7garren egunean Donostian eguiña, orretarako artu prestamen 
eta sariztatuak izan diran izkribu antolamenduen oroitza. Uri onetako Bilgumaren erabakiz 
argitaratua. Koldo Mitxelena, Fondo Gordeak: J.U. 4123  

 12BENGOECHEA, J. (1913): “El Consistorio de Juegos Florales Euskaros. D. Sebastián José  
Irastorza”, in Euskal Erria, LXIX tomoa, 2. seihilabetea, 544.orr. 
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conservabase el fuego sagrado de amor a nuestras inolvidables características en una 

considerable masa del pueblo donostiarra”13. Beraz, bertsolaritza saio hauek izan ziren 

1879. urtean Lore Jokoak ospatzea ahalbideratu zuen “ongarria”, oraingoan, 

Udaletxearen babespean, alderdi literario edo idatziari presentzia berria emango zioten 

ekintza multzo baten barruan sartuak. Antolaketa berri honetan ez ziren kanpoan geratu 

aipatu bi pertsonaiak, udal korporazioan zuten tokia zela eta. Bai Irastorza bai Muñoz,  

lehenengo Batzorde antolatzaileko partaide izan ziren, eta presente egongo ziren ere 

1882. urtean, ekintza hauei izaera iraunkorra ematearren, eratu zen Donostiako Euskal 

-itz-jostaldien Batzarrean.  

 

 1879. urteko hasera desberdin hauetatik aurrera, Euskal Herri osoan zehar izen 

ezberdinen pean ospatu ziren ondorengo Euskal Festen zerrenda egiazta daiteke: 

                                                           
13BENGOECHEA, J. (1918): “El Consistorio de Juegos Florales Euskaros. D. Canuto Ignacio 

Muñoz” in Euskal Erria, LXXIX tomoa, 2. seihilabetea, 534.orr. 
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EUSKAL HERRIAN OSPATU LORE JOKOAK ETA LITERATUR 
LEHIAKETAK, 1879-1895. 

Urteak Gipuzkoa Nafarroa Bizkaia Araba Iparralde Guztira 

1879 Donostia Elizondo    2 

1880 Donostia Bera Begoña  Maule 4 

1881 2 Donostia / Irun    Donibane 
Lohitzun 

3 

1882 2 Donostia / Oiartzun Iruña Bilbo  Sara 5 

1883 Donostia/ Hondarribia Iruña Markina   4 

1884 Donostia /Itziar Iruña   Sara 4 

1885 Donostia/ 
Arantzazu 

Iruña   Sara 4 

1886 2Donostia/Urnieta  Durango   3 

1887 Donostia    Askain 2 

1888 Donostia  Gernika Gasteiz Kanbo 4 

1889 Donostia     1 

1890 Donostia Santesteban   Maule 3 

1891 Donostia  Iurreta   2 

1892 Donostia    Donibane L. 2 

1893 Azpeitia    Ustaritz 2 

1894 Donostia    Hasparren / 
Donibane G 
/Donibane L 

4 

1895  Bera  Gasteiz Ezpeleta 3 
2. taula: Euskal Herrian ospatu Lore Jokoak eta literatur lehiaketak, 1879-1895. Iturria: Euskal-Erria, 1880-1895 
aldizkaria eta Enciclopedia General Ilustrada del Pais Vasco. Geronek egina. 

 

 
 Oro har, festak izendatzeko modua14 eta beraien edukia aldakorra izan zen, 

baina guztiek zuten euskarazko literatur produkzioaren errebindikazioa. Ikus daitekeen 
                                                           

14 Argitaratutako memorietan eta garaiko aldizkarietan azaldu berrietan oinarrituta batik bat, 
badirudi, bai Donostian egiten ziren festak bai beste herrietan egiten zirenak izendatzeko, “Euskal 
Festak” izena erabiltzen zela euskarazko bertsioan. Gaztelerazkoan, aldiz, Donostiako erreferentzia 
egiteko garaian “Juegos Florales Euskaros” terminoa erabiltzen zen, eta bestelakoak “Fiestas Euskaras” 
izenaren pean agertzen ziren. Beraz, gazteleraz bereizketa egiten zela ikusirik eta, funtsean, eduki eta 
izaeran nolabaiteko ezberdintasunak ere bazeudela kontutan harturik, epealdi honetan Donostian 
antolatutako euskal festei “Euskal itz-jostaldiak” deitzea egoki deritzogu, gaztelerazko espresioan 
bereziki oinarriturik sorturiko Lore Joko terminoaren ordez. Izendapen honen oinarritzat hartuko 
genuke, batetik 1880 eta 1881. urteetan hala izendatuak izana eta, bestetik, ondorengo urteetan 
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iraunkortasun bakarra Donostian antolatutako festena da, “Euskal Itz-Jostaldiak” edota 

“Juegos Florales Euskaros” deiturikoak, 1880. urtetik 1918ra iraun zutenak, eta 1882. 

urtetik aurrera Donostiako Euskal-itz-jostaldien Batzarreak antolatu zituenak. 

 
 Ikus daitekeenez, Donostia izan zen ekintza hauek iraunkorki mantendu izan 

zituen hiria. Beste herrietan ospatu ziren festeekiko konparazioan, Donostiako hauek 

izaera bereizia dutela kontsideratzen dugunez, beraien azterketari helduko diogu 

ondorengo lerroetan, zenbait aspekturen araberako ezaugarriak azalduz: tipologia, 

erabilitako hizkuntza, sari motak, proposatu gaiak, saritu gaiak eta beraien ondorio 

alfabetatzaileak. Honelako argitze lanaren funtsa, gure ustez, izaera iraunkorra ematen 

duten elementu amankomun batzuk atzeman nahi izatean bilatu behar da. Euskal 

Herriko beste tokitan ospaturiko festek eduki eta testuinguru ezberdina dutenez, hauen 

azterketara joko dugu behin Donostian ospatutakoak deskribatu ondoren. 

 

2.1. Donostiako “Euskarazko itz-jostaldiak”. 
 

 Adierazi dugunez, festa hauek espazio eta denbora zehatza zuten. Lekuari 

dagokionez, Donostiako alde zaharreko Antzoki Zaharra izan zen ospa-leku, ordurarte 

bertsolari lehiaketak hartu zituzten Juan de Bilbao kaletik eta Konstituzioko 

Enparantzatik oso gertu. Bestalde, Casa Baroja inprimategia zein Irastorza botika 

aipatu Parte Zaharrean zeuden kokatuak, Donostiako hirigintza-garapena oraindik 

eraikitze fasean zegoenez, hiri kontzentrazio handiena bereganatzen zuen espazioa 

izanik berau. Ospakizun-garai edo datari dagokionez, lehenengo bi urteetan zehar 

irailan ospatu baziren ere, behin 1881. urtetik aurrera, abenduko bigarren 

hamabostaldia aukeratu zen, Santo Tomas edo San Esteban egunekin bat eginez. 

Pentsa daiteke Eguberrietako jaien gertutasunak, edota baserritarrek beren nagusiei 

errentak ordaintzeko tradizioak eraman izango zituela antolatzaileak urte garai hau 

aukeratzera. 
                                                                                                                                                                                 
antolatzaile izandako Donostiako “Consistorio de Juegos Florales” delakoak sustrai bera izatea, 
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 Ospakizun hauen iraupena, bestalde, egun batekoa zen, saritutako literatur eta 

musika lanen sari banaketaren inguruan antolatua. Oro har, festak egitura iraunkor bat 

mantentzen zuen: lehenengo partean musika saio baten ondoren, literatur lehiaketan 

saritutako idazleen izenak publikoki jakinarazten ziren, eta irakurri ere hitz lauz idatzi 

lan sarituak, hauek, noski, iraupen-baldintza egokiak betetzen zituztenean. Parte hau 

beste musika eta kanta herrikoien saio batzuekin bukatzen zen. Bigarren zatian, musika 

lanen interpretazio batzuen ondoren, poesia edo neurtitzez idatzitako lan sarituak 

irakurtzen ziren. Azkenik, bertsolarien saioa izaten zen, garaiko bertsolari ospetsuenak 

bertan azalduz. Saritutako saiakera dramatikoen kasuan, beren antzespena lortzeko 

beharrezkoak ziren baldintzak ezartzearen ardura Batzarrearen esku zegoen. Festa 

hauek zuten arrakasta eta biltzen zuten jende kopurua eta izaerari buruzko 

komentaketak ez dira eskuarki aurkitzen. Bereziki, Euskal Erria aldizkarian egiten 

ziren komentaketa txiki batzuk, eta gehienetan Diario de San Sebastian egunkarian 

azaldutako aipamena zen berrargitaratzen zutena. Normalean jendetza ugaria biltzen 

zenaren berri ematen zen, lokala bete zela adieraziz, jende moeta ospetsua gerturatzen 

zela nabarmenduz etab. Honela: “El coliseo municipal se vió favorecido por un público 

numerosísimo en el que figuraban todas nuestras dignas autoridades y una comisión 

del respetable Clero de esta Ciudad, que ocupaba como de costumbre el palco que le 

fué ofrecido por el Consistorio”15. Edo burutu ekitaldiek izaniko arrakastari buruzkoak: 

“(antzeztu zen jostailu umoretsua zela eta) De argumento sencillísimo, pero cuajado de 

chistes que despertaron más de una vez la hilaridad del público, agradó 

sobremanera(...) terminó la velada con la sesión de bersolaris, que con sus chistes y 

agudezas hicieron las delicias del público”16.   

  

 

                                                                                                                                                                                 
“Donostiako Euskal-itz-jostaldien Batzarrea”, alegia. 

15Euskal Erria, 1889, XXI t, 2. seihilabetea, 566 orr. 
16 Euskal Erria, 1891, 2. seihilabetea, XXV t., 13.orr. 
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2.1.1.Lehiaketaren egitura eta antolaketa. 

 

 Lehiaketa hauen tipologiari dagokionez, aintzat hartuko ditugu bertan sartzen 

ziren lehiaketak eta antolaketa erantzukizuna. Zentzu honetan, esan Gipuzkoako 

Diputazioa eta Donostiako Udaletxea zirela lehiaketa hauetarako dirulaguntza ematen 

zutenak. Antolaketaren alorrean, eta 1882. urtetik aurrera, aipatu Donostiako Euskal-

itz-jostaldien Batzarrea arduratuko zen festen diseinua egiteaz, lehiaketetarako 

deialdiak egiteaz (prentsaren bidez batik bat) eta aurkeztu lanak saritzeaz, horretarako 

Batzarreak berak espreski izendatuko zuen epaimahaiaren bitartez. 

 

 Era berean, eta laguntzaile edo kolaboratzaile gisa, lehiaketetarako ezarri gai 

zehatz batzurentzako sariak proposatzen zituzten neurrian, elkarte eta kultur talde 

batzuen presentzia ia iraunkorra nabarmendu behar dugu, hala nola Nafarroako Euskal-

Elkargoa edo Bizkaiko Euskal Erria Elkartea, biak Gipuzkoatik kanpo kokatuak izan 

arren beren bazkideen artean Donostiako pertsonai asko zituztenak. Gainera, 

nabarmenki parte hartu zuten Donostiako Unión Artesana (1870ean sortua) eta La 

Fraternal elkarteek, eta Euskal Erria aldizkariak. Noizbehinka lagundu izan zuten 

D´Abbadie jaunak berak, Donostiako Institutuko irakasle klaustroak (1886) eta 

Donostiako Centro Catolico delakoak (1894). Beraz, epealdi honetan ekintza hauek 

beren inguruan biltzen zuten indar kulturalen kontzentrazioa azpimarratuko genuke eta 

akatsa litzateke, zentzu honetan, festa hauek donostiar petotzat hartzea. Baliteke garai 

honetan antzeko festarik ez egoteak probintzia zein udal mailako korporazioen eta 

Euskal Herriko beste kultur erakundeen aldetiko laguntza erreztu edo ahalbideratu 

izana. 

 

 Festa hauen osagaiek lau eremu bereizi ikutzen zituzten: “Izkribatzalléen indar-

neurtzea”, “musikalarien indar-neurtzea”, “chistu-soñularien bilkida” eta “bersolarien 

jolasbidea”. Elementu hauek epealdi osoan zehar iraun zuten, 1887. urtetik aurrera 
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“antzeslari edo pintatzalléen indar-neurtzea” atala erantsiko bazen ere. Literatur 

lehiaketan, D´Abbadiek antolatutakoetan ez bezala, poesiazko lanetaz gain sartu ziren, 

oraingoan, monografia historikoak, legendak, biografiak, etab. Azpimarratzekoa da 

ere, 1884. urtetik aurrera ezarri zen saria: “10.tik 15.era urte bitarteko sei mutill gazte, 

euskeraz ondoena irakurri eta izkribatu ogei minutuan egiten dutenentzat”17. 

Batzarreak, aldi berean, laguntzaileek agertu jarrerarekin batera aurreikusitako sarien 

arabera , zenbait baldintza ezarriko zuen: besteren artean, lanak Euskal-itz-jostaldien 

Batzarreko idazkariari aurkeztu beharra, beti lemaren baten pean, anonimatua 

bermatzearren; irakurketa eta idazketarako lehiaketan parte hartu ahal izateko aurretik 

ahoz adierazi beharra; erabili beharreko hizkuntzari dagozkion baldintzak, edo 

Batzarreak berak hartzen zituen lanen inpresiorako eskubideak. Lan guztiak, bestalde, 

Batzarreak aztertuak izango ziren eta, egoki zeritzan kasuetan, ezarri sarietaz gain, 

“sari-aldeera” edo “aipamen onragarriak” emateko aukera aztertuko zen.  

 

 Arau  hauek aldaketarik gabe mantendu ziren epealdi osoan zehar, halere, 

Batzarreak omenaldi bereziren bat proposatzen zuenean arau berriren bat ere sartu zen. 

Horrela gertatu zen Okendori buruzko efemerideetan (1886), Larramendirenetan 

(1890) eta Colonenetan (1891, 1892), bertan sari berezia eskaintzen zelarik aipatu 

pertsonai hauen omenez egindako lanentzat. 
 

 Berez, pentsa daiteke sariak zirela festa hauetako zatirik funtsezkoena. Hau da, 

festen antolaketa osoa ezartzen ziren sarien funtzioan zegoela, hauen balio 

ekonomikoagatik baino erakunde kolaboratzaileek zuten presentziagatik. Beraiek ziren 

lehiaketarako gaiak proposatzen zituztenak, horretarako sari zehatza emanez, eta argi 

azalduz zein zen erakunde emaile edo babeslea. Zentzu honetan, interesgarri deritzogu 

erakunde kolaboratzaile hauen interes partikularrak behatzeari, ikuspegi ideologikotik 

bornatzen baitute zein gai bultzatu nahi zuten. Hala, adibidez, La Fraternal edo La 

Unión Artesana elkarteek Donostiako gaiei buruzko lan hoberenentzako sarietan jarri 
                                                           

17 Euskal-Festak Donostian Oroimengarria. Donostia: Ignacio Ramon Baroja-ren semeen 



Euskal Itz-Jostaldiak eta Euskal Festak (1879-1913) 183 

 
zuten interesa, Nafarroako Euskal-Elkargoak, aldiz, Euskal Herriko iragan foralari 

buruzko gai historikoetan. Hain da nabarmena, ezen festen ospakizun aurreko 

argitalpenetan zein beraietarako deialdietan, literatura eta arte balioen funtzioan baino, 

eskaintzen ziren sarien arabera antolatuko baitzen egitaraua. Honen adibide dugu 

ondorengo idazketa tipo hau: “ZILLARREZKO ERRAMU ADAR BAT, euskal 

irakorgai edo gure aurrekoai aditutako kondairen bat itz-larrietan obeto ipintzen 

duenari”; “NIKEL-EZKO TINTONTZI BAT, (Union artesana deritzon Uri ontako 

elkarteak eskeñia), Indalezio Bizkarrondo, Vilinch, donostiar biurzariaren oroitz eta 

doaindigo edo alabanzan, kantik onena euskal itz-neurtuetan ipintzen duenarentzat”18. 

 

 Sariek, bestalde, kontsiderazio ekonomikoa baino sinbolikoagoa zuten 

lehenengo epealdi honetan. Bigarrengoan, aldatuko zen aspektua. Eskaintzen ziren 

sariak gisa honetakoak ziren: literatur lehiaketarako “Zillarrezko erramu adar bat”, 

“urrezko luma bat”, “zillarrezko koroi bat”, “nikel-ezko tintontzi bat”, “zillarrezko 

luma urrezestali bat”, “artez edo manoro egintako zerbait gauza”, “Aizkibel-en euskal-

gaztelaniazko Iztegi famatuaren liburu ederkiro apaindutako bat”, “zillarrez 

apaindutako Makilla bat”, “zillarrezko medalla bat”, “dibujatzeko estuche edo beste 

orrelako gauzen batzuek” (irakurketa eta idazketarako lehiaketan parte hartzen 

zutenentzat). Musika lehiaketarako “musika iduritzen duen zillarrezko pill 

adierazgoidun bat”, “nikelezko eskritontzi bat”, “zillarrezko lira bat”. Pintura 

lehiaketarako “urre-zillarrezko kololcha bat”, “artez edo manoro egintako zerbait 

gauza”. Txistu-soinularien lehiaketarako “euskal-chistu boilder edo erraztun 

zillarrezkodun bat”. Bertsolarien bilkidaren kasuan, ordain sari finko bat ezarri zen, 

urteen poderioz aldatuz joan zena19. 

                                                                                                                                                                                 
moldizkiran. 1884. 6.orr. 

18 Euskal Erria, VI. tomoa, apirila-ekaina, 1882, 343-344 orr. 
19 Lehenengo hiru urteetan sari kutsu handiagoa izan zuen ordainak, kopuru desberdina 

emango baitzitzaion lehenengo, bigarren edo hirugarren geratzen zenari. Ondorengo urteetan, aldiz, 
erregulatu egin zen ordaina, diru kopuru berdina emanez partehartzaile bakoitzari. Hala, 1882. urtetik 
1886. urtera, 4 izan ziren saioan parte hartzeko aurkeztutakoen artean azpibatzordeak aukeratu 
zituenak, eta bakoitzak 20na pezeta jaso zituen. Ondorengo urteetan, 2 izan ziren aukeratutakoak, eta 
40 pezeta bakoitzak jasoko zituenak. 
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 Literatur edo arte izaera, beraz, eskaini eta ematen ziren sarietan adierazia 

agertzen da, zuzenki ala zeharka, omenaldi edo tresna erabilgarri gisa, idazketarako 

zaletasuna bultzatzera zuzenduak ziruditelarik nolabait. Azpimarratzekoa da, kasu 

honetan, sari gisa Aizkibelen Hiztegiaz egiten zen eskaintza, Euskal Erria aldizkarian 

ere, euskararen ikaskuntza idatzirako oso gomendatua izango zena. Bertsolarien 

saioak, bestalde, ekintza finko eta ia profesional modura geratu ziren, honek hiri 

testuinguruan zuen errekonozimendu publikoaren estatutua azaltzen digularik, festa 

horien izaera herrikoia azpimarratuz, aldi berean. Ulertezina zatekeen jada ezarria 

zegoen tradizioa -ahozko literatura eta idatziaren arteko lotura bermatzen zuena-, 

jasoko ez zuen euskal festarik.  

 2.1.2. Jorratu ziren esparruak eta gaiak: 

 

 Gaietara hurbiltzeak zenbait azterketa ikuspegi edo perspektiba eskaintzen du. 

Hauetariko bat deialdia egiten zutenek proposaturiko gaiak kontsideratzea izango da, 

hurbilpen honek erakunde antolatzaile eta laguntzaileen interesgune partikularrei 

buruzko informazioa eman diezagukeelarik. Beste ikuspegia, proposatu gaietara 

aurkeztu ziren lanak aztertzea litzateke, partehartzaileen orientabide edo erantzun mota 

ezagutzea ahalbideratzen duelarik. Eta, azkenik, sarituak izan ziren lanen azterketa 

genuke. Ikus daitekeenez, lehenengo hurbilpena gaien enuntziatuetatik abiatuz bakarrik 

burutu genezake eta, beste azterketa posibleak, aldiz, aurkeztu lanen edukien 

analisiatik. 

 

 Gure oraingo kasu honetan, edukietara heltzeko modurik izan ez dugunez, 

edukiaren analisian baino enuntziatuen azterketan oinarritu gara eta, horrenbestez, 

deialdietan azaldutako gaiei helduko diegu soilik, proposamena egiten zutenen  

ideologia, garatu nahi ziren interesak, literatur edo moral eragintza mota, etab. 

ezagutzeko aukera eskaintzen baitigute. Kontuan izan behar dugu, bestalde, 
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lehiakideek aurkeztu lanen azterketak ez duela suposatzen proposatu gai ezberdinetan 

beti bolumen zehatza ematen zenik. Egiaztatu ahal izan dugunez, aldakorra zen 

aurkeztu lanen kopurua, eta askotan ere jaberik gabe geratzen ziren sariak, lanik 

aurkeztu ez zelako batzutan, aurkeztutakoen artean sariak merezi zuen kalitaterik 

zuenik ikusten ez zelako bestetan.  Kuestio honen azterketa xeheak kolaborazio modu 

honetara ohituta ez zegoen populazioaren interesa, lanketa gaitasuna (ezagutza edo 

hizkuntza mailako mugengatik) eta erantzunaren neurria emango liguke, gaiak 

zehazteak ere baldintzapen gehigarria suposa zezakeelarik. 

 

 Aurkeztu lanei dagokienez, literatur lehiaketan musikakoan baino lan kopuru 

handiagoa aurkeztu zen, nabarmenki. Kuantitatiboki esan, kopuru osoaren bi heren 

baino gehiago hartzen zutela literatur lehiaketara aurkeztu lanek20. Proposaturiko gai 

edo sari kopurua ere, bestalde, handiagoa izan zen, 9 zirelarik, batezbeste, literatura 

edo idazketaren langintzarekin (testuren bat idaztea eta aurkeztea eskatzen zutenak, 

alegia) zerikusi zuzenean proposatuko zirenak. Hauei, noski, erantsi beharko zaizkie 

(hala agertzen baitzen urteroko lehiaketa deialdian) literatur lehiaketa atalaren barruan 

kokatuak azaltzen ziren sari berezi batzuk: pintura arloko sari zenbait (1887. urtetik 

sail berezi baten pean aurkeztuak izango zirenak), 15 urtetik beherako gazteentzako 

irakurketa eta idazketa ariketari zegokiona (1884. urtetik aurrera), eta euskal antzerki 

baten aurkezpen edo antzespen onenari zegokiona (1887. urtetik aurrera). 

 

 Literatura alorrean, espreski, Batzarreak proposaturiko gaiek, oro har, egitura ia 

mugiezinari jarraitu zioten epealdi osoan zehar, erakunde laguntzaileek 

proposaturikoak, aldiz, aldatuz joan ziren nolabaiteko iraunkortasuna zuen gai multzo 

baten barruan.  

                                                           
20 Aztertzen ari garen epealdian, lehiaketa ezberdinetara aurkeztu lanen kopurua ondorengoa 

izan zen: 1882an 21 (Literatura) eta 1 (Musika); 1884an 14 (L), 1 (M), 4 (Pintura); 1885:ean 10 (L), 4 
(M), 4 (P); 1886an 17 (L), 8 (M), 4 (P); 1887an 10 (L), 5 (M), 3 (P); 1888an 23 (L), 3 (M); 1889:an 11 
(L), 1(P); 1890ean 19 (L), 7 (M), 2 (P); 1891n 15 (L), 7 (M), 3 (P); 1892:an 24 (L), 4 (M); 1894an 32 
(L), 5 (M). Argitaratu memorietatik ateratako datuak dira Hajek. 
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GAIAK 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1880 Legenda Hots  
Teknikoak 

Memoria 
Dantzak 

Okendo Librea Legenda      

1881 Memoria 
dantzak 

Legenda Churruca Librea Zubia       

1882 Legenda Biografia - 
Donostiar 

Saiakera 
Drama 

Bilintx Herriko 
Seme 

      

1883 Legenda Biografia - 
Donostiar 

Saiakera 
Drama 

Librea Monografia 
Erromeria 

Memoria 
Foruak 

Donostia Arrigorriaga 
Guda 

Donostia 
Martxa 

Erausoko 
Katalina 

 

1884 Legenda Biografia - 
Donostiar 

Saiakera 
Drama 

Librea Monografia 
Historikoa 
Santutegi 

Bilduma 
Esaerak 

Memoria 
Foruak 

Memoria 
Ihauteriak 

Memoria 
Historikoa 
Ihauteriak 

Jaungoikoa 
Foruak 

 

1885 Legenda Biografia - 
Donostiar 

Saiakera 
Drama 

Librea Monografia 
Santutegi 

Memoria 
Euskal izen 

Zubietako 
Heroiak 

Santesteban 
Jauna 

Jaungoikoa 
Foruak 

  

1886 Legenda Biografia - 
Donostiar 

Saiakera 
Drama 

Librea Monografia 
Santutegi 

Hots 
Teknikoak 

Memoria 
Euskal izen 

Biografia - 
Okendo 

Zubietako 
Heroiak 

  

1887 Legenda Biografia - 
Donostiar 

Saiakera 
Drama 

Librea Monografia 
Santutegi 

Hots 
Teknikoak 

Errepresen- 
tazioa 

Memoria 
Euskal izen 

Deskribapen 
Eguberri 

  

1888 Legenda Biografia - 
Donostiar 

Saiakera 
Drama 

Librea Monografia 
Santutegi 

Hots 
Teknikoak 

Errepresen- 
tazioa 

Memoria 
Euskal izen 

Deskribapen 
Arrantzale 

Oroimen 
Bilintz 

 

1889 Legenda Biografia - 
Donostiar 

Saiakera 
Drama 

Librea Monografia 
Santutegi 

Hots 
Teknikoak 

Errepresen- 
tazioa 

Sonetoa 
Nafar  
armarria 

Deskribapen 
pelota 

  

1890 Legenda Biografia - 
Donostiar 

Saiakera 
Drama 

Librea Monografia 
Santutegi 

Hots 
Teknikoak 

Errepresen- 
tazioa 

Sonetoa tipo 
tradizionalak 

Deskribapen 
pelota 

Biografia - 
Larramendi 

 

1891 Legenda Biografia - 
Donostiar 

Saiakera 
Drama 

Librea Monografia 
Santutegi 

Hots 
Teknikoak 

Errepresen- 
tazioa 

Deskribapen 
burdinola 

Alde Zahar 
Kale-izen 

Euskal 
Legenda 

Euskaldunak 
Amerika 

1892 
 

Legenda Biografia - 
Donostiar 

Saiakera 
Drama 

Librea Monografia 
Santutegi 

Hots 
Teknikoak 

Errepresen- 
tazioa 

Deskribapen 
burdinola 

Alde Zahar 
Kale-izen 

Monol. Iru- 
txuloar ohitu. 

Euskaldunak 
Amerika 

1893 - - - - - - - - - - - 

1894 
 

Legenda Biografia - 
Donostiar 

Saiakera 
Drama 

Hots 
Teknikoak 

Librea Errepresen- 
tazioa 

Deskribapen 
burdinola 

Euskaldunon 
antolaketa 

Alde Zahar 
Kale-izen 

Monografia 
Santutegi 

Poesia 
Okendo 

3. Taula: Donostiako Euskal Itz-Jostaldietan proposaturiko gaiak, 1880-1894. Iturria: argitaraturiko memoriak. Geronek egina. Hasera batean 1879. urteko saioari buruzko 
informazio zehatza eman denez, oraingo honetan 1880. urtetik aurrerakoak hartuko ditugu kontutan, guztiek jarraitzen baitiote gutxi gora behera eredu berari. Bestalde, 1893. urteari 
dagokionez, esan, hurrengo urte arte atzeratzea erabaki zela eta, beraz, ez zela lehiaketarik izan. Ez eta 1995. urtean ere, bertan behera geratu baitzen ordukoa.
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 Honela, bada, Batzarreak ondorengo gaiak proposatu zituen: 

 - “Euskal irakurgai edo gure aurrekoai aditutako kondairen bat itz-larrietan” 

 - “Donostiar argidotarren bizitzéen gañean, itz-neurtu edo larrietan” 

 -“Itz-neurtu edo larrietan, jostiruditar saiorik onena” 

 -”Edozeiñ gai edo neurritan jarritako biursakintza” 

 -“Ama Santisimari Euskal-lurrean egin zaizkan eleizachoetatik edozeiñ baten 

gañean izkribu-kondairazko edo aditutakorik onena agertzen duenarentzat, dala itz-larri 

nola neurtuetan” 

 -“Euskal-esangi garbi edo jatorren bilgorik onena” 

 - “Gure izkuntzan oraindik izenik ez duten asiera, lanbide, eta gauza sortu 

berriak adierazteko, euskaratik aterata, izkuntz onen legeak ondo gordeaz, izen berri 

geien ipintzen dituenari.” 

 

 Kasu batzuetan aipatu gairen bat desagertu zen, baina, funtsean, gai egitura hau 

mantendu zen 1879tik 1895. urte arte. Izan ere, 1884. urtean bertan erabaki zen 

sarituak suertatzen ez ziren sariak hurrengo urtean ere berriro proposatuak izatea, 

neurri honek, nolabait ere, egitura beraren errepikapenari lagunduko ziolarik. 

  

 Ikus daitekeenez, gai multzo honek biltzen zuen beregan bai Donostiarekiko 

lotura bai euskal gaiarekiko kezka, bere alderdi folkloriko zein linguistikoan. Euskal 

antzerkia bultzatzeko interesa, ere, badirudi Batzarrearen konstante bat izan zela. Behin 

1882. urtetik aurrera iraunkorki aurkeztu zen “Itz-neurtu edo larrietan, jostiruditar 

saiorik onena”, gainera, saiakera dramatikoari eskainitako sariaz gain, 1887. urtetik 

aurrera sari berezia eskainiko zitzaion “euskarazko jostirudi bat ongien aurkeztatzen 

duenari”. Sari honek izaera propioa izan zuen, nahiz literatur lehiaketari zegokion 

sailean azaldu, irabazlearen aukeraketa eta horren berri ematea aparte joango baitzen.  
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 Era berean, erakunde laguntzaileen aldetik, nabarmentzekoa da finkatu zuten 

gai mota, folklore ingurukoak zein izaera politiko edo kulturala zuten gaiak eskatzen 

zituzten heinean. 

 

 Union Artesana elkarteak proposatu zituen gaiak bertako eguneroko 

bizitzarekin zerikusia zutenak ziren: “Donostiako iñoteri edo zanpantzarten oroitzen 

gañean, leenendik eta obeto egiña edozeiñ neurritan aurkezten dan biursakintza” 

(1884), “Zubietako umant, Donosti errea 1813.an berriro alcha zuten gizon aundiai 

donkitutako oroipenik onena” (1885, 1886), “Onenzaro edo Gauona langille-famili 

batean nolakoa izaten dan itz-larri edo neurtuetan” (1887), “Arrantzale euskaldunaren 

bizi-modua nolakoa izaten dan, itz-larri edo neurtuetan” (1888), “Lengo denboretako 

eta gaurko eguneko pelota partiduben gañean itz-larrietan” (1889, 1890), “Iruchulotar 

oituren gañean bakarrizte bat itz-larrietan” (1892). 

 

 La Fraternal elkarteak proposaturikoak, berriz: “On José Juan Santesteban 

maisuari itz-neurtuetan moldaera” (1885), “Gure Donosti zarreko kaleak gaur dituzten 

izenen sustraiak, obeto siñalatzen dituenari, itz-larrizko lan batean” (1891, 1892). 

Nafarroako Euskal-Elkargoak: “Oroikarririk onena egiten duenari señalaturik bereziro 

Gipuzkoak zeukazkien fuero eta esku-bideak 1876-aren Uztaren 21-eko legea 

otsandetua´izan zanean, eta probinzi onen Fuero-izatea” (1884), “Gipuzkoako erri, 

toki, echadi, eleizacho, mendi, ibai eta iturrien izen euskerazkoen gañean oroikarririk 

onena egiten duenarentzat, agerturik guztien izen-sortzea” (1885, 1886, 1887, eta 

ondorengoak), “Amalaudun batean ongiena agertzen duenarentzat chardiñsaltzallia, 

mandataria, segatzallia edo ikazkiña, zér ta nolakoak diran” (1890), “Lengo 

denboretako Euskal-erriko burni-olak zer ta nolakoak ziran, itz-larri edo neurtuetan” 

(1891, 1892). Euskal Erria aldizkariko Zuzendariak: “Kantarik onena aurkezten 

duenarentzat gai onen gañean: Jaungoikoa eta Fueroak” (1884, 1885). Euskalerria 

elkarteak: “Euskal-nafarrak zer moduz bateratu litezken, beren eskubideetaz osoro 

jabetutzeko” (1894). 



Euskal Itz-Jostaldiak eta Euskal Festak (1879-1913) 189 

 
 

 Lehiaketarako adierazi gaien nolabaiteko sailkapenak erakunde antolatzaile eta 

laguntzaileen interesgune nagusi ziratekeen hiru esparru azalduko lizkiguke. Batetik, 

esparru linguistiko filologikoa, batere zokoragarria ez zena, lehiaketa herrikoiaren 

baldintzetan egiten zen eskaera den heinean, eta, nolabait, hizkuntzaren 

normalizaziorantz zuzenduta zegoena. Beste esparrua folkloriko kulturala litzateke, 

kultura amankomunaren errekonozimendutik abiatuz, komunitatearen identitate 

zeinuak -erlijioa barne-, azpimarratuko lituzkeena. Eta, azkenik, esparru politikoa, 

errebindikazio foruzaleetan kokatua, garai hartako kezka ideologikoekin bat egiten 

zuena. Lantzen ziren literatur estiloei dagokienez, prosa eta neurtitza izango ziren 

nagusi. 
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GAI BAKOITZEAN ESKATURIKO IDAZKETA ESTILOA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1880 Hitzlauz Hitzlauz Hitzlauz Neurtitz Neurtitz Neurtitz      
1881 Hitzlauz Hitzlauz Neurtitz Neurtitz Neurtitz       
1882 Hitzlauz Hitzlauz 

Neurtitz 
Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz Neurtitz       

1883 Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz Hitzlauz - Neurtitz Neurtitz Neurtitz Neurtitz  

1884 Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz Hitzlauz 
Neurtitz 

- - Neurtitz Hitzlauz Neurtitz  

1885 Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz Hitzlauz 
Neurtitz 

- 
 

- Neurtitz Neurtitz   

1886 Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz Hitzlauz 
Neurtitz 

"Hitzlauz" - Hitzlauz - 
 

  

1887 Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz Hitzlauz 
Neurtitz 

"Hitzlauz" - - Hitzlauz 
Neurtitz 

  

1888 Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz Hitzlauz 
Neurtitz 

"Hitzlauz" - - Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz 
Neurtitz 

 

1889 Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz Hitzlauz 
Neurtitz 

"Hitzlauz" - Neurtitz Hitzlauz   

1890 Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz Hitzlauz 
Neurtitz 

"Hitzlauz" - Neurtitz Hitzlauz Hitzlauz  

1891 Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz Hitzlauz 
Neurtitz 

"Hitzlauz" - Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz Hitzlauz Hitzlauz 

1892 Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz Hitzlauz 
Neurtitz 

"Hitzlauz" - Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz Hitzlauz Hitzlauz 

1893 - - - - - - - - - - - 
1894 Hitzlauz Hitzlauz 

Neurtitz 
Hitzlauz 
Neurtitz 

"Hitzlauz" Neurtitz - 
 

Hitzlauz 
Neurtitz 

- Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz 

4. Taula: Donostiako Euskal Itz-Jostaldietan gai bakoitzean eskaturiko idazketa estiloa, 1880-1894. Iturria: argitaraturiko memoriak. Geronek egina. Zenbaitetan ez da 
adierazten zein estilotan nahi den, kasu hauetan gidoi (-) batez azaldu dugu. Bestetan, aldiz, geroni ausartu gara, dagokion gaia ikusita, estiloa zehazten, nahiz eta deialdian 
espreski agertu ez, eta kasu hauetan kakotxak erabili ditugu (" "). 
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 Urtero egiten ziren lehiaketa deialdietako enuntziatu esplizitu eta zehatzetan 

oinarritu ezkero, eta idazketa estiloa eta proposatutako gaiaren artean zegoen lotura eta 

egokieran sakondu gabe, ikus eta soma daiteke, hasera batean behintzat, Batzarrearen 

asmoa hitz laua zein neurtitza hein berean lantzearena zela, kasu batzutan esplizituki 

hitz larrietan idatzi beharraren baldintza ezarriz, bestetan neurtitz edo bertso moduan 

idatzi beharrarena zehaztuz eta, besteetan, batean zein bestean idazteko aukera emanez. 

Goiko taula ikusita, esan daiteke nahiko orekatua zela, ia urte guztietan, neurtitzari 

bereziki, edo prosari bereziki eskaini zitzaion sari kopurua. Hemen, salbuespena egin 

beharko litzateke, agian, 1891 eta 1892. urteetan, ezen hitz lauz egin beharreko 

langintzari, espreski, sari kopuru gehiago eskaini baitzitzaion nabarmenki. Gakoa, dena 

den, modu batean edo bestean idazteko aukera eskaintzen zutenetan egon daiteke, 

hemen askatasuna ematen baitzitzaion idazleari bere gustokoa zuen estiloa lan zezan. 

Aspektu horrek, era berean, argiago erakuts diezaguke zein zen garaiko idazleen 

berezko joera nagusia. Zentzu honetan, proposamenen mailan, urtetik urtera ugarituz 

joan zen estilo aukera ahalbideratzen zuten sarien kopurua. 

 

 Halere, memoriei eta emandako sariei so eginez gero, neurtitzez idatziriko lanen 

presentzia nagusia zela egiazta daiteke. Argi egiazta dezakeguna zera da: aurkeztu 

gaien artean lan kopururik handiena jasotzen zuen gaia “gai eta neurri libreko” bertso 

edo euskal poesia zeritzonarena zela. Egoera horrek ekarri zuen, 1887. urtetik aurrera, 

aipatu sailean bi aldiz sarituak izan ziren autoreak bertan berriz sarituak izateko 

ezintasuna ezartzen zuen neurria hartzea. Neurri horrek aurkeztu lan kopuru handian 

eta egileek gisa honetako gaietan lehiatzeko zuten ohiko joeran pentsatzera garamatza. 

Aldiz, Batzarreak gaia zehatzago finkaturik ematen zuen atal eta sarietan 

partehartzaileen kopurua askoz ere txikiagoa izaten zen, zenbaitetan hutsa eta, askotan, 

jabe gabe geratzen zen saria. 
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GAI  BAKOITZERAKO AURKEZTURIKO LAN KOPURUAK ETA BANATURIKO SARIAK 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Orotara 
1880 5 

Jaberik ez 
aipamena 

2 
Jaberik ez 
aipamena 

0 
Jaberik ez 

6 
1go saria 
aipamena 

13 
1go saria 
aipamena 

0 
Sari 
berezia 

     26 

1881 0 
Jaberik ez 

5 
1go saria 
aipamen 2 

4 
1go saria 
aipamen 1 

11 
1go saria 
aipamen 1 

3 
1go saria 
aipamen 1 

      23 

1882 4 
1go saria 
aipamen 1 

0 
Jaberik ez 

3 
Jaberik ez 
aipamen 1 

6 
1go saria 
aipamen 2 

8 
1go saria 
 

      21 

1883 5 
1go saria 
aipamen 2 

2 
Jaberik ez 
aipamen 1 

2 
Jaberik ez 
aipamen 1 

11 
1go saria 
sari 3 

1 
Jaberik ez 

0 
Jaberik ez 

4 
Jaberik ez 
aipamen 3 

1 
1go saria 

3 
Jaberik ez 

1 
Jaberik ez 

 30 

1884 
 
 

1go saria 
aipamen 1 

Jaberik ez 
aipamen 1 

Jaberik ez 1go saria 
aipamen 2 

Jaberik ez Jaberik ez 
aipamen 2 

Jaberik ez 1go saria 
aipamen 1 

Jaberik ez Jaberik ez  14 * 
 

1885 
 
 

Jaberik ez Jaberik ez Jaberik ez 
aipamen 1 

1go saria 
saria 1 

Jaberik ez Jaberik ez Jaberik ez Jaberik ez Jaberik ez 
aipamen 1 

  10 * 

1886 2 
Jaberik ez 
aipamen 1 

2 
Jaberik ez 
aipamen 1 

1 
Jaberik ez 
 

8 
1go saria 
aipamen 2 

2 
Jaberik ez 
aipamen 1 

0 
Jaberik ez 

0 
Jaberik ez 

1 
Jaberik ez 

1 
1go saria 

  17 

 
 
(*)  Nahiz aurkeztu lanen kopuru osoaren berri izan, ezin izan dugu gai bakoitzean aurkeztu kopuruen datu zehatzik aurkitu. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Orotara 
1887 1 

1go  saria 
1 

Jaberik ez 
diploma 1 

1 
Jaberik ez 
diploma 1 

4 
1go  saria 
diploma 1 

1 
Jaberik ez 

O 
Jaberik ez 

 0 
Jaberik ez 

2 
1go  saria 
diploma 1 

  10 

1888 1 
1go  saria 

1 
Jaberik ez 
aipamen 1  

2 
1go  saria 
aipamen 1 

14 
Jaberik ez 
aipamen 4 

0 
Jaberik ez 

3 
Jaberik ez 
aipamen 1 

 
- 

1 
Jaberik ez 
 

0 
Jaberik ez 

1 
1go saria 
 

 23 

1889 3 
1go  saria 
diploma 1 

1 
Jaberik ez 

1 
Jaberik ez 

4 
1go saria 
aipamen 1 

0 
Jaberik ez 

0 
Jaberik ez 

 
- 

2 
1go saria 
aipamen 1 

0 
Jaberik ez 
 

  11 

1890 3 
1go  saria 
diploma 1 

1 
Jaberik ez 

1 
1go  saria 

4 
1go  saria 
sariak 3 

1 
1go  saria 

1 
Jaberik ez 
saria 1 

 
- 

6 
1go  saria 
saria 1 

0 
Jaberik ez 
 

2 
1go saria 

 19 

1891 1 
1go  saria 

0 
Jaberik ez 

0 
Jaberik ez 

10 
1go  saria 
sariak  2 

0 
Jaberik ez 

0 
Jaberik ez 

 
- 

0 
Jaberik ez 

0 
Jaberik ez 
 

4 
1go saria 
saria 1 

0 
Jaberik ez 

15 

1892 0 
Jaberik ez 

4 
Jaberik ez 

1 
1go  saria 

13 
1go  saria 
sariak 5 

2 
1go  saria 
saria 1 

0 
Jaberik ez 

 
- 

0 
Jaberik ez 

0 
Jaberik ez 
 

2 
1go saria 
saria 1 

2 
Jaberik ez 
sariak 2 

24 

1893 - - 
 

- - - - - - - - - - 

1894 0 
 

0 
 

2 
 

1 
 

21 
 

- 
 
 

1 
 

3 
1go saria 
2 sari 

0 
 

2 
 

2 
 

32 * 
 

(*) Zaila da sarien banaketa zehatza egitea 
5. Taula: Donostiako Euskal Itz-Jostaldietan gai bakoitzean aurkezturiko lan kopuruak eta banaturiko sariak, 1880-1894. Iturria: argitaraturiko memoriak. Geronek egina. 
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 Baliteke lehiakideek egiten duten aukera nabarmen hau herri tradizioan izan 

zuen erabileragatik, edo ahozko literaturak idazteko eskaintzen zizkien 

erreztasunengatik izatea. Bistan da, hitz lauz idazteak lanketa maila handiagoa 

suposatu ziezaiokeela partehartzaileari, bai hala idazteak berez dakarren 

zailtasunagatik bai jorratu beharreko gaiengatik ere, askotan bere lanketarako laguntza 

bibliografiko eskasarekin egingo baitzuten. 

  

 Bestalde, epealdi honetan zehar aurkeztu lanak eta, batez ere, sarien banaketan 

azaldu ziren izen-abizen ofizialak oinarritzat hartuz, esan daiteke beren lanak aurkezten 

zituzten egileen kopurua ere ez zela oso zabala izaten, kontuan hartuz gainera egile 

berak gai ezberdinetarako lanak aurkezteko eskubidea bazuela. Zentzu honetan, aurki 

ditzakegu denetariko sariak jaso izan zituzten autoreak (lehenengo saria, sari berezia, 

aipamena, diploma, etab.), urte bereko lehiaketan sari bat baino gehiago jasotakoak 

(maiz izaera desberdinetakoak izaten ziren) eta gai ezberdinetan irabaziak21. 

  

 Horrela, bada, gutxi gorabehera hamar aldiz sarituak izan diren egileak 

baditugu: Carmelo Echegaray, Ramón Artola eta Victoriano Iraola jaunak. Bospasei 

aldiz sarituak izan zirenak: Felipe Arrese, José Artola, Miguel Antonio Iñarra, 

Francisco López Alén, Claudio Otegi eta Juan Ignacio Uranga. Bitik bostera bitartean 

sarituak izandakoak: Domingo Aguirre, Toribio Alzaga, Gregorio Arrue, Rosario 

Artola, Arturo Campión, Agustín Echeberri, Felipe Kasal Otegi, Rafael Murga ta 

Murgategi, Pedro Mª Otaño, Marcelino Soroa eta “Euskaldun bat”. 

  

 Behin sarituak izandakoak, aldiz: José Ansuarena, Manuel Antonio de Antia, 

Francisco Apaolaza, Ignacio Arana, José Marino Arrieta, Francisca Ignacia Arrue, 

Antonio Arzac, Serafín Baroja, Leonard Dalbarade, Bonifacio Echegaray, Enrique 

Elizechea, Toribio Elola, Juan P. Esteban Chavarria, Basilio Fuentes, M.Gilbeau, Juan 

                                                           
21 Ramón Artola jaunak, adibidez, hiru sari jaso zituen gai ezberdinetan 1884. urtean (Diploma, 

Lehenengo saria eta Aipamena). 
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Carlos Guerra, Ramón Inzagaray, José Manterola, Pedro Mª Merladet ta Lazgoitia, 

Isidoro  Ruiz Arbulo, Jose Mª Salaberria ta Ipenza, Kayetano Sanchez, Alfonso Mª 

Zabala, José Zapirain, “Basomutil bat”, “Donostiar batek”, “Galerna” eta “L.L. y A.”. 

 

 Sariren bat jaso izan zutenengan oinarritu izan bagara ere, saririk jaso ez izanak 

ez du esanahi besterik aurkeztu ez zenik, egon zitekeen egile gehiago atal bakoitzean 

baina horren frogarik aurkitzea oso zaila suertatu da eta, beraz, sarituen aipamen 

esplizituetara jo behar izan dugu lehiaketako partehartzaileen profila ezagutu ahal 

izateko. Kasuan, saria jasotzeak lana egin edo aurkeztu zuela eta epaimahaiak egoki 

balioztatu zuela adieraziko digu. 

 

 Zentzu horretan, ia urtero, modu finko eta iraunkorrean, gai, atal edo modalitate 

ezberdinetara aurkeztu ziren idazle batzuk aurkitzen ditugu, beste batzuk puntualki eta, 

agian, gai zehatzetara aurkeztu ziren bezala. Esan daiteke, gehienbat gizonezkoez 

osatutako taldetxo batek mantentzen zituela aipatu lehiaketak, ez antolaketan bakarrik, 

bertan parte hartuz baizik, nolabaiteko familiartekotasun kutsuaz hitz egitera ausartuko 

ginatekeelarik. Batzuen kasuan familiartekotasuna odol erlazioak emanikoa izango da, 

hots, Artolatarren, Echegaraytarren etabarren kasuan, sendi bereko kide ezberdinek 

hartzen baitzuten parte, behin baino gehiagotan, literatur lehiaketa horietan. 

 

 Familiartekotasuna, beste zenbaiten kasuan, antolakuntzarekiko -Donostiako 

Euskal itz-jostaldien Batzarrearekiko, hain zuzen-, izaniko erlazioak ezarriko du. Hala, 

zenbait partehartzaile ikusi dugu Batzarrearen zuzendaritza batzordeko kide gisa 

epealdiren batean, edo beste modu batean esanda, Batzarreako zuzendaritzako zenbait 

Batzarreak berak antolaturiko lehiaketetan parte hartuz. Honela, gehien sarituak izan 

zirenekoen artean ditugun Carmelo Echegaray jauna idazkariorde izan zen 1886-88 eta 

1888-90 urteetan, Ramon Artola jauna, aldiz, bokala 1883-84 , 1884-85, 1888-90 

epealdietan eta Victoriano Iraola jauna, bokala ere, 1886-88 epealdian. Era berean, 

José Manterola idazkaria izan zen 1881 eta 1882 urteetan, Antonio Arzac idazkariorde 
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(1883-84), idazkari (1884-85) eta idazkari iraunkor (1886-88, 1888-90), eta Marcelino 

Soroa jauna, bokala, 1886-88 epealdian. 

 

 Beraz, odol erlazioak batzutan, egitura eta erantzukizun erlazioak besteetan eta, 

finean, gertutasun fisiko zein motibaziozkoek lotu zuten literatur lehiaketa hauetara 

aurkeztu idazle multzoa. Kuantitatiboki urria, egungo egoeratik ikusita, ugaria, agian, 

garaiko zein aurreko epealdiko egoerari begiratuta.  

 

2.1.3.Lehiaketaren eta ospakizunaren ondorio alfabetatzaileak. 

 

 Definizioz, festa hauek -eredu gisa jokatu zuten Katalunian ospatu zirenen 

antzera-, bertako hizkuntza (gure kasuan euskara) berreskuratzea zuten helburu 

nagusia, zegokion literatura garatuz. Helburua argi asko azaldu zen Batzarreak eginiko 

deialdi guztietan:  

“Donostiako Euskal -itz-jostaldien Batzarreak, gure euskera eder, biursakinde, 
pintura eta musika gerenak alegiñ guzian gorde eta zabaltzeko bere egiñ-pideari 
oartuaz, erabaki du urte ontako euskal-féstak egitea, prestaturik ontarako 
ondoren agertzen diren indar-neurtz eta jostagudak”. Zehazki, literatur 
lehiaketarako honela adierazten zen: “Euskal-izkuntza -jakindeak zabaltzen 
sayatzen diran izkribatzalleai lanbide onragarri onetan aurrera ere jarraitzeko 
serbituko diezten limurkaritzat...”.  

 

 Beraz, euskara adierazpen edo ekitaldi guztietan egon zen presente, ahoz zein 

idatziz. 

 

 Era berean azpimarratu zuen P. Alzolak, egin balorazio batean, euskarak festa 

hauetan zuen presentzia, bide batez, berau beste esparru batzuetan gehiago indartzea 

eta gaztelera ez baztertzea ere planteatuko zuelarik:  

“El examen del programa indica que el objetivo principal del  Consistorio se 
encamina a la conservación de la lengua bascongada, prevaleciendo en el 
certamen la poesia y la parte literaria y en término más secundario los trabajos 
históricos. Asemejase este concurso por el exclusivismo en el uso del bascunece 
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y por otros aspectos a los Juegos Florales de Barcelona, pero es menester 
observar que hay en la ciudad condal numerosas Academias, Ateneos, y 
Centros dedicados al estudio, que suplen aquella deficiencia, y como en la 
capital de Guipuzcoa no sucede lo propio, cabe preguntar si sería más 
conveniente se agregasen en estos certámenes algunos temas relacionados con 
la vida euskara sobre asuntos jurídicos, sociales, históricos, económicos, 
artísticos o industriales, como sucede en las poblaciones catalanas de segundo 
orden, permitiendo al propio tiempo que pudieran desarrollarse ciertos puntos 
en castellano”22. 

 

 Euskararen presentzia maila ezberdinetan ikus daiteke, guztiak ahozko edo 

idatzizko erabilerarekin erlazionatuak zeudenak gutxi edo gehiago. Idatzizkoaren 

presentziari dagokionez, nabarmentzekoa da arau orokor gisa idazle bakoitzari egoki 

zeritzon euskalkia aukeratzeko ematen zitzaion bidea, hala adierazten zelarik literatur 

lehiaketarako egiten ziren deialdietako lehenengo oharkeran. Araua Festaren 

lehenengo urtetik izan zen ezarria, izan ere 1881. urteko memorian esplizituki azaldu 

zen aurkeztu lan bakoitza zein euskalkitan zegoen idatzia (lan gehienak gipuzkeraz 

idatziak egon arren,  bizkaieraz zein lapurteraz idatziriko batzuen batzuk ere azaldu 

ziren)23. Geroztik ez zen euskalkiari buruzko honelako datu zehatzik emango, baina 

suposa daiteke proportzio hau mantenduz joango zela. 

 

 Nahiz eta hau izan arau orokorra, gaztelera erabiltzeko aukera eman zeneko 

zenbait kasu aipa dezakegu: 1886. urtean Insitutuko Irakasleen Klaustroak emandako 

saria, gaia (Okendori buruzko biografia) gaztelerara itzultzea derrigorrezko 

baldintzatzat hartu zelarik. Beste kasu bat, Euskalerria elkarteak 1894. urtean eman 

zuen sariarena dugu, non eskaturiko lana gazteleraz ere egiteko aukera eman bait zen. 

Bestalde, ikusi ahal izan dugunez, bi kasutan ezarri zen gipuzkera derrigorrezko 

euskalki gisa: 1890.ean Larramendiri buruz Batzarreak eman zuen sarian, eta 1892. 

urtean, Koloni buruzko beste lan batean. 

                                                           
22 ALZOLA, P. De (1894): “Juegos Florales. Consistorio de Juegos Florales de San Sebastián”, 

in Euskal Erria, XXXI tomoa, 2. seihilabetea, 349-350 orr. 
23 Euskarazko itz-Jostaldiak Donostian Oroimengarria. Donostian: Ignacio Ramon Baroja-ren 

semeen moldizkiran. 1881. 
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 Salbuespenak salbu, eta lanak aurkezteko garaian gehiengoa gipuzkeraz idatzia 

izan arren, honek ez du ahantzarazi behar Batzarreak beste euskalkiekiko zuen jarrera 

ona, zeren eta Donostiako bertako festatzat hartuak izan daitezkeen arren, beti zabalik 

egon baitzen beste euskalkietan idatzitako lanentzako aukera. Litekeena da jarrera hau 

Nafarroako Euskal-Elkargoa edo Bilboko Euskalerria bezalako elkarteek bultzatua 

izatea, baina garbi dagoena zera da: euskararen aberastasuna biltzeko eta Euskal 

Herriko beste herrietakoen partehartzeari ateak irekitzeko zegoen nahia. 

 

 Euskararen erabilerari buruzko aukera honetaz gain, azpimarratu nahi genuke 

jatorriz euskaraz idatziriko lanen derrigorrezgotasuna ezartzearekin euskarazko 

sorkuntza lana bultzatzeko egin zen saiakera, kasu batzutan, hemen ere, itzulpenerako 

aukera ematen zen arren (batez ere euskal legenda edo saiakera dramatikoaren 

kasuetan, behar bada eremu hauetan zegoen ekoizpen original eskasagatik). 

 

 Bestalde, urte gehienetan euskararen normalizazio mailan aspektu tekniko edo 

zientifikoarekin erlazionaturiko gaien eskaera azaldu izana, adibidez: “Gure izkuntzan 

oraindik izenik ez duten asiera, lanbide, eta gauza sortu berriak adierazteko, euskaratik 

aterata, izkuntz onen legeak ondo gordeaz, izen berri geien ipintzen dituenari”, euskara 

garbia bultzatzeko kezka, eta gero eta handiagoa egiten ari zen gazteleratze 

prozesuaren aurrean defendatzeko borroka gisa ulertu behar dugu. Aurkezten ziren 

lanen adibide modura aipa dezakegu 1894. urtean saritutako Berba Barriak lana, 

ematen zituen neologismoen artean “Urritzkirikitaria” (telegrafo) edo 

“Zartagillindartsua” (dinamita) bezalakoak ikus daitezkeelarik. 

 

 Aspektu hau indartua izango zen epaimahaiak ezartzen zuen kontrola zela eta, 

deialdian bertan argi azaltzen baitzen zein zen eskatzen zen hizkuntz eskakizun maila: 

“Ala gauz oen izenak, nola aurkeztuko diran beste edozeiñ dagozkatenak izan bearko 

dute berriak, eta izkuntz onen legeak eskatzen duten erara osotoro moldatuak 
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(gaztelerazko bertsioan: “ajustarse en un todo a los buenos principios científicos”): 

konturatzen dalarik, ezen, saria emateko begiratuko zayola, ez ainbeste geienak dituen 

lanari, ezpada oek egokiago moldatuak dakazkienari”24. Neologismoak sortzea 

bultzatzera zuzenduriko gaiei dagokienez, azaltzen zen jarrera egokia den bezala, era 

berean, Batzarreak kalitate eskakizunaz jantzirik baitzegoen, ebalua zitzakeen ere beste 

ataletara aurkezturiko lanak, idatzitakoaren hizkuntz kalitatea kontuan hartuz. 

 

 Sarien banaketaren berri ematen zuten agirietan, zenbaitetan, ez baitzen beti 

esplizituki adierazten, ikus dezakegu nola edukiaren egokierari so eginez, ala hizkuntza 

edo literatura alderdiari erreferentzia eginez arrazoitzen zen (esaldi edo esplikazio motz 

batzuen bitartez) saria ematea edo ukatzea. Edukiarekiko egokiera ongi moldatua 

izatea zen, baita ere, saria emateko nahikoa arrazoi, honela adierazi ohi zen: “lan onek 

dauka erakus-aldi bat chit ona” (1884), “Euskal-oitura ederrak guztiz egoki azaltzen 

dituenari” (1887), “Moldaera onek pentsamendu ederrak eta bukaera ongarriya 

dauzkalako” (1885), “lan egoki eta izkera garbian egiñagatik” (1888), “agertzen dituen 

goziztz eta jostallukeriagatik” (1890). Halaber, edukia gaizki moldatua izana nahikoa 

arrazoi izango zen saria ukatzeko garaian, nahiz eta zenbaitetan hizkuntz moldaera 

egokia izan, hala adierazten zen: “Lan au dago chit ederki izkribitua eta ongi 

neurtiztua; baña nola beragan ez dan arkitzen kanta bati dagokion goitasunik orregatik 

etzaio ematen, bestela emango zitzaion saria” (1885), “eroso eta euskera ederrean 

itzulia dago, baña nola berak azaltzen dituen gertaerak, ez diran kondairatiyak...” 

(1886).  

 

 Bestalde, hizkuntza eta beraren moldaera ona eta egokia izan zen, behin baino 

gehiagotan, saria emateko arrazoirik edo justifikaziorik nagusiena eta, batzutan, 

bakarra, ikus: “daukan izkribu, goitusterik gabe, baña chukunki maneatuagatik” 

                                                           
24 Jarrera honen adibide litzateke, era berean, 1880. urtean aipatu gai honetan aipamen 

onragarria emateko garaian epaimahaiak egin zuen zehaztapena, adieraziz, alegia, saritutako lanetik 
onartuak izango zirela bakarrik aurrerantzean erabiltzeko egokiak kontsideratzen ziren hotsak, eta 
baztertuak izango gazteleratzailetzat hartuak zirenak. (Euskal Erria, I.t., uzt-abend.) 
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(1884), “Moldaera au dago ederki neurtiztua, itzera goitsuan izkribatua, eta irudi 

egokiz apaindua” (1885), “galaiki izkribatuagatik” (1887), “izkera ederrean eta eroso 

antolatua” (1889), “izkera ederrean aurkeztu duelako” (1890), “egoki eta izkera 

garbian aurkeztu duanagatik” (1890), “izkera gosuan sentimentuz izkribatua dalako” 

(1891), “euskaran polliki moldatua dagolako” (1891), “pentsamendu ederrez ornitua, 

eta itzera galaiz apainduagatik” (1884), “lan egoki eta izkera garbian egiñagatik” 

(1888). Nahiz eta edukira ongi egokitu ez, saria ematea justifikatuko zuena, honela: 

“dagolako izkera ederrean eta neurtitz errazetan izkribatua, naiz iduki biursakintzari ez 

dagozkion betegarriak” (1886), “bere izkera jatorragatik, bear dan beziñ chukunki 

maneatua ezpadago ere” (1887). Era berean, arrazoi nahikoa izan zen, beste kasu 

batzuetan, saria ukatzeko garaian, adibidez: “Nola jostaketa onek dauzkan bainande 

gustagarriyak, pozik emango zion Bilgumak saria, itzekindari dagokion aldetik zenbait 

utsune iduki ezpalitu” (1885). Beraz, pentsa genezake proposaturiko gaiarekiko 

egokitasuna bermatu ez ezik, euskara idatziari buruzko ekintza arautzailea -

normalizatzailea-, burutzen zuela batzordeak, bere funtzio ebaluatzailea betetzen zuen 

heinean. 

 

 Lanetan erabili beharreko hizkuntzaz zegoen planteamenduaz eta normalizatze 

saiakeraz gain, festa hauen ondorio alfabetatzaileen artean bada azpimarratu nahi 

genukeen beste aspektu garrantzitsu bat. Festen bigarren parte edo aspektuaz ari gara 

hain zuzen, alfabetatzearen ikuspegitik -euskarazko idazketa eta irakurketaren 

ikuspegitik-, garrantzia hartzen duen dimentsio berri bat ematen diguna. Dimentsio 

honetatik, festak efektu biderkatzailea azalduko luke saritutako obrak argitaratuak 

ziren heinean, euskaraz idatzitakoaren bolumen kontsideragarria eta irakurlego berria 

lortuko baitzuen. Deialdietan zenbait lan monografiko dibulgaziozkoak izatearen 

gomendioa jartzeak ere irakurle multzoa zabaltzeko helburuan eragingo zuen. 

Eskabide honen adibide dugu, 1883. urtean, Nafarroako Euskal-Elkargoak berak 

eskainitako sariari buruz nabarmendu nahi izan zuena (1876.go uztailaren 21eko legea 

indarrean jarri zenean Gipuzkoak bere esku zituen foruak zehaztuko zituen Memoria): 
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“un trabajo breve y claro que se lea pronto y pueda divulgarse entre la mayoría de las 

gentes”25. 

 

 Hau da, egun batetako gertaera bera, lehiaketa eta festa, gainditzen zen, Euskal 

Erria aldizkariak -festen bozeramale ofizialak-, eta urteroko memorien eta lan 

monografikoen argitalpenek eskaintzen zuten euskarritik abiatuz, idazketarako eta 

irakurketarako sare iraunkorra ezartzen zen neurrian. Festak espazio eta denbora 

zehatzaren barruan ahozkoari zein idatziari eskaintzen zion muga zabaldu egingo zen,  

irakurketa publikorako esperientzia berri horrek zekartzan ondorioekin, irakurlegoa 

sortuz, izan ere, ordurarte aurkeztu gaietaz euskaraz irakurtzeko aukera eskasak 

zituena. Espazio alfabetatzailearen hedakuntza modu honek suposatu zuena zera da: 

ohiturarik ez izanik ere, literatura mota hau -edo euskarazko lan monografiko zenbait-, 

irakurriko zuen irakurlegoa sortzea edo, behintzat, sortzen laguntzea. 

 

 Ia berrogei urtez iraun zuten festa hauek, eta beren inguruan sortuko ziren 

publikazioek ahalbideratu zuten euskaraz irakurtzeko ohitura jarraiaren garapena,  

beraren harreragatik baino (ebaluagaitza dena) ordurarte gutxi garaturiko esparruetan 

suposatu zuen irakurtzeko eskaintza iraunkorragatik batik bat. Irakurketa eremuaren 

bereizketa honek bat egin zuen, urteren buruan, irakurketa eremua bera gai berrietara 

irekiko zuten egutegi -hirugarren atalean aztertuko duguna-, aldizkari eta argitalpen 

multzoarekin. Produkzioaren azterketa egiterakoan literatur irizpideak, gehienetan, 

literaturari soilik ez dagokion eremutik sortzen den posibilitate hau alde batera uzten 

du, euskararen gizarte espazioaren zabalkuntzak suposatu zuen egoera alfabetatzaile 

berri hau gutxietsiz. 

  

 Festari izaera alfabetatzailea ematen zion espazioa zabaldu nahi izatea argi 

ikusten da ere saritutako lanak urteroko memorietan edo Euskal Erria aldizkarian 

argitaratzeko Batzarreak azaldu zuen asmoan. Monografia moduan ere argitaratuak 

                                                           
25 Euskal Erria, 1883, IX.t., 2. seihilabetea, 288.orr. 
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izango ziren deialdian ikus daitekeenez, hots, “Saria irichitako izkribu guziak 

moldizkidatuko dira Euskal itz-jostaldien Batzarrearen kontura, eta sari-irabazle 

bakoitzari emango zaiezte 25.na moldizkira, 10.na aldeera eta 5.na aipamen onragarria 

merezi dutenai”26 . Hona hemen urteren batean adierazi zena, beste adibide gisa: 

“Bilgumako Aldimaitz zuzendariak, nairik datorren urtean argitaratu Euskal-esangaien 

bilgo oso bat, erabaki du, sariztatutako saio bien egilleakin erakidaturik, ez saio oek 

argitaratzea aurtengo Oroimengarrian27.“ 

 

 Euskararen erabilera zabaltzeko helburuarekin bat egin zuen beste elementu bat  

15 urtetik beherako gazteentzat antolaturiko irakurketa eta idazketa ariketak izan ziren. 

Hasera batean deigarri suertatzen da literatur festa batzuen barruan gisa honetako 

praktika batzuk sartzea, literaturaren garapenarekin zuzenean lotuak agertzen ez diren 

heinean. Beharbada, hauen ospakizuna denboran zein espazioan bereiztuta egitea ere 

bitxitasun honen adierazletzat har dezakegu; euskara eta kultura idatziaren esparru 

zabalaren barruan kokatuak baina, aldi berean, bereiztuak ospatzen ziren: goizez (10 

edo 11ak aldean) irakurketa eta idazketa ariketak gaztetxoei zuzenduak, eta arratsaldez 

literatur lanen sari banaketa eta festa, helduei zuzendua. 

 

 Askotan “azterketa” izendatuak izan ziren lehiaketa hauek bere neurri edo 

garrantzi errealean kokatzeko unean, lehenik eta behin adierazi behar dugu informazio 

urriarekin egin dugula topo, garaiko kronika eta agiri gehienetan ez baitzen azaltzen 

lehiaketara zenbat jende aurkezten zen (askotan aurreko urteetan baino gehiago 

aurkeztu zela besterik ez da adierazten), ez eta partaideei buruzko nondik norakoen 
                                                           

26 Lehenengo urteetan, 1879-1881 urte bitartean hain zuzen, lanen argitalpena udaletxearen 
esku geratu zen bereziki, 20na ale oparitu zitzaizkielarik irabazleei, eta 5na ale aldeera edota aipamena 
eskuratzen zutenei. Behin 1882. urtetik aurrera, Euskal itz-jostaldien Batzarrearen esku geratu zen 
lanen argitalpena, Oroimengarri edo Memorietan argitaratuak izateaz gain. Euskal Erria aldizkarian ere 
argitaratuko zituztelarik saritu lanak, aldizkari hau izango baitzen 1882. urteko uztailararen 2az geroztik 
Batzarrearen organo ofiziala. Goian aipatu legez egingo da opari gisa emaniko aleen banaketa. Gero, 
1885. urtetik aurrera, murriztuko zen kopurua, 10 ale emanez sarituari, eta 5na ale aldeera edota 
aipamena zutenei. 

27 Euskal-Festak Donostian. Oroimengarria. 1884. Donostian: Ignacio Ramon Baroja-ren 
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berri zehatzagorik eskuratzen lagunduko ligukeen beste daturik. Izan ere, epealdi 

guztian ospaturiko lehiaketa hauei buruz komentaketa bakarra aurkitu dugu, 1885. 

urtekoari buruzko artikuluan alegia, honela “aurkeztu ziranak irakurri eta izkribatu 

zuten ederki gure izkuntz maitean” ziolarik. Beste gainontzean, normalki adierazten 

zaiguna zera da: aurkeztutakoen kopurua (gutxi gorabehera), sarituak edo onenak 

zenbat izan ziren eta, kasu batzutan, berauen izen abizenak. 

                                                                                                                                                                                 
semeen moldizkiran. 
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15  URTETIK BEHERAKO GAZTEENTZAKO IRAKURKETA ETA IDAZKETA ARIKETAK 

 

 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1894 

Aurkeztuak ? ? ? 17 16 32 "Más que 
otros años" 

"Más que 
otros años" 

"Más que 
otros años" 

"Cantidad" 

Sarituak 
Onenak 

4 6 8/3 2 2 4 4 4 3 5 

Izenak  . Simon 
  Ikatzeta 

. Biktoriano 
  Gorosabel 
 
. Elisa 
  Arangoa 
 
. Julio 
  Mendia      

. Soledad 
  Zabala 
 
. Atanasio 
  Anabitarte 
 

. Pedro 
  
Usandizaga 
 
. Juan 
  Larrarte 
 

. Alberto 
  Garaizabal 
 
. Armando 
  Larzabal 
 
. Ramon 
  Telleria 
 
. Juan  
  Larrarte 

. Inozenzia 
  Arangoa 
 
. Agustin 
  Oa 
 
. Bonifazio 
  Echegaray 
 
. Pedro 
  
Usandizaga 

. Inozenzia 
  Arangoa 
 
. Adrian 
  Loyarte 
 
. Bonifazio 
  Echegaray 
 
. Pedro 
  Goñi 

. Angel  
  Gadea 
 
. Luis 
  Leclerq 
  Uranga 
 
. Manuel 
  
Gabilondo 

. Modesta 
  Arangoa 
 
. Pedro 
  Berra 
 
. Jose 
  Berra 
 
. Carlos 
  Usandizaga 
 
. Bizente 
  Usandizaga 

6. Taula: Donostiako Euskal Itz-Jostaldiak. 15 urtetik beherako gazteentzako irakurketa eta idazketa ariketak, 1884-1894. Iturria: argitaraturiko memoriak eta Euskal Erria 

aldizkaria. Geronek egina. 
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 Aurkitu informazioa nahiko urria izan arren, jasotako datuek zenbait ondorio 

edo ildo azpimarratzeko modua eskaintzen digutelakoan gaude, beti ere, baieztapen oro 

oso kontu handiz hartuz, noski. Kantitateari so eginez gero, badirudi, urtez urte, 

partehartzaileen kopurua gorantz joan zela. Sarituak izandakoak edo onentzat hartuak 

izan zirenak kontuan hartuz, bestalde, festaren izaeraren berri ematen digun zenbait 

joera nabarmen dezakegu: gazte batzuengan behin baino gehiagotan partehartzeko 

joera ikusten da. Neskek zein mutilek hartzen zuten parte baina, agian, 

azpimarragarriena zera izango da: familia bereko partehartzaileen presentzia 

(Arangoatarrak, Berratarrak edota Usandizagatarrak adibidez) eta, baita ere, batzuen 

kasuan (Echegaray, Loyarte, adibidez.), antolakuntzarekin zuten gertutasun erlazioa. 

Izan ere, aipatu bi azken hauek arituko ziren ondorengo urteetan liburu, aldizkari eta 

egunkarietan serioski idazten, euskaraz nola gazteleraz. Publikoki, izeneko idazletzat 

hartuak izatera iritsiko ziren. Batzarrearekiko erlazioa ere mantendu zuten 

aurrerantzean bai Echegarayk ( 1894. urtean ospatu literatur lehiaketan ere saritua 

izango zen) bai Loyartek. Azken hau, Loyarte jauna hain zuzen, zenbait urtez 

lehendakariorde izan ondoren, Euskal itz-jostaldien Batzarreako lehendakari izendatua 

izango zen1915. urtean.  

 

 Aztertutakoaren arabera, beraz, bistan da lehiaketa mota honek, alde batetik, 

euskarazko irakurketa eta idazketaren nolabaiteko irakaskuntza (edo behintzat 

ikaskuntza) suposatzen zuela, testuinguru hartan, euskarazko irakaskuntza dotrinaren 

ahozko irakaskuntzara mugatzen zuen eskola curriculumetik at zegokeen ikaskuntza-

irakaskuntza, hain zuzen. Zenbait eskola maisu eta maistra euskarazko ikaskuntzaz  

kezkaturik egoteak erreztu izango zuen, seguruen, hainbat haur euskarazko irakurketan 

eta idazketan trebatzea. Bestalde, zenbait partehartzailek izaniko ondorengo proiekzioa 

ikusirik, esan daiteke, ariketa hauek, beste hainbat ekintzek legez, euskarazko 

alfabetatze prozesuari lagundu ziotela, etorkizuneko irakurle eta idazleentzat akuilu, 

estimulu eta, aldi berean, plataforma publikoa izan ziren neurrian.  
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2.2. Literatur Lehiaketak eta Euskal Festak.  
 

 Donostiako Euskal Itz-Jostaldiez gain, literatur lehiaketen bidez euskararen 

presentzia nolabait bermatu zuten beste festa batzuk nabarmendu nahi ditugu. Batetik, 

iraupen motzeko eta efemeride zehatz batzuen ospakizunen inguruan antolatzen ziren 

festa isolatuen kasua dugu, herrialde guztietan zehar ospatu zirenak. Bestetik, “Euskal 

Festak” (“Fiestas Euskaras”) izenpean ospatu zirenak, antolakuntza garatuagoaz, 

literatur lehiaketekin batera ere beste motatako lehiaketak beregan zituztenak, 

Donostiako Euskal Itz-Jostaldien edota D´Abbadiek iparraldean bultzatutakoen antza 

zutelarik. Egia da, Donostiako Itz-Jostaldiek ere Euskal Festak izena hartu zutela, 

baina hauen ospakizunean Batzarreak parte aktiboa hartu izanak bereizturik aztertzea 

ahalbideratu digu. 

 

 Euskal Festak izenpean azaldu ez ziren literatur lehiaketei dagokienez, aipa 

daiteke, Gipuzkoan, Donostiako Udalak 1881eko maiatzaren 15ean antolatu 

“Euskarazko Josta-Guda Pedro Calderon de la Barca-ren onorean”28, “Calderon-i 

kantacho edo oda bat berria egokiago paratzen dionari, edo euskarara obetoago 

itzulitzen duenari aren iskribuetatik artutako edo zeiñ zati bat, itz-neurtuan edo itz-

larrian” sarituko zelarik. Saria, besteren artean, irabazle suertatzen zen lanaren (500 

ale) eta bigarrengoaren (300 ale) argitalpena izango zen. Oiartzungo Udalak, ere, 

antolatu zuen Mendiburu aitaren ohorez, “certamen literario y artistico” bat, sarien 

arabera, lanak hizkuntza ezberdinetan aurkez zitezkeelarik (euskara, frantsesera, 

gaztelera, latina eta Landa edo Pirineo Beheko “patois”). Laguntzaile bezala, 

Donostiako Itz-Jostaldien Batzarrea eta Nafarroako Euskal-Elkargoa azaldu ziren. 

Ospakizun horren barruan erlijio ekintzak, bertsolariak, musika, pilota eta su 

artifizialak bildu ziren, literatur lehiaketarekin batera.  

 

                                                           
28 Euskal Erria, II eta III tomoak, 233-239 or. 
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 Erlijio izaera zuten ospakizunen artean, ere, aipa daiteke 1884. urteko irailaren 

1ean ospatu zen “Aingeruen Erregiñ, Euskal-Erriko kosta eta Ichasoetako Gordelari 

gaindikako, eta Debako erri politaren Altiste zerukoya dan Ama Birjiña Iziarkoaren 

Onran. Josta Guda”29, Ama Birjiña Iziarkorako erromeriaren Batzarre-giariak antolatu 

zuena. Bertan landu ziren gaiak Ama Birjina, Santutegia eta inguruetako herriei 

buruzkoak izan ziren, euskaraz, frantseseraz eta gazteleraz idatziak. Arantzazun, ere, 

1885ko irailaren 13an literatur lehiaketa bat ospatu zen, “con motivo de la solemne 

coronación de la Venerada Imagen de Nuestra Señora de Aranzazu”30, bertan 

ospakizunaren inguruko lanak gazteleraz eta euskaraz (gipuzkeraz ala bizkaieraz) 

aurkeztuko zirelarik. Bizkaian, 1880an, zertamen literario eta artistiko bat ospatu zen, 

Begoñako Santutegirako erromeria zela eta, bertan eskaini ziren lau sarietatik bat 

euskaraz, eta beste bat euskara edo gazteleraren artean hautatzekoa izanik. 

 

 Ildo bertsutik, Iruñan, 1882 eta 1885eko uztailan zehar, ospatu literatur 

lehiaketek “Certamen científico, literario y artístico en honor del glorioso San Fermin 

patrono de la ciudad de Pamplona” izena hartu zuten. Sari gehienak gazteleraz 

idatzitako lanei zuzenduak izanik, “literatura euskara”ri egokituriko atal bat sartu zen. 

Euskarazko lanetan landu beharrekoa ondorengo gaien ingurukoa izan zen, hain 

zuzen31: “poesía bucólica en bascuence en la que se canten las dulzuras y excelencias 

de la vida rural de nuestras montañas, contraponiéndolas a las miserias y 

degradaciones que ofrece la emigración a América”, “composición en bascuence, en 

prosa o verso, inspirada en las glorias históricas navarras, en sus tradiciones o en los 

hechos de algunos de sus héroes”, “oda a la lengua euskara escrita en verso 

bascongado”, “leyenda en prosa o verso bascongado inspirada en la historia o 

tradiciones del país vasco navarro”, etab. Gasteizen, Ateneok antolaturik ospatu ziren 

Lore Jokoei buruz, nabarmentzekoa da euskarak zuen presentzia eskasa, nahiz eta 

                                                           
29 Euskal Erria, XI. tomoa, 2. seihilabetea, 1884, 42-43 orr. 
30 Euskal Erria, XII. tomoa, bigarren seihilabetea, 1885, 60-61 orr. 
31 Euskal Erria, VIII, IX, X tomoak, 1883, 1884, 1885. 
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deialdian argi azaldu bestelako asmoa, alegia: “fomentar y estimular la literatura, la 

historia y las tradiciones del país bascongado”32. 

 

 Noizbehinkako lehiaketa hauekin batera Euskal Festa batzuk antolatu ziren, 

ganadu, kirol, musika eta folklorearen inguruko lehiaketekin batera, literatur lehiaketak 

ere bultzatuz, ondorioz, beraien egiturak literatur lehiaketa soilarena gainditzen 

zuelarik, nolabait33. Multzo osoarekin konparatuz gero, ezin da esan hauek zuten 

garrantzia zokoragarria zenik, baina bai, aldiz, literatura eta artea zenaren kategoria 

gainditzen zutenik. Festa herrikoiak ziren, aurretik aipaturikoak baino iraupen 

luzeagokoak (hiruzpalau egunetakoak), erakunde ezberdinen partaidetza zutenak, eta 

Batzarrea edo Konsistorioak antolatu festen eredura baino D´Abbadiek 

proposaturikoenera gehiago hurbiltzen zirenak. Zehazki, euskararen presentziari 

dagokionez, kasu askotan, eta Bizkaian batez ere, ia testimoniala dirudi, zenbaitetan 

kritikatua izango zen jokabidea, bestalde. 

 

 Gipuzkoan ospatutakoei dagokienez, aipatu behar ditugu Irunen (1881)34, 

Hondarribian (1883)35, Urnietan (1886)36 eta Azpeitian (1893)37 ospatutakoak. 

Euskarari dagokionez esan, guztietan eskaini zela lanak edozein euskalkitan idazteko 

aukera. Hondarribiako kasuan, halere, Euskal Herriko historiari buruzko lanen batetan 

onartu zen gazteleraren erabilera. Festa hauen antolaketa, bestalde, kasu bakoitzean 

zegokion udaletxearen esku geratzen zen, zenbait elkarte edo erakunderen 

laguntzarekin: Nafarroako Euskal-Elkargoa (Irun eta Hondarribia), Euskalerria elkartea 

                                                           
32 Euskal Erria, XIX. tomoa, bigarren seihilabetea, 1888. 
33 Festen testuinguru berean literatur lehiaketa soilaz gain, aurki zitezkeen, besteren artean, 

ondorengo lehiaketa mota hauek: ganadu erakusketa, pilota partiduak (errebotean, blekan), 
“Emakumeen korrika postua buruan dituztelarik pedarrak urez beteak”, “Chistujotzaleen bilkida”, 
“Koplarien bilkida”, Erregatak, Igerilarien apostua, etab. 

34 Euskal Erria, III. tomoa, maia-abuz, 1881. 
35 Euskal Erria, IX. tomoa, bigarren seihilabetea, 1883. 
36 Euskal Erria, XV. tomoa, bigarren seihilabetea, 1886. 
37 Euskal Erria, XXIX. tomoa, bigarren seihilabetea, 1893. 



Euskal Itz-Jostaldiak eta Euskal Festak (1879-1913) 209 

 
(Hondarribia), Donostiako Euskal-itz-jostaldien Batzarrea (Hondarribia), eta 

D´Abbadie (Irun, Urnieta, Azpeitia). Nabarmentzekoa da, besteekiko berezitasuna 

azaltzen duen heinean, D´Abbadieren babesa egiaztatzen deneko azken hiru herri 

hauetan sariak dirutan eskaini izana, bai bertsolari, txistulari, dantzari, korrikalari, 

pelotari, segalari, irritzilari eta abarren lehiaketetarako, bai ganadu lehiaketarako eta, 

baita ere, literatur lehiaketarako, aipatu euskaltzale ospetsuak ezarri ohiturari jarraikiz. 

Izan ere, elementu hau gaitasun fisiko, intelektual eta artistikoen neurketarako tasa 

berdintzaile modukoa bihurtzen da, nekazal izaera zuten lehiaketek garrantzi berezia 

hartzen zuten festa modua trinkotzen zelarik38. Interesgarri deritzogu alderdi hau 

azpimarratzeari, aurrerantzean aztertuko dugun bigarren epealdian Gipuzkoan ere 

antolatu ziren festetan, Itz-Jostaldiak barne zirelarik, sendotuko baitzen eredu hori. 

Eskuartean ditugun oraingoen artean, Hondarribia izan zen nolabaiteko salbuespena, 

bertan antolatu euskal jaian aipatu aspektu horiek kanpoan geratuko baitziren, literatura 

eta arteari garrantzi berezia emanez. 

 

 Nafarroak, 1879. urtean ospatu zituen lehenengo Euskal Festen ondoren, beste 

bi ospatuko zituen Berako herrian, 1880 eta 1895. urteetan. Nafarroako Euskal-

Elkargoak 1880. urtean antolatu eta ospatutakoan39, euskararen presentzia frantsesera 

eta gaztelerarekin batera eman zen, eta gaiak ideologia foruzalearen inguruan mugitu 

ziren. 1895. urtean ospatutakoak, aldiz, D´Abbadiek bultzatutakoaren ereduari 

erantzun zion40. 

 

                                                           
38 Dirutan eskainitako sariak izaera desberdineko lehiaketak parekatzen bazituen ere, espreski 

euskarazko alderdi literarioa eta beronen irakurketa bultzatzeko saiakera apartekoa ematen zela dirudi 
zenbait daturen arabera: Irungo festetan, adibidez, bertso onenak inprimatuak izan ondoren publikoaren 
artean banatuak izango zirela adierazten zen (Euskal Erria, III.t., 292.or.);. Urnietako kasuan ere, 
saritzat emango zen lan onenaren argitalpena eta beronen 200 ale. (Euskal Erria, XV.t., 2. seihilabetea, 
221. orr.) 

39 Euskal Erria, I. tomoa, uztai-abend, 1880. 
40 Euskal Erria, XXXIII tomoa, bigarren seihilabetea, 1895. Nafarroan ospatu ziren festen zerrenda 

eta horien zehaztasunak ikus daitezke ere: ERIZE, X.. (1997): Nafarroako euskararen historia 
soziolinguistikoa 1863-1936. Soziolinguistika Historikoa eta Hizkuntza Gutxituen Bizitza. Nafarroako 
Gobernua. 
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 Berako festak antolatu zituen Nafarroako Euskal-Elkargoaren antzera, Bilboko 

Euskalerria elkarteak ere euskal festa batzuk antolatu zituen bere egoitzan, 1882ko 

uztailan, urte berean Donostiako Euskal-itz-jostaldien Batzarreak antolatutakoen 

egitura berari jarraituz. Euskararen presentziari dagokionez, halere, esan, berau ez zela 

osoa izan, aurrikusitako sarien artean batzuk euskarazkoentzat ziren bezala, beste 

batzuk gaztelerazkoentzat edo aukeratzeko uzten zirenekoentzat baitziren. Festa horien 

antolaketaren helburua honela adierazi zuen elkarteak berak:  

 “Comprendiendo la sociedad bilbaina Euskalerria cuan útiles y 
provechosas pueden ser para el país bascongado esas nobles lides que se 
conocen con el modesto nombre de Juegos Florales que fomentando la 
instrucción despiertan el amor a la tierra en que nacimos, y que tan en armonía 
están con el objeto de su institución, ha decidio crear una Comisión 
organizadora...”41.  

 

 Literatur lehiaketarako proposatu gaiak ondorengoak ziren: “el arbol de 

Guernica, los euskaros o su idioma”, “la unión del pueblo vasco”, “historia, derecho, 

costumbres, sucesos de la época actual de la Euskalerria, exceptuándose los que pueda 

tener carácter político de partido”. Honelako ospakizunetan sarbidea eman zitzaion 

gaztelerari ere Durangoko (1885)42 eta Gernikako (1888)43 kasuetan, nahiz eta aipatu 

elkartea ez izan, jada, horien antolatzaile. Bizkaian ospatu festen multzoari 

dagokionez, Markinan (1883)44 eta Iurretan (1891)45 (hauek bai osorik euskaraz) 

jarraitu zuten eredua jada ezarria zegoena zen. Hau da, lehiaketa mota askotaz 

osatutako festak, folklorezkoak, kirolak, nekazal eta ganadutakoak etab., non literatur 

lehiaketak ez zuten besteak baino garrantzi handiagorik hartuko, edo agian eskasagoa, 

emandako sariak eta beren balioak ikusita. Festa horien antolaketan, kasu bakoitzean 

                                                           
41 Fiestas euskaras que se celebrarán en la sociedad Euskalerria de Bilbao. Bilbao: 

establecimiento Tipográfico de P. Velasco. 1882, 3.or. 
42 Euskal Erria, XII. tomoa, bigarren seihilabetea, 1885. 
43 Euskal Erria, XIII eta XIX, 1888. 
44 Euskal Erria, VIII eta IX tomoak, 1883. 
45 Euskal Erria, XXIV tomoa, bigarren seihilabetea, 1891. 
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zegokion udalaz gain, buru-belarri sartuta ibili zen Vicente Arana poeta,  D´Abbadie 

jaunarekin erlazio iraunkorra mantendu zuena, hain zuzen. 

 

 Halere, Bizkaian ospatu festa horiek zirela eta, gazteleraren erabilera izan zen, 

besteak beste, kritikatua izango zen faktore bat.  Ikusi ahal izan dugunez, gazteleraz 

aurkeztu lanentzako sariak ezartzea antolatzaileek beraiek bultzatu zuten ekimena izan 

zen, nahiz eta festen definizioa euskal hizkuntza eta tradizioen berreskurapenarekiko 

erreferentziatik etorri. Hala, Bizkaia zurrunbilo baten barruan sartuta aurkituko da, 

batzuek elebitasunaren beharra defendatuz, eta beste batzuek, aldiz, “euskarak  festako 

errege behar zuela izan” errebindikatuz. Bi jarrera hauek Euskal Erria aldizkarian 

argitaratu idazki marduletan jarri ziren agerian. Gernikako festetaz I.L. Arbulok 

eginiko komentaketan, bai gaztelerazko sarien banaketan bai festetan zehar egin 

ekintza ezberdinetan zegoen “casi completa ausencia del euskera”, non “ni los 

programas, ni el sermón, ni los cantos, exceptuando el zortziko al arbol de nuestras 

glorias, nada llevó el sello de nuestro peculiar idioma”46 kritikatzen zen bitartean, 

alderantzizkoa justifikatuko zuen P. de Alzolak, honela:   

“El empleo simultaneo de las lenguas bascongada y castellana, como había de 
suceder forzosamente en el antiguo Señorío, por la desaparición cada día más 
patente, tanto en la capital como en la orilla izquierda de la ría, del idioma 
nativo, motivada por la gran inmigración de gente castellana y por otras causas 
muy difíciles de contrarrestar; pero la pérdida parcial del bascuence no afecta a 
las condiciones etnográficas, ni a la historia del país, ni a sus tradiciones y 
hábitos, ni al culto de sus instituciones, ni a su apego inquebrantable a la 
autonomía peculiar”47. 

 

 Argudio horrek ez bezala, Arbulok, festaren nolakotasunak goraipatzearekin 

batera, zeharo euskalduna zen festa batean gazteleraz egiten zen erabilera kritikatu 

zuen:  

“Es un desaire manifiesto que se inflige al rostro de la madre patria, cuyo 
idioma se proclama como el primitivo de los orígenes mismos de la humanidad, 
y no se pronuncian, tal vez por considerarlo poco culto, ni un discurso, ni una 

                                                           
    46 Euskal Erria, XIX tomoa, bigarren seihilabetea, 1888. 
    47 Euskal Erria, XXXI tomoa, bigarren seihilabetea, 1894, 396.or. 
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alocución, ni una frase de elogio en el lenguaje de cuya apología se hace 
sirviéndose de otro distinto. Tal vez los que hasta ahora han estado llamados a 
presidir estas fiestas no se dan cuenta de que representan un papel poco airoso 
con exhibirse en unas solemnidades que se verifican en loor de nuestro idioma 
patrio y dirigir su autorizada palabra al concurso en castellano, que no por ser 
elegante, rico y melodioso, y poseerlo la casi generalidad de los habitantes de la 
Euskalerria, deja de ser extraño, especialmente si se atiende a la circunstancia 
de ser completa y exclusivamente euskaro el motivo que ha hecho reunir a la 
concurrencia que les escucha”48.  
 

 Komentaketa gazteleraz egin izanagatik barkamena eskatu ondoren, kritika egin 

ez ezik, egileak zenbait neurri proposatu zuen Bizkaian ematen zen  okerra 

zuzentzearren. Neurri hauen artean genuke, besteak beste, euskaraz idatzitako lanei 

toki nagusia ematea, hautazko gaiei zabalpen handiagoa ematea -populazio gehiagori 

sarbidea ematearren-, hitz lauz eginiko lanak, euskalkien azterketak, gramatika eta 

fonetikako kuestioak “tendiendo siempre a buscar la unidad del idioma” ez baztertzea, 

azterketa historikoei lekua ematea, euskarazko irakurketarako eta deklamazio 

ariketetarako sariak ezartzea gazteentzat, euskarazko letra eta musika zuten 

konposaketa herrikoientzat ere sariak ematea: 

“Ya que la gente del pueblo escucha embobada las coplas de ciego, y se detiene 
y olvida sus tareas cuando resuena la voz de algún infeliz bersolari, que, por 
regla general, destroza el idioma y su laringe con narraciones de estupendos 
sucesos, (...) proporcionar alimento sano a esta afición creando música y poesías 
sencillas, correctas y sentidas, para que el pueblo aprenda a saborearlas, y 
aprenda o recuerde términos y frases que vánse olvidando, palabras que se han 
corrompido y castellanizado, y que se hace preciso depurar de algún modo y 
poner al alcance de las personas sin instrucción”49.  
 

 Nahiz eta egileak oso borondate ona izan, ez zen izan berak uste zuen 

jarraipenik, ez baitzen festarik ospatu 1891. urte arte Iurretan. Bigarren epealdian zehar 

ere, gisa honetako oso ospakizun urriak egin ziren Bizkaian. Izan ere, Lore Jokoen 

testuinguruaz baliatu zen Unamuno jauna “euskararen heriotzaz” zuen jarrera eta iritzia 

jakinarazteko. 

                                                           
48 Euskal Erria, XIX tomoa, bigarren seihilabetea, 1888, 307.orr. 
49 Euskal Erria, XIX tomoa, bigarren seihilabetea, 1888, 368-369 orr. 
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2.3. Donostiako Euskal-itz-jostaldien Batzarrea. 
 

 Ikusi ahal izango dugun legez, Donostian ospatu lehenengo Itz-Jostaldiak -edo 

Lore Jokoak-, Udaletxea eta Diputazioaren artean osaturiko Batzorde batek antolatuak 

izan ziren. Hastapen honek, eta lortutako arrakastak, bultzatu zituen festen eragileak 

era jarraian antolatzeaz arduratuko litzatekeen erakunde iraunkorra sortzera. Helburu 

horri begira proposatu zen, 1882ko apirilaren 12an, “Euskal-itz-jostaldien 

Batzarre”aren sorkuntza, estatutu batzuk landuz, eta delako proiektuak ekar zitzakeen 

gastuei aurre egiteko bostehun pezetatako dirulaguntza eskatuz50. 

 

 Gipuzkoako Diputazioari zein Donostiako Udalari aurkeztu memorian, bere 

idazketaz arduratu zen batzordeak argi azaldu zuen zeintzuk izango ziren erakundearen 

helburuak:  

“En vista del favorable resultado que vienen ofreciendo estos honrosos 
certámenes y la influencia que puede ejercer en la conservación de nuestra 
prehistórica lengua y en el desarrollo de una literatura propia y especial, que 
eleve al bascuence de la categoría de una lengua vulgar, haciéndola remontarse 
a las esferas del arte y a la expresión de las manifestaciones todas del espíritu 
humano”.  
 

 Helburu hau aipatu estutuetako lehenengo artikuluan jaso zen, honela  
adierazita:  

“El Consistorio tiene por objeto procurar por cuantos medios estén a su alcance 
la conservación y propagación de la lengua bascongada, y estimular el cultivo 
de su especial literatura.  Podrá además extender su esfera de acción, en cuanto 
se lo permitan los recursos con que cuente, a la conservación y propagación de 
nuestra música popular”51.  

 

 Helburu horretatik abiatuz, beraz, estatutuek zenbait aspektu jorratu zuten 

artikulu ezberdinetan zehar: Batzarrea, partaideak, Batzorde Iraunkorra, Epaimahaiak, 

                                                           
50 Euskal Erria, VI tomoa, apir-ekai, 1882, 57.orr. 
51 Euskal Erria, VI tomoa, apir-ekai, 1882, 76.orr. 
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Sariak, Meritu Onekoak, etab., ospakizun bakoitzean aplikatuz joan zen araudi osoa 

eratuz. Zentzu honetan, ezarri ziren epeak, egitarauak eta gidari izango zituzten 

baldintzak ziren. 

 

 Batzarreako partaideei dagokienez, bereizketa batzuk egin ziren. Lehenik, 

partaide babesleak -Diputazioa eta Udala-, Ohorezko partaideak ( sarien ematearekin 

laguntzen zuten pertsonak edo taldeak, ordezkaritza eskubidea zutenak), Itz- 

Jostaldietako batzordeetan edo Nafarroako Euskal-Elkargoak zein D´Abbadiek 

antolatutako beste lehiaketetan parte hartu zuten guztiak. Eta, azkenik, erakundearen 

helburuekin lan egin nahi zuten pertsona guztiak. Batzarrearen gidaritza Batzorde 

Iraunkorraren esku egongo zen, eta epaimahaietan parte hartu ahal izango zuten 

Batzarreako bazkide guztiek. Estatutu horietan ezarri ziren, era berean, sarien izaera eta 

festen ospakizun eguna (abenduaren 21an, edo hilaren bigarren hamabostaldian). Sariei 

buruz ziharduen 33. artikuluak ezarri zuenez: “Con arreglo a los fines de la Institución, 

todos los premios que se otorguen por el Consistorio deberán ser precisamente sobre 

trabajos en lengua bascongada”. Bestalde, Diputazioaren dirulaguntza jasoko zuten 

lanak izango ziren “en prosa o verso sobre un hecho histórico, una tradición, narración 

o leyenda, o la descripción de usos y costumbres del país bascongado” (34.art). Eta, 

Udalarenak, berriz, “hechos de la Historia particular de la Ciudad, o la narración de las 

glorias de alguno de sus benemétiros hijos” (35.art). Beste gaien finkapena 

Batzarrearen esku utzi zen. Ikusten denez, korporazioen interesa literaturazkoak baino 

beste lan mota batzuk bultzatzekoa zen. 

 

 Dena den, estatutu horietako aspekturik interesgarrienetariko bat Meritu 

Onekoei buruzko atalari dagokiona da, bai baitirudi euskararen defentsarako 

elkarerlazioak ezar zitzakeen euskal idazleen elkarte modukoa sortu nahi zela, edo 

“cultivadores de la literatura euskara que más se hubiesen distinguido por sus trabajos 

en esta lengua” gisako pertsonaiez osaturiko hizkuntzaren akademia antzekoren bat52. 
                                                           

52 Zehazki, Meritu Oneko titulua eskuratzeko beharrezkotzat jotzen zen (39.art.) euskarazko 
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Izan ere, bazkide horien harrera Akademia baten sarbiderako antzeko erritual batez 

jantzita zegoen: hitzaldi baten irakurketa “en bascuence sobre un punto de la lengua, la 

literatura o la poesia euskaras, de libre elección” (43.art), eta berau argitaratu ahal 

izatearen aukera “entregándose 25 ejemplares a cada uno de los dos miembros autores 

de los discursos” (45.art) aipatuz. Meritu Oneko bazkideek aintzat hartzeko garrantzia 

bereganatu zuten proposaturiko eskemaren barruan, zeren “Los beneméritos 

constituirán una especie de cuerpo consultivo, a cuyo examen y correción de estilo se 

someterán los escritores del Consistorio que deban ver la luz pública y que lo requieran 

por su importancia, así como la traducción al castellano de discursos y demás 

documentos de análoga índole” (47.art)53. 

 

 Estatutuak eta eskaturiko dirulaguntza onartu zituen Udalak 1882ko Maiatzaren 

4an eta, urte horretatik aurrera, Donostian antolatu ziren Jostaldiak Batzarreak 

antolaturikoak izango ziren. Batzarreako pertsonaien artean, bestalde, nabarmenki 

azaldu da J. Manterola, bultzatzaile sutsuenetarikoa eta, baita ere, festen bozemaile 

ofiziala izaki, bertako ekintzak, programak eta, baita, Euskal-itz-jostaldien 

Batzarrearen berriak ere argitaratu zituen Euskal Erria aldizkariaren sortzailea (1880) 

eta eragilea. Batzarrearekin erlazionaturiko beste pertsonaiak ditugu, halaber, José 

Manuel Aguirre-Miramón, lehenengo burua, José Irastorza, bigarren burua, Luis María 

de Elizalde, hirugarren burua, Rufino Machinandiarena, laugarren burua, Manuel 

Gorostidi, bosgarren burua, José de Olano, seigarrena, Alfredo de Laffite, zazpigarren 

burua, Miguel Salaverria, zortzigarrena eta Adrian de Loyarte, bederatzigarren eta 

azkena, guztiak bertako kulturarekin oso lotuak, eta Udal zein probintzia mailako 

korporazioetan kargu garrantzitsuak bete izan zituztenak. Beste pertsonaia nabarmenak 

ziren: Canuto Ignacio Muñoz, Claudio Otegui, Marcelino Soroa, Antonio Arzac, 

Ramón Artola, José Mª Beitia, Francisco López Alén, Victoriano Iraola, Joaquín M. 

                                                                                                                                                                                 
lehiaketetan hiru sari jasotzea edo, hein berean, euskaraz edota euskarari buruzko, edo euskal 
literaturari buruzko, lan orijinalak idaztea edo argitaratuak izatea. 

53 Euskal Erria, VI tomoa, apir-ekai, 1882, 82.or. 
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Baroja, Toribio Alzaga, Arturo Campión, Juan  Iturralde y Suit, eta Carmelo 

Echegaray, besteren artean54.   

 

 Itz-Jostaldiak antolatzeaz gain, Batzarrea saiatu zen beste gizarte eta hezkuntza 

eremuetan ere euskararen erabilera eta zabalpenaren alde bere ahotsa entzunarazten. 

Honela, izaera desberdineko ekintza anitz aurki dezakegu, gure gaiarekin zerrikusi 

zuzena edo zeharkakoa zutenak batzuk eta, horregatik, hemen adieraztea merezi 

dutenak. 

  

 Batetik, esan daiteke aholkularitza lana egin zuela bai Diputazioarentzat bai 

beste edozein erakunde edo partikularrarentzat. Zentzu honetan, hizkuntz arazoak, 

terminologiazkoak, zalantza historikoak, etab., konpontzen saiatu ziren, eta zenbait 

ekintza burutzeko garaian ere txosten teknikoak lantzen jardun. Ikus kasu honetan, 

Diputazioak 1885eko Azaroaren 24an eginiko eskabideari erantzunez, euskarazko 

katedren sorkuntzari buruz osatu zuen txostena55. 

 

 Beste multzo batean sar dezakegu aipatu erakundearen (Diputazioaren) 

kitzikatzaile eta eragile gisa buruturiko ekinbide anitz, besteren artean, Batzarreak 

1885eko Martxoaren 25ean ospaturiko Juntan hartutako erabakia, zeinak Diputazioari 

eskatu zion Araba, Nafarroa eta Bizkaiko Diputazioekin batera, beharrezko jestioak 

egin zitzan Instrukzioko lege proiektu berritik desager zedin 1857. urteaz geroztik 

indarrean ziharduen, eta euskararen erabilera eskoletan debekatzen zuen agindua, hala 

onartu zuelarik korporazio probintzialak56. Ez zuen izugarrizko eraginik lortu, bestalde, 

ildo bertsutik, 1898an, Batzarreak Diputazioari luzatu zion eskabideak, zeinak, 

                                                           
54 Batzarrea osatu eta bertan parte hartu zuten pertsonaien segimendurako kontsulta daitezke J. 

Bengoecheak Euskal Erria aldizkarian, 1911 eta 1918 bitartean, argitaratu zituen artikuluak. Artikulu 
hauek Batzarreko pertsonaia nabarmenenganako omenaldia izan nahi dute, justu Batzarrea beraren  eta 
Lore Jokoen beherakada hasi zenean, eta 1910. urtean berauen antolaketaren ardura galdu zuenean.  

55 “Sobre instalación de Cátedras de la lengua bascongada en Guipúzcoa” Gipuzkoako 
Artxibategi Orokorra, JD ITF 1837, 12. esp. 

56 Euskal Erria, 1914, LXXI t., 2. seihilabetea, 559.o. 
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aurrekoaren antzera, beharrezko jestioak egin zitzan eskatuko zion Fomentoko 

Ministeritzari ondorengoa eskatzeko, alegia:  

“Cuando hayan de proveerse las vacantes que vayan ocurriendo en las Escuelas 
públicas de ambos sexos de los pueblos en que todavía se mantiene viva la 
lengua bascongada, se exija a los Maestros y Maestras, que hayan de 
regentarlas, como condición indispensable, el conocimiento de esa lengua; y 
que lejos de conservarse esa absoluta prohibición del uso del bascuence que hoy 
rige en los establecimientos de 1ª enseñanza, se vaya iniciando a los niños en el 
conocimiento de la lengua oficial por ejercicios graduales de traducción del 
bascuence al castellano”. 
 

 Honekin batera ere, Maisuen Eskola normal bat, eta Maistrena beste bat, sortzea 

eskatuko zuten, zeren: 

“No existiendo en nuestra provincia ningún Centro de enseñanza para el 
magisterio, son muy contados los jóvenes guipuzcoanos de ambos sexos con 
capacidad legal para regentar una escuela; lo cual es causa de que casi todas las 
de nuestro solar estén dirigidas por personas que sólo poseen el idioma 
castellano”57. 

 

 Hasera batean azaleko ekintzak badirudite ere, goian aipatutakoen adinako 

garrantzia hartu zuten beste ekintza eragile batzuk aipatzekoak dira, hala nola 1885eko 

Azaroaren 4ean Diputazioari luzaturiko (eta onartua) eskabidea, Diputazioak jartzen 

zituen estatuetako inskripzioak euskaraz ere jar zitzan eskatuz, hain zuzen58. Antzeko 

bidetik zuzendu zitzaion Diputazioari, 1896. urtean ere, bide publikoetan errotuluak 

elebidun jarri zitzan eskatuz, zeren eta pentsamendu hau “no puede ser más simpático a 

todo corazón bascongado y responde tan perfectamente a las aspiraciones más  íntimas 

del país”, eta, beraz, “hacer hablar a las piedras” lortu beharko baitzen, Belgika 

bezalako herrien adibideari jarraikiz. Aurreko eskabideak izugarrizko eraginik sortu ez 
                                                           

57 Euskal Erria, XXXVIII tomoa, lehenengo seihilabetea, 1898. Edota, Gipuzkoako 
Artxibategi Orokorra, JD ITF 1837. exp.  Euskal majisteritzaren azterketarako kontsulta daiteke 
DÁVILA, P. (1993a): La profesión del magisterio en el País Vasco. Leioa: Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Era berean, aipa daiteke 1902. urtean Diputazioari igorri zion 
eskabidea, oinarrizko irakaskuntzan, baita dotrina irakastekoan ere, gaztelera erabiltzea derrigortuz 
Instrukzio Publikorako eta Arte Ederretarako Ministroak ezarri Erret Dekretua efekturik gabe gera 
zedin jestioak egitea eskatzen zuena, in Gipuzkoako Artxibategi Orokorra JD ITF 1828. 

58 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra, JD ITF 1512, 8924.exp. Kasu honetan Elkanoren 
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bazuen ere, aldiz, oraingo honetan Diputazioko Fomento Batzordeak begi onez ikusi 

zuen eskatutakoa, eta Gipuzkoako udaletxeetara zirkularrak igorri zituen espreski59. 

 

 Bestalde, bere ekintzen artean ere, aipatzekoak dira: norbait saritua izan zenaren 

edota, zehatzago, norbaitek euskara nahikoa menperatzen zuenaren berri ematen zuten 

agiriak luzatzea60, Machiandiarena jaunaren gidaritzapean (1886-88) “Egunaria” edo 

euskal egutegi bat argitaratzeari buruz hartutako erabakia “que aparte del santoral, 

lunas, labores agrícolas de cada mes, ferias y mercados del país y otras indicaciones 

igualmente útiles, contenía breves y amenos trozos de literatura vascongada, 

fácilmente comprensibles para toda clase de elector (sic)”, Edota euskal esaerak 

biltzekoa, horretarako euskara lantzen zuten guztiei zirkularra bidaltzea erabaki zelarik, 

langintza honetan lagun zezaten eta ezagutzen zituzten euskal esaerak igor zitzaten 

eskatuz61. 

 

 Ordezkaritza lana ere ugaria izan zen Batzordearena, hemen, agian, aipatzekoak 

genituzkeelarik, Miguel Muñoa jaunak 1914. urtean ireki euskal eskolaren irekitze 

ekitaldian eta ondorengo urteetako sari banaketetan izan zuen partehartzea, eta 

“Academia de la lengua y Declamación euskara” delakoan izaniko ordezkaritza. 

 

                                                                                                                                                                                 
ohorezkoaz dihardute, baina hainbat antzeko eskabide aurki daiteke Batzarrearen historian zehar. 

59 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra. Fomento Sekzioa, 48. Exp., 1512 leg. Herri askok bidali 
zion Diputazioari elebidundu beharreko kaleen errotulazio erlazioa: Azpeitia, Belaunza, Irun, Renteria, 
Astigarraga, Elgueta, Fuenterrabía, Lazcano, Orio, Villabona, Villafranca, Zumaia, Ataun, Gaviria, 
Ikazteguieta, Segura, Albistur, Anzuola, Deva, Elgoibar, Oñate, Tolosa, Getaria, Aya, Aizarnazabal, 
Andoain, Astigarreta, Azcoitia, Arechabaleta, Asteasu, Berrobi, Baliarrain, Beasain, Cizurquil, 
Cestona, Eibar, Hernani, Ibarra, Irura, Idiazabal, Legorreta, Lezo, Mondragón, Motrico, Oyarzun, 
Pasajes, Plencia, Urnieta, Usurbil, Vidania, Villarreal, Zumarraga, Goyaz, Escoriaza, Gaztelu, Oreja, 
San Sebastian.  

60 Gisa honetakoa izango da Manuel Arimendi eta Rezolarentzat luzatzen dutena. “Memoria 
presentada al Consistorio de Juegos florales euskaros de esta ciudad por su comisión directiva y leida 
en Junta general del día 2 de Setiembre de 1883”, San Sebastian, Establecimiento tipográfico de los 
hijos de I.R. Baroja. 

61 Euskal Erria, 1915, LXXIII, 2. seihilabetea. 
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 Beraz, Batzordea, aipatu Jostaldien antolaketaren arduradun izateaz gain62, 

beregan hartzen zituen esparru ezberdinak zirela eta, Donostiako -lehenengo etapa 

batean- eta Gipuzkoako kultur bizitzan parte hartuko zuen erakundea bihurtu zen, 

erlazio instituzionalak ezarriz, eta euskararen zabalkunderako ekintzak eraginez.   

 

 Dena den, erakundeak berak mantendu zuen hizkuntz politikari dagokionez 

kontraesana garbi ikusten da antolatu zituzten euskal festetako euskararen aldeko 

elebakartasunaren, eta erakundeak egin programetan, barne txostenetan eta 

eskabideetan erabili zuen elebitasunaren (eta behin baino gehiagotan, gazteleraren 

alderako elebakartasunaren) artean. Barne funtzionamenduari dagokionez, adibidez, 

epailetza egiteko azpibatzordeek, behin lanak irakurri ondoren, agiria euskaraz eta 

gazteleraz idatzi behar zuten derrigorrez63. Antzeko joera elebiduna, edo agian 

erdaldunagoa, ikusten dugu Diputazioarekin ezarri komunikazioan. Kasu bat, 

esaterako: 1897. urteko euskal festak zirela eta, Batzarreak hasieran programa 

gazteleraz igorri ondoren, Batzorde probintzialak honen euskarazko itzulpena egin 

zedin agindu zion behar zen publizitatea egitearren64. 

 

 Aski ezaguna da Hegoaldeko euskaltzaleek beraien artean gazteleraz hitz 

egiteko eta idazteko zuten ohitura65. Kuestioa da, kanpora begirako jokabide 

elebidunari esplikazioa bilatzea. Bi mailatan aurki genezake: batetik, euskararen eta 

euskal kulturaren aldekoa izanarren, erakundeak antolatu ekintzetan interesaturik 

legokeen populazio erdaldunarengana iristeko nahia izatea. Bestetik, gazteleraz 

alfabetatua eta euskaraz irakurtzeko ohitura eskasa edo hutsa duen euskaldungo 

                                                           
62 Aipatu behar dugu, festen antolaketa alorrean, Batzarreak lortu zuela 1916. urtean San Juan 

Arbolaren festa berpiztea, eta berau izan zela aurrerantzean ere antolaketaz arduratu zena. 
63 Euskal Erria, XV.t, Apir.-Ekain., 1882, 492.orr. 
64 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra, JD ITF, 1813. 
65 Ikus, adibidez, IZTUETA, P. (1996): Intelligentsia kinmatuaren orbelak. Donostia: Kutxa 

gizarte eta kultur fundazioa. Baita ere, KINTANA, J. (2002): Vizcaytik Bizkaira? R.M. Azkue 
Euskaltzaindia sortu aitzin (1888-1919). Bilbo, Euskaltzaindia-BBK fundazioa. 
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gehiengoari aipatu testuen irakurketak suposa zekiokeen esfortzu gehigarria arindu eta, 

ondorioz, hauen ulerkuntza erreztu nahi izatea. 

 

3. Euskal Festak. 

 

 Euskal Itz-Jostaldiak 1894. urte arte Donostian kokatu ziren, eta bereziki 

literatura eta artearen inguruan ibili ziren. 1896. urtetik aurrera, egoera aldatu egin zen, 

eta hauek Euskal Festak (Fiestas Euskaras) izenaren pean ospatu ziren festa multzo 

baten barruan kokatuak azaldu ziren, Gipuzkoako herri ezberdinetan zehar ospatuz 

joango zirenak. Egoera aldaketa hau, hain zuzen, Diputazioak Gipuzkoan ospatu ohi 

ziren ganadu erakusketei eman nahi zien bultzada berriaren eraginez etorri zen. Modu 

honetan, Diputazioak ospakizun berean bildu zituen nekazal eta ganadu erakusketak 

eta literatur lehiaketak. 

 

 Dinamika berria Batzorde probintzialak 1894ko azaroaren 12an hartutako 

akordiotik sortu zen, bertan probintziako nekazal eta ganadu industriaren garrantzia 

azaldu ondoren, gisa honetako lehiaketen garrantzia ere nabarmenduko baitzen, 

honela:  

“Los concursos considerados no ya como estímulos para el mejoramiento de la 
producción, sino simplemente como fiestas del trabajo y de la constancia, 
tienen, entre otras ventajas, la muy halagadora para todo corazón guipuzcoano, 
de ser, en cierto modo, una restauración de la tradición foral de las Juntas, las 
cuales eran motivo para que el país se congregara anualmente en un pueblo 
determinado, poniéndose en relación con la representación más alta de la 
Provincia”66.  

 

 Hau da, bertako industriaren sustapena baina, baita ere, agintarien presentzia 

indartzea herri desberdinetan, tradizio foralari jarraikiz, ganadu erakusketei jantzi 

dotoreagoa jartzearren. Era honetan, herriarekin kontaktuan zegoen botere 

probintzialaren errepresentazio espazio bihurtu ziren festa hauek. Aspektu hau 

                                                           
    66 Euskal Erria, XXXI tomoa, bigarren seihilabetea, 1894, 471.or. 
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ospakizunetan zehar ikusi ahal izango da, protokoloa bera dimentsio ikusgarriak  

hartuz joan zen neurrian: desfilea, meza, oturuntza, hitzaldiak, sariak, etab. 

 

 Baina, helburu horrekin batera, Batzorde probintziala festari ospe handiagoa 

ematen saiatu zen festa barruan literatur lehiaketak sartuz, hona hemen:  

“A este fin se propone que simultáneamente con los concursos se celebren 
Juegos Florales euskaros, no solo para darles amenidad, sino principalmente 
como medio de conservar las costumbres típicas del país, estimular el cultivo de 
su idioma y literatura y, aún de enaltecerlos rindiendo justo tributo a un sano 
regionalismo que consiste en honrar lo propio sin deprimir lo ajeno. Es 
indudable que estas fiestas, a la par de instructivas, educadoras y de gran 
utilidad para los intereses generales, ofrecerían grandes atractivos, realzadas con 
los auxilios que los pueblos les prestaran, escogiendo para su celebración 
aquellos días en que acostumbran celebrar sus populares festejos”67.  

 

 Zentzu honetan, festen ospakizunetarako zabaldu ziren oinarriek zera adierazten 

zuten:  

“A fin de procurar la conservación de las buenas costumbres del país y 
estimular el cultivo de su idioma y literatura se celebrarán juntamente con los 
concursos, fiestas euskaras. A este efecto, la Diputación procurará el auxilio del 
Consistorio de Juegos Florales, y se entenderá con esta Corporación acerca de 
los premios que se han de ofrecer y objetos sobre que han de versar. También 
publicará el trabajo o trabajos relativos al concurso o Juegos Florales que el 
Jurado respectivo considere dignos de publicidad”68. 

 

 Aurrerago, Diputazioak finkatu zuen zein urtetan eta zein herritan burutuko 

ziren aipatu nekazal eta ganadu lehiaketa probintzialak, 1896.etik 1913 artekoak 

zehaztuz, “respondiendo al instinto descentralizador de nuestra raza y tratando de que 

toda la Provincia participe por igual de los beneficios palpables y positivos que de 

aquellos se derivan”. Aukeratutako herriak honako hauek ziren: Arrasate, Oiartzun, 

Zestoa, Zumarraga, Zumaia, Azpeitia, Oñati, Irun, Ordizia, Bergara, Donostia, 

Elgoibar, Eibar, Hernani, Azkoitia, Segura, Zarautz eta Tolosa. 

 
                                                           

    67 Euskal Erria, XXXI tomoa, bigarren seihilabetea, 1894, 472.orr. 
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 Nahiz eta festen barruan kokaturiko Itz-Jostaldien antolaketa Batzarrearen esku 

egon (eta hala izan zen 1896. urtetik), 1910. urtetik aurrera egoera aldatu egin zen, eta 

berauen antolaketaren arduraduna Euskal Esnalea elkartea izatera pasa zen, 

Diputazioak finkaturiko egitura berari helduz69. Antolaketan emaniko aldaketa 

Diputazioak Euskal Erria aldizkariko zuzendaritza batzordean egin nahi zuen 

aldaketagatik, eta Euskal Esnalea eta Batzarreako buruen artean zeuden iritzi 

kontrajarriengatik eman zen batik bat. Fomento Batzordeak proposatu eta Diputazioak 

onartu zuen proposamena kontseilu bat osatzea izan zen, bi erakundeetako buruez 

(Arturo Campion eta Alfredo Laffitte), eta Diputazioak proposaturiko hiru bokalez 

(Domingo Aguirre, Julio de Urquijo eta Carmelo Echegaray) osatua70. Liskar 

horretatik aurrera, Batzarrea presentzia galduz joan zen festen antolaketan baina, 

halere, Donostiako Itz-Jostaldiak mantendu zituen (42 urtez iraun zuten, azkeneko 

urteetan literatur lehiaketetara bakarrik mugatu baziren ere, pixkanaka-pixkanaka 

antzerkia, musika edo pintura alorrak besteen esku utziz joan baitziren). Egoera guzti 

horrek islada izan zuen Euskal Erria eta Euskalerriaren alde aldizkarietan, azken hau 

izango zelarik aurrerantzean festa hauen berri emateaz gehien arduratuko zena. 

 

 Gipuzkoako egoera zehatzaz at, epealdi horretan ere Euskal Herri osoan zehar 

ospatu zen beste zenbait euskal festa ezagutu ahal izan dugu, hauen artean nabarmendu 

                                                                                                                                                                                 
68 Euskal Erria, XXXI tomoa, bigarren seihilabetea, 1894, 473.orr. 
69 Euskal-Esnalea elkartea arduratu zen Segura, Zarautz eta Tolosako Euskal Festetan euskararen 

eguna antolatzeaz. Bertan ere egin ohi zuten euskararen aldeko propaganda orri solte mordoa, foiletoak, 
ipuiak, bertsoak, bakarrizketak, etab. herritarren artean banatuz. 

70 Euskal Erria, LXIII tomoa, bigarren seihilabetea, 1910. Beraien asmoa, Diputazioak 
agindutakoa bete nahian, Euskal Erria aldizkariari jarraipena ematea omen zen. Baina, hori egin ezin 
izan zutenez, beste aldizkaria sortu zuten, izenburu eta forma ezberdinarekin baina aurrekoaren arima 
berdinarekin omen. Ondorioz, beraz, Euskalerriaren alde (1911-1931) izan zen sortu zuten 
hamabostekari berria. 48 orrialdez osatutakoa, eta bi zatitan banatua: Euskalerriaren alde (32 orrialde), 
eta Euskal Esnalea (16 orrialde). Euskalerriaren alde aldizkariko zuzendaria Gregorio Mujika zen; 
eragin-taldea, berriz, Arturo Campion, Julio Urquijo, Gomingo Aguirre, eta Carmelo Echegarayk osatu 
zuten. Bertan, gazteleraz eta euskaraz idatzitako idatziak argitaratu ziren eta, Euskal-Esnalea 
aldizkariarekin batera, hartu zuen Euskal Festen inguruko berriak ematearen eta, baita, saritutako lanak 
argitaratzearen ardura.Euskal-Esnalea aldizkaria euskaraz idatzitako artikuluz osatzen zen ia erabat, eta 
enkuadernatzeko moduan zabaltzen zen aparte. Honen xehetasun gehiago lanaren hirugarren atalean 
emango dugu, egutegiaren sorreran eta bilakaeran izan zuen esanahia azaltzeko unean. 
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beharko litzatekeelarik 1901. urtean Bilbon ospaturikoa. Ondorengo taulan ikus 

daiteke epealdi horretako egoera zein zen. 

 
 

EUSKAL HERRIAN OSPATU EUSKAL FESTAK ETA EUSKAL ITZ-
JOSTALDIAK, 1896-1913 

Urteak Gipuzkoa Nafarroa Bizkaia Araba Iparralde Orotara 
1896 Arrasate  Bilbo  Kanbo 

Maule 
4 

1897 Donostia 
Oiartzun 

 Billaro  Sara 
Donibane L. 

5 

1898 Zestoa    Senpere 2 
1899 Donostia (2) 

Zumarraga 
Iruña  Aramaio  4 

1900 Donostia 
Zumaia 

   Askain 
Donibane L. 

4 

1901 Donsotia 
Azpeitia 

 Bilbo  Hendaia (2) 5 

1902 Donsotia 
Oñate 

   Urruña 3 

1903 Irán    Donapaleu 2 
1904 Donostia 

Tolosa 
Ordizia 

   Ustaritz 4 

1905 Bergara  Bilbo  Baigorri 3 
1906 Donostia     1 
1907 Elgoibar    Kanbo 2 
1908 Eibar     1 
1909 Donostia 

Hernani 
   Tardets 

Hazparne 
4 

1910 Azkoitia     1 
1911 Donostia 

Segura 
    2 

1912 Donostia 
Zarautz 

Iruña   Donibane G. 4 

1913 Donostia 
Tolosa 

   Getari 3 

7. taula: Euskal Herrian ospatu Euskal Festak eta Euskal Itz-Jostaldiak 1896-1913. Iturria: Euskal Erria aldizkaria 
eta Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Geronek egina. 

 
     Ikus daitekeenez, oraingoan ere, Iparraldea eta Gipuzkoa dira festa hauek 

nolabaiteko iraunkortasunarekin mantendu zituzten zonaldeak. Guztien artean, 

azpimarratuko genituzke Donibane Lohitzunen 1897an ospatu “Fiesta de la Tradición 

Vasca”, Bilboko “Primeros Juegos Florales” (1901eko Abuztua), eta 1904an 
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Donostian, Tolosa eta Ordizian  ospatu “Gran Fiesta de la Tradición del País Vasco” 

direlakoak. 

 

 Nolabaiteko garrantzia hartu zuen, baita ere, Hendaian 1901. urtean ospatu 

“Congreso Basco” delakoak, zuen festa kutsuagatik baino gehiago bertan Euskal 

Herriko pertsonai eta euskaltzale garrantzitsuenetarikoak parte hartu zutelako: Arturo 

Campion, Juan Iturralde y Suit, Estanislao de Aranzadi, Nafarroatik; Resurrección 

María de Azcue, Sabino de Arana, Arrozpide, Arrese y Beitia, Aizpiri etab., Bizkaitik; 

Domingo Aguirre, Serapio Mugica, Ramón Artola, Soroa, Echegaray, Guerra eta 

Arzac, Gipuzkoatik; eta Iparraldetik “todos los que se ocupan de esta clase de 

estudios”, helburutzat zutelarik “tratar de la unificación de las reglas ortográficas del 

bascuence y evitar el que cada región y cada escritor emplee en adelante una ortografía 

caprichosa y distinta, como ahora sucede”, “Federación literaria de los Bascos” 

delakoa eratuz71. 

 

 1896. urtean Euskalduna pilotalekuan euskal festa batzuk ospatu baziren ere, 

bertan bertsolari, dultzainari, txistulari eta abarren partehartzea bestetik ez zen eman, 

inolako literatur lehiaketaren konstantziarik ez dugularik. Dena den, 1901. urteko Lore 

Jokoak, Bilboko lehenengokotzat hartuak izan zirenak, izan zuten bai literatur 

lehiaketarik. Egitarau orokorrean azaldu gaien artean euskarak oso presentzia 

testimoniala hartu zuen. Euskaraz soilik saritu zen “poesía en bascuence, con libertad 

de asunto, metro, rima y extensión”, Gorteetarako Diputatu zen Casa-Torre markesaren 

proposamenez. Beste gainontzeko gai eta sariak -erakunde eta pertsona ezberdin ugarik 

parte hartu zutelarik (Asociación General de Estudiantes, Sociedad Bilbaína, 

Diputazioa, Udala, Komertzio Ganbara, El Sitio elkartea, Centro Industrial etab)-, 

gazteleraz idaztekoak ziren, Diputazioak proposaturikoa izan ezik, hau euskaraz ere 

idatz baitzitekeen. Jorratu ziren gaiak, herria eta hizkuntza goratzen baino gehiago 

ondorengo atalen inguruan ibili ziren: “Cartilla de agricultura al alcance del labrador 
                                                           

71 Euskal Erria, XLV tomoa, bigarren seihilabetea, 1901, 243.or. 
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bizcaino”, “Higiene de Bilbao”, “Relaciones mercantiles del Puerto de Bilbao con las 

Repúblicas hispano-americanas”, “El desarrollo de la indutria del  hierro en Bizcaya”, 

“La educación en sus diferentes aspectos, y su influencia en el progreso y bienestar de 

los pueblos”, “Cómo es y cómo debe ser en España”, etab.72 

 

 Dena den, Lore Joko hauek izan zuten oihartzuna Unamunok abuztuaren 26an  

egin zuen hitzaldi ospetsuagatik izan zen bereziki, bertan azaldu baitzuen euskararen 

suntsipen eta heriotzaz, zein honek kultur hizkuntza gisa zituen ahalbide eskasetaz 

zuen tesia. Unamuno bezalako pertsonaia berezia bakarrik balia zitekeen lore jokoek 

eskaintzen zuten markoaz euskarari buruz zuen iritzia azaltzeko.73 Interbentzio harek, 

bestalde, erreakzio ugari sortu zuen. Hauetako bat, Azpeitiako Udalarena, urte berean 

euskal festak ospatuko zituena, zeinak probintziako aldizkari guztietara igorri baitzion 

akordioa, zera adieraziz: “debía el Ayuntamiento demostrar su amor a la lengua 

euskara protestando contra los conceptos vertidos por D. Miguel Unamuno en su 

discurso de los Juegos Florales de Bilbao”74. 

 

 Izan ere, festa hauek eskaintzen zuten testuingurua (Udalak antolaturiko 

etnografia eta arte herrikoiaren erakusketaren inguruan mugitzen ziren batik bat) oso 

aproposa zen hitzaldietarako, bertan garaiko nagusi eta euskaltzaleek azaltzen 

zituztelarik beraien kezka ezberdinak. Horrela, Donibane Lohitzunen 1897an 75 zein 

Gipuzkoan 1904ean76 ospatu “Fiestas de la Tradición Vasca” delakoetan, bizitza 

publikoko pertsonaia ospetsu batzuk hainbat hitzaldi eman zuten gai ezberdinen 

inguruan. Lehenengoan, adibidez, parte hartu zuen: Carmelo de Echegarayk -Euskal 

Probintzietako kronistak-, “la idea religioso en la familia” gaiari buruz mintzatzen, 

                                                           
72 Euskal Erria, XLIV tomoa, lehenengo seihilabetea, 1901, 524-529 or. 
73 UGALDE, M.de (1979): Unamuno y el vascuence, Bilbao: Ediciones Vascas. 
74 Euskal Erria, XLV tomoa, bigarren seihilabetea, 1901, 349.or. 
75 Euskal Erria, XXXVII, bigarren seihilabetea, 1897, 160-183, 330-341 or. 
76 Euskal Erria, L tomoa, lehenengo seihilabetea, 1904. 
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Antonio Arzac jaunak -Euskal Erria aldizkariko zuzendariak-, “la emigración” gaiaz, 

eta Joaquin de Pavíak -diputatuak-, “los marinos vascos” gaiaz hitz egiten.  

 

 Zabalpen handiagokoa izan zen Gipuzkoakoa, Joaquin de Pavíak bultzatua, eta 

Diputazioak eta Tolosa, Donostia eta Ordiziako udalek antolatua, azken hau urte 

bereko euskal festak bere lurrean antolatzeaz arduratu zena. Festaren helburua argia 

zen:  

“La Diputación de Guipuzcoa, deseosa de estrechar las relaciones de fraternidad 
entre todos los hijos de la raza euskara esparcidos a uno y otro lado del Bidasoa 
y dispersos en ambas vertientes del Pirineo, hace un caluroso llamamiento a 
todos ellos para el verano del año 1904 se congreguen en esta provincia, con 
objeto de celebrar la gran “Fiesta de la Tradición del Pueblo Basco”77.  

 

 Festen egitarauan sartu ziren: ospakizun erlijiosoak, Euskal Festak, Lore 

Jokoak, Erakusketa etnografikoa, historikoa eta arte herrikoia, Euskal Herriari buruzko 

hitzaldiak eta lanak, eta irteerak Gipuzkoako puntu interesgarrietara. Hitzaldien 

alorrean, ondorengo pertsonaiek hartu zuten parte, besteren artean: Julian Apraiz, 

Vicente Gonzalez de Echevarri, Ramón Adan de Yarza, Carmelo Echegaray, Telesforo 

de Aranzadi, Adrian de Loyarte, Resurrección María de Azcue, Vicente Laffite, Juan 

Carlos Guerra, Julian de Salazar, Seoaneko markesa, Serapio Múgica eta Arturo 

Campión. Landu ziren gaiak ere parte-hartzaile bakoitzari zegokion gaitasunaren 

araberakoak izan ziren. Gure gaiarekiko nolabaiteko interesa luketenak Azkuek 

eginikoak lirateke, euskal fonetikaz eta euskararen kontserbazio eta zabalpenerako 

biderik egokienei buruzkoak, horretarako hiru bide proposatu zituelarik: Akademia 

sortzea, elkartea sortzea “que contribuya a la apertura de escuelas en que se enseñe en 

bascuence”, eta literatur euskalkien batasuna “a la manera como se han unificado, en 

literatura, los dialectos alemanes y los dialectos italianos, y se unificaron ya en tiempos 

remotos los dialectos griegos”78. Itz-Jostaldiak eta Euskal Festak Ordizian ospatu ziren, 

                                                           
77 Euskal Erria, L tomoa, lehenengo seihilabetea, 1904, 314.orr. 
78 Euskal Erria, IL tomoa, bigarren seihilabetea, 1904, 277.or. 
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testuinguru orokor horren barruan, Diputazioak aurrikusitako egitura errespetatuz 

noski. 

 

 Ikus daitekeenez, festa hauek izaera desberdina izango dute, beren helburua ez 

baitzen literatur lehiaketak bultzatzea, euskal tradizioen edo euskaldunen batasunaren 

berreskurapena nabarmenduko zuten jarrera politiko eta kulturalak agerian jartzea 

baizik. Gisa honetako ospakizunak maizago ospatuz joango dira, baina gure 

ikuspegitik, euskal alfabetatzearen puntutik, ez dute balio berezirik izango, gehienetan 

bertan erabiliko den hizkuntza gaztelera izango baita, gainera. 

 

3.1. Donostiako euskal festak eta Itz-Jostaldiak.  
 

 Aurreko epealdian Batzarreak Donostian antolatu zituen Euskal-Itz-Jostaldien 

jarraipena egin dugu. Era berean, azaldu dugu nola Diputazioak jostaldi hauek  

probintzia osoan zehar ospatuko ziren Euskal Festen barruan sartzea proposatu zuen, 

1896. urtetik aurrera. Halere, ordea, aldaketa honek ez zuen suposatu Abenduaren 

21ean, Santo Tomaseko festa zela eta, “Euskal Festak” izenpean ospatu ohi zirenak 

desagertzea, 1897-1910, justu Batzarreak Diputazioaren Euskal Festen barruan Itz-

Jostaldiak antolatu izan zituen garaian. Aldiz, 1911. urtetik aurrera eta epealdiaren 

amaiera arte, beren izendapen zaharra hartu zuten. Azken batean, deitura kuestio bat 

besterik ez da, baina agerian jartzen du kasu batean Diputazioarekiko eta, bestean, 

Batzarrea edo Udalarekiko zuen menpekotasuna. 

 

 Egiazki, Santo Tomas eguneko festek ez zuten literatura edo lehiaketa izaera 

handirik izan 1910. urte arte behintzat. Oro har, aurreko urteko Euskal Festetan 

saritutako antzerki lanaren antzezpenera ( Euskaldun Fedea antzerki taldearen eskutik), 

musika saioetara (Donostiako Orfeoiak eginikoa), poesien irakurketara eta bertsolarien 

saiora mugatzen zen bertako jaialdia. 
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 1911. urtetik aurrera, aurreko epealdian zuten zentzu bera berreskuratu zuten 

festa hauek. Halere, zenbait aldaketa eman zen: sariak, oraingoan, dirutan banatuko 

ziren, sari gehienak gipuzkeraz idatziriko lanei zuzenduak izango ziren, eta 

gazteentzako euskarazko irakurketa eta idazketa lehiaketa desagertu egin ziren. Jorratu 

ziren gaiak ere zabaldu egin ziren Donostiako ohiturei buruzko kuestioak hartuz, hots, 

Lezoko unibertsitateari buruzko prosa (1911), Casa Baroja argitaletxeari buruzko 

monografia (1912), 1813ko Donostiako pertsonai historiko baten bizitza aipamena 

(1913), Orfeoien historia (1913), Gipuzkoako arbolen sailkapena (1914), Zapirain 

bertsolariaren deskribapena (1914), bakeak Euskal Herriko bizitzan dakartzan onurak 

(1915), euskal kanta herrikoien bilduma (1915), pilotaren deskribapena, ehizaldien 

historia, balearen arrantza, Ramon Artolari buruzko poema (1916), Larramendiri 

buruzko azterketa, euskal etxearen deskribapena, metalgintza aplikatua (1917), 

untzitegi zaharrak, Manterolaren Cancionero Vasco-ari buruzko azterketa euskal 

berpizkundean, aurreskuaren deskribapena (1918), etab. Gai ezberdinetara aurkeztu 

lanen kopurua gutxituz joan zen urteak igaro ahala, 1912an aurkeztu 37 lanetatik 

1917an aurkeztu 10etara pasako zelarik79. Euskaldun Fedea elkartea arduratu zen 

(1913. urtetik aurrera) bertsolarien saioaren antolaketaz, eta 1915etik 1918ra, antzerki-

lan sarituak Donostiako “Academia Municipal de Lengua y Declamación Euskara” 

delakoak antzeztu zituen. Santo Tomas eguneko ohizko ospakizunaz prentsan 

azaldutako komentaketek -jendea erruz biltzen omen zen Antzoki Zaharrean-, hauek 

zuten arrakasta eta harrera onaren neurria ematen digute. 

 

 Azken etapa honetan, aldi berean, Euskal Erria aldizkariak bere aurreko 

urteetako distira galdua zuen -azaldu kolaborazioen kalitatean ere ikus zitekeena-, eta 

gazteleraz idatziriko idatziei gero eta espazio gehiago eskaintzen zitzaien. Gure kasuari 

dagokionez, adibidez, Itz-Jostaldiak antolatzeari utzi ziotenetik eta argitalpenaren 

azken urteak arte, oso komentaketa urriak agertu ziren Diputazioaren Euskal Festei 

                                                           
79 Ospakizun hauen jarraipena egiteko, kontsulta daiteke Euskal Erria, LXI-LXXVII tomoak, 

1911-1918 urteak. 
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buruz, Euskalerriaren alde aldizkariak suposatzen zuen konpetentziarengatik bakarrik 

esplika daitekeen jarrera, azken hau izango baitzen Diputazioak babestuko zuena, bai 

Jostaldien ardura beregan uzten zuen mailan bai Euskal Esnalea elkarteari ematen 

zizkion dirulaguntzen neurrian. 

 

3.2. Gipuzkoako Euskal Festak, 1896-1913. 
 

 Diputazioak 1894an hartutako erabakiaren ondoren, goian aipatu dugun legez,  

burutu ziren Euskal Festak deiturikoak, bertan sartuz ordurarte Batzarreak probintziako 

hiriburuan antolatu izan zituen Itz-Jostaldiak edo Lore Jokoak. Festa hauen 

ezaugarririk nagusienak D´Abbadiek Iparraldean antolaturikoetan presente zegoen 

aspektua jasotzen du, hots, euskal tradizioak, dantzak, bertsolariak, feria, ganadu 

lehiaketa eta literatur lehiaketa ospakizun berean biltzearena80. Gure kasuan, esan 

daiteke, garrantzi handiagoa hartu zutela ganadu lehiaketek, Diputazioak probintziako 

nekazal eta ganadu industria bultzatzeko zuen interesari jarraikiz. Ondo garbi asko 

azaldu zuen Echegaray jaunak iritzi hau, Bergaran ospatzekoak ziren Festak 

justifikatzeko emaniko arrazoien artean: “...el nervio de estas fiestas, lo que sirve de 

motivo para la celebración de todos los demás espectáculos lo constituyen los 

Concursos de agricultura y ganadería; lo cual equivale a decir que el fin primordial 

para que estas fiestas fueron establecidas es el desarrollo de la riqueza agrícola y 

pecuniaria de la Provincia”. Helburu nagusi horrekin batera, ordea, beharrezkotzat 

ikusi zuen espirituaren lanketa, “no sólo se trata de las artes que tienen relación con el 

cultivo de la tierra, sino que también de aquellas otras que se dirigen al cultivo de los 

espíritus”, bidenabar, Bergarako tradizio zientifiko eta eskolarra kontutan hartuz, 

eskola-festa ere antolatzea proposatuko zuelarik “estimamos muy del caso la 

                                                           
80 Urtez urteko programetan ekintza eskema berdintsua aurki dezakegu: Agintarien harrera 

ofiziala, ganadu lehiaketa eta erakusketa, prozesioa (antzinako ohitura foralei jarraikiz), herri kirol mota 
ezberdinetako lehiaketak, dantzak, banketea, brindisak, hitzaldiak, Batzarreari (ondoren Euskalerriaren 
alderi) zegokion ekitaldia (literatur lehiaketa eta sari banaketa, batetik, eta haurrentzako irakurketa-
idazketa lehiaketa, bestetik), antzerki emanaldiak, etab. 
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celebración de una fiesta escolar, que sirva para que la infancia se asocie a esta 

manifestación hermosa y simpática de la vida guipuzcoana. Contribuyen almismo fin, 

auqnue por distinto conducto, las veladas literarias, las solemnidades musicales y toda 

clase de sesiones artísticas que pudieran organizarse”81. 

 

 Zentzu honetan, lehiaketa eta festa kutsuko esparrua izateaz gain bilgune, 

eztabaidagune eta erabakigune ere bazirela ikusi da, besteak beste, “Congreso Agrícola 

Regional” (1905) delakoa, eta Federación Agrícola Guipuzcoana delakoaren 

asanbladak82 testuinguru honetan ospatu izanak adierazten digunez. Lurraren 

lanketarekiko interesa eta espirituaren lanketarekikoa uztartzen zitueneko adibide 

dugu, ildo honetatik, “Congreso agrícola regional” delakoan ateratako ondorio 

orokorren artean, 4. gaiari dagozkionak ematen digutena, hots:  

“1.º La enseñanza de los conocimientos elementales á los niños de clase 
superior en las escuelas de 1.ª enseñanza, con material y texto al alcance de las 
inteligencias de los niños, para lo cual se considera indispensable el empleo de 
la lengua vascongada, donde los alumnos no pueden utilizar la lectura y 
explicaciones en castellano. 
2.º Que la misma enseñanza elemental agrícola se complete con la creación de 
escuelas nocturnas ó dominicales, para la clase labradora en las cabezas de 
partido judicial ó pueblos donde la clase labradora puede proporcionar 
asistencia suficiente. 
3.º Las Diputaciones vascongadas, si lo estiman conveniente,  procuren también 
desarrollar la educación agrícola para las labradoras del país, empezando por la 
enseñanza teórico-práctica de la industria lechera, en efecto en sus granjas ó 
donde creyera conveniente, escuelas dominicales, donde se las diera la 
expresada enseñanza. 
4.º Que por medio de conferencias agrícolas ambulantes, se propaguen por todo 
el país los conocimientos elementales más necesarios y adecuados para cada 
localidad, acompañando á las explicaciones orales cuando sea conveniente de 
proyecciones luminosas para más fácil comprensión y atractivo de los 
concurrentes”83. 

  

                                                           
81 1905, Gipuzkoako Artxibategi Orokorra JD ITF 1550/446. 
82 Lehenengo asanblada 1908an egin zuen, bertara Donostia, Zizurkil, Eibar, Elgoibar, 

Zumarraga, Bergara eta Urnietako sindikatuetako ordezkariak azaldu zirelarik. 
83 Euskal Erria, 1905, LIII t., 2. seihilabetea, 340-341 or. 
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 Goian aipatu “fiesta escolar” delakoa, bestalde, bi urtez izan zen ospatua 

(1903an eta 1905ean). Esan daiteke, helduentzat (nekazarientzat) antolaturikoaren 

eskema eta izaera bertsua mantentzen zuela: autoritateen (Instrukzio Primariako Junta  

lokala, apaizteria, diputatuak, etab.) eta haurren (2000 haur 1903an, 1000 haur 

1905ean) desfilea edo martxa, ekintza honetarako J. Artola jaunak euskaraz espreski 

idatziriko himno eskolarra eta Gernikako arbola kantatzea umeek , agintariek eginiko 

sari banaketa (domina, tresnak, jostailuak, behartsuentzat arropak eta liburuak) 

lehendakaritza-mahaiko pertsonai batzuen hitzalditxoak, merienda, etab. 84 

“Aur-kantona 
(Kantaridia edo Koroa) 

Emen gatoz kantari 
gazteri guziya, 
ariyaztera gure 

naitasun aundiya. 
Erritar jaunak dute 

biyotz ugariya, 
ager dedin aurrera 

bay gazteriya. 
Onela onratutzen 
dubenak erriya, 

ordaintzat izango du 
zeruko sariya. 

LENENGO BEREZIA 
(neskak bakarrik) 
¡ Eskolik ez izana 
da alderdi motza, 

da ich izatia 
bere biyotza; 
zentzu otza, 

naigabe zorrotza, 
sekulako lotsa! 

BIGARREN BEREZIA 
(Neska ta mutilak) 

Ikastechetik 
sortzen da beti 

gaztiarentzat grazizko loria; 
munduko baratzan, 

lur aberatsan, 
                                                           

84 Euskal Erria, 1903, XLIX t., 2. seihilabetea, 309-310. or 
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landatutakua baño askoz obia. 
BUKAERA 

Letretan ikasten da 
Jaunaren legia, 

pauso zuzenak eta 
zeruko bidia, 
zuzen bidia”. 

 
 

 Nekazariei zuzenduriko festan legez, oraingoan ere ekinbide zehatz honen 

bidez, eta herri zein probintzia mailako autoritateen presentzia aprobetxatuz, eskola 

publiko eta partikularretako haurrei ikasturtean zehar eginiko lanaren 

errekonozimendua aitortu nahiko zitzaien eta, bide batez, Jaungoikoaren, parroko eta 

apaizen, agintari zibilen eta, bereziki, eskolaren eta maisuen aldeko maitasuna eta 

begirunea haurrengan erro zedin beharrezko mezua helarazi85.   

  

 Eskolarekiko kezka ere zehazki nabarmendu zen 1909. urtean Hernanin eginiko 

Festetan, “Escuelas bascas” gaiaren inguruan bildu baitziren bertako Udaletxean, 

besteren artean, Diputazioko lehendakaria (Joaquin Carrion), batzorde probintzialeko 

lehendakariordea (José de Itarte), Hernaniko alkatea (Joaquin Arbelaiz), bikarioa 

(Alfonso Mª de Zavala), R.P. Morata, etab., eta erabaki “que la Diputación tome, 

cuando lo crea oportuno, la iniciativa que los Ayuntamientos de la provincia han de 

secundar, para la fundación de escuelas euskaras”86. 

 

 Festaren ospakizun alderdiari dagokionez, bestalde, esan, literatura eta arte 

arloetara mugatu baino gehiago nekazal eta tradizio aspektuetara jotzen zuela. Gainera, 

ikuskizun zentzua ematen saiatu ziren probintziako agintariak herri ezberdinetara 

joaten ziren neurrian, festa bera goratu eta udal zein probintzia mailako boterearen 

errepresentazioa bihurtzeko. Aspektu hau soma daiteke festa hauei buruz egiten ziren 
                                                           

85 Euskal Festen barruan egin ohi zen legez, Donostian egin beharrekotan ere eskola-festa ospatu zen 
1906an, Paseo del Arbol de Gernika pasealekuan. Festaren antolaketarako txosten osoa ikus: Donostiako Udal 
Artxibategia, Fomento 269-1 esp. Festan banatu ziren dominei buruz eta egin ziren propaganda kartelei buruz 
ikus: Donostiako Udal Artxibategia, Fomento, 268-1 esp. 
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aipamenetan, non protokoloaren garapen osoa eta hitzaldien ordena ematen baitzen, 

bere alderdi politiko eta kulturalak nabarmenduz. Sermoi, brindis eta hitzaldiek hartzen 

zuten garrantzia hain zen handia, ezen festaren gune edo erdigunea baitziruditen87. 

Pulpitua herriari hainbat mezu (erlijioaren, elizaren beharra eta beraienganako 

maitasuna, agintarienganako begirunea, foruen defentsa, euskararen defentsa, 

euskaldunaren ohitura onen eta jatorren bermatzea etab.) helarazteko bide egokia izan 

zitekeenaz jabetuta nonbait, Diputazioak festa hauen garapenerako 1898an ezarri 

zituen oinarri berrien artean esplizituki adierazi zen sermoiak euskaraz izatearen 

derrigorrezkotasuna88. 

 

 Honela, herria ganadu lehiaketetan eta festaren aspektu herrikoienetan 

ziharduen bitartean, han ordezkaturiko agintariak udal zein probintziako boterearen 

sinbolo gisa azaltzen saiatu ziren, askotan ekintza horietatik beraietatik at. Dena den, 

ospakizun sinbolikorako espazioa ere izan ziren, klase sozialaren mugak nekazal 

kultura eta hiri kulturaren artean urtzen direla baitirudite. Gainera, Euskal Festak 

ospatuko ziren herriko festa nagusiekin batera ospatzeak ekarri zuen ospakizun daten 

aldaketa (aurreko epealdian Donostiako Santo Tomas egunean ezarria zegoena), 

azpimarratuz horrela Diputazioak ezarri zuen izaera deszentralizatzailea. 

3.2.1. Festen egitura eta antolaketa. 

 

                                                                                                                                                                                 
86 Euskal Erria, 1909, LXI tomoa, 2. seihilabetea, 294.or. 
87 Ematen zitzaien garrantziaren adibide da hitzaldi horien argitalpena. Ikus, adibidez, Bergara, 

Donostia, Elgoibar, Eibar eta Hernaniko Euskal Festetan Alfredo Laffite eta Obineta jaunak emandako 
hitzaldiak in: La Lengua y literatura euskaras, Donostia, Martín Mena y Compañía,1909. Bestalde, Festa 
hauetan irakurritako hitzaldietan zabaltzen zen ideia askok eta askok izan bazuten, halaber, beren 
isla aldizkari espezializatuetan eta, baita ere, xumeago, motzago, zorrotzago eta modu 
popularragoan jarriak, Euzkel-Egutegiyako orrietan. Horren adibidea dugu Gregorio Mujikak 
Elgoibarko jaietan eman zuen hitzaldiarena, argitaratua izan zelarik RIEV aldizkarian 1907an eta, 
baita ere, pasarte batzuk agertu zirelarik Euzkel-Egutegiyan, hirugarren atalean ikusi ahal izango 
dugunez. 

88 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra, JD-ITF 1550 “Concursos anuales de agricultura” 1898. 
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 Festa hauen tipologia zabalagoa izan zen, eta beraien antolaketaren ardura 

Diputazioaren, une bakoitzean zegokion Udalaren eta Batzarrearen (literatur lehiaketari 

dagokionez 1910. urte arte, hemendik aurrera, bere ordez, Euskalerriaren alde 

aldizkariko zuzendaritza arduratuko baitzen) artean banatzen zen. Desagertu zen, 

beraz, kolaboratzaileen irudia, zenbait sariren mantenuaz arduratzen ziren erakunde 

kulturalena, alegia. 

 

 Lan honen helburua alfabetatzearen prozesuarekin zerikusia zuketen ekintzetan 

kokatua dagoenez, alde batera utziko ditugu festa kutsu soila adierazten zuten, eta 

ondorio alfabetatzaile zuzenik sortarazten ez duten aspektuen komentaketak, 

ospakizunaren ikuspegitik garrantzitsuak izan arren. Halere, kontuan hartu beharrekoak 

dira literarioa zenaren eta euskararen erabileraren arteko integrazio hau zein espaziotan 

ematen zen ulertzeko. Beraz, nahiz kuestio literarioek nolabaiteko seriotasuna suposatu 

izan, bere espazioa esparru herritarrarena zen eta hau da, gainera, berauek ulertzeko 

bide bakarra. Sinbiosi bat dugu, bertan herritartasunak bere barnean duelarik kultura 

idatziarekin lotuta dagoen zenbait ezaugarri. Esan daiteke, kasu honetan, elite politiko 

eta kulturalak “bersortu” egin zuela soziabilitate espazio herritarra, festarena, helburu 

politiko, kultural eta euskaltzaleei begira. Jada herritarren artean oinarrizkoa zen 

komunikazio eta erlazio espazioaz baliatu ziren agintari politikoak eta intelektual 

euskaltzaleak, agintariekiko begirunea, ohitura onak eta hizkuntzaren aldeko mezua 

zabaltzeko, ondorioz, herritarren artean ahozko herri literatura -bertsolaritza-, ez ezik, 

euskaraz irakurtzeko praktika sustatzea eraginez. 

 

 Festen egiturak espazio berezia uzten zien Euskal Itz-Jostaldiei, beraiei 

zegozkien elementuak mantenduko zituena: “izkribatzalléen indar-neurtzea”, 

“Musikalarien indar-neurtzea” eta “Bersolarien jolasbidea”89 (noizbehinka 

                                                           
89 Herriaren animarenganaino heltzeko modua zelako, baina, baita ere, euskararen 

propagandarako benetako bide eraginkorra zela pentsatzen zutelako, bertsolaria”dignifica”-tu nahi izan 
zen gertaera dotore baten barruan sartuz, ohoredun jendearen partehartze zuzenarekin, jende 
xehearengandik gertu eta berarekin bat. Honela, dirusari finkoa ezarri zen saioan parte hartzen zuten 
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txistulariena ere). Elementu hauei erantsi zitzaien, 1908az geroztik, “Pintatzallien 

indar neurtzea”, eta fotografia lehiaketa 1911az geroztik. Bestalde, mantendu zen 15 

urtetik beherakoentzako irakurketa eta idazketa lehiaketa (1902az geroztik zabaldua 

izango zen gazteleratik euskararako, eta alderantzizko itzulpen ariketak ere bertan 

sartuz), eta 1899. urtetik aurrera, sari berria emanez lehiaketa mota hau zabaldu egin 

zen: “15-tik 30 urtera bitarteko euskal-irakurlerik onenari, Gipuzkoako izkeran eta  

Batzar-epalleak siñalatuko dion beste batean, ala itz-larri edo neurtuetan”90. 

Batzarreak jarraitu zuen  lehiaketako arauak kontrolatzen eta aurkezpen, epe, sari eta 

abarrei buruzko oharrak ezartzen. 
 

 Sariei dagokienenez, faktore garrantzitsua da epealdi honetan eman zen 

aldaketa, ezabatuak geratu baitziren lehenago banatu ohi ziren izaera sinbolikoa zuten 

sariak, ordez dirutan banatuz sariak, eta, honela, ganadu lehiaketetan saritutakoei 

banatzen zitzaizkienen maila berean nabarmenkiago jarriz (D´Abbadiek sortutako 

festetan ere ematen zen ezaugarri hau). Halere ematen ziren dirutzek ez zuten inoiz 

gainditu ganaduarentzat ematen zirenen kopurua, hau, tasazioari dagokionez elementu 

berdintzailea suposatzen duen arren, harrigarria suertatzen delarik. Dena den, 1911az 

geroztik, berrezarri ziren, kasu honetan bigarren sarietarako, liburuen banaketak 

(Azkueren Hiztegia edo Campionen Gramatika adibidez), nabarmenduz horrela gisa 

honetako lehiaketari egokiago zegokion hizkuntza eta literatur formazioaren aspektua.  

 

 Literatur mailako eta antzerki saiakera mailako kolaborazioetan, saritutako 

lanen argitalpena izan zen mantendu zen beste ezaugarri bat: “Moldaera guziak 

esamiñatuko ditu Euskal-itz-jostaldien Batzarreak eta sarituak izaten diranak 

moldizkiratuko dira osto banaketan, beren egilleai batzuek emanik. Sarituak izaten 

                                                                                                                                                                                 
bertsolarientzat (40 pta bi onenen artean banatzeko 1896-1906 bitartean, eta 80 pta. lauren artean 
banatzeko 1907. urtetik aurrera), nolabait saioaren sasi profesionalizatzea eman zelarik.  

90 Euskal Festak Zumarraga-n Oroimengarria. Donostian: Victoriano Iraola-ren Moldizkiran, 
1899. 
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diran moldaera guziak ipiñiko dira Batzarrearen urtoroko Oroimengarrian”91, urteroko 

Batzarrearen memorian literatur lan guztien argitalpena ziurtatuz (saiakera dramatikoa 

izan ezik, aparte egingo baitzen), orri solteetan banatuz (festan bertan jendartean 

banatuak izaten ziren92), edota egileari berari ere 20na ale emanez93. Urteak igaro 

ahala, ordea, lanak Batzarrearen memorian eta orri solte formularen bidez argitaratu 

beharrean, Euskal Erria94 aldizkarian argitaratuz joan ziren zabalpen handiagoa ematea 

lortuz horrekin. Izan ere, Diputazioak interes berezia jarri zuen Festa hauen inguruan 

argitaraturiko aipatu aldizkariaren zenbaki bereziak eskuratze eta berau erakunde 

ezberdinen artean banatzean. Ikus, adibide gisa, 1897. urtean Oiartzunen ospatu Euskal 

Festen eta Ganadu Lehiaketaren ohorez, Euskal Erria aldizkariak ateratako zenbaki 

berezia -300 ale eskuratu zituen-, nola banatu zuen Diputazioak:95: 

 
“Al Ayuntamiento de Oyarzun...................................................... 50 ejemplares 
            id                       Cestona................................................. 50 
            id                       S. Sebastian.......................................... 10 
A los 87 Ayuntamientos restantes a 
cada ejemplar................................................................................87 
A los Sres. vocales de la Comisión de 
Agricultura y Ganaderia, a cada ejemplar.................................... 9 
A los Sres. Diputados, a cada ejemplar........................................20 
Al Excmo. Sr. Obispo de Vitoria...................................................  2 
Al Reverendo padre Vinuesa........................................................  2 

                                                           
    91 ...Oroimengarria. 1896. Donostian: Victoriano Iraola-ren moldizkiran. 4. oharkera. 
92 Liburu bat herri-kulturaren zati bihurtzen denaren seinale da, adibidez, berau laburtu eta 

orri-solte moduan argitaratzen denean. BURKE, P. (2000): Formas de historia cultural. Madrid, 
Alianza.  

    93 Oroimengarria. 1898. Donostian: Victoriano Iraola-ren moldizkiran. 4. oharkera. 
94 Euskal Erria aldizkarian ez ezik, beste kultur aldizkarietan ere argitaratu ziren Euskal 

Festetan sarituak izan ziren lanak, Ibaizabal aldizkarian kasu. Baina, baita ere, nekazariei 
zuzendutako aldizkarietan. Gipuzkoako Nekazaritza-n berriren bat edo beste eman zelarik (ikus, 
adibidez, 1905ko 17. zb.), batez ere Baserritarra aldizkarian agertu ohi ziren festaren inguruko 
berriak eta saritutako lan batzuk. Ikus, adibidez, ondorengo zenbakiak: Baserritarra, 1907ko 
Abuztuaren 3ko 74. zb., 1908ko Urriaren 24ko 106 zb.; eta 1909ko Otsailaren 27ko 115 zb. 

    95 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra. JD ITF 1550, “Agricultura”. Falta ziren aleak 
artxibaturik geratu ziren Fomentoko sekzioan. 
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A D. Angel Eceiza (Fraisoro).......................................................  2 
A D. Adolfo Comba, Ingeniero Agrónomo...................................  2 
Al Expediente (Sec. de Fomento)..................................................  1 
Al Orfeon Donostiarra................................................................. 20 
A la  Sociedad de “Euskaldun-fedea”...........................................10 
                                                                                           --------------- 
      Total                  265” 

 
 Euskal Erria aldizkarian argitaratzearekin hasitako banaketa bide berriak 

jarraipena izan zuen aurrerantzean Euskalerriaren Alde aldizkarian, bertako 

zuzendaritza saritutako lanak euskal aldizkarietan argitaratzen saiatuko baitzen, baina 

oraingoan egileari utziko zitzaion, aldizkariaren galerada aprobetxatuz, aparteko tirada 

egitearen ordainketa96. 

  

3.2.2. Jorratu ziren esparruak eta gaiak  

 

 Aurreko epealdirako adierazi dugun legez, lehiaketa gai gisa proposaturiko 

adierazburuetan oinarritu gara soilik. Zentzu honetan, nolabaiteko aldaketa somatzen 

da, aurreko epealdian aspektu berezi batzuk markatu zituzten erakunde 

kolaboratzaileen irudia desagertu zelako batik bat. Finean, Batzarrearen kontrolak -ia 

                                                           
    96 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra, JD ITF 1914. Doc.8 (5). Interesgarria da saritutako 

lanen hedapenaren nondik norakoak ezagutzea, hauen harrera posibleak ezagutu ahal izateko. Guk hiru 
adibide jaso ditugu hemen, zabalpen bide eta baldintza desberdinak erakusten dizkigutenak, hain zuzen. 
Udal liburutegirako harpidetzaren bidea erakusten digun adibidea ikus dezakegu José Artolaren 
Legorreko arrantzalia-ren kasuan -Zestoako Euskal Festetan saritua-, zeinaren 40 ale hartu zituen 
Donostiako Udalak bere liburutegi publikorako, ikus dokumentazioa in Donostiako Udal Artxibategia, 
230-3 esp., 1899. Beste adibidea izan daiteke Zumaiako Euskal Festetan saritua izan zen Elias 
Gorostidiren Amoriyoa eta interesa lanarena, egileak Donostiako udalari 50 ale ematen zizkiolarik 
erdiak eskola publikoetako haurren artean -euskararenganako maitasun handiena azaltzen zutenen 
artean-, banatuak izan zitezen eskatuz. Kasu honetan udalak ez zuen bere eskaera onartu. Ikus txostena 
in: Donostiako Udal Artxibategia,  230-5 esp. 1901. Erabilitako beste zabalkuntza bidea aldizkariei 
eskaintzea zen, saritutako lanaren aleak aldizkarietara bidaltzea beraien irakurleen artean zabaltzeko. 
Honen adibidea dugu Gregorio Mujikarena, zeinak Eibarren egindako Euskal Festetan saria jaso zuen 
Eibar-ko seme ospetsuen berriak lanagatik. Honen 25 ale eskaintzen zizkion Revista Internacional-ari 
eusleen artean bana zitzan. Horretarako baldintza bakarra jartzen zuen egileak: eskaerak euskaraz 
egitea. Ikus, in RIEV, 2. urtea, 6.zb., azaro-abend. 1908. 
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bakarrak-, alde batetik, eta Diputazioak proposaturiko zenbait gaiek, bestetik, ezarri 

zituzten edukiaren  ardatzak. 

 

 Donostiako Euskal Itz-Jostaldietan Donostiako bizitzari buruzko gaietan jartzen 

zen bezala indarra, lehiaketa deszentralizatu hauetan eredu bera erabiliko zen, baina 

orain festa ospatuko zen herriaren eta bertako pertsonaien aspektu bereiziei edo 

historiari buruzko gaiak proposatuz, hitz lauz edo neurtitzetan. Hala, etapa honetan 

zehar, lekuko literaturaren sorrera ikusi ahal izango dugu, gipuzkoako herri 

desberdinetako edertasunak, berezitasunak eta pertsonaiak goratzen saiatuko zena.  

Horra hor, 1913. urtean eskatu zen Tolosako historiaren Konpendioaren euskarazko 

bertsioaren adibidea, udalaren helburua baitzen: “el que la historia de la hermosa villa 

se popularice por medio de libritos y folletos amenos, asequibles á las inteligencias no 

amoldadas á profundos estudios”97. Hedapen errez eta zabalerako gogoa ere ikus 

daiteke haurrentzako ipui bilduman, hizkuntza zuzenean idatzia egon behar izateaz 

gain haurrentzako ulerterreza izatea ere derrigorrezko baldintza baitzen. 

                                                           
    97 “Fiestas euskaras de Tolosa. Certamen histórico”, in Euskalerriaren alde, 1912 Azaroak 

30, II. t., 46. zb., 706. or. Gazteleraz idatziriko konpendio historikoa 125 orritako liburua zen, eta 
udaletxeak mila aleren argitalpena ordaindu zuen. Salgai jarri zen pezetan ale bakoitza (Gipuzkoako 
Artxibategi Orokorra. JD ITF 1914, Doc. 18 (5)). 
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GAIAK 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1896 Junta Foralen 
Ezarpena 

Arrasate eta 
bere semeak 

Librea Nekazaritzara- 
ko Manual 
Praktikoa 

Soldaduak 
Cuban Oroi- 
garria 

     

1897 Junta Foralen 
Ezarpena 

Oiartzun eta 
bere semeak 

Bakearen 
Onurak 

Nekazaritzara- 
ko Manual 
Praktikoa 

Euskal Abize- 
nen Bilduma 

Obra 
dramatikoa 

    

1898 Junta Foralen 
Ezarpena 

Zestoa eta 
bere semeak 

Nekazariaren 
bizitza. 

Zestoako Urak. 
Folletin 
historikoa 

Monografia. 
Aizarnako 
Ermita. 

Obra 
dramatikoa 

    

1899 Zumarraga eta 
bere semeak 

Librea Monografia. 
Zumarragako 
parrokia. 

Obra 
dramatikoa 

      

1900 Zumaia eta 
bere semeak 

Librea Monografia 
San  Migelen 
Parrokia. 

Obra 
dramatikoa 

Oikiako 
Deskribapena 

     

1901 Azpeitia eta 
bere semeak 

Librea Alkoholismoa- 
ren desgraziak 

Obra 
dramatikoa 

Iraurgi  
Bailararen 
deskribapena 

     

1902 
 
 

Oñati eta 
bere semeak 

Arantzazuko 
Amari Oda 

Librea Obra 
dramatikoa 

Aurreztearen 
bertutea. 

     

1903 Irun eta 
bere semeak 

Guadaluperi 
Oda 

Librea Obra 
dramatikoa 

Beterriko ba- 
serriko bizitza 
tipikoa 

Euskal-
frantsesari 
agurra 

St? Tomas  
festaren deskri- 
bapena. 

   

1904 Urdanetari oda 
 

Billafrankaren 
fisonomia 

Librea Obra 
dramatikoa 

Baserriaren 
bertutea. 

Billafrankako 
Feria. 

Ahozko tradi- 
zioa .  
Ipuin edo Ipuin-
bilduma 

   

1905 
 

Bergara eta 
bere semeak 

Seminarioa. Librea Obra 
dramatikoa 

Arbolen 
berrikuntza. 

Peñaflorida Ahozko tradiz. 
Ipui edo ipui-
bilduma. 
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1906 
 

Judizio kritikoa 
Bilintxen lana 

Mintzaldia. 
Nekazal 
Sindikatoak 

Librea Obra 
dramatikoa 

Arrantzalearen 
bizitza. 

     

1907 Elgoibar eta 
bere semeak 

Ganaduaren 
txertoa 

Librea Obra 
dramatikoa 

Elgoibargo 
eliza. 

     

1908 Eibar eta 
bere semeak 

Batzarrearen 
berrikuntza 

Librea Obra 
dramatikoa 

Ekintza handiak      

1909 
 

Biografia. 
Hernaniko 
semeak 

Tradizioak eta 
Legendak 

Librea Obra 
dramatikoa 

Urbietari 
Poesia. 

     

1910 
 

Biografia. 
Azkoitiako 
semeak 

Tradizioak eta 
Legendak 

Librea Obra 
dramatikoa 

Aizkibeli buruz 
Poesia. 

     

1911 Libretoa. 
Euskal opera 

Monografia 
hist.-artist. 
Segurako parr. 

5/8 konpasa 
euskal musikan. 

Segurako 
euskararen 
berezitasuna. 

Euskal kutsuko 
ipui edo legenda 

Aizkorriri 
Sonetoa 

Bakarrizketa    

1912 Sinopsi 
historikoa. 
Zarautz 

Azterketa 
kritikoa. 
Mogel familia. 

Biografia. 
B.M. de Zabala 

Obra 
dramatikoa 

Bakarrizketa Azterketa 
Euskal Sonetoa. 

Azterketa  
Zarauzko 
Euskararen 
berezitasuna 

Euskal kutsuko  
Ipui edo 
legenda 

Itsasoari poesia  

1913 Euskal bertsioa 
Tolosako kon- 
pendium histor. 

Azterketa. 
Euskal Sonetoa. 

Azterketa. 
Gorosabelen 
lana. 

Azterketa. 
Tolosako 
izenak. 

Obra 
dramatikoa 

Bakarrizketa 
edo elkarrizketa 

Ipui edo ipui-
bilduma 

Deskribapen 
artistikoa. 

Olagizonari 
poesia. 

Hamarreko  
umoretsua 

7. Taula: Gipuzkoako Euskal Festetan proposaturiko gaiak, 1896-1913. Iturria: argitaraturiko memoriak, Euskal Erria eta Euskalerriaren alde aldizkariak, eta artxiboko 
dokumentazioa. Literatura lehiaketari dagozkion gaiak jarri ditugu soilik. Kanpoan geratu dira musika, pintura edo irakurketa/idazketa ariketei dagozkien atalak 
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 Lekuan lekuko ezaugarriak ezagutarazi nahiari lagundu zion, baita ere, Euskal 

Erria aldizkariak, festak hauek zirela eta, monografia batzuk argitaratu baitzituen herri 

antolatzailearen bikaintasunak azalduz, alderdi kulturaletaz gain, industrialak, 

historikoak, tradizionalak, arkitekturazkoak, etab. ikutu zirelarik. Beraz, iraunkorki 

mantendu zen eduki mailako helburuetako bat gisa honetako lanak argitaratzea izan 

zen.  

 

 Era berean, aurreko epealdian sortutakoari jarraikiz, iraunkorki mantendu ziren 

euskal antzerkia bultzatzeko jarrera, foruen eta tradizioen errebindikazioa, eta gai 

librean aritu ahal izateko eskaintza eta aukera. Esan azken hau -gai librean 

aritzekoarena, alegia-, kendu egin zela 1911. urtetik aurrera, antolaketa esku berrietan 

geratu zen unetik aurrera hain zuzen. 

 

 Festek izan zuten izaera moralista, formatzailea eta hezitzailearen berri ematen 

digun beste aspektu bat zera da: garai hartan kezka sortarazten zuten arazoei 

erreferentzia egiten zieten gaien proposamena. Honela egiazta ditzakegu, adibidez, 

ondorengo gaiak: “probintzi onetako nekazaritza gaya duela izkribatutako liburuchorik 

onenari” (1896), “Kubako gerran Españiaren osotasuna defenditzen  duten soldaduai 

itz-neurtuetan donkitutako oroitzik onena” (1896), “zer kalte eta doakabeak ekartzen 

dituen nor beretzat eta familiarentzako edari bizia neurri gabe edateak” (1901), 

“aberats ez diranai obeto aditzera ematen diyen lanari zer nolako mesedeak ekarriko 

dizkaten beren irabaziyak zintzo gorde eta Interes-Kuchetan korrituan jartziak” (1902), 

“Beterriko baserri edo nekazariyen bizi modua zer nolakoa dan obeto agertzen 

duenari” (1903), “nekazal sindikatoak” (1906), “txertu ganadua” (1907), etab. Eduki 

hauek Bilboko Lore Jokoetan proposatutakoekin erkatzen baditugu, begi bistan 

azaltzen da nekazaritza eta abeltzantzarekin zerrikusia zuten arazoekiko Gipuzkoak 

zuen kezka handiagoa. Bilbon, aldiz, industria eta merkataritzarekin zerrikusia zuten 

gaiekin lotuagoak izango ziren.  
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 Euskararen normalizazioari buruzko lanen desagertzea ere elementu 

deigarrienetariko bat da, kontuan hartzen badugu etapa honetan azterketa filologikoek 

garapen maila handia zutela, Hendaiako bilerari erreferentzi egiterakoan adierazi 

bezala. Gertaera hau euskarari buzuko azterketek hartu zuten norabide ezberdinaren 

sinale izan daiteke, bertsio herrikoiago eta agian anekdotikoago honi kontrajarriz. 

 

 Lehiaketetako edukiak ez zuen, finean, lehenengo garaia ezaugarritu zuen 

aspektu politiko eta ideologikorik, hizkuntzalaritza arloko gaiek galdu zuten pisuaren 

antzera. Ondorioz, “ongarri” nagusiena esparru folkloriko eta tradizionala, nekazal eta 

ganaduaren promozioa, ohituren moralizazio-aspektuak eta lekuko historiaren 

garapena izan ziren. 

 
GAI BAKOITZEAN ESKATURIKO IDAZKETA ESTILOA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1896 Hitzlauz 
 

Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz Neurtitz      

1897 Hitzlauz Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

    

1898 Hitzlauz Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

    

1899 Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

      

1900 Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz      

1901 Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz      

1902 Hitzlauz Neurtitz Neurtitz Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz      

1903 Hitzlauz Neurtitz Neurtitz Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz Neurtitz Neurtitz    

1904 Neurtitz 
 

Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz    

1905 
 

Hitzlauz Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz    

1906 
 

Hitzlauz Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz Neurtitz      

1907 Hitzlauz Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz      

1908 Hitzlauz Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz 
Neurtitz 

Neurtitz      
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1909 
 

Hitzlauz Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz Neurtitz      

1910 
 

Hitzlauz Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz Neurtitz      

1911 Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz Hitzlauz Hitzlauz Hitzlauz Neurtitz Hitzlauz    

1912 Hitzlauz Hitzlauz Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz Hitzlauz Hitzlauz Hitzlauz Neurtitz  

1913 Hitzlauz Hitzlauz Hitzlauz Hitzlauz Hitzlauz 
Neurtitz 

Hitzlauz Hitzlauz Hitzlauz Neurtitz Neurtitz 

8. taula: Gipuzkoako Euskal Festetan gai bakoitzean eskaturiko idazketa estiloa, 1896-1913. Iturria: argitaraturiko 
memoriak. Geronek egina. 
 

 Landu zen idazketa estiloari dagokionez, aurreko epealdiarekin konparatuz, 

estiloa aukeratzea ahalbideratzen zuten aukerak eskasagoak zirela esan daiteke, 1901. 

urteko salbuespena salbu, beste gainontzekoetan gehienez sari bakar batean ematen 

baitzen aukeratzeko bidea, gero eta nabarmenago geratuz zein estilotan landuarazi nahi 

zen zein gai. Sari ezberdinei ezartzen zitzaizkien estiloei so eginez, bestalde, badirudi 

hitz laua bultzatzeko bi saiakera nabarmen eman zirela: bata, lehenengo hiru urteetan, 

neurtitza edo hitzlaua erabiltzearen baldintza eskatuz gero garbi ikusten baita azken 

honen alderako joera. Ondorengo urteetan apurtu zen joera hau, nahiko orekatua 

geratuko zelarik estilo bakoitzari zegokion lan kopurua. Bigarren bultzada, halere, 

1911. urtetik aurrera eman zen, lehengoan baino nabarmenago azalduz oraingoan. 

Dena den, askotan esan izan den legez, gauza bat da proposatzen zena eta, beste bat, 

askotan arras desberdina, betetzen zena. 

 

 Honela, bada, gai bakoitzerako aurkeztu lan kopuruak aztertzen baditugu zera 

ikusi ahal izango dugu: 
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GAI  BAKOITZERAKO AURKEZTURIKO LAN KOPURUAK ETA BANATURIKO SARIAK 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Orotara SARIAK * 

1896 1 5 20 0 9      35 3 sari 
3 diploma 

1897 1 2 13 1 7 6     30 3 sari 
5 diploma 
3 aipamen 

1898 1 0 6 0 0 3     10 3 sari 
3 diploma 

1899 2 19 1 9       31 3 sari 
5 diploma 
3 aipamen 

1900 1 14 0 7 0      22 4 sari 
2 diploma 
1 aipamen 

1901 0 10 5 5 0      20 2 sari 
4 diploma 

1902 0 6 16 4 3      29 3 sari 
3 diploma 
5 aipamen 

1903 5 7 11 8 5 5 5    46 4 sari 
7 diploma 
6 aipamen 

1904 3 1 9 2 1 2 9    27 2 sari 
4 diploma 
7 aipamen 

1905 2 2 9 2 2 4 7    28 5 sari 
5 diploma 
2 aipamen 
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1906 4 1 13 6 8      32 3 sari 
4 diploma 
2 aipamen 

1907 2 1 11 5 3      22 3 sari 
6 diploma 
2 aipamen 

1908 3 2 18 11 4      38 4 sari 
2 diploma 
7 aipamen 

1909 3 4 11 7 8      33 2 sari 
2 diploma 
6 aipamen 

1910 1 6 17 7 6      37 4 sari 
3 diploma 
4 aipamen 

1911 7 
2 . saria 
2  sari 

1 
2.  saria 

1 
1go. saria 

1 
Jaberik ez 

6 
1go. saria 
2.  saria 
3 . saria 

15 
2 saria 

2 
1go. saria 

   33  

1912 4 
1go. saria 

0 
Jaberik ez 

1 
Jaberik ez 

5 
1go. saria 

3 
1go. saria 

1 
jaberik ez 

1 
Jaberik ez 

8 
1go. saria 

8 
1go. saria 
2. saria 

 31  

1913 4 
1go. saria 

3 
1go. saria 

2 
1go. saria 

2 
1go. saria 

5 
1go. saria 
2 . saria 

5 
Jaberik ez 

5 
1go. saria 
2.  saria 

0 
Jaberik ez 

6 
1go.  saria 

11 
1go. saria 

43  

9. Taula: Gipuzkoako Euskal Festetan gai bakoitzean aurkezturiko lan kopuruak, eta banaturiko sariak, 1896-1913. Iturria: argitaraturiko memoriak, Euskal Erria eta 
Euskalerriaren alde aldizkariak, eta artxiboko dokumentazioa. Aztertu agiri eta dokumentuetan ez da zehazten gai bakoitzean zein sari eman denentz,  horren ordez 
osotasunean hartuta zeintzu egile eta zein sari motarekin izan diren sarituak adierazten da. Euskalerriaren alde elkarteak ardura hartzen dueneko urteetan adierazten da, 
bestalde, gai bakoitzerako zein sari mota eman den. 
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 Batetik, hitz lauz  burutu beharreko gaietara neurtitzez idatzi beharrekoetara 

baino lan gautxiago aurkeztu ohi zela, oro har. Honek, hasera batean behintzat, bi 

gertaera adieraz ditzake, elkarrengandik aske zein aldiberean eman zitezkeenak, hain 

zuzen: hitz lauaz eskaturiko gaiak izatea zailak edo desatseginak idazlearentzat, edota 

estiloa bera suertatzea  arazo. 

 

 Arazoak arazo, halere, aurreko epealdian gertatu zenaren antzera, gai eta 

metrika libreko bertsoaren atalak bereganatu zuen, proportzioan, aurkeztu lan 

kopururik handiena. Joera agian “gehiegizko” hau kontrolatu edo orekatu nahian, hain 

zuzen, ezarri zen 1900. urteaz geroztik atal horretan lehenagotik hiru aldiz saria jaso 

izan zutenentzat berriro eskuratzeko ezinezkotasuna. 

 

 Beren lanak aurkeztu zituzten egileei buruz, esan, aurreko epealdirako ezarri 

ildo nagusiak mantendu zirela oraingoan ere. Oro har, ikusten dugu gehiengoak behin 

baino gahiagotan aurkeztu zituela bere lanak, urte ezberdinetako lehiaketetan parte 

hartuz, edota urte bereko atal ezberdinetara aurkeztuz bere burua. Emandako sarien 

arabera, gutxienez idazleen arteko %14k, gutxi gorabehera, hartu zuen parte lehiaketa 

bereko atal ezberdinetan, gai ezberdinak landuz, alegia, urte berean izaera ezberdineko 

sari bat baino gehiago eskuratuz98. Hauen artean ditugu Jose Elizondo, Jose Ignacio 

Garmendia, Victoriano Iraola edo Blas Pradere, adibidez. 

 

 Bestalde, hamar urte baino gehiagotan zehar sariak jaso izan zituzten egileak ere 

baditugu: Jose Artola, Victoriano Iraola eta Jose Ignacio Garmendia jaunak. 

Lehenengo biak aurreko epealdiko lehiaketetan behin baino gehiagotan sarituak, eta 

hirugarrena sarituen artean estreinatu berria. 

 

                                                           
98 Kopuru hau, seguruenik, altuagoa izango zen, baina oraingoz ustetan utzi beharko dugu 

froga zehatzagorik ezean. 



Euskal Itz-Jostaldiak eta Euskal Festak (1879-1913) 247 

 
 Seitik hamar urte bitartean sarituak izan zirenak ditugu: Enrike Elizetxea, Jose 

Elizondo99, Elias Gorostidi, Ramon Inzagarai, Blas Pradere eta Juan Ignacio Uranga100. 

  

 Bitik bost urte bitartean sarituak izandakoak: Domingo Agirre, Martin 

Aranburu, Rosario Artola, Felipe Arrese, Emeterio Arrese, P. Antonio de Arruti, Juan 

Bautista Ayerbe, Ramos Azkarate, Abelino Barriola, Ignacio Belaustegi, Juan Jose 

Belaustegi, Carmelo Echegaray, Jeronimo Elizegi, José Gamboa, Ramon Gelbenzu, 

Francisco López Alen, Isaac López Mendizabal101, Gregorio Mújica, José Olaizola, 

Pedro Mª Otaño, Inazia Pradere, Cayetano Sánchez Irure, Marcelino Soroa, Eugenio 

Urroz, Paulo Zamarripa.  

 

 Behin sarituak izandakoak: J.E.G. Agirretxe, Antonio Amundarain, Florencio 

Aspe, Juan José Ayerbe, R.Mª Azkue, Bonifazio Echegaray, José Manuel de Echeita, 

José de Eizaguirre, Dolores Elizondo, Santiago Ezenarro, José García y Goldaraz, 

Ramón Illarramendi, Damaso de Inza, Miguel Antonio Iñarra, Juan Manuel Lertxundi, 

Baleriano Mocoroa, Emiliano Mújica Lasquibar, Juan Oyanguren, Gregorio Sasieta, 

Juan P. Urroz eta “Goierritar batek”. 

 

 Aurreko epealdian agertu legez, idazle “reinzidenteak” ditugu lehiaketa hauetan 

parte hartu zutenak, gehienak lehenagotik ere arituak, idazle berriak besteak, maiztasun 

batez idazteaz gain sarituak izan zirenak. Gizonezkoak ziren gehienak (nahiz bizpahiru 

emakumezko ere azaldu zen sarituen artean, gizonezko idazleren baten familiartekoa 

gehienetan,) parte hartuz eta antolaketaz arduratuz, lehiaketa hauek mantendu 

zituztenak. Era berean, mantendu ziren aurreko epealdian ikusi 

ditugun“familiartekotasun” erlazioak, odol mailakoak zein erakunde mailakoak. 

                                                           
99 Lehiaketatik at ere izan zen saritua 1912. urtean aipamen batez. 
100 Lehiaketatik kanpo ere saritua izan zen 1909. urtean aipamen batez. 
101 Egile hau izan zen, bestalde, lehiaketatik kanpo saritua, zehazki 1908. urtean aurkeztu zuen 

“Erderaz eta euskeraz itz egiteko esku-liburua” lanagatik, Batzarrearen ustez “Euskal errirako biar 
biarrekoa” baitzen. 
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3.2.3. Lehiaketaren eta ospakizunaren ondorio alfabetatzaileak. 

 Lehiaketa hauen helburua, goian aipatu denez, “gure euskera eder, biursakinde, 

pintura eta musika gerenak alegiñ guzian gorde eta zabaltzea” zen. Antolakuntza 

Batzarrearen esku egon zen bitartean iraun zuen aspektua, 1910. urte arte hain zuzen.  

Antolaketa Euskalerriaren alde aldizkariaren esku geratu zenean, era 

pragmatikoagoan, honela aurkeztu ziren festak: “El Consejo directivo de la revista 

Euskalerriaren alde que se publica bajo los auspicios de la Excma. Diputación de 

Guipúzcoa, ha sido este año el encargado de organizar el certamen literario y 

artístico...”102. Hau da, festaren trinkotzea egiaztatuz, helburua explizituki agertzen 

zenentz alde batera utzita. 

 

 Euskarak, ahoz zein idatziz, festa hauetan izan zuen presentziari dagokionez, 

egia da produkzio idatziaren mailan, aurreko epealdirako aipatu ezaugarriak berak 

mantedu zirena, hots, euskararen erabilera derrigorrezkoa zen sari guztietan parte hartu 

ahal izateko. Halere, eta aurrekoetan ez bezala, oraingoan (1910. urte arte bederen) 

lanak gipuzkeraz idatziak aurkertu behar izatea arau orokor bihurtu zen, beste 

euskalkietarako aukera gai libreko hitz neurtuko sariaren kasurako utziz soilik eta, 

ondorioz, gipuzkeraz ez beste euskalkietan ziharduten idazleen partehartzea mugatuz. 

Aldiz, 1911-1913 bitarteko ospakizunetan (Euskalerriaren alde aldizkariaren 

ardurapean eginak) ireki zen euskalki ezberdinentzako sarbidea, programan agertzen 

ziren ia gai guztietara aurkeztu ahal izango baitziren lanak zernahi euskalkitan idatziak. 

Gipuzkeraren finkatzea, baliteke, herriei ematen zitzaien antolaketarako aukera 

handiagoagatik izatea, edota, alfabetatzearen ikuspegitik garrantzitsuago agian, 

irakurlego potentzialari testuen ulermenarako erreztasunak eman nahi izateagatik 

gertatzea, kontuan hartzen badugu, gainera, zenbait gaietan Diputazioak berak zuen 

zabalkuntza eta hedapenerako interesa ( nekazaritzarako manuala, alkoholismoak 

zekartzan kalteak, etab). 

 
                                                           

102 Euskalerriaren alde, I tomoa, 11. zb., 1911, 348.or. 
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 Aurreko epealdian ikusi genuenaren antzera oraingoan ere, eta bereziki 1911-

1913 bitartean, lehiaketaren antolatzaileek hizkuntza idatziaren araubidean eta 

normalkuntzan jarrera aktibo eta erabakiorra izaten jarraitu zuten. Sarien 

finkapenerako erabiliko ziren erizpide justifikatzaileen artean hizkuntza bera arrazoi 

gisa azaldu zen, behin baino gehiagotan. Batzuetan hizkuntza mailako komentaketa 

zorrotzak izango ditugu erabilera desegokia salatuz, adibidez: “Ez du euskera garbia 

erabilli, ta illuna ta nastua daidazti au” (1912); edo jarrera garbiago edo jatorragoa 

erabili beharra azalduz, honela: “Bere itzera ez da, ez erri batekoa, ez bestekoa, baizik 

zerbait nastua. Gañera, egilleak ipiñi dituan itz batzuek ipintzeari ez derizkiogu ondo. 

Noiz edo noiz itz berriak asmatu bear dira, baña guztiok dakizkigun itzen ordez bearrik 

gabe berriak erabiltzea euskerari kalte egitea dela uste degu” (1911). Nahiz eta 

hizkuntza mailako komentaketa, oro har, aholku mailakoa izan, zenbaitetan hizkuntza 

bera ere izan zen saria irabazteko arrazoi nahikoa, ikus: “parregarriko gauzak, euskera 

zabaltzeko egokiak direlako, ta lan ortan laguntzeko aukerakoak iruditu zaizkigulako” 

(1911), “irakurri liteke neke gabe, eta orregatik, eta Larraun´go izkeraz egoki 

mintzatua dagoelako” (1912). Gehienetan, halere, edukiarekiko egokiera erizpide 

indartsuagoa izaten zen saria emateko garaian, honela adibidez: “Erderakada geiegi 

arkitzen ditugu idazti onetan, bada ala guziaz ere, saria eman lezaioke iruditegian ongi 

aterako delako” (1912).  

 

 Ahozko erabilerari dagokionez, egiazta daiteke testuinguru hartan egin 

hitzaldietatik gehienak gazteleraz eginak zirela, gutxi batzuk izanik euskaraz egin 

zirenak (Gregorio Mujikarena, adibidez, 1907an). Ustez esparru euskaldunaren barruan 

eta euskara menperatzen zuen populazio gehiengoaren aurrean ematen zen faktore 

honek azalerazten duena zera da: hizkuntzaren goratzearen eta praktika errealaren 

artean probintzi ordezkari eta gonbidatuek bizi zuten kontraesana. Campion, Pavia, 

Alzola, Loyarte, Azkue, Laffite, etab. bezalako pertsonaien partehartzeak, hauetako 

batzuk euskararen jabe izaki, agerian jarriko luke ekintza beraren izaera ofiziala edo 

ofizialista, eta erakundeetako gazteleraren erabilera ofizialarekin sensibilizatuagoa 
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zegoen, eta hiri-testuinguruari hobeki egokitzen zitzaion praktikaren inposaketa.  

Aspektu horrek azalduko du Euskal Festa hauekin batera ematen zen parafernaliari 

buruz esan izan duguna, hots, ospatzen ziren euskal testuinguruan ekiteko baino 

gehiago agintariak nabarmentzeko zegoen asmoa. Nolabaiteko anbibalentzia 

egiaztatzen da gisa honetako festetan: tradizioen euskal identitatea berreskuratu nahi 

den bitartean, bestalde, agintariek gaztelera festaren errege bihurtu zutenaren irudia 

zabaltzen baitute, euskararen apologia gazteleraz egitearen irudia eta praktika arrunta 

finkatzen lagunduz. 

 

 Hizkuntzarekin loturiko talde identitatearen produkzioaren ikuspuntutik, bistan 

da euskal tradizioaren defendatzaile askorentzat kuestio hau garbi, arazorik gabe, 

konpon zitekeela, hain zuzen, gaztelera erabiliz. Ikus: 

“Parecerá un anacronismo el empleo del castellano en defensa del vascuence, 
pero desgraciadamente, colocándonos en la realidad de los hechos, hemos de 
reconocer que son muchos los vascongados entusiastas de su tierra que no 
hablan el vascuence, efecto del continuo trato con la numerosa colonia de 
gentes del exterior que vienen á veranear y de la mucha que particularmente 
éstos últimos veinte años se ha quedado á habitar entre nosotros. Llega, por 
consiguiente á mayor número de oídos lo que aquí se manifieste en la lengua de 
Cervantes y nada perderá el vascuence con que cantemos sus excelencias en 
castellano (...). El vascuence debiera remontarse de la categoría de una lengua 
vulgar á las esferas del arte y á la expresión de las manifestaciones todas del 
espíritu humano, pero lucha con la dificultad de hallarse reducido á un círculo 
muy pequeño y son contadísimas las personas que se valen de éste único medio 
de comunicación. No es prudente que nos dejemos llevar de locos entusiasmos 
y esperanzas engañosas acerca del renacimiento completo de nuestra querida 
lengua”103.  

  

 Nolabait esateko, sektore errejionalistek ez zuten praktika horretan inolako 

kontraesanik ikusiko, izan ere, ezaugarri etnikoetatik abiatuz eta hizkuntzari garrantzi 

gutxiago emanez joango baitziren, apurka-apurka, Euskal Herriaren elementu 

bereiztzailea finkatzen, nahiz eta hizkuntzaren inguruko ospakizun mota hauek 

                                                           
103 Alfredo de Laffite y Obineta jaunaren hitzaldikoa, 1905. urteko euskal festetako sari 

banaketan. Euskal Erria, LIII t., 2. seihilabetea, 368.orr. 
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bultzatu. Hau da, hizkuntzarekiko adoktrinamendua, kritikak, goraipatzea, omenaldia, 

etab. gazteleraz egiten ziren, gehienetan, euskarazko alfabetatzea zeharka eragiten zen 

testuinguruaren barruan. 

 

 Zentzu honetan, gure kasurako atentziorik gehien hartu duen hitzaldietariko bat 

Arturo Campionek 1903. urtean Irunen emandakoa genuke, bertan gazteleraren 

gehiegizko erabilera zela eta,“...la enseñanza exclusivamente castellana produce 

directamente la deseuskarización del país. Bajo su forma actual, dicha enseñanza es el 

enemigo más daniño y eficaz de la conservación del baskuenze”104, eskola 

españolarekiko boikota proposatuko zuelarik. Testuinguru hartan topatu dugu, 

Campionen ahotik, orduko alfabetatze praktika argi adierazi eta euskarazko zein euskal 

alfabetatzearen izaera eta funtsa ederki laburbiltzen duen esaldi borobila: “¡ Sería cosa 

de ver que por huir del grotesco sambenito de analfabetos, dejásemos de ser 

baskongados!”105. Horra hor, aztergai dugun epealdian zehar burutu ziren kultur 

praktika alfabetatzaileen oinarrian zegoen funtsa ideologikoa, euskarazko alfabetatze 

prozesu guztia ezaugarritu -eta definitu-, zuen gako ideologikoa. Euskaltzaleen baitan 

planteatu zen dilema, eta beraien ekinbide alfabetatzaileak gidatu zituena. 

 

 Hitzaldietan, salbuespenak salbu, egiten zen gazteleraren erabileraren aurrean, 

sermoia euskaraz egin beharra ezarri zen. Hau da, bi hizkuntzen erabilerarako 

esparruen bereizketa ezarri zen nolabait, politika eta kulturarentzat markaturiko 

espazioetan gaztelera, eta erlijioarentzat euskara finkatuz, egiaztatu zelarik, horrela, 

gazteleraren erabilera publiko eta ofizialaren praktika eta euskararen erabilera publiko 

eta herrikoiarena. Bi hizkuntzen erabilera bereiziak, halaber, ekintzetan partehartzen 

zuen publikoaren selekzioa ekarriko zuen, euskaldun gehiengoak aukeratuko zuelarik, 

gehien bat, erlijio ekitaldia. Mezaren izaera herritarra nahiko azpimarratua geratuko 

zen, behin baino gehiagotan adierazi baitzen herriarengandik hurbil zegoen euskara 

                                                           
104 Euskal Erria, XLIX t., 2. seihilabetea, 1903, 460. orr. 
105 Ibidem. 460. or. 
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erabili beharra (1901), hizkuntza errazaren beharra (1906), “en castizo euskera” 

gehienetan, alegia. Kasu bakoitzean meza eman behar zuen parrokoari egiten zitzaion 

“hizkuntza eskakizunak”, nolabait esateko, ez zuen, bestalde, aparteko prestakuntzarik 

esijitzen. Euskara menperatzea eskatzen bazen ere, zenbait kasutan ondo ez 

menperatzea ere onartzen zen. Kausuren batean ere, mezuak hedapen zabalagoa izan 

zezan, Diputazioak eskatu izan zuen euskaraz emandako sermoia gaztelerara itzultzea. 

 

 Festaren barruan aurkitu dugun elebitasun ezaugarria areago ikus daiteke, era 

berean, festaren inguruan eginiko publizitatean, egitarau edo programetan, araudi zein 

kartel iragartzaileetan. Eskuratu ahal izan dugun datu eta informazio urriaren arabera, 

badirudi testua idazteko eta zabaltzeko garaian haserako joera gazteleraz idaztearena 

zela eta, ondoren, euskararako itzulpena egitea. Horren adibide dugu Diputazioak 

Batzarreari 1897. urtean egin zion eskaera -aurrez gazteleraz egina zuen egitaraua 

euskaratzearena, alegia-,106, edota 1898,1899 eta 1900. urteetako zirkularrak, zeinetan 

udaletxeetara lehenik gaztelerazko egitarauak eta, ondoren, euskarazkoak bidali 

zirenaren berri ematen zaigun107. Zirkular horiek eta inguruko txostenek, halaber, 

aurreko epealdiari buruz izan ez dugun informazioa eskuratzea ahalbideratu digute, 

hots, festa hauen propaganda eta hedapenerako Diputazioak erabilitako bidearena. Urte 

gutxitakoa izanik eskuartean dugun informazioa, epealdi osoan sistema bera erabili 

izan zenik ezin dugu erabat zihurtatu. Halere, hurbilpen nahiko esanguratsua egiteko 

moduan gaudela uste dugu. 

 

 Festaren berria herritarren artean zabaltzeko nahia eta ahalegina ikusten da, 

garaiko prentsan azaldutako informazioaz gain, Diputazioak egin zituen festen eskuko 

egitarauen (3000 ale gazteleraz eta beste hainbeste euskaraz108), ganadu 

lehiaketetarako araudien (3000 ale euskaraz eta beste hainbeste gazteleraz), eta guzti 

                                                           
106 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra, JD ITF 1813, esp. 12.zb. 
107 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra, JD ITF 1550. 
108 Batzuetan euskaraz gehiago egin zirela esaten da, baina ez da kopururik zehazten. 
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honi buruzko kartel iragartzaile handien (200 ale elebidunak) argitalpenean eta 

zabalpenean. Propaganda materiale honen zabalpenerako, hain zuzen, zirkularra 

igortzen zitzaion udaletxe bakoitzari adieraziz, besteren artean, gaztelerazko egitaraua 

eta araudia bidaltzen zitzaizkiola, ondoren euskarazkoak izango zirela, eta azkenik 

kartel elebidunak bidaliko zitzaizkiola. Bide batez, udalei agintzen zitzaien kartela 

udaletxeko atarian edo “paraje público de costumbre” delakoan jartzea, eta mezua, 

festak etorri bitartean, igandero pregoiaren bidez zabaltzea, honela irakurketaren bidez 

iritsi ezin zitekeen tokietara mezua heltzea bermatuz. Propagandaren helburua herritar 

guztien artean, eta bereziki ganadu kontuetan interesaturik zeuden zona eta pertsonen 

artean ahalik eta informaziorik osoena zabaltzea zen, udaletxeei ez ezik pertsona eta 

erakunde interesatuei ere bidaliko zitzaielarik informazioa. Publikoki ezagutarazteko 

erabiltzen zen beste bidea tren geltokietakoa zela dirudi, kartelak jarriko baitziren Irun-

Zumarraga tren lineako geltokietan, Zarauzko lineakoetan, eta Hendaiatik Baionara 

bitartekoetan, informazioa herritarren, hiritarren, gipuzkoarren zein beste herrialdekoen 

esku jartzeko asmoz. 

 

 Esan daiteke propaganda/publizitate idatziaren bidez irakurketa publikorako eta, 

zehazki, euskarazko irakurketa publikorako garapen aukera berria eskaini zela, zeharka 

bederen. Bestelako kuestioa dugu, oraindik orain argitzen zaila duguna, informazio 

osoa elebiduna izanik aukera hori zein mailatan izan zen probetxuzkoa, alegia: 

propaganda informazio hori irakurtzen zenentz, zein hizkuntzatan zen irakurria, nork 

irakurtzen zuen gazteleraz, nork euskaraz edo, azken batean, askoz ere galdera 

oinarrizko edo funtsezkoagoa: nork aukera zezakeen irakurketa hizkuntza? 

 

4. Irakurketa-idazketa ariketak: euskaraz alfabetaturiko belaunaldi 

berria? 

 

 15 urtetik beherako gazteei zuzenduriko irakurketa eta idazketa ariketak, 

bestalde, mantendu baziren ere, oraingoan hauei buruzko informazio zehatz eskasagoa 
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da iritsiko zaiguna, bai agirietan bai festen inguruan aldizkarian egin komentaketetan. 

Normalean oso erreferentzia eskasa egiten zioten gai honi, luze aritzen zirelarik, aldiz, 

festetako beste lehiaketetaz, oturuntzaz eta abarretaz hitz egiten. Gehienetan ariketa 

hauek burutuak izan zirela eta agindu sariak banatuak izan zirela besterik ez da 

adierazten. Halere, nahiko informazio zehatza ematen zaigu 1898, 1903, 1909, 1910 

(noizean behin Batzarrearen esku zeudenean), 1911, 1912, 1913 (askoz zorrotzago 

Euskalerriaren alderen esku zeudenean) urteetan: zenbat umek hartu zuen parte, hauen 

izen-abizenak, eta zeintzuk izan ziren sarituak. Datu hauek, gutxi izanik ere, 

partehartzearen dimentsioaren ideia arina egiten lagunduko digute. Honela, jakin 

badakigu, gutxienez 4 haur aurkeztu zirela 1898an109, 40 izango ziren 1903. urtean 

aurkezturikoak110, 15 haur 1909. urtean111, gutxienez 8 haur 1910. urtean112, 8 haur ere 

1911.ean113, 9 haur 1912.urtean114, eta 6 haur 1913. urtean115. 

                                                           
109 Gutxienez diogu, kopuruari dagokionez, sarituak izan zirenen berri bakarrik bait dugu, hots: 

Felix Zabaleta, Juan José Ugarte, Petra Diaz eta Francisca Telleria. (in Euskal Erria, 1898, XXXIX t., 
1go seihilabetea, 266. or.) 

110 Sarituak izan ziren, mutilen artean: Javier Esteban Indart, Pedro Campos, Pedro Lecuona, 
Benedicto Agustin, Miguel Berasategi, Ignacio Garcia, José Sarasola, Evaristo Larrañaga, Francisco 
Bergareche, Francisco Rodriguez, Ignacio Arabolaza. Nesken artean: Ana Belmar, Teresa Zugasti, 
Dolores Marticorena, Pilar Soroeta, Juana Mendizabal, Benigna Michelena, Dolores Nogueras, Isabel 
Gaztelumendi, Juana Garayalde, Sofía Gaztelumendi, Manuela Arretegui, María Gorostarzu, Casilda 
Olazabal, Antonia Pérez, Juanita Pascual, Carmen Aizpuru, María Arregui. (Euskal Erria, 1903, 
XLIX.t., 2. seihilabetea, 304.or.) 

111 6 mutilek eta 9 neskek hartu omen zuten parte, hauetatik sarituak izan zirelarik: Martina 
Zubillaga, José Tellechea, Carmen Imaz, Leonor Zubillaga, María Iraola, Miguel Toledo, Federico 
Armendariz, Fernanda Alberro, Juanita Landaberea, Eloisa Urnieta, Maria Navarro, José Luis Miner, 
José Agustin Esnal, Ramon Zumalacarregui. (Euskal Erria, 1909, LXI.t., 2. seihilabetea, 290.o.) 

112Partehartzaileak hiru taldetan banatu zituzten: neska handiena, neska txikiena eta mutilena. 
Sarituak: Josefa Larrea, Josefa Echaniz, Rosario Vial, Angeles Berestain, Luisa Echaniz, Angel 
Larrañaga, José Azcoitia eta Julian Hazabal. (Euskal Erria, 1910, LXIII.t., 2. seihilabetea, 229.or.) 

113 Irakurketa-idazketa lehiaketan parte hartzeko eskaria egin zutenen berri ematen zaigu 
oraingoan: Mª Paz Ganzarain Lanz (13 urte), Juana Alustiza Arizmendi (13 urte), Isabel Galparsoro 
Garmendia (14 urte), María Alcorta Arrizabalaga (12 urte), Eusebio Imaz Iztueta (13 urte), Andres 
Mugica Telleria (12 urte), Antonio Izagirre Imaz (11 urte), Hilarión Recondo Mugica (11 urte). 
(Euskalerriaren alde, 1911, I.t., 18-19 zb., 625. or.) 

114 Parte hartu zuten neska batek: Francisca Urquia y Zuloaga; eta 8 mutilek: Manuel 
Iruretagoyena, Jesus Echabe, José Echabe, Francisco Iruretagoyena, Ramón Aldalur, Tiburcio Arregui, 
Agustin Echabe, Gonzalo Murua.(Euskalerriaren alde, 1912, 2. seihilabetea) 

115 Aurkeztu ziren guztiak neskak ziren eta denek jaso zuten saria: Francisca Urquia, Martina 
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 Komentaketetan aipatu zenbait alderdi kualitatibori so egiten badiogu parte-

hartzaileak ezaugarritzen lagunduko diguten marka batzuk ateratzeko moduan egongo 

gara, beti ere eskuartean ditugun datuen mugak kontutan hartuz, noski. Badirudi, 

batetik, neskek mutilek baino partehartzeko joera handiagoa azaldu zutela. Izan ere, 

zehaztapena ematen zaiguneko urteak kontuan hartuz, 1901, 1904 eta 1912. urteetan 

ezik (lehenengoan eta bigarrengoan “niños” bakarrik azaldu omen ziren, eta 

hirugarrengoan neska bat eta zortzi mutil), besteetan aurkeztutakoen artean neskak 

nagusitu ziren, edo gutxienez kopuru berean azaldu, egoera honek behin baino 

gehiagotan bultzatuko zituelarik antolatzaile eta epaimahaikideak beren kexua 

azaltzera. Horren lekuko Joaquin Pavia diputatuak eta ekitaldiko lehendariak 1902. 

urtean Oñatiko lehiaketetan, maisuek ikaslerik aurkeztu ez zutela eta, adierazitakoa116. 

  

 Ildo beretik azaldu zuen bere kexua Mateo Mujika jaunak, Gasteizko 

Katedraleko Lektorala izaki epaimahaiean ohorezko lekua zuenak, hona hemen: 

“...dirigió en euskera unas palabras, lamentánsdose de que en el País Vasco 
vayan los hombres rezagados, tras las mujeres, en muchos problemas que ellos 
son los llamados á dirigir y resolver. Felicitó a las niñas que acudieron al 
concurso y las incitó á que, al crecer, no abandonaran la lengua de sus padres, 
sino que la cultivaran como la habían cultivado hasta entonces, y no se 
desdeñaran de hablarla en público y de ensalzarla”117. 

 

 Testuinguru honetan, azpimarratu nahi dugu, lehenengo atalean egin dugunaren 

antzera, emakumezkoek euskarazko idazketa eta, batez ere, irakurketaren praktikan 

izan zuten esanahia. Lehenengo atalean emakumezkoen artean ikusi ditugun 

erdialfabetatze eta alfabetatze mailak, potentziala adierazten dutenak, indartuak 

geratzen dira Euskal Festetan ikusi dugun neskatoen partehartzearekin. Ez dugu esango 

emakumezkoen presentzia erabat nagusitasunezkoa zenik ospakizun horietan -

gizonezkoek gobernaturiko espazio publikoaz ari gara-, baina ukaezina da lekurik 

                                                                                                                                                                                 
Zubillaga, María Mocoroa, Juana Uranga, Jesusa Alberdi, María Alberdi. (Euskalerriaren alde, 1913, 
2. seihilabetea, 501. or.) 

116 Euskal Erria, 1902, XLVII t., 2. seihilabetea, 337.or. 
117 Euskalerriaren alde, 1913, 2. seihilabetea, 501.or. 
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eduki bazutela, eta leku hori euskarazko irakurketa eta idazketarekin erlazionatuta 

zegoen. Bere presentziaren dimentsioa puztu gabe, esan behar da neskatoen eta gazte 

horien partehartzeak euskaraz alfabetaturiko emakumezkoaren errepresentazio 

sinbolikoa eraikitzen lagundu zuela, euskararen iraupenerako eta euskal kultura 

idatziaren garapenerako emakumezkoak zuen garrantziaren errekonozimendu eta 

onarpen publiko eta kolektiboan eraginez. Halaber, emakumezkoen irakurketa eta 

idazketa praktikak gehienbat espazio pribatura mugatu baziren ere, ezin esango dugu 

horregatik praktika hutsalak zirenik. Etxe inguruan garaturiko irakurketa praktiketan 

(dotrina irakurtzeko zaletasunaz zerbait esan digute lehenengo atalean, egutegiaren 

irakurketarako zaletasunaz zerbait ikusiko dugu hirugarrengoan) oinarrizko 

elementuak izan zitezkeenik ezin dugu baztertu, ez eta hizkuntza eta kulturaren (idatzia 

ere) belaunaldien arteko transmisioan paper garrantzitsua jokatu izan zuenik baztertu. 

Emakumezkoen garrantziaz ederki ohartu ziren ondorengo urteetan, abertzaletasun 

jeltzalearen baitan garatu ziren hezkuntza eta alfabetatze prozesuetan118. 

 

 Aurkeztutakoen artean, bestalde, jarraipen genealogiko zehatza egin ez dugun 

arren, nolabaiteko familiartekotasuna ere soma genezakeelakoan gaude, haurren 

abizenetan oinarrituta batipat. Beraien artean odol erlaziorik dutenentz aztertu ez 

badugu ere, aurreko epealdian ikusiriko kasu batzuk aintzakotzat hartuta, ez dugu uste 

oso aldrebeskoa litzatekeenik aipatu baieztapena egitea. Ustezko familiartasunaz gain 

ere, badirudi haur berberak urte ezebrdinetako festetan parte hartzen zutela (Francisca 

Urquia eta Martina Zubillaga kasu), eta honekin batera ere, haurrengan nolabaiteko 

mugikortasuna ematen zela, tokian tokiko maisuek119 prestaturiko haurretaz gain beste 

herrietakoak ere  lehiaketa hauetan parte hartzera gertutatzen zirelarik120. 

                                                           
118  Hezkuntza sare euskaldunaren sorkuntzan emakumezkoek, Gipuzkoan bereziki, izan 

zuten esanahiaz ikus FERNANDEZ, I, (1994); Op.cit. 
119 Nahiz beti adierazia ez azaldu, haur hauek zeramaten beharrezko prestaketa herriko maisu-

maistra zehatzei esker eskuratutakoa zen. Hala, beren ikasleen prestaketa onagatik zorionduak izan 
ziren Mª Bautista Jáuregui (1898, Zestoa), Tiburcio Beovide (1900, Zumaia) eta Leoncio Ventura 
(1901, Azpeitia) maisu-maistrak. 

120 Espreski jatorria adierazita Francisca Urquia neskatoarena dugu, zeina Andoaingoa izanik 



Euskal Itz-Jostaldiak eta Euskal Festak (1879-1913) 257 

 
 Haur hauen jatorri soziala edo kulturalaren berri emango digun daturik apenas 

aurkitu ahal izan dugu, tarteka-marteka egiten zen komentaketa zehatz bezain motzaz 

gain. Horrela badakigu batzuk herriko maisu edo maistraren seme edo alaba zirela 

(Martina Telleria, bertako maisuaren alaba, Zestoa 1898), edota izaera umil edo 

arruntagoko familietako kide zirela (Luisa Echaniz, pelotari baten alaba, Azkoitia 

1910). 

 

 Bestalde, aurreko epealdian antzeko gertaeraren berririk ez dugun heinean 

deigarri suertatzen zaigu, nahiz gertaera isolatua izan, fenomeno berri bat, hos, 

euskaraz ez jakinarren, euskarazko irakurketa ariketa egin zuten haur zein helduena: 

“Las niñas leyeron en bascuence con mucha soltura, llamando grandemente la atención 

dos internas que no sabiendo hablar el bascuence ni entendiéndolo siquiera, hicieron el 

ejercicio de lectura de maravilla”121. Haurrek gazteleraz ezer ulertu gabe irakur 

zezaketen bezala, euskaraz ere antzeko gauza posible zela frogatu nahiko zen nonbait. 

Antzeko gertaeraren berri eman zen 1907. urteko Elgoibarko Festen komentaketan, 

baina oraingoan 15-30 urte bitarteko helduentzat zuzenduriko euskarazko irakurketa 

lehiaketari erreferentzia eginez, horra hor: 

“- Caballero- se acercó una señorita dirigiendo la palabra en estos términos al 
secretario de Juegos florales euskaros- yo no soy bascongada pero amo mucho 
al pais basco, ¿ustedes me permitirían leer aquí en bascuence?. - Sí señora- 
contestó el secretario- con muchísimo gusto; todos hemos de celebrar que una 
señorita que no es de aquí, rinda ese entusiasmo hacia la lengua euskara. Y esa 
joven que no era bascongada, leyó en euskera primorosamente en medio de la 
admiración de todo Elgoibar”122. 

  

 Pasarte hauen nondik norakoen berri zehatzagorik ez dugun arren, ohargarri 

deritzogu gertaerari berari (euskaraz jakin ez arren euskaraz irakurtzeari, alegia) eta, 

batik bat, gertaera hauen berri ematearen ekintzari, nolabait euskalduna ez zen 

                                                                                                                                                                                 
Zarauzko zein Tolosako festetan parte hartuko zuen. Nahiz datu bakarra izan eskuartean, ez dugu uste 
zeharo baztertu behar denik joera orokorragoa zenaren ideia. 

121 Euskal Erria, 1900, XLIII.t., 2. seihilabetea, 263. orr. 
122 Euskal Erria, 1907, LVIII.t., 2. seihilabetea, 116. orr. 
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populazioarengana iristeko nahia azalduko bailitzateke, beronentzat euskara -edo 

behintzat euskarazko irakurketa-, egitea posible zela frogatuz, eta, ondorioz, berau 

praktikatzen saiatzera bultzatuz.  

  

 Euskarazko irakurketaren errefortzua areagotu egiten zen epaimahaiak123 

emandako sarien bitartez, “Y era de ver la alegría que mostraban aquellos jovencitos al 

recibir de manos de un señor diputado el premio de su trabajo y aplicación”124, baita 

lehiaketaren amaieran entzulegoari luzaturiko hitzalditxo eta animozko esaldien 

bitartez, euskara ahantz ez zezaten eta berau lantzen eta ikasten segi zezaten, “á 

conservar juntamente con la lengua, las costumbres y prácticas de piedad propias del 

pueblo vasco”, bultzatuz125. Finean, antolatzaileengan nahiko errotuta baitzegoen 

ariketa hauek herrien euskal kultura maila markatzen zuteneko ustea. 

 

 Orain arte esan duguna lehiaketan parte hartu izan zuten haurrengan kokatu da 

batez ere. Beste kuestioa da ariketa hauek inguruan, festetan partaide ziren beste heldu 

eta haurrengan, zenbaterainoko ohiartzuna eta arrakasta izan zuten jakitea eta hemen, 

eskuartean darabiltzagun datuen arabera, subjetibitatez beteriko informazioarekin 

egiten dugu topo, zorroztasun minimoz egoeraren berri ematea zaila egiten delarik. 

Urtez urteko errepasoan, ez da askotan adierazpenik egiten, eta ematen den kasuetan 

gisa honetakoa izaten da: “concurrencia numerosa y distinguida” (1909), “numerosa 

concurrencia, que siguió con verdadero interés el curso de los exámenes” (1910). 

Aldiz, eta agian lehiaketen antolaketa esku berrietara pasatzeak izaniko arrakasta 

adierazi nahiak bultzaturik, festa horien inguruko alderantzizko ideia jasoko dugu: 

                                                           
123 Kasu guztietan herri zein probintzia mailako agintari zibilak (Diputazioko ordezkariak, 

alkatea etab.), elizako ordezkariak eta Batzarreako ordezkariak lehenengo, eta Euskalerriaren alde 
aldizkariko eta Euskal-Esnaleako ordezkariak ondoren, osatu zuten haurrentzako eta helduentzako 
lehiaketa hauetako epaimahaia, herriko eskola publikoren batean edo Udaletxeko Areto Nagusian 
burutzen zirelarik gehienetan. 

124 Euskal Erria, 1900, XLIII.t., 2. seihilabetea, 263. or. Banatutako sariak estutxeak, karterak, 
liburuak, euskarazko deboziozko liburuak, jostailuak, eta abar izaten ziren. 

125 Euskal Erria, 1910, LXIII t., 2. seihilabetea, 229. or. 
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“Estos ejercicios, que ordinariamente no despiertan curiosidad, estuvieron en Segura 

concurridísimos”126. Ildo beretik joan zen 1913. urteko lehiaketari buruzko inpresioa:  

“sin faltar á la verdad más rigurosa puede afirmarse que allá no cabía nadie 
más. Muchas personas del sexo fuerte tuvieron que cerder sus asientos á señoras 
y señoritas que se habían retrasado un poco, y agruparse luego en las puertas y 
tras los bastidores del escenario. Poco á poco, merced á la buena organización 
de que Euskalerriaren alde hace alarde en todos los actos que prepara, hemos 
conseguido dar mucho interés y atraer mucho público á estos concursos que 
antes se celebraban en la más fría de las soledades”127. 

 

 Aurreko urteetako esperientziari buruz hemen adierazten dena egia izan ala ez, 

begi bistara azaltzen zaiguna zera da: antolatzaile berriek -Euskalerriaren alde eta 

Euskal Esnaleak, alegia-, haurrentzako euskarazko irakurketa-idazketa ariketak eta 

helduentzako irakurketa-deklamazio ariketak serioski bultzatzeko zuten borondatea. 

Izan ere, 1899.urtean sartuko zen euskaraz egokien adierazten eta interpretatzen zuten 

15-30 urte bitarteko helduentzako saria urtez urte ospatuz joan zen, haurrei 

zuzendurikoarekin batera, nolabait euskarazko irakuketaren eremua zabalduz, bai 

adinez bai edukiez bai itxuraz. 

 

 Atal honi buruzko berririk, batik bat lehiaketaren memorietan eta Euskal Erria 

eta, gero, Euskalerriaren alde aldizkarietako erreseina eta komentaketetan bildu ahal 

izan da eta, haurren atalaren antzera, ezin da esan, oro har, berari buruzko informazio 

asko ematen zenik; saritutakoen izen abizenak, soilik, gehienetan, eta urte batzutan ez 

eta hori ere (1904, 1905, 1906, 1909).  

 

 

                                                           
126 Euskalerriaren alde, 1911, I.t., 18-19 zb., 625. or. 
    127 Euskalerriaren alde, 1913, 2. seihilabetea, 501. or. 
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15-30 urte bitartekoentzako irakurketa-ariketa 
SARITUAK 

1899 Domingo Andonegi / Julian Urruzola 

1900 Juana Andonegi / Domingo Andonegi 

1901 Domingo Andonegi / Juana Andonegi / Juan Gorostidi / José Berra 

1902 Kayetana Aranburu / José Berra / Juana Andonegi / Pia Balzategi 
Antonio Sustaeta / Juan Gorostidi / Antonio Aranzadi 

1903 Juana Andonegi / José Berra 

1904 ? 

1905 ? 

1906 ? 

1907 Dolores Aguirre 

1908 Valerio Arruti 

1909 ? 

1910 Jaberik gabe. Inor aurkeztu ez. 

1911 Jose Leceta Mugica / José Galarza Mugica / Basilio Perez Piñeiro 
Paco Cuende 

1912 Paco Cuende / Ascencio Zubia 

1913 Gregorio Beorlegui / Francisco Cuende 
Valeriano Mocoroaren seme-alaba 

10. taula: Gipuzkoako Euskal Festak. 15-30 urte bitartekoentzako irakurketa ariketan sarituak, 1899-1913. 
Iturria: Memoriak, Euskal Erria eta Euskalerriaren alde aldizkariak. Geronek egina. 
 
 
 Urte horietakoei buruzko informaziorik ez ematearen arrazoia inor aurkeztu ez 

izana zela suposatzen badugu, bi bultzada epe edo izan zirela ikusten da 

aurkeztu/saritutakoen kopuruaren arabera: lehenengoa lauzpabost urteetakoa (oraindik 

lehiaketaren antolaketa Euskal itz-jostaldien Batzarrearen esku zegoen), eta azkenengo 

hiru urteetakoa ( Euskalerriaren alderen ardurapean zegoena, Deklamazio ariketak 

bezala izendatua izango zena). Tartean, 1907 eta 1908 urteetako banakakoen 

presentziaz aparte, badirudi atal honek indarra galdu zuela. Bi bolada edo bultzada-epe 

hauek bereizten dituen beste elementu bat emakumearen presentzia izango da, 

lehenengoan Juana Andonegirengan izanik pisurik handiena, bigarrengoan desagertuko 

baita. 
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 Bestalde, eta gaztetxoagoen kasuan ezarritako joerari jarraikiz, nabarmena da 

partehartzaileek behin baino gehiagotan aurkezteko zuten joera (nabarmena lehenengo 

zatian, arinago bigarrengoan). Haurren kasuan baino gehiago, agian, partehartzaileen 

mugikortasuna areagotu zen oraingoan. Festak zireneko herriko seme-alabak baino 

badirudi, irakurle edo deklamatzaile “sasi-profesional” modura, festarik festa edo 

lehiaketaz lehiaketa ziharduen partehartzaile multzoa dugula aurrean.128 Maiztasun 

iraunkor horren gehigarri dugu, zehazki, José Berraren kasua, zeina 1894. urtean ere 

saritua izan baitzen, baina orduan 15 urtetik beherako haurrei zuzenduriko irakurketa-

idazketa azterketaren atalean. Adibide horretan, denboraren poderioz, kontinuum 

batean uztartzen dira haurrei zein helduei zuzenduriko irakurketaren (eta idazketaren) 

lanketa eremuak. 

 

5. Euskara erreibindikatzen zuten beste festa batzuk. 

 

 Etapa ezberdinak zehaztu ditugunean adierazi dugunez, 1915. urtetik 1936 

bitartean, euskararen erreibindikazioa elkargunetzat zuten festa, lehiaketa, egun berezi, 

etab., azaldu ziren. Faktore ezberdin zenbait aurki dezakegu udaletxe, kultur elkarte, 

alderdi politiko, Euskaltzaindiak, eta abarrek, antolaturiko festen hedapen hau 

esplikatuko lukeena. Dena den, gure ustez, garai honetako faktorerik nabarmenena 

Euskal Festen desagertzea eta Eusko Ikaskuntzaren sorrera izan zen. Horrela, transizio 

garai baten ondoren, 1915-1918, erakunde berria sortu zen, helburu guztiak 

zentralizatuko zituena eta, jarrera autonomistatik, Euskal Herriaren identitate seinuen 

eta kulturaren errebindikazioan zein bertako erakundeen eragintzan interesa zuten 

pertsonai guztiak bere inguruan biltzea lortuko zuena. 

 
                                                           

128 Juana Andonegik, donostiarra izanik, parte hartu zuen Irun, Zumaia, Oñati eta Azpeitiko 
festetan; Domingo Andonegik, donostiarra, Zumarragan, Zumaian eta Azpeitin; José Berrak, 
donostiarra, Azpeitin, Oñatin eta Irunen; Paco Cuendek, azkoitiarra, Seguran, Zarautzen eta Tolosan; 
Antonio Aranzadik, iruñarra, Oñatin; Valerio Arrutik, elgoibartarra, Eibarren; Ascensio Zubiak, 
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 Eusko Ikaskuntzak antolaturiko kongresuak elementu guzti horiek biltzen zituen 

prozesu baten gailurraren gisa irakurri beharko lirateke. Oñatin 1918.ean ospatu 

Kongresuan bertan Euskaltzaindia sortu izanak helburu hauek jaso nahi zirela dirudi. 

Era berean, Eusko Ikaskuntzaren barruan hizkuntza, irakaskuntza, artea, etabarrekin 

loturiko sekzio ezberdinak funtzionatu zuten, ordurarte marrazturikoak baino 

konponbide erabatekoagoak proposatuz. Honekin batera ere, Nafarroa, Gipuzkoa, 

Bizkaia eta Arabako Diputazioetatik zetorren babesa eta Iruña, Baiona eta Gasteizko 

preladuek azaldu adostasunak, orduarate gauzatu gabeko dimentsio nazionala eman 

zieten aipatu kongresuei. Lehenengo kongresurako eginiko aurre-lanetan adierazten 

zenez, helburuak argiak ziren:  

“Difundir la cultura vasca, estudiar y proponer soluciones para los diferentes 

problemas de ciencia y actualidad en el País, y promover la formación de una 

entidad que, constituida por todos los amantes de la tierra vasca, diese 

permanencia a la labor del Congreso y perdurase como unificadora y directriz 

del renacimiento de nuestra cultura”129. 

 

 Kezka politiko eta kulturalak zentralizatuz, euskal geografiako puntu 

ezberdinetan Kongresu ezberdinak antolatu zituen erakunde honen osagarri gisa ere 

baditugu, noizbehinka ala iraunkorki, zenbait ekintza antolatuko duten ospakizun 

batzuk. Besteren artean, aipa daitezke: Escuela de Lengua y declamación vasca 

delakoak antolatu antzerki lanen lehiaketak, euskarazko irakurketa eta idazketa 

lehiaketak, euskarazko irakurketa liburu eta testuliburuen lehiaketak, Euskal Esnalea 

elkarteak antolatu literatur lehiaketak, elkarte berak antolatu euskal Hitzaldiak (1918-

1930), Euskal-Egunak (1927-1930), Euskal-aur-eguna ( 1929-1934), Eusko-Olerti-

Egunak (1930-1936), Euskal-Antzerti-Egunak ( 1934-1936),  Eleberri-Eguna (1936),  

                                                                                                                                                                                 
zumaiarra, Zarautzen; eta Gregorio Beorlegik, donostiarra, Tolosan. 

129 Primer Congreso de Estudios Vascos. Recopilación de los trabajos de dicha  Asamblea 
celebrada en la Universidad de Oñate del 1 al 8 de septiembre de 1918, bajo el patrocinio de las 
Diputaciones vascas. Bilbao: Bilbaina de Artes Gráficas, 1919-1920, 11. or. Elkarte horren 
azterketarako kontsulta: ESTORNES LASA, I. (1985): La Sociedad de Estudios Vascos. San 
Sebastián: SEV-EI- 
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“certamen infantil euskaldun” (1931-1935), eta bertsolariaren eguna (1935-1936)130. 

Ikus daitekeenez, festa horiek, lantzen zituzten gaien arabera, askoz ere 

espezializatuagoak ziren, garai horretan euskal kultura eta literaturaren 

berpizkundearen barruan ematen ari zen bizitasunaren berri ematen digutelarik, 

euskararen alfabetatze eta erabileraren prozesuan eraginez. 
 

                                                           
130 Gisa honetako ekintzen jarraipena egin daiteke ondorengo lanean azaltzen diren  

aipamenetatik abiatuz: Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco ( Arte, Lengua y Literatura). 
San Sebastian: Editorial Auñamendi y Estones Lasa Hermanos. 
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Sarrera 
 

 Alfabetatzeaz egin dugun ikerkuntza idazketa eta irakurketa gizarte eta kultur 

praktika gisa kontsideratzetik abiatua da, eta praktika horien ulerkuntzan oinarritu. 

Bidenabar, gogora dezagun irakurketa eta idazketaren praktika sozio-kulturaletaz ari 

garenean historikoki ibilbide eta zentzu desberdinak, batzuetan arras desberdinak, 

eraman dituzten prozesuetaz ari garela. Hona hemen Petrucci-ren hitz argigarri 

hauek: 

“....muy a menudo ha prevalecido ora uno ora otro momento y rara vez se ha 
desarrollado de manera igualitaria y homogénea; y esto, tanto desde el punto 
de vista del aprendizaje de las dos técnicas de conocimiento, la de escribir y 
la de leer, como desde la perspectiva de su uso social e individual. 
El aprendizaje de ambas técnicas se produce a la vez y demanera 
armoniosamente equilibrada sólo en los casos y para los individuos o estratos 
sociales para los cuales se haya previsto un uso global de la cultura escrita; el 
equilibrio así alcanzado en el plano educativo, empero, puede ser 
posteriormente alterado en el individuo adulto por la integración en la 
sociedad y en el mundo del trabajo, que pueden favorecer a una de las dos 
actividades (o capacidades) en desmedro de la otra.(...) incluso en sociedades 
con amplio desarrollo del alfabetismo, como las altamente industrializadas 
del mundo contemporáneo, el uso global y continuado de la cultura escrita, es 
decir, de la capacidad de escribir (componer de manera correcta una cierta 
gama de textos) y de leer (comprendiendo) una, en general, incluso más vasta 
gama de textos, se limita a una élite muy restringida de la población, 
perteneciente a la burguesía media-alta. Esta limitación constituye una 
constante en la historia de la cultura escrita, de la que sólo varían, según las 
épocas y las circunstancias, las cifras porcentuales”1. 

 

                                                           
1 PETRUCCI, A. (1999), op.cit., 33. orr. 
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Zentzu horretan, ezagutza-teknika bi horien ikaskuntzari dagokionez esan 

dezakegu aztergai dugun epealdia transizio garaia izan zela, hots, eskolaratzearen 

orokortzearekin batera irakurketan oinarrituriko erdialfabetatzetik irakurketa eta 

idazketan oinarrituriko alfabetatze-osorantz abiaturiko transizio garai pausuz 

pausukoa. Horrela baieztatu izan da, lehenengo atalean adierazi dugunez, bai 

Estatuko eskolen kasuan bai Hego Euskal Herriko eskoletakoan ere. Tekniken 

erabilera sozial eta kulturalari buruz, bestalde, Petruccik esandakoari jarraikiz, 

azpimarratu nahi dugu irakurri eta idazteko gaitasuna landu eta garatzea gizartearen 

zati bati besterik ez zegokion aukera zela, erdi-goi burgesiako eliteari, hain zuzen. 

Errealitate hori berdin baiezta dezakegu gaztelerako irakurketa eta idazketaren 

kasuan zein euskarazkoan. Eliteak edo elitearen parte batek, bere aldetik, kultura 

idatzia herritaratzeko interesa berezia ere eduki izan du zenbait momentutan eta, ildo 

horretatik, bideratu izan du hainbat kultur ekintza eta gizarte erakunde, herritarren 

artean idazteko eta irakurtzeko ohitura zabaldu eta idartzeko asmotan. Ikuspegi 

historiko zabaletik hartuta, aztergai dugun epealdia esanguratsua da oso euskarazko 

idazketa eta irakurketa herrian integratu eta zabaltzeko eginahaletan.  

 

Kultur esparru publikoan kultura idatziaren herritaratzeari begira sustatu ziren 

kultur ekintzak eta praktikak, besteak beste Itz-Jostaldi eta Euskal Festak, aztertu 

ditugunean ikusi ahal izan dugu, ez bakarrik baina, euskarazko irakurketa izan zela 

nagusiki herritarren artean sustatzen saiatu izan zirena, bai honen ikaskuntzan bai 

erabileran. Idazketarako bidea eta laguntza eman zen, garrantzitsua zalantzarik gabe, 

baina praktikan oso populazio mugatura heltzen zen posibilitatea zen. Aitzitik, gutxi 

batzuk idazten zutenari zabalpen ahalik eta handiena ematen saiatu ziren eta, aldi 

berean, herritarrak motibatu eta bultzatu zituzten idatzi horiek eskuratu eta irakur 

zitzaten.  

 

 Euskal Itz-Jostaldi eta Euskal Festetan elite euskaltzalea ikusi dugu euskal 

kultuaren errepresentazio sinbolikoan (batez ere aspektu ideologikoak eta motibazio 

mailakoak azpimarratuz) eragiten esparru publikoan eta herritarrean, non euskaraz 
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idatzi eta irakurtzeari leku berria eman zitzaion. Literatur lehiaketen inguruan sortu 

eta zabaldu zen produkzio idatzi, ideologiko eta sinbolikoa aztertu ondoren, herri 

xeheak garatu izan zituen irakurketa eta idazketa praktiken ezagutzan sakondu nahi 

izan dugu, eta pausu bat haratago joan gara esparru pribatuan garatu ei zuen 

irakurketa modua ezagutzen saiatuz. Horretarako aukera paregabea eskaini digute 

guregana iritsi diren egutegiek. Beraz, irakurleak hirugarren atal honetan aurkituko 

duena zera da: herri xehearen baitan garaturiko irakurketa praktika soziokulturalaren 

ikerkuntza, euskarazko egutegien azterketatik abiatu dena.  

 

Zergatik egutegiak? Egutegien aztertzeari interesgarri iritzi diogu hainbat 

arrazoirengatik, intrintsekoak direnak batzuk eta estrintsekoak besteak. Garaiko 

hizkuntza, hezkuntza eta kulturaren egoerari begirada azkarra ematen badiogu, zera 

ikusten dugu: ez zegoen euskarazko alfabetatze sistematiko eta erakundeturik 

herritarren gehiengoa euskarazko irakurketa eta idazketan trebatuko zuena eta 

teknika horien erabilera soziala ahalbideratuko zuena. Akulturatze prozesu gero eta 

indartsuagoaren ondorioz areagotuz zioan diglosiaren errealitatea, eta euskararen 

gizarte-prestigioa ahulduz, aldi berean. Kultura idatziaren esparruan, bestalde, nahiz 

eta produkzioan zabalkuntza fasea bizi eta euskara idatziaren eskaintza aurreko 

garaietakoa baino handiagoa izan, eskaera oraindik nahiko mugatua zuen merkatua 

zela esan dezakegu2. Oro har, euskarazko obren eskaria -liburu zein aldizkariena-, 

nahiko apala zen. Trebakuntza maila egokiaz eta baliabide ekonomiko nahikoaz 

gain, hizkuntzarekiko interesa eta motibazio berezia behar izango zuen, neurri 

batean, euskarazko liburuak edota aldizkariak eskuratu eta irakurriko zituen 

irakurleak. Eta interes eta motibazio horretan eragitera jo zuten, aurrerago adierazi 

dugun legez, garaiko euskalgintzan eta kulturgintzan ziharduten pertsonaiek eta 

taldeek. 

                                                           
2 Ikusi besterik ez dago Donostiako udal liburutegian, irakurketarako zaletasun handiena 

egon zitekeen esparruan -hirian eta libutuegian, alegia-, zer nolako mugimendua egon zen lanen 
banaketan, gaztelerazko lanen eta euskarazkoen arteko konparazioan. Ikus, Euskal Erria aldizkaria 
adibidez, bertan aurkezten baitzituzten banatu ziren lanen inguruko datuak -1885. urtetik aurrera 
sistematikotik neurtzen hasi zirenetik-. Ikus, halaber, Donostiako Udal Artxibategia, fomento, 220-6 
esp. 
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 Beraz, kultur testuinguru orokor horren barruan, herri-irakurketaren nondik-

norakoak ezagutzen saiatu gara, horretarako euskarazko produkzio idatzi 

subalternoa3 -herri xeheari begira eta herri xehearentzat egina-, aztertuz. Zentzu 

horretan, herri-irakurketarako oinarri izan den produkzio idatziaren esparruan 

kokatu izan dira egutegiak eta almanakak. Izan ere, egutegi eta almanakak erruz 

agertu ziren XVI, XVII eta XVIII. mendeetan herrialde protestanteetan, baita garai 

bereko populazio katoliko frantsesaren artean4. Baita XIX. mendean zehar ere Estatu 

espainiarrean, Fernandez-ek dion bezala “como refrendo del gusto por la 

popularización de los conocimientos prácticos de aplicación cotidiana”5,eta Euskal 

Herrian. Gazteleraz idatzitako egutegi eta almanakek Euskal Herrian izan zuten 

zabalkuntzaren berri zuzenik ez badugu ere, euskarazkoetan egiten ziren 

aipamenengatik badirudi herritarren artean nahiko zabaldua zen praktika zela 

berauen irakurketa. Euskaraz idatzitako egutegiei dagokienez, berriz, batez ere 

Iparraldean esanahi handia izan zuen publikazio mota izan zen XIX. mendean. 

Hegoaldean, eta batik bat Gipuzkoan, XX. mendera arte itxaron behar dugu 

euskarazko egutegien irakukerta zabaldu, orokortu eta iraunkorraz hitz egiteko. 

 

 Euskarazko herri irakurketaren esparruan, zalantza handirik gabe esan 

dezakegu eliza liburu eta dotrinarekin batera, edo agian gehiago, egutegiak zirela 

herritar euskaldun gehienek irakurtzen zituzten euskarazko testuak. Gipuzkoako 

kasurako hirugarren testu mota gehituko genuke herri irakurketaren esparruan: 

bertsopaperak. Gure ustez, Gipuzkoan XIX. mendearen bukaeran eta XX.goaren 

                                                           
3 PETRUCCI, A. (1999), op.cit., 157. orr. eta ondorengoak. Produkzio “subalterno” 

terminoaren barruan oso materiale bereizia sartzen duelarik (liburuak, emanaldikako argitalpenak, 
orri-solteak etab.), guk multzo horren barruan sartzen ditugu egutegiak eta almanakak, 
kontsideratzen baititugu, hein berean, “Patrimonio cultual propio de las clases subalternas”. 

4 CHARTIER, R. (1993), op.cit. 
5 FERNANDEZ, P. (2003): “Lecturas instructivas y útiles” in INFANTES, V.- LOPEZ, F.- 

BOTREL, J.F.: Historia de la edición y de la lectura en España 1472-1914. Madrid, Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, 676. orr. Ikus, baita ere, CARREÑO, M. (1990): “Medios sociales de 
educación informal. Dos ejemplos en el siglo XIX” in Educación y Sociedad, 7, 103-116. 
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hasieran dotrinak, bertsopaperek eta egutegiek osatzen zuten, oro har, herri 

irakurketaren esparruaren muina.  

 

Egutegien, dotrinaren edota bertsopaperen irakurketa aztertu izan denean, hau 

irakurketa tradizional eta intentsiboaren barruan kokatu izan da -Erregimen 

Zaharreko irakurketa ereduan-, non testuak irakurriak eta berrirakurriak izaten ziren, 

askotan ozenki familia inguruan. Memorizatuak ziren testuak ziren, plegaria 

moduan, finean bere irakurketak zuen esanahia jada ahoz ezagutzen ziren hitzak 

deszifratzea zelarik. Testu horien irakurketa intentsiboa oinarrizko erreferentzia 

bihurtu zen herritarrarentzat, zeren eta “tiende a construir toda la personalidad en 

torno a ciertos esquemas de comprensión o narración”6. Bestalde, kontuan izan 

behar da bai bertsopaperen, eta baita egutegien irakurketa merkatu legeen menpe 

zegoen ekintza zela, eta ez eliza edo eskola bezalako erakuderen baten testuinguruan 

kokaturiko irakurketa praktika babestu, bideratu eta behartua. Bertsopaperen eta 

egutegien arrakasta eta biziraupenerako ezinbesteko baldintzetako bat izango zen, 

beraz, idazlearen (argitaratzailea zenbaitetan) eta irakurlearen artean nolabaiteko 

“feeling”a egotea, esango genuke, oinarrizko elkar ulertzea, alegia. 

 

 Ildo horretatik, eta Burke-k Europa modernoa aztertzerakoan almanakeei 

buruz adierazi zituen ezaugarriak gureak eginez, kontsideratzen dugu Gipuzkoako 

elite euskaltzalearen zati batek eta herri xehe euskaldunaren beste parte batek 

konpartitu izan zutela euskaraz idatzitako egutegien -eta, batez ere, zenbait 

egutegiren-, irakurketa, horrela bi tradizioen arteko elkarrekintza emanez. Esan 

daiteke, egutegien -batez ere Euzkel-Egutegien-, irakurketan bat egiten zutela 

tradizio txikiak eta handiak, “kultura hezitua” eta “kultura popularraren” artean 

elkarreragina eta elkarrekintza zegoela. Elkarrekintza erreztua izan zen pertsona 

multzo berezia -elebiduna eta kulturbiduna- egon bazegoelako tradizio handiaren eta 

txikiaren artean kokatua zegoena, eta bitartekari gisa jokatu zuena. Burkek dion 

                                                           
6 VILANOVA, M. (1989): “Alfabetización y militancia. El <Descubrimiento> de los 

analfabetos de Barcelona durante la segunda república” in Revista de Educación, 288.zb., 257.orr. 
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“cultura media”ren antzekoa osatuko zuen euskaltzale taldeaz ari gara, hots, “situada 

entre la gran y la pequeña tradición  y que, por supuesto, se inspiraría en ambas”7. 

  

Aztertu ditugu gure epealdian argitaratu eta zabaldu ziren euskarazko 

egutegiak. Hauen sorrera eta bilakaera azaltzeaz gain, egutegi bakoitza osatzen zuten 

zatien deskribapena egiten, eta hauek beraien artean zein osotasunarekiko zein 

erlazioak zituzten marrazten saiatu gara. Lehenik eta behin, egutegi bakoitza zertan 

zetzan jakitea ezinbestekoa iruditu zaigu, derrigorrezkoa edukiaren deskribapenetik 

abiatzea. Ipuinen azterketarako Propp-ek8 proposatzen zuenaren antzera, egutegien 

morfologia egin dugu, honek egutegien arteko konparaketarako bidea errezten 

digula pentsatzen baitugu eta, aldi berean, irakurlearengan izan zitzaketen eragin 

posibleen inguruko ondorioak argiago ateratzeko moduan jarriko gaituela uste 

baitugu. Horrela, bada, forma, edukia eta xedeen arabera egutegien tipologia 

modukoa egin dugu. Halaber, egutegien forma eta edukiaren analisiatik abiatuz, eta 

irakurlearengan sor zitzakeen eragin moduetan oinarrituz, egutegi bakoitza gai 

multzo edo kategoria batzuen arabera deskribatu dugu, aldi berean, bere ondorio 

hezitzaile eta alfabetatzaileak baloratzen saiatu garelarik.  

 

Argitaraturiko egutegien artean, halaber, bereziki interesgarria eta 

esanguratsua egin zaigu Euzkel-egutegi txikiya-ren eta, batez ere, Euzkel-Egutegiya-

ren kasua eta, lanaren zati handiena hauek sakonki aztertzeari eskaini diogu. Euzkel-

Egutegiya-ren kasua azpimarragarria da, batetik, herritarren artean izan zuen 

arrakastagatik, aldaketaren bat edo bestearekin, 1934. urtera arte iraun baitzuen. 

Bestetik, urteetan zehar biziraupen luzeenetakoa izateaz gain, hedapen zabaleko 

liburua izan zela ikusi dugu, garaiko euskarazko produkzio idatziaren testuinguruan 

eta herri irakurketaren esparruan pisu esanguratsua edukitzera iritsi zelarik. Aurrez 

zabaldu ziren egutegiek ez bezala, Euzkel-Egutegiya-k iraupen eta hedapen mailan 

izan zituen ezaugarriek kulturaren transmisioa zentzu dinamikoan aztertzeko aukera 
                                                           

7 BURKE, P. (1991), op.cit., 112. orr. 
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eskaintzen digute, eragileen zein hartzaileen jarreretan izan zitezkeen aldaketak 

ikusteko egoera paregabean jartzen gaituelarik. 

 

Halaber, dokumentu baliagarria da bere baitan biltzen zuen eduki mota 

anitzengatik, garaian euskaraz irakur zitezkeen idatzi moten lagin garrantzitsua 

osatzen dutelatik. Garaiko euskaltzaleen kezken eta interesguneen sintesitzat har 

ditzakegu. Beste idatzizko kultur transmisio moduek porrot egin zutelarik (aldizkako 

euskarazko aldizkariak kasu) -edo, behintzat, arrakasta nahiko mugatua izan zutela 

esango genuke-, Euzkel-Egutegiya izan zen sarbiderik garrantzitsuenetakoa. 

Halaber, eskolarako euskarazko eskulibururik egon ezean (orokorki zabaldua ez 

bederen), bere orrien bitartez zabaldu zituen edukiek egutegiya informazio-testu 

baino formazio-testu egiten zutela kontuan izanik, eskuliburu instruktibo eta 

formatzailea bihurtu zen (etxerakoa baina) de facto egutegiya -baita, neurri batean, 

egutegi txikiya ere-. Besterik ezean, gainera, herritar xehe askorentzat euskara 

hobetzeko eta euskaraz idazten eta, batez ere, irakurtzen ikasteko oinarrizko 

manuala, erreferentziazkoa, izan zitekeela pentsa dezakegu. Guzti hori, “Euzkel” 

izaeraren zeinu identitate-emaleen helarazte-testuinguru orokorraren barruan. 

Arrazoi horiengatik guztiengatik Euzkel-Egutegiya-k herri-heziketarako eta 

euskarazko alfabetatze prozesurako zeresan pisuzkoa hartu zuela kontsideratzen 

dugu. Bere garrantzia ez dago soilik zabaldu zuen edukiaren baitan, baita hauek 

garatu eta zabaldu zireneko testuinguru soziolinguistiko eta kulturalean ere, aztergai 

dugun epealdiko hizkuntza, kultura eta hezkuntza testuinguruan batez ere. Barne 

aspektuek ez ezik kanpo testuinguruak eman zieten esanahi eta garrantzi berezia 

Euzkel-egutegi txikiya-ri eta Euzkel-Egutegiya-ri. 

 

 Zentzu horretan, irakurketa modu batzuen eredutzat hartu ditugu aipatu bi 

egutegiak, eta saiatu gara modu horien nondik norakoak zehazten eta irakurle zein 

irakurketa posibleen ezaugarriak marrazten.  

 

                                                                                                                                                                                 
8 PROPP, V. (1985): Morfología del cuento. Madrid, Fundamentos. 
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1.- Egutegien garrantzia alfabetatzearen azterketan.  

 

Gipuzkoar gehienek menperatzen ez zuten hizkuntzaz, gazteleraz, bideratu 

ohi zen eskola instruzioa nagusia zen garaia dugu aztertzen ari garena eta, 

horregatik, baldin eta ezagutu nahi badugu zein modutan, zein balioren oinarri 

gainean izan ziren euskaldunak heziak eta, gure gaiarekin zehazki lotuta, zein 

bidetatik eta nola joan zen sustraitzen gipuzkoar euskaldunen artean euskarako 

irakurketa eta idazketaren ikaskuntza eta praktika, derrigorrez jo beharra daukagu 

eskola erakundean bideratutako heziketa aztertu ez ezik erakundetik kanpo landu 

ziren kultura forma hezgarri ezberdinen azterketa egitera. Kontuan hartu behar dugu, 

lehen atalean adierazi dugun bezala, eskola erakundetik bideratu zen irakurketa eta 

idazketarako trebakuntza, nagusiki, gazteleraz egiten zela, kasu gehienetan zer 

ikasten, zer irakurtzen eta idazten zen ulertzen ez zutelarik haurrek, nekazal 

inguruetakoek batez ere. Bestalde, egon bazegoen populazio esanguratsua eskolara 

iraunkorki joaten ez zena, baita inoiz joan ez zena ere. Ezin daiteke esan, oro har, 

eskola asistentzia erabatekoa izan zenik XX. mendearen bigarren hamarkada arte. 

Beraz, Carreño-k dion bezala, “Los agentes de educación informal tienen especial 

importancia para el estudio de la educación de las clases populares, por ser éstas las 

que más dificultad han tenido a lo largo de la historia en acceder a las instituciones 

escolares”9. Guk arrazoi horri hizkuntzaren arazoa gehituko diogu. Alegia, eskolara 

joaten ziren herritar xeheek ez zutela irakatsitako ia ezer ulertzen. Gure arrazoia 

bikoitza da herri xehearen heziketaren historiarako nola euskarazko alfabetatzearen 

historiarako “hezkuntza modu ez-konbentzionalen”, hots, heziketa informalaren 

azterketaren garrantzia azpimarratzeko garaian. 

 

 Testuinguru horretan, oso interesgarria iruditu zaigu herri-heziketaren 

historiarako “hezkuntza modu ez-konbentzionalen” artean Carreño-k egin zuen 
                                                           

9 CARREÑO, M. (1991): “Almanaques y calendarios en la historia de la educación popular: 
un estudio sobre España”, in Revista de Educación, 296. zb., 196. orr. 
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proposamena, hots, almanakak eta egutegiak aztertzearena. Hain zuzen, ikertzaile 

horrek markaturiko ikerketa ildoa hartu dugu guk oinarritzat euskarazko egutegien 

azterketa egitea erabaki dugunean. Berak Espainiako kasurako adieraziko digunez, 

XIX. mendean herritar xeheen artean presentzia nabarmena izan zuen hezkuntza 

egilea almanakeak eta egutegieak ziren. Euskal Herrian (eta batez ere Gipuzkoan) 

XIX. mendean gaztelerazko almanaka eta egutegiek izan zuten pisuzko presentzia. 

Aldiz, hezkuntza egile nagusi gisa, nabarmenagoak izan ziren euskarazko egutegiak 

XX. mendearen lehenengo hamarkadetan. Bat gatoz, beraz, Carreño-rekin dioenean 

liburu eta liburuska horiek gutxi ezagutzen dugun hezkuntzaren zati baten -heziketa 

informalaren-, historia egiteko iturri izan daitezkeela. Hezkuntzaren historiarako ez 

ezik, are gehiago esango genuke, iturri interesgarria (behar bada bakarrenetakoa) 

direla uste dugu euskarazko alfabetatzearen, eskolaz kanpoko euskarazko 

alfabetatzearen historia egiteko. Egia da klase popularren heziketaren historia 

egiteko garaian almanaka eta egutegiak iturri gisa erabiltzea ez dela ohikoa izan, 

orain arte. Egia da, halaber, egin izan denean hezkuntza eragin orokorraren zentzutik 

izan direla aztertuak eta ez, espreski, alfabetatzearen historiarako iturri gisa hartuak. 

Dena den, bi oinarrizko arrazoi ikusten ditugu, oro har, Carreño-k adierazitakori 

jarraituz, heziketaren historia egiteko almanakak eta egutegiak erabiltzea posible 

egiten dutenak: zuten hezkuntza intentzionalitatea, askorengan espreski adierazita 

zetorrena, batetik, eta, bestetik, herritarren artean izan zuten hedapena.  

 

Sortzez du almanakak, esango digu Carreño-k, instruzio helburua, eguneroko 

bizitza antolatzen laguntzeko balio duena. Eta, hasierakoetan, batik bat, erlijio 

inguruko jaiak eta ortziari buruzko informazioa ematera jotzen bazuten ere, gerora 

informazio hori zabaldu egingo zen bizitzako beste aspektu batzuk hartuz, hala nola, 

nekazaritza, medikuntza, higienea, morala etab. Almanaken hezkuntza izaera 

presente zegoen, beraz, bai lantzen zituzten gaietan bai bilatzen zuten helburuan. 

 

Esan dezakegu euskarazko almanakak eta egutegiak gazteleraz idatzi ziren 

egutegien ereduari jarraitu ziotela, oro har. Gehienetan, aurrerago ikusi ahal izango 

dugunez, espreski adierazita zetorren gaztelerazko egutegiak bete zuen espazioa 
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ordezkatzeko zuten nahia, neurri handi batean berauen bertsio euskalduna izan 

zirelarik. Zentzu horretan, interesgarri deritzogu Espainiarako argitaratu zen 

almanaka batean irakurleei ematen zitzaizkien azalpenak hemen jasotzea, bertan argi 

eta garbi erakutsi nahi baitzen zer zen almanaka eta zein zen bere hezkuntza 

helburua, hemen adierazia datorren bezala: 

“El Almanaque es el libro que se dirige especialmente a la familia y debe 
redactar, por tanto, en términos que pueda  ésta buscar en cada día la 
instrucción y la enseñanza práctica que le son tan necesarias. El Almanaque 
debe ser el <vademécum> de cada uno de los miembros de la familia, 
cualquiera que sea su edad y su clase. Debe contener en un lenguaje sencillo, 
claro y preciso los conocimientos indispensables a todos; tratando las 
cuestiones de moral, de educación, de derecho público, de agricultura, de 
horticultura, de higiene, de economía política, de comercio, de industria, de 
estadística, etc. de modo y forma que las personas de todos los sexos, edades 
y rangos encuentren alguna instrucción, alguna enseñanza útil y adecuada a 
sus gustos y profesiones. Debe tener también el Almanaque por principal 
objeto el difundir el amor a la virtud, base de la estabilidad de los estados y 
de la felicidad pública y particular. Debe inspirar constantemente el amor a la 
religión, al orden, al trabajo; el respeto a las instituciones protectoras de la 
familia y la propiedad, columnas indestructibles del edificio social. Nada es 
más a propósito para conseguir tan importantes objetos como estos pequeños 
libritos que, bajo una forma modesta y a un precio asequible a la generalidad, 
pueden llegar a sedr poderosos instrumentos de la reforma moral y de la 
civilización, propagando útiles verdades, destruyendo antiguos errores y 
poniendo en conocimiento de todos los descubrimientos e invenciones de 
reconocida utilidad, las modificaciones de la leyes y todas aquellas cosas que 
no deben ignorarse por nadie...”10. 

 

 Berez, nahiko argigarriak diren hitz horietan zera azpimarratuko genuke: 

batetik, egutegia familia osoarentzat pentsatua zegoela, adin guztietako familia 

kideentzat; bestetik, modu argian eta errazean egon behar zuela idatzia, guztien 

eskura egon zedin. Eguneroko bizitza egoki eraman ahal izateko, gizarteratzeko hitz 

batean, oinarrizko informazioa eta ikasbideak eskaini behar zizkion familiako kide 

bakoitzari. Horrekin batera, irakurleak bere heziketa moralean orientabide egokia 

                                                           
10 “Almanaque popular y religioso de España para el año de 1849 (Madrid, Imprenta de 

don Anselmo Santa Coloma, 1849. “A los lectores”, 3-4 orr.)”, zitatua in CARREÑO, M. (1991), 
op.cit., 199. orr. 
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izango zuela ziurtatu behar zuen, gizartearen ordenuarentzat oinarrizkoak ziren 

balioak transmitituko zitzaizkiolarik, ahaztu gabe. 

  

 Zabaltzen zituzten mezuak herritar arruntaren beharrei erantzuteko eginak 

izanik, hizkuntza erraz eta argian -erraz ulertu eta gogoan hartzeko moduan-, 

idatziak egonik, eta zuten salneurri merkea eta formato zabalgarria kontuan edukirik, 

pentsa daiteke berauek herri xehean izan zuten hedapena zabala izango zela. Uste 

hori babestera dator egutegi askok izan zuten bizitza luzea. 

  

Euskal Herrian zabaldu ziren gaztelerazko egutegi eta almanaka askok, baita 

Gipuzkoarako aztertu ditugun euskarazko almanakek ere -batez ere Euzkel-

egutegiyak-, funtsezko intentzio hezgarria agerian jarri zuen aipatu egutegiaren 

ereduari jarraitu zioten neurri handi batean. Eta, Carreño-k proposaturikoari helduz, 

garrantzitsua iruditzen zaigu berauek aztertzea, beste hainbat herritan legez, euskal 

herritar xehearen heziketaren historia egin nahi dugunontzat. Era berean, 

hezkuntzaren historiaren zati den alfabetatzearen historia egiteko ere oso iturri 

baliagarria direla pentsatzen dugu. Alfabetatzearen azterketan ezinbestean ezagutu 

behar dugu nola ikasten den irakurtzen eta idazten eta, aldi berean, zer irakurri eta 

idazten den jakitea aurrekoa bezain garrantzitsua da. Inoiz ez da ikaskuntza eta 

erabilera hau instrumentala soilik, beti baitago kultur eduki esanguratsua 

trebetasunarekin lotuta doana. Beraz, aintzat hartu ditugun egutegiak, euskaraz 

erabat idatzita zeuden testuak ziren neurrian eta, batzuk behintzat, herritarren artean 

hedapen zabala eta luzarokoa izan zuten neurrian, euskarazko irakurketa eta 

idazketaren gizarte praktika popularrak ezagutzeko oinarrizko iturri bihurtu 

zaizkigu. Era berean, ikuspegi etnologikotik ikusita ere, irakurketa eta idazketa 

praktika soziokulturalek, euskarazkoak gure kasuan, herri eta nazio identitatearen 

eraikuntzan izan zuten rola ezagutzeko bide interesgarria eskaintzen digute 

egutegiek11.  

                                                           
11 Zentzu honetan, ikus daiteke irakurketa eta idazketa gizarte praktiken artean almanaken 

azterketaren adibide argigarria, Pays d´oc delakoaren herri identitatearen eraikuntzan berauek izan 
zuten eraginaren ikerkuntzan, in BLANC, D. (1985):”Lecture, écriture et identité locale. Les 
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Oinarrizko iturri dira, halaber, euskararen eta euskarazko irakurketa eta 

idazketaren ikaskuntza-irakaskuntzaren historia egiteko, aintzat hartzen badugu, 

batetik, zenbait egutegik argitaratu zituzten idatziak eta agertu zuten alfabetatzea 

bultzatzeko asmo esplizitua, eta, bestetik, gure azterketa garaian euskara eta 

euskarazko ikaskuntza-irakaskuntzaren esparruan zegoen gizarte eta kultur baliabide 

eskasia. 

 

 Egutegiak interesgarriak dira, gainera, literatur testigantza gisa. Zuzentzen 

zitzaien gizarte taldearekin oso kontaktu zuzena mantendu zuten heinean, zein 

gizarte sektorerengana zuzentzen ziren eta, baita ere, egileak eta eragileak zeintzuk 

ziren ezagutzeko iturri baliagarria dira. Bere garaiko mentalitatearen azterketa eta 

ezagutzarako bitartekoak izan daitezke, “(...) nos pueden permitir realizar un análisis 

social referido, fundamentalmente, a las creencias, las costumbres y los 

comportamientos. El almanaque nos muestra, como en un espejo, la imagen de los 

saberes, creencias y preocupaciones de ese publico al que va dirigido”12. Herritarren 

kezkak, beharrak, sinesmenak eta jokabideak ezagutzeko aukera eskaintzen digute. 

Aldi berean, mezuak egin eta zabaldu zituztenen -egileen- pentsatzeko modua 

islatzen dute, zenbait kasutan. Egutegiak duen interesa areagotu egiten da, garaiko 

hizkuntzaren gizarte egoera eta, baita ere, garaiko euskarazko irakurketa praktiken 

inguruan herritarrek eduki zitzaketen gorabeherak ezagutzeko duen balioaz jabetzen 

bagara.  

  

2.- Euskaraz irakurri eta idaztearen gizarte-praktikak: ekoizpen idatzia. 

  

Tarte honetan ez dugu, inolaz ere, euskarazko ekoizpen idatziaren errepaso 

historikoa egiteko inongo asmorik. Horretarako, badu irakurleak nora jo gaur egun. 

Zentzu horretan, bereziki azpimarratu nahi genuke TORREALDAI, J.M. jaunak XX. 
                                                                                                                                                                                 
almanachs patois en pays d´oc (1870-1940)”, Terrain, 5. zb., 16-28 orr. 

12 CARREÑO, M. (1991), op.cit., 211. orr. 
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mendean argitaraturiko euskarazko lanak bilduz egin zuen katalogo aberasgarria, 

hots, XX. mendeko euskal liburuen katalogoa (1900-1992). 13 Gure aldetik, orain 

egin nahi dugun gauza bakarra aztergai dugun epealdian euskaraz idazten 

(argitaratzen) zena eta irakur zitekeenari begirada orokorra ematea besterik ez da. 

Gure benetako asmoa baita herritarrek ei zituzten irakurketa ohituren artean 

egutegien irakurketak zuen espazioa eta garrantzia bere neurrian ezagutu eta 

izendatzea. Horrenbestez, euskarazko egutegien argitalpena euskarazko idatzien 

ekoizpenaren testuinguru orokorraren barruan kokatuko dugu, lehenik eta behin.  

  

Euskarazko ekoizpen idatziaren azalpen bibliografikoak eskaintzen dituzten 

bildumetaz gain, euskaraz idatzitakoari buruz gure artean egin izan diren lanak 

kultura esparru zehatzen inguruko azterketa partzialak izan dira, ezagutza esparru 

zientifiko partikularretatik eginikoak. Zentzu horretan, literaturaren historiaren 

inguruko ikerketak izan dira euskaraz idatzitakoaren bilketa eta analisia egiteaz 

nabarmenkien arduratu direnak. Euskaraz produzitu denaren historia gehienak 

literaturaren gainean idatziak izan dira. Euskal literaturaren historian oinarrizko 

erreferentzia izan diren K. Mitxelenaren14, L. Villasanteren15, J. Juaristiren16, edota 

I. Sarasolaren17 lanak ez ezik gogorarazi nahi ditugu J.M. Torrealdaik18, I. 

Sarasolak19 eta P. Iztuetak20 euskal kultura idatziarekiko egin dituzten hurbilpen 

                                                           
13 TORREALDAI, J.M. (1993): XX. mendeko euskal liburuen katalogoa (1900-1992). 

Donostia, Gipuzkoako Foru Aldundia. Lan horretaz gain oinarrizko kontsulta dira: XIX. mendea 
arteko ekoizpenari dagokionez, VINSON, J. (1984): Bibliographie de la langue basque. Donostia, 
Ed.: Seminario de Filología Vasca <Julio de Urquijo>, Gipuzkoako Foru Aldundia. Baita ere, 
SORRARAIN, G. (1984): Catálogo de Obras euskaras, Bilbo, Caja de Ahorros Vizcaína. XX. 
mendeko ekoizpenaz  BILBAO, J.: Eusko Bibliographia. Bilbo:Universidd del Pais Vasco-Euskal 
Herriko Unibertsitatea. Eta, IZTUETA, P. (1996): Intelligentsia kinmatuaren orbelak. Donostia: 
Kutxa gizarte eta kultur fundazioa. 

14 MITXELENA, K. (1988): Historia de la literatura vasca. Donostia, Erein. 
15 VILLASANTE, L. (1961): Historia de la literatura vasca. Bilbo, Sendoa. 
16 JUARISTI, J. (1987): Literatura vasca. Madrid, Taurus. 
17 SARASOLA, I. (1970): Euskal literaturaren historia. Donostia, Lur. 
18 TORREALDAI, J.M. (1977): Euskal idazleak, gaur. Historia social de la lengua y 

literatura vascas. Oñati-Arantzazu, 
19 SARASOLA, I. (1975): Euskal literatura numerotan. Donostia, Kriselu. 
20 IZTUETA, P .(1996), op.cit. 
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soziologikoak. Kezka linguistiko eta filologikoek eraginda ere eman izan da, bere 

aldetik, hainbat testu motaren idazketa eta argitalpenaren inguruko berririk eta egin 

azterketarik. Zentzu horretan, aipagarriak dira Anuario del seminario de Filología 

Vasca “Julio de Urquijo” (ASJU) eta Fontes Linguae Vasconum aldizkariak, 

sistematikoki argitara ematen dituzten antzinako euskarazko eskuizkribuak eta 

bazterren batetik berreskuraturiko inprimakiak direla eta.  

 

Bestalde, literaturaren historiari buruzko lan irakurrienetan ahozkoari 

erreferentzia urria egiten bazaio ere, ahozko kultura eta ahozko literaturarekiko 

ardura ezaguna da gure artean. Gogora ditzagun ahoz sortu eta transmititu izan diren 

bertsoak jaso, eta jarritakoak bildu eta aztertu dituzten historia lan ezagunak, besteak 

beste, M. Lekuonak21, J. M. Lekuonak22 eta A. Zavalak eginikoak.23 Ildo beretik, 

aipatzekoa da bertsoak, koplak eta zernahi ahozko literatur, zein folklore 

adierazpenak jasotzeko gure artean izan den tradizioa, J.I. Iztuetaren Guipuzcoaco 

dantza gogoangarrien condaira-tik24 hasi, J. Manterola jaunaren Cancionero Vasco-

tik25 pasa eta, 1961. urteaz geroztik Auspoa liburutegiaren26 baitan, A. Zavalak 

eginiko bilketa, idazketa eta argitaratze lan erraldoiraino. Bidean lan interesgarri 

ugari uzten dugunaz jabetzen gara, baina ildoaren euskarriak nolabait adierazi 

besterik ez dugu egin nahi izan.  

 

                                                           
21 LEKUONA, M. (1965): Literatura oral vasca. Donostia, Auñamendi. 
22 LEKUONA, J.M. (1982): Ahozko euskal literatura. Donostia, Erein. 
23 ZAVALA, A. (1964): Bosquejo de historia del bertsolarismo. Donostia, Auñamendi. 
24 IZTUETA, J.I. (1824): Guipuzcoaco dantza gogoangarrien condaira edo historia beren 

zoñu zar eta itz neurtu edo versoauin. Baita berac ongui dantzatzeco iracaste edo instruccioak ere. 
Donostia, Baroja. Berragitalpena, Bilbo, La Gran Enciclopedia Vasca.  

25 MANTEROLA, J. (1878): Cancionero vasco. Koldo Mitxelena Kulturgunea. Prin.7490.  
26 A. Zavala Auspoa bildumaren sortzailea da, 1961. urteaz geroztik bertsolari gaiak eta 

klasiko herrikoien obrak argitaratuz. Zarautz, Itxaropena. Geroztik berrargitaratu ditu, halaber, 
Auspoaren sail nagusia gisa hainbat bertsolari handiren garaiko bertsoak 1992an eta 1993an. 
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Historiaren ikuspegitik aztertu izan den ekoizpen idatziaren beste esparrua 

prentsarena izan da. Prentsaren historiari buruzko ikerketak27 ugaldu dira gure artean 

eta, horietan izan du lekua, oraindik orain lehen aldiz, euskarazko kazetaritzaren 

historiak. Euskal prentsaren historiari buruzko azterketetara jotzen badugu, zera 

ikusiko dugu argi eta garbi: dagoen ikerkuntza eskasia. Aldizkari zehatz batzuei 

buruzko lantxo monografiko zenbait besterik ez dugu aurkituko, oinarrizko lan 

baliagarriak izan arren, ikuspegi historiko orokorra falta dutenak. Gehienetan, 

bereziki gaztelerazko aldizkarietan oinarrituriko lan historikoetara jo behar izaten 

dugu argibide gehiagoren bila, eta maiz ikusi beharko euskarazko kazetaritzari 

buruzko fundamentuzko erreferentziarik ez dagoela. Azterketa urritasun nabarmen 

honetan, halere, hastapen garai baten aurrean gaudela pentsa dezakegu Diaz Nocik 

Euskarazko prentsa XX. mendean (1919-1937). Euskal kazetaritzaren sorrera eta 

garapena izenburuarekin aurkeztu zuen doktorego tesi lana28, eta ondorengo 

urteetan ildo beretik argitaratu dituen hainbat artikulu ikusita eta, batez ere, 

argitaratu duen Euskarazko aldizkari, egutegi eta almanaken erroldea (1834-1959)29 

dela eta, beste gainontzeko ikertzaileei eskaintzen digun aukerari esker.  

 

                                                           
27 Beste lanik gutxietsi gabe, ikus daitezke Euskal Herriko kazetaritzari buruz argitaraturiko 

ondorengo lanak, batez ere gaztelerazko prentsan oinarritutako lanetan: TUÑON DE LARA, M. 
(zuz.) (1986): La prensa de los siglos XIX y XX. metodología, ideología e información. Aspectos 
económicos y tecnológicos. Prentsaren Historiari Buruzko Lehen Ihardunaldiak. Bilbo, UPV-EHU. 
Bertako V. atalean “Historia de la prensa vasca” lantzen da, Bizkaia, Araba eta Nafarroako 
aldizkarigintzari buruzko artikulu zehatzak eskaintzen direlarik. Tamalez, beste kasu askotan 
bezala, ez da Gipuzkoari buruzko atal berezirik azaltzen. Liburu honetan bertan interesgarri 
deritzogu ALTABELLA, J. jaunak eginiko artikuluari, “Bibliografía de la historia de la prensa en el 
País Vasco, con dedicación a Alava, Guipúzcoa y Vizcaya” (469-483 orr), ikuspegi orokor eta, aldi 
berean, zehatzagorako aukera paregabea eskaintzen digun heinean. DE LA GRANJA irakasleak 
eginiko prologoan aipatzen den legez, prentsaren erabilera eskatzen duen Euskal Herriari buruzko 
egungo edozein ikerketarako oinarrizko erreferentziazko lana dugu: RUIZ DE GAUNA, A.(1991): 
Catálogo de publicaciones periódicas de los siglos XIX y XX. Donostia, Eusko Ikaskuntza. Gasteiz, 
Eusko Jaurlaritza. 1800-1975 epealdikoak izan eta egun kontserbatzen diren aldizkako 
publikazioetan oinarrituz, Euskal Herriko 2200 publikazio baino gehiagoren berri zehatza ematen 
zaigu, Euskal herriko Hemeroteken zentsoarekin batera. 

28 DIAZ NOCI, J. : Euskarazko prentsa XX. mendean (1919-1937). Euskal Kazetaritzaren 
sorrera eta garapena. Doktorego Tesia. 1992. EHU Gaur Egungo Historia Saila. 

29 DIAZ NOCI, J. (1994): Euskarazko aldizkari, egutegi eta almanaken erroldea (1834-
1959). Donostia, Eusko Ikaskuntza. 
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Azken urteotan, bestalde, hezkuntzaren historiaren esparrutik ere heldu zaio 

euskaraz argitaratutako testu eta idatzi didaktikoen bilketa eta azterketari. 

Azpimarragarria da, hezkuntza eta didaktikaren ikuspegitik, G. Arrienen30 taldeak II. 

Mundu Biltzarrean aurkeztu zuen haur liburu didaktikoen errolda. Halaber, 

eskolarako argitaratu eta ekoiztu izan diren euskarazko testu eta liburuen sorrera eta 

bilakaeraren arrazoi historikoa ezagutzeko, baita hauen bitartez helarazi izan den 

edukia eta ideologia zein izan den, eta haurren identitatearen eraikuntzan nola eragin 

ahal izan duten ezagutzeko ezinbesteko erreferentzia dira P. Davilak, L. Erriondok31 

eta G. Ezkurdiak32 azken aldian burutu dituzten ikerketak. 

 

Egindakoak gutxietsi gabe, eta jorratutako ildoetatik egin diren ekarpenen 

balioa zalantzan jarri gabe, alabaina, aztertzen ari garen eperako eta lurralderako 

faltan botatzen dugu, komunitate euskaldun zehatza abiapuntu harturik, honen 

pentsamoldea eta jokabidea aztertuko duen ikerketa. Zehazki, komunitate horrek 

dituen irakurketa eta idazketa praktikak eta ohiturak -pribatuak zein publikoak-, eta 

praktika horiei esanahia ematen dien mentalitatea bertakoen kultur praktika eta 

ohitura -ahozko zein idatzizko-, orokorren baitan aztertuko duena. Honelako 

ikerketa batek gainditu behar ditu, ezinbestean, orain arteko azterketa sektorialek -

begi bakarrekoek-, ezartzen dituzten ezagutza mugak eta hartu, horren ordez, 

diziplinartekotasunak eskaintzen digun ikuspegi zabala bezain aberatsa.  

 

                                                           
30 ARRIEN, G. (eta beste): Haur liburu didaktikoen errolda, 1800-196. Bilbo, II. Mundu-

Biltzarra. Oinarrizko abiapuntu gisa har dezakegu, ere, Callejak eta Monasteriok haur literaturaren 
ikuspegitik egin zuten azterketa historikoa, hots, CALLEJA, S.- MONASTERIO, X. (1988): La 
literatura infantil vasca. Bilbo, Mensajero-Deustuko Unibertsitatea. 

31 DAVILA, P. “Los libros escolares en euskera” in ESCOLANO, A. (dir.) (1997): Historia 
ilustrada del libro escolar en España. Del Antiguo Régimen a la Segunda República. Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 599-620. DAVILA, P.- ERRIONDO, L. (1998): “Los libros 
de texto en euskera”, in ESCOLANO, A. (dir.) (1997): Historia ilustrada del libro escolar en 
España. De la posguerra a la reforma educativa.. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
519-545. 

32 EZKURDIA, G. (2004): Identitatea eta Ingurunea Curriculumean. Leioa: UPV-EHU. 
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Zentzu horretan, Bilbo bezalako hiriaz, bertako herritarren irakurketa azturen 

azterketa historikoa33 egin denaren antzera, edota euskararen historiaren subjektu eta 

azterketa abiapuntutzat euskal hizkuntza komunitatea hartuz Erizek34 egin duen 

euskararen historia soziolinguistikoaren ildo berriei arreta jarriz, aberasgarria 

litzateke euskal kultura idatziaren inguruko ikerketa bide berriei atea irekitzea, 

produkzio idatziaren kuantifikazio eta datu estatistikoetara murrizturiko analisiak 

alde batera utzi -baita lauzpabost intelektualen bizitzan eta ekintzan zentraturiko 

historia egiteari atsedena eman-, eta euskaldunen irakurketa eta idazketa praktika 

kultural gisa beraien hizkuntza portaeren sistema zein kultur portaera sistemaren 

baitan ezagutzen saiatzea, egungoaz egiten den legez iraganaz egitea ere. 

Horretarako derrigorrezkoa da, gure ustez, azterketa historikoa ikuspegi 

antropologiakoarekin uztartzea, baita psikolinguistikaren zein soziolinguistikaren 

ekarpenekin, komunikazioaren teoriekin eta, zergatik ez, literatur kritikarekin ere, 

besteak beste. 

 

Gure azterketa ez da hizkuntza komunitatearen -herri xehearen-, azterketa 

zuzenean oinarritzen. Gurea, komunitate horretako parte bat (elite deitu izan denak) 

bestearengan eragiten saiatzen den pentsamoldearen eta jokabidearen ezagutzan 

zentratzen da, eliteen lekukotasunetatik abiatuz, jakinik, Erizek dion legez, “idazki 

hauek beren egileen kezken lekuko dira lehendabizi, ez zuzenean herri euskaldun 

xehearen kezka edo pentsamoldeen adierazle”35. Halere, zenbait lekukotasun idatzi 

oso bide interesgarriak dira herri xehearen pentsamoldea eta jokabidea ezagutzeko, 

zeharka bada ere. Zeren herri xehea esaten dugun horrek, herritar soilak, ez baitu 

beraren jokabidea eta pentsakera hutsetik sortzen. Herri xehea den hori hain xehea 

ez den beste herritar multzo batekin -elitearen zati batekin, elite sozial, politiko eta 

kulturaren baitan txertatuko genituzkeen herritar asko ez baita neurri berean 

arduratzen eta interesatzen herri xeheaz-, elkarrekintzan dihardu iraunkorki. Herri 

                                                           
33ZORRILLA CASTRESANA, R. (1988): Los hábitos de lectura de Bilbao durante el 

estado de excepción: 1876-1879. Bilbo: UPV-EHU. 
34 ERIZE, X. (1997), op. cit. 
35 ERIZE, X. (1997), op.cit., 42.orr. 
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xehea ez da beste gainontzeko gizarte taldeetatik isolaturik dagoen errealitatea. Eta, 

aldi berean, bada eta izan da elite bat -eskolatua-, herriaz arduratu izan dena, 

berarengan eragin nahi izan duena eta, horregatik, berarengandik ere eragina jaso 

duena. Elitearena, herri xehearena bezala, ez da gizarte talde iragazgaitza. Herri 

xehea eta elitea, herri kultura eta elite kulturaren arteko elkarreragina eta 

elkarrekintza errealitate historikoa da, errealitate dinamikoa eta ez fenomeno itxi eta 

estatikoa. Elkarreragin horren zergatia, izaera eta bilakaera ezagutzeko aukera 

eskaintzen digu azterketa diakronikoak. Horrenbestez, guk bide horri heldu nahi izan 

diogu, mugak muga, euskaldun herritarrengan (bere pentsamolde eta jokabidean) 

elite euskaltzale batek zein neurritan, nola eta zein bideetatik eragin nahi izan zuen 

ikusteko. Eta, aldi berean, herritarren pentsamolde eta jokabideek elite horren 

asmoak zein mailatan baldintzatu zituzten ikusteko.  

 

Bihoa, beraz, gure ekarpena hezkuntzaren historia antropologikoaren 

azterketa ildotik, herri xehearen baitan eta bere kultur ekintzen testuinguruan 

euskarazko irakurketa eta idazketarako praktika sozialen ezagutza saiakera honetan. 

Gure helburua ez da herri literatura ikertzea, aitzitik gure azterketa xedea herri 

irakurketa da, herriari begira idazten den eta herriak irakurtzen duena ikertzea. 

Horretarako, praktika sozial horiek beren testuinguru kultural orokorrean kokatzeko, 

lehenik eta behin goian aipatu azterketa sektorialetara jo behar dugu, besterik ezean, 

eta hauek eskaintzen diguten informazioaz eta ikuspegiaz (nahiko baldintzatzailea 

dena) baliatu.  

 

2.1. Literatur produkzioaren dibertsifikazioa. 
 

Oro har, euskaraz idatzitako produkzioaz hitz egin ohi denean gehien bat 

literatur produkzioaz -literatura gisa zein testu mota kontsideratu daitekeenaren 

inguruko eztabaidak eta adostasun faltak barne-, aritu izan direla aipatu dugu. Ez 

gara gu esparru horretan, ezta eztabaida horietan ere, sartuko. Azken batean, 

irakurketa eta idazketa ohiturak eta praktika soziokulturalak ezagutzeko garaian 
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garrantzi berbera hartzen baitute, printzipioz bederen, idatzi literarioek, familia 

arteko gutunek, eskola liburuek, eliza testuek, koplek eta bertsoek, ateraldi 

xelebreek, egutegiek, udaletxeko bandoek, notaritzako testuek etab. Halere, 

irakurketa eta idazketa ekintza literaturaren irakurketa eta idazketaren ekintzara 

murrizteko joera arrunta izan da gure intelektualen artean, ikertzaileen artean zein 

kultur politikarien artean eta, ondorioz, herritarren artean ere. Hain estua izan da 

literatura-irakurketa-idazketa artean ezarri den asoziazioa, ezen “irakurle” eta 

“idazle” kontzeptuak irudikatzen ditugunean berez literatura irakurle eta literatura 

idazleari egiten baitiogu erreferentzia. Termino generikoen jabe egin da literaturaren 

esparrua eta, abiapuntuan, ez da inolako zehaztapenik behar duenik kontsideratzen. 

Beste gainontzeko esparruen erreferentzian egingo dira, nonbait behar izan ezkero, 

zehaztapenak, “prentsa irakurleaz” ari garelarik, “saiakera idazleaz” ari garelarik, 

adibidez. Gaur egungo euskal kulturaren aldeko politiketan ere ikus dezakegu joera 

ideologiko hau  haur eta gazteengan “irakurzaletasuna” bultzatzeko kanpainak 

egiten direnean, kasu. Zein  irakurzaletasunaz ari gara? Literatura liburuen 

irakurzaletasunaz, noski. Berez, irakurtzeko zaletasuna literatura irakurtzeko 

zaletasuna bailitzan azaltzen dugu, ahaztuz (ohartuki edo ohargabean) irakurtzeko 

ekintza anitza dela, funtzio, interes eta egoera desberdinei erantzunez burutzen den 

ekintza dela. Gure lana izango da kasu eta une bakoitzean zergatik kultura jakin 

bateko gizarte talde batek duen herritarren artean irakurketa mota bat edo bestea, 

berdin idazketa mota bat edo bestea, bultzatzeko asmoa eta intentzioa. 

 

Gurean ere, kultur errealitate gehienetan legez, hierarkia bat ezarri ohi da de 

facto, eta finkatu zer den literatura eta zer ez, zer den benetako literatura idatzia 

(baliozkoa) eta zer den bigarren edo hirugarren mailako literatur produkzioa. Eta, 

haritik tiraz, zer den benetako kultura idatzia eta zer geratzen den bere mugetatik 

kanpo. Hierarkia horretan, bestalde, irakurketa eta idazketaren kultur unibertsoan 

galtzaile eta, ondorioz, neurri batean baztertuak geratu ohi dira eskuizkribuak liburu 

inprimatuaren aurrean, liburu kontsideratzen ez diren inprimakiak (liburuxka, 

bertsopaper, txartel, etab.) liburutzat hartzen direnen aurrean, literaturaz kanpoko 

arloak literatura produkzioaren aurrean, ahozkotasunetik hurbil dagoen idatzia 
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horregatik urrun dagoenaren aurrean, etab. Oro har, irakurketa moduen artean eta 

idazketa moduen artean bereizketa ezartzen da, batzuk besteak gailentzen 

dituzteneko bereizketa ezartzen da, arrazoi ideologiko eta politikoei eta, zergatik ez, 

arrazoi ekonomikoei erantzunez. Finean, bereizketa horiek guztiek askoz 

kontrajartze orokorragoari jarraitzen diote, hots, elite kultura (jantzia, landua, 

eskolatua, modernoa, oinarrian Kultura -hizki larriz-) eta herri kultura (tradizionala, 

ahozkoa, eskolatugabea, kultura -hizki txikiz-) kontrajartzeari36. Horrek guztiak, 

noski, herritarrarek irakurketa eta idazketa ekintzetaz duten pertzeptzioan eta, baita, 

beraien ohiko praktikan, moduetan eta ohituretan eragin zuzena izango du, bai nork 

zer irakurri edota idatzi behar duen erabakitzeko garaian, nola irakurri behar duen 

eta nola idatzi behar duen erabakitzerakoan, bai zein hizkuntzatan irakurriko duen 

eta zein hizkuntzatan idatziko duen hautatzeko garaian. 

 

Oro har, orain arte egin diren euskal literaturaren historiek eutsi dioten 

ildoaren arabera, eta Mitxelenak eginiko lehenengo baieztapenari helduz, 

kontsideratu izan da euskal literatura idatzia berandu agertu izandakoa dela, hego eta 

iparraldearen artean garapen erritmo desberdina eraman duena, eskasa eta ez oso 

kalitate handikoa. Ahozko literatura aberatsa eta emankorra izan dela onartu den 

bezala, idatziaren inguruko iritzia bestelakoa izan da. XVI. mendeaz geroztik 

ezagutu delarik euskaraz idatziriko lehen lana, fenomeno isolatutzat hartu izan da 

literatura idatziarena, gizarte sektore dirudunei eta elizgizonei loturiko fenomeno 

gisa. Landu izan diren gaietan, halaber, izaera erlijiosoa zuten idatzien nagusitasuna 

nabarmendu da, bere izaera pragmatiko eta funtzionala nagusi izanik. Mitxelenak 

adierazi zuenez, “(...)predominio desmesurado de las obras de carácter religioso 

sobre las profanas, fuera de la literatura oral (...) el campo principal de aplicación de 

                                                           
36 Zentzu horretan, herri-literaturaren izaera ez egonkorra azpimarratu nahi dugu, 

gizartearen bilakaeratik  eta bere kultur zaletasunetatik kanpo ulertu ezin dena. Ezin dugu ahaztu 
Lopez-ek egiten duen baieztapena, alegia “...lo popular es un tema que incluso en los estudios más 
científicos conlleva una carga afectiva que puede engendrar errores de enfoque y anacronismos”, in 
LOPEZ, F. (1992): “La difusión de la literatura popular en el Antiguo Régimen” in ESCOLANO, 
A.: Leer y escribir en España. Doscientos años de alfabetización. Madrid, Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, 265.orr. 
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las letras vascas ha sido el de la formación religiosa”37. Dena den, lehenengo 

mendeetan lanketa eremu nagusia erlijioarena izan bazen ere, XIX. mendean 

zehardibertsifikazio nabarmena eman zen, aurreko mendeetako ekoizpena 

kuantitatiboki gainditu zelarik, eta pixkanaka formazio erlijiosora zuzenduriko lanen 

nagusitasuna desagertuz joan zen, nahiz eta idatzi zen guztiaren oinarria funtsean 

katolikoa izan oso. Foruen deuseztearen ondorioz loratu zen Kultur Pizkundean -

Literatur Pizkundea ere izendatua izan dena-, euskararentzat adierazpen modu 

desberdinak bilatzen saiatu ziren Euskal Itz-Jostaldien eta Euskal Festen azterketan 

ikusi ahal izan dugunez. J.M. Torrealdaik eta  J. Aurmendik azaldu zutenez, “hay, 

pues, una generalización del cultivo literario y consecuentemente una mayor 

secularización. Se trata aún de minorías, pero la tendencia es irreversible”38. Orduan 

hasi zen, euskarazko idazketa literarioa beste idazketa motetatik -erlijiosozkotik, 

linguistikotik-, bereizten eta estatutu soziokultural berariazkoa edukitzen. Euskal 

literatura bere instituzionalizazioruntz abiatu zen, esaten digu B. Estornesek “...una 

progresiva institucionalización de la literatura como práctica cultural socializada, 

tanto de la perpectiva de la actividad creativa como de la de la lectura”. Garai 

haietan euskal literaturak dimentsio berria eta aurrekoarekiko erabat desberdina zena 

hartu zuen: erromantikoa, nazionala eta herritarra. Estornes jaunak esandakoari 

heltzen diogu berriro: 

“...la conciencia del euskara, como carta de ciudadanía colectiva, inscrita 
ahora en la mentalidad romántica y en el movimiento de reivindicación 
nacional vasca provocará una actividad literaria distinta cuantitativa y 
cualitativamente de la de la etapa anterior: la literatura es por un lado 
expresión, no sólo del genio y la capacidad creadora del escritor, sino del 
espíritu de un pueblo que tiene en la lengua -el euskara- sus señas de 
identidad más certeras e indiscutibles, y por otra parte, permite crear un 
modelo de realidad vasca asentado precisamente sobre los valores que las 
vicisitudes socio-políticas han puesto en peligro y que es preciso defender y 
conservar”39. 

 
                                                           

37 MITXELENA, L. (1988), op.cit., 22. orr. 
38 TORREALDAI, J.M. – AZURMENDI, J. (1985): “La literatura vasca a través de los 

siglos”, in INCHAUSTI, J. (zuz.): Euskal Herria. Oiartzun, Lankide Aurrezkia/Jakin, 488. orr. 
39 ESTORNES LASA, B. (1988): “Literatura”, in Enciclopedia General Ilustrada del País 

Vasco. Donostia, Auñamendi, XXV bol., 171. orr. 
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XIX. mendearen bigarren erdialdean indartutako literatur pizkundeak jarraitu 

zuen hazten progresiboki bai liburuen edizioari zegokionez, baita euskal geografia 

osoan zehar egiten ziren zertamen, lehiaketa eta literatur festei zegokienez ere. Izan 

ere, literatur lehiaketa eta zertamenen bitartez, eta baita aldizkarien bitartez ere, 

kultur azpiegitura osatzera zuzenduriko lan itzela egin zen, literatur ekintza erraztu 

eta posible egingo zuena neurri handi batean. Testuinguru horretan, euskarazko 

idazleen kezkarik nagusienetako bat zen euskararen ortografiaren batasunari heldu 

zitzaion, interesatu guztien parte hartzearekin, mendea hastearekin batera antolatu 

zen Hendaiako biltzarrean. Bileraren porrota ondoren, ordea, ez zen berriro serioski 

planteatu ortografiaren batasuna 1919. urtean Euskaltzaindia sortu zen arte. 

Ortografiaren batasuna erabat eramango da aurrera 1968ko Arantzazuko 

jardunaldietan. 

 

Ahozko literaturaren esparruan, poemagintzak, atsotitzak eta antzerkigintzak 

izan eduki zuten bere lekua, baina aztergai dugun epealdian gorengo maila lortu 

zuen literatura mota bertsolaritzarena izan zen. Aipatu beste literatura motek goitik 

beherako bidea hartua zutelarik, bertsolaritza erabat nabarmendu zen, kualitatibo eta 

kuantitatiboki, XIX. mendean, eta Gipuzkoan bereziki. Aurreko atalean ikusi dugun 

legez, antolabideak ere berritu egin ziren. Tradizioz bertso desafioak zirenak 

bigarren karlistadaz geroztik desagertuz joan ziren, eta plazako bertsogintza modua -

lehiaketa modukoa-, indartu egin zen. Hau, batez ere, Lore Jokoei esker gertatu zen, 

txapelketa eta jaialdien antolabide berriak gorputza hartzen joan zirelarik. 

Testuinguru horretan, J.M. Lekuonak aditzera ematen digunez, “bapateko 

bertsogintza palanka ederra zitekeen herriarengana iristeko, eta herria eritziz eta 

sentimenduz hornitzeko, jokabide sozial-politikoen zerbitzuan”40. Badirudi 

bertsolarien jendaurreko emanaldiei eragin soziala aitortzen zitzaiela nolabait. Eta, 

faktore hori oinarrizkoa izango zen, ziur aski, fenomenoaren biziraupenerako. 

 

                                                           
40 LEKUONA, J.M. (1985): “Ahozko literaturaren historiaz”, in INCHAUSTI, J. (zuz): 

Euskal Herria. Lankide Aurrezkia /Jakin, I tomoa, 466. orr. 
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Orobat, bertsolaritzaren iraupen eta hedapenean eragin zuen faktorerik 

garrantzitsuenetarikoa XIX. mendean garatu zen bertsopaperen fenomenoa izan zen. 

Aspektu ezberdinak kontuan hartuz, eta ikuspegi ezberdinetatik ikusita, azpimarratu 

izan da bertsopaperaren fenomenoaren esanahia eta garrantzia: dokumentu historiko 

garrantzitsuak diren heinean41, bertsolaritza berarentzako aurrerapauso gisa42, eta 

informazioaren zabalkunderako pisuzko baliabide izan ziren neurrian, A. Zavalak 

esango digun legez: 

“Es ésta, sin duda, la modalidad literaria vasca que más ha hecho trabajar a 
las imprentas. El espíritu vasco se nutrirá en adelante (1839. urtetik aurrera 
ari da) del `bertsopapera´ más que de cualquier otro libro religioso o profano, 
más que de toda poesía culta. El `bertsopapera´ ha sido nuestra primera 
publicación informativa, tanto de asuntos mundiales como locales o 
personales, nuestro mejor órgano de difusión de la opinión de nuestro pueblo 
y manifestador de sus sentimientos. Instrumento a veces de justicia popular, y 
el más fiel retrato del alma”43. 
 

Eta, baita, euskararen kontserbaziorako bide bezala ere, izan ere, “de lo que 

nadie puede dudar es de la gran intensidad de este fenómeno, al que hemos de 

reconocer como a uno de los principales factores de la conservación del euskera en 

los labios del pueblo”44. XX. mendean aurreko bideari jarraitu bazitzaion ere, 

pixkanaka ahulduz joango zen fenomeno dugu, herri irakurketa beste produkzio 

idatzietan zentratuz joango zelarik. 

 

 

 

2.2. Irakaskuntza testuak. 

 

Irakaskuntza testu gisa izendatu nahi dugu izaera praktikoa duen testu oro, 

irakurlearengan irakaskintzaren bat eragin nahi duen testu oro. Hemen sartzen 

                                                           
41 MITXELENA, L. (1988), op.cit. 
42 LEKUONA, J.M. (1985), op.cit. 
43 ZAVALA, A. (1964), op.cit., 45.orr. 
44 Idem, 64.orr. 
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ditugu kristau dotrinarekin batera, irakaskuntza morala eta jokabidezkoa bilatzen 

zuten fabulak eta, noski, irakurketa eta idazketaren ikaskuntzari zein horien 

praktikari begira argitaraturiko lan guztiak. Baita ere, euskararazko ikaskuntzari 

begira, euskaraz erakusteko, irakurtzen eta idazten ikasteko edo euskarazko 

irakurketa praktikatzeko idatzitako liburuak ere. Oro har, testuliburu edota liburu 

didaktiko gisa izendatu izan diren obra mota guztiak aintzat hartzen ditugu esparru 

honetan. 

 

Euskarazko irakaskuntza liburu eta eskola liburuen historia egiterakoan 

Davilak45 bi garai bereizi ditu. Bata, 1876. urte bitartekoa, kristau dotrina irakasteko 

katixima ugariak (eskoletan baimentzen zen euskarazko testu bakarra), eta frantsesa 

edo gazteleraren irakaskuntzari begira idatziriko gramatika batzuk nagusi zirelarik. 

Bigarren epea 1937. urte bitartekoa dugu. Bitarte horretan, XIX. mendeko 90eko 

hamarkadaz geroztik, silabarioak, irakurketa liburuak, ipuiak, geografia edota 

aritmetika irakasteko testuak, eta abar argitaratzeari ekin zitzaion, gehienak, neurri 

handian, ikuspegi nazionalistatik eginak. Horien artean, beraz, XIX. mendearen 

hurbilenen zeuden irakaskuntza eta eskola liburuak katiximetan, gramatiketan eta 

ipuinetan bilatu behar ditugu, batik bat. 

 

Oro har, umeen eskuetan gehien jarri zen liburu mota kristau ikasbidea izan 

zen. Eta arruntenak, bai foruen garaian eta bai berauen galeraren ondorengo 

lehenengo hamarkadetan euskarazko ekoizpen idatzia urrituz joan zenean ere, Astete 

aitaren eta Ripaldaren itzulpenak izan ziren, euskalki askotara itzuliak izan zirelarik 

gainera.  

 

Alegigintza, halaber, indar eta entzute handia izan zuen literatura izan zen. 

Gaztetxoei irakasbideren bat agerian jartzera zuzenduak, eta erlijio testuak baino 

irakurterrezagoak zirenak, zabalduak izan ziren oso Samaniegoren alegiekin batera, 

Bizenta Mogelen Ipui onac, ceintzuetan arquituco dituzten euscaldun necazari, ta 
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gazte guciac eracaste ederrac beren vicitza zucentzeco, eta A. Pascual Iturriagaren 

Ipuiak. 

 

Irakurtzen eta idazten ikasteko idatzitako kartila eta silabarioen artean, 

gazteleraren ikaskuntzari begira idatziriko manual elebidunak (gure lanaren 

lehenengo zatian aipatu ditugu) alde batera utzita, euskara hutsean idatzitakoak ere 

piskanaka argitaratzen eta zabaltzen hasi ziren. Gipuzkoako herrialdeko Junta 

karlistak argitaratu zuen lehena 1875an, G. Zalakainek moldatua, Iracurtzaren 

asierac edo lenasteac euscalerrico aurrentzat izenburuarekin46, irakurketaren 

irakaskuntza lehenenik euskaraz, eta gero gazteleraz egin zedin, hain zuen, 4. 

zenbakia zeraman zirkularrean ageri denez47. Ondorengo urteetan, kultur 

susperraldiaren garaian eta batez ere aztergai dugun epealdian, silabarioak izan ziren 

euskarazko testuliburuen aitzindari gisa eskura jarri ziren lehen testuak. Euskaraz 

irakurtzen eta idazten irakasteko lehen urratsak izan ziren. Karlistek argitara eman 

zuten kartilaren ezaugarri bertsuekin argitaratu zen 1886an Agakia euskeras 

irakuŕten ikastekoa izenburua zeraman silabarioa, K. A. Ormaetxeak idatzia48. 

Horren egitura berdintsuarekin, halaber, argitara eman zuen S. Aranak Umiaren 

lenengo aizkidia, 1897an. 

 

Irakurkertzen eta idazten euskaraz irakasteari dagokionez, beraz, aztergai 

dugun denbora tartea lehenengo silabarioen, katiximen eta alegien eta, XX. 
                                                                                                                                                                                 

45 DAVILA, P. (1997a), op. cit. 
46 ZALACAIN, G. (1875): Iracurtzaren asierac edo lenasteac euscalerrico aurrentzat. G.Z. 

moldatua. Tolosa: Pedro Gurruchaga. Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 5481. 
47 Gipuzkoako Artxibategi Orokorra: JD ITF 22B. 
48Agakia euskeras irakuŕten ikastekoa, (Bizkaiko elexgizon batek iratzija). Bilbon Amoŕortu 

liburugiīian argitaratua, 1896. Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 6611. Liburu hau nolatan 
idatzi zuen esplikatu zuen Ormetse´tar P.A.-k in Euskal-Esnalea, 1909, orrillak 15. Lehenengo 
hamaika irakurgaietan bokalak, kontsonanteak eta irakurtzen ikasteko oinarrizko pausuak zeintzuk 
diren esplikatzen da. Ondorengo irakurgaiak, aldiz, gaztearen jokabidea bideratu eta zuzentzera 
begira egindako irakasbideak dira, berauen izenburuetan garbi ikus daitekeen bezala: 11.garren 
irakurgaia“Jaungoikoa maitetutia. Sinistia, itxaropena eta oneriskoa. Mezia zelan entzuten dan”, 
12.garren irakurgaia “Seme edo alabiak bere gurazoakanako daukezan egipideak”, 13.garrena 
“Iñori gauze txaŕik etxako pa biaŕ. Es oŕditutia eta aragiasko loikerijarik es egitia”, 14.garrena “Inori 
es ezeŕ ostutia, estan gauzarik es ezaŕtia eta guzuŕik es ezatia”, 15. “Asiera onekoen agiriyak”, 16. 
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mendearen 20ko hamarkadatik aurrera, Eusko Ikaskuntzaren babespean emango zen 

hizkuntzaren berreskurapen kulturalerako politikaren barruan argitaratuko ziren 

liburu eta kartilen bitartean dagoen garaia da. Tarte horretan, dena den, ez zen gauza 

gehiegirik argitaratu: Euskara ikasteko gramatikak eta hiztegiak, helduei begira 

idatziak batk bat, hala nola, A. Campionen Euskal-Izkindea, Aizkibel ta Novia de 

Salcedoren Iztegiyak, J.M. Lertxundiren Euskal-iztiya, M. De Arruzaren Método 

práctico para aprender el euzkera, B.´tar P-k idatzitako Método fácil para aprender 

el euzkera, I. Lopez Mendizabalek egindako Euskeraz eta erderaz itz egiteko esku-

liburua, Bera-Lopez Mendizabalen Erdera-euzkera eta Euzkera-erdera iztegia etab.; 

Aritmetika irakasteko I. Lopez Mendizabalek idatzitako Ume koxkorrentzat 

euzkeraz egindako zenbakiztiya edo aritmética, R.M. de Azkueren Erkindea-

Geografia (ume txikientzat). Irakurketa liburuetan: R.M. Azkueren Lenengo 

irakurgaia Bein ta betiko, J.M. Lertxundiren Polli eta Pello, E. Bustinzaren 

Abarrak, edota Vicente de Aizkibelen Ipuin Aberkoyak. Euskara eta euskarazko 

irakaskuntzari begira argitaraturiko liburu eta kartilen ugaltzea eta zabaltzea 

nabarmena izan zen mendearen bigarren hamarkadatik aurrera, lehen esan bezala, 

Eusko Ikaskuntzaren kultur berreskurapen politikaren barruan argitaratu ziren lanen 

ildotik. Hor, nabarmen ageri den izena I. Lopez Mendizabalena da, berak eta bere 

inprima-etxeak esparru didaktiko honetan egin zuen lana -Umearen laguna, 

Xabiertxo, Martin Txilibitu...-, erabat esanguratsua izan baitzen, jada abertzaletasun 

jelkidearen inguruan finkatu zen testuinguru ideologikoaren barruan49, ondorengo 

urteetan garatu zen euskarazko irakaskuntza eta alfabetakuntzarako.  

2.3. Prentsaren hedapena. 
 

Literatur lanen ugaltze eta dibertsifikatzearen fenomenoagatik ez ezik, 

aztergai dugun epealdia azpimarragarria da Hegoaldean sortu ziren eta nolabaiteko 

sendotasuna eduki zuten kultur talde ugariengatik nagusiki eta, gehienetan, beraien 

                                                                                                                                                                                 
“Eŕegu batzuk”, 17. “Istokija”.  

49 Davilak esango digunez: “A partir de los años veinte, los planteamietos nacionalistas son 
más evidentes en este tipo de texto”. DAVILA, P. (1997a), op.cit., 618. orr. 
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inguruan argitaratu ziren aldizkari ugariengatik. Oro har, Espainia mailan idatzi eta 

inprimatuaren erabileraren masifikazioa eman zen unea dugu, esango digu Botrel-

ek50. Izan ere, 1868-1914 epealdia idatziaren masifikazio garaia -komunikabide eta 

garraiobideen garapenarekin bat eman zen masifikazioa-, kontsideratzen du nahiz 

eta, oraindik, nekazal zonaldeak hedapen horretatik kanpo geratuko ziren. Euskal 

Herrian, bestalde, euskal kultura idatzia finkatze prozesuan sartua zegoela esan 

dezakegu. Euskarazko aldizkarien benetako “boom”a zertxobait beranduxeago eman 

zen, 20ko hamarkada inguruan, hain zuzen, eta 30eko hamarkadaren erdialderarte 

iraun zuen. Halere, XIX. mendearen bukaera eta XX. ekoaren lehenengo 

hamarkadak ere nabarmendu ziren aipatu kultur talde eta aldizkarien sorreragatik. 

Horregatik guztiagatik, irakurketa eta idazketaren praktika sozial eta kulturala 

aztertzeko garaian ezinbestekoa da prentsari tartetxo bat egitea. Guk lan honetan 

prentsaren, oro har, baina batez ere aztergai dugun garaiko euskal prentsaren funtzio 

alfabetatzailea azpimarratu nahi dugu. Garai hartan euskaraz idatzitako kultur 

aldizkariek eta, horiek batera, egutegiek funtzio informatzailea ez ezik funtzio 

hezitzailea eta alfabetatzailea ere bete zutenaren ideia dugu abiapuntu51. 

 

Prentsarekiko hurbilpena, ondorioz, bi ikuspegitik egiten zaigu interesgarri: 

prentsa bera historikoki aztertzen den objektu gisa har daitekeelako. Eta beste 

fenomeno sozialen azterketa historikoetarako iturri gisa baliagarria delako. 

Lehenengo ikuspegitik aztertuta, garaiko populazioaren pentsamoldea izan zena, 

sektore ezberdinek sentitzen eta pentsatzen zutena ezagutzen laguntzen digu 

                                                           
50 BOTREL, J-F. (1993): Libros, Prensa y Lectura en la España del siglo XIX. Madrid, 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
51 Gure lanaren testuingurua kultur aztura eta errekurtsoekin erlazionaturiko hezkuntza-

intentzio edo praktiken azterketa da, horietan nabarmena izanik, “La variedad de canales a través de 
los cuales se recibe una determinada influencia educativa en los medios populares, a través de una 
variada gama de prácticas socio-culturales como son los casos de canciones, cuentos, refranes, 
proverbios, adivinanzas, leyendas o relatos históricos de todo tipo. El historiador de la educación 
popular deberá considerdar como objeto prioritario de su estudio los juegos y las canciones 
infantiles, la variada gama de cuentos didácticos con todo un universo de valores, las bibliotecas 
populares y la prensa” in GARCIA FRAILE, J.(2000): “Valoración y aportaciones metodológicas 
de la denominada <educación popular> a la reciente investigación histórico-educativa”, RUIZ 
BERRIO, A. (arg.): La cultura escolar en Europa. Tendencias históricas emergentes. Madrid, 
Biblioteca Nueva. 220. orr. Guk horiei guztiei egutegiak gehituko genizkieke. 
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prentsak. Izan ere, aldizkariaren eta irakurlearen artean ematen den elkarrekiko 

komunikazioa  zentzu dinamikoan ulertzen dugu, eta publikazioek luzatutako 

mezuek irakurleen pentsakera moldatzen dutela ikusten dugun aldi berean, 

publikazioek ere gizarteko parte batek beraietan aurkitu nahi duen iritzia -beren 

izaera eta zentzua emango diotena-, adierazten dutela ez dugu ahaztu behar. Honela 

azaltzen digu Rivera Blanco-k dinamika hori: 

"...el  lector se acerca al medio que le cuenta lo que él quiere escuchar, y no 
tanto por una cuestión de autosatisfacción o confirmación gratuita de sus 
propias ideas, como por el hecho de que las claves del mensaje y el mensaje 
mismo se emiten y se reciben en un marco similar"52. 

 
 Erlazio dinamiko horren adierazgarri dira, beste batzuen artean, aldizkariek 

irakurleria erakartzearren eta irakurlearengana hurbiltzearren erabilitako mekanismo 

ezberdinak, Cal Martinez-ek XVIII. mendeko Espainiako kazetaritzarako aditzera 

ematen dituena, adibidez. Aipatzen duen hainbat mekanismo, hots, edukia eta 

idazketa estiloa egokitzea, egunkarien bereizketa tipologikoa, banaketa moduak, 

publizitatea, korrespontsalgintza, gutunak, kolaborazioak, izengoitien erabilera, 

etab.53, gure garaiko euskal kazetaritzaren kasurako aplikagarriak dira XIX. mende 

bukaeran eta XX.ekoaren hasieran, oraindik orain, mantendu eta erabiltzen ziren 

estrategiak baitziren. 
 

 Aldizkariak historiarako iturri gisa erabiltzea, bestalde, joera arrunta izan da 

artxibo eskasia dagoen garaien azterketan54. Gure kasuan, euskararen 

erabilerarenean alegia, hautatu garairako dugun informazio iturri eskasaren aurrean 

oso baliagarri deritzogu aldizkarietara jotzeari hauen bitartez, irakurleriarekin zuten 

barne zein kanpo erlazioetatik abiatuz, kultur talde, elkarte eta alderdi politikoen 
                                                           

52RIVERA BLANCO, A. (1986):  "La prensa alavesa en el primer tercio del siglo XX", in 
TUÑON DE LARA, M.(zuz.) La prensa de los siglos XIX y XX. metodología, ideología e 
información. Aspectos económicos y tecnológicos. Prentsaren Historiari Buruzko Lehen 
Ihardunaldiak. Bilbo: UPV-EHU. 551. orr. 

53CAL MARTINEZ, R. (1991): "La captación del lector y la aproximación al público 
comunicante", in Estudios de Historia Social, 52-53 zb., 81-98. 



Kaletik etxera: euskarazko egutegiak eta euskarazko irakurketa espazio pribatuan                       297 

iharduerak berreraikitzeko aukera baitugu. Halere, nahiz eta gure kasurako 

baliagarria izan, metodologiaren ikuspegitik kontuan hartu beharreko zenbait 

zehaztapen egin behar diogu informazio bide hau erabiltzeari. Gizarte errealitate 

jakin batekiko aldizkariek ematen diguten informazioa, egiten duten errealitatea 

"errealitate informatiboa" da, bizituriko gizarte errealitatearen bertsioa, hain zuzen, 

eta bertsioa den mailan bi oinarrizko mekanismoren bitartez eraikia dena  

“a)...seleccionando, entre los diversos aspectos de la vida social, lo que 
consideran significativo de lo que consideran no-significativo. 
b)...estableciendo un orden relacional entre lo significativo/lo in-significante, 
y entre los elementos que se incluyen como significativos. Este sistema de 
relaciones se basa en un orden jerárquico que va de lo valorado más o menos 
positiva o negativamente a lo excluido"55. 

 
 Errealitate informatiboaren bidez eskaintzen zaigun gizarte errealitatearen 

berraurkezpenak jokabide pertsonal edo kolektiboan izan dezakeen eraginaz jabetu 

behar dugu eta aipatu aldagaiak gogoan hartu prentsaren irakurketa kritikoa egiteko 

garaian, bertatik ateratako informazioaren balidezia, fidagarritasuna eta 

adierazgarritasuna baloratzeko garaian; finean, informazio iturri gisa erabiltzeko 

garaian.   
 

 Garaiko iritzi partikular eta kolektiboen, horien arteko gatazka ideologikoen 

eta garaiko zenbait gertaera sozial eta kulturalen ezagutzarako eta azterketarako 

prentsak eskura jartzen digun aukera bazterrezina da. Halaber, alfabetatzearen, 

zehazki euskal alfabetatzearen historiarako baliagarria iruditzen zaigu oso 

aldizkariek, berauek beren eduki, egitura eta erabilerari esker, eskaintzen diguten 

                                                                                                                                                                                 
54GUEREÑA, J.-L. (1986): "Prensa y educación popular. La revista del Fomento de las 

Artes", in TUÑON DE LARA, M. (zuz), op.cit., 203-219. 
55MORENO SARDA, A. (1986): “`Realidad histórica´ y `realidad informativa´. La re-

producción de la realidad social a través de la prensa”, in TUÑON DE LARA, M. (zuz.): op. cit.; 
149. orr. Autoreak “realidad histórica”, “realidad informativa” eta “realidad social” delakoen artean 
egiten duen bereizketaren arabera, “realidad informativa” delakoa “...conjunto de propuestas 
ideológicas vertidas por las publicaciones y que hacen de la prensa un istrumento generador de 
pautas de lectura de la realidad social y de estereotipos comportamentales relacionados con las 
divisiones sociales” gisa definituko duelarik, lehenengo biak hirugarrenaren bertsio gisa ikusiko 
dira, gizarte bizitzan eragin eta berau osatzeko egindako bertsio gisa. 
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zenbait aspektu aintzat hartzea. Zehatzago esanda, baliagarriak iruditzen zaizkigu 

aldizkariak irakurketa eta idazketaren eragile bihurtzen dituzten aspektuak. 
 

 Zentzu horretan, irakurketa ekintzaren eragile gisa azaltzen zaigu prentsa  

irakurketara animatzen duten eeslogan edo aholkuak espreski luzatzen dituen 

heinean, bere iragarkien atalean zein albisteen atalean liburu eta aldizkarien 

propaganda egiten duen heinean, edota irakurketa (euskararen kasuan, zehazki ere, 

idazketa) gidatzeko laguntza "didaktikoak" (hitzen itzulpenak, argibideak, 

esplikazioak...), eskaintzen dituen heinean. Azken aspektu horren arabera 

aldizkariaren nolabaiteko "irakasle" edo ikaskuntzarako "orientatzaile" izaeraz hitz 

egitera ausartuko ginateke. Oro har, esan dezakegu Espainiako XVIII. mendeko 

argitaratzaileei leporatzen zaien herria alfabetatzeko edo instruitzeko interesa56 bera 

atzematen dela aztergai dugun epealdiko euskal argitaratzaileengan. 
 

Bestalde, hizkuntza arauen ezarpena eta erabilera finkatzen lagundu duen 

heinean, hizkuntzaren estandarizaziorako bide gisa uler daiteke prentsa. Euskal 

kazetaritzaren kasuan, Diaz Nocik argi utzi du bereziki XX. mendeko lehenengo 

hamarkadetako kazetagintzak, eskaera komunikatibo berrietara moldatuz 

eramandako euskararen funtzionalizatze prozesuagatik batik bat, hizkuntza 

estandard batzuen ereduen sorreran izan zuen garrantzia57. 

 

 Ezin ahantz genezake, azkenik, aldizkariak bere iragarki, parte ofizial eta 

abarren bidez betetzen duen gizarteratze funtzioa (azpitituluak, zenbaitetan, 

aldizkariak gizartearekin duen lotura azpimarratzen du). 

 
                                                           

56FERNANDEZ SEBASTIAN, J. (1991): "Los suscriptores vasco-navarros de prensa 
periódica madrileña en la segunda mitad del siglo XVIII", in Estudios de Historia Social,  52-53. 
zb., 194-220. Autoreak zenbait prensaz, izandako hedapena eta intentzionaltasun didaktikoan 
oinarrituz, jenero popular gisa hitzegingo digu: "Probablemente ningún género literario, ninguna 
otra clase de impresos hicieron tanto por la `educación popular´ en el setecientos como los papeles 
periódicos", 216. orr. 

57 DIAZ NOCI, J. (1994): “Gerra aurreko euskal kazetaritza eta hizkuntza-ereduak”, in 
Anuario del Seminario Julio de Urquijo. Donostia, Gipuzkoako Foru Aldundia,791-835. 
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Prentsaren azterketak herri-heziketa eta alfabetatze prozesuen ezagutzarako 

duen garrantzia azpimarratu ondoren, zer esan dezakegu Euskal Herriko 

kazetaritzaren historiaz? Bada, Hego Euskal Herrian prentsak izandako historiari so 

egiten badiogu, berehala ohartuko gara, bere hastapenetan bederen, gaztelerazko 

prentsaren historiaz ari garela hitz egiten. Sánchez Arandak58 azaltzen digun legez, 

XIX. mendearen lehenengo urteetan hasiera lukeen Euskal Herriko kazetaritza 

modernoa gazteleraz idatzitakoa izango dugu. Independentziaren Gerrarekin batera 

sortu ziren Gazeta de oficio del Gobierno de Vizcaya eta Gazette de Navarre (edo 

laister Gazeta Oficial de Navarra zena) aldizkariak, helburu propagandista zuten 

aldizkari ofizialak ziren; biak elebidunak (frantsesez eta gazteleraz), 

Kataluniakoetan ez bezala, bertako hizkuntza (euskara, alegia) baztertua zutenak. 
 

 Gazteleraz idatzitako prentsak bazuen, jada XVIII. mendearen bigarren 

erdialdetik aurrera, arrakastarik Hego Euskal Herriko biztanleen artean. Bertan 

gazteleraz argitaraturikoetaz gain, aipagarria da Espainian argitaraturiko aldizkariek 

ere Euskal Herriko herritarren artean izan zuten harrera. Argi ikusten da Fernández 

Sebastián-ek59 eginiko lanean, batik bat, Madrileko Gaceta de Madrid eta Mercurio 

Histórico Político aldizkarietako harpidedunen zerrendetan azaltzen zen Euskal 

Herriko biztanleen kopuru handia, beraien jatorri soziala eta zeintzu irakurketa 

                                                           
58SANCHEZ ARANDA, J.J. (1986): "La actividad periodística en la región vasco-navarra a 

principios del siglo XIX", in TUÑON DE LARA, M. (zuz), op.cit., 485-492. Ikus, garai 
berdinerako ematen diren aldizkarien berrien artean Hego  Euskal Herrian argitaraturikoenak, 
beraien fitxak eta ezaugarriak: GOMEZ IMAZ, M. (1910): Los periódicos durante la Guerra de la 
Independencia (1808-1814). Madrid: Tipografía de la Revista de Arch. Bibl. y Museos. 

59 Irakurleriaren tipologiari buruz ateratzen dituen ondorien artean zera azpimarratuko 
genuke: Euskal Herriko harpidedunak estatuan baino kutsu hiritar handiagoa dute, merkatarien eta 
erdi maila eta goi mailako klaseetako ordezkaritza altua izanez. Bestetik, noblezia altua eta erdikoa 
azaltzen da, beharbada, egunkarien irakurketarako zaletasun handieneko bezala; Estatuarekin 
konparatuz, elizgizonen presentzia, nahiz eta proportzioan altua izan gure lurraldean, eskasagoa da 
harpidedunen artean (eta hauen artean hiritarra, edo kultoa, eskasago oraindik). Azken fenomeno 
honen arrazoia ez du autoreak hizkuntz arazoan ikusiko, euskal elizteriaren itxitasunean baizik: 
"Las cortapisas idiomáticas en este caso no justifican nada: es obvio que todos los eclesiásticos 
dominaban el castellano. Si hubo un retraimiento en este aspecto se debió más a un 
ensimismamiento de la clerecía vasca en el pequeño mundo de su comunidad vascófona (a 
contracorriente de las tendencias cosmopolitas de la época) que a supuestas barreras lingüísticas 
infranqueables." FERNANDEZ SEBASTIAN, J. (1991), op.cit., 208. orr. 
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joerak zituzten eta, ondorioz, aipatu aldizkariek, eta bereziki Gaceta-k, gure artean 

izaniko arrakasta. Autore beraren ustez, irakurleria hori izan zen aldizkako 

prentsaren lehenengo irakurleria publikoa Euskal Herrian. Era berean nabarmendu 

da, XIX. menderako jada, adibidez Bilboko irakurketa zaletasunak aztertzeko 

garaian, bertako populazioak edo, hobe esanda, populazioaren parte batek atzerriko 

aldizkariak (Espainian argitaraturiko gaztelerazkoak zein beste herrialdeetan 

frantsesez edo ingelesez argitaraturikoak) irakurtzeko zuen zaletasuna60. 

 

Oinarri hauetatik, beraz, eman zaio hasiera Hego Euskal Herriko prentsaren 

historiari, Hego Euskal Herriko gaztelerazko prentsaren historiari. Azken bi 

mendeetako denbora-testuinguruan eta Euskal Herria bere osotasunean hartuta 

(erdaraz, euskaraz ala elebidunez idatziriko argitalpen guztiak  barne), ikusten da 

XIX. mendearen 50eko hamarkadan eta, batez ere, 60koan nabarmenki hasi zela 

hazten urtero sortzen ziren aldizkari berrien kopurua (1868ko iraultzaren ondoren 

argitalpenen agerpenean hazkunde nabaria eman zen): "A estas alturas de siglo, el 

desarrollo de la prensa era ya imparable61".  

  

Prentsaren bultzada honetan eragin zuten faktoreen artean aipatzen dira, 

besteak beste: informaziozko kazetaritzaren agerpena, berriak irakurlearengana 

gerturatu zituzten eta aldizkarien hobekuntza ahalbideratu zuten aurkikuntza 

teknikoak (telegrafoa eta trenbideak), gizartearen gero eta politizazio handiagoa62, 

langilegoari zuzenduriko prentsaren sorrera, eta “...el acceso de una incipiente clase 

social al mundo de la comunicación escrita”63. Faktore guzti hauei erantsi behar 

zaie, halaber, Sabino Arana Goirik eta bere jarraitzaile nazionalistek aldizkako 
                                                           

60ZORRILLA CASTRESANA, R. (1988), op. cit. 
61RUIZ DE GAUNA, A. (1991), op. cit., 656.or.  
62Ildo honetatik ere, Zorrilla Castresanak eginiko azterketan, Bilbon ematen zen irakurketa 

indize altuaren zergatia gizarte mugimendu garrantzitsuak egotean ikusten da. "La prensa escrita, 
los periódicos, han sido no sólo vehículo de información, sino también el foro de las opiniones 
diverjentes y, no pocas veces, protagonistas de las mismas(...)" ZORRILLA, R. (1988), op.cit., 
235.or.  
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publikazioen mailan egin zuten lana, beraien ideiak zabaltzeko prentsari eman zioten 

tokia eta garrantziagatik. Ruiz de Gaunak berak esango digunez, katalogaturiko 

publikazioen heren baten inguru esparru nazionalistan argitaratuak izan ziren, 

nolabaiteko bezero politikoaz ere hitz egin daitekeelarik.  
 

 XIX. mendean hasitako bilakaerak jarraitu zuen  mende berriaren 

hasierarekin, hazkunde puntu altuenetarikoa Lehenengo Mundu Gerra garaiaren 

inguruan lortuz, eta ondorengo urteetan ere publikazio berrien argitalpena 

mantenduz eta gehituz, frankismo garaira iritsi arte. Aldizkarien edukiari begiratu 

ezkero, bi datu azaltzen zaizkigu azpimarragarrien: prentsa politikoaren ugaritasuna, 

non, aipatu bezala, ideologia nazionalistaren nagusitasuna egiaztatuko den, eta, 

prentsa erlijiosoaren ugaritasuna, honekin ere gure herrian Elizak izaniko 

presentziaren garrantzia argi geratzen delarik.  
 

 Bestalde, euskaraz idatzitako prentsari dagokionez, Diaz Nocik64 1919-1937 

denbora tartea haustura epealdia izendatu du. Aztergai dugun garaia, berriz, haustura 

horren aurretiko eta abiapuntu gisa izango da ikusia. Euskal Herriaren eremu osoa 

aintzat harturik egin duen euskal kazetaritzaren historia oso estimagarri eta 

baliagarri izan zaigu gure azterketa xedearen ulerkuntzarako. Gure azterketa 

garaiaren amaiera den unea da, autorearentzat, euskal kazetaritzarako garai berri 

baten hasera, euskarazko kazetaritza modernitatean sartu zeneko unea, alegia. 

Honela dio berak: “Euskal prentsari dagokionez, gure ustez aldaketa kualitatibo 

franko emanez (teknikoki, hizkuntz-ereduei dagokienez, politikoki ere) 

modernitateruntzako behin betirako bidetik abiatu zen, benetako kazetagintza 

euskaraz egitea posible zela frogatuz”65. 
 

 1919. urtetik aurrera euskara eguneroko prentsan sartzeko egin zen ahalegin 

sendoak, euskarak irrati eta komikietan izan zuen sarrerak eta denetariko kazeta-

                                                                                                                                                                                 
63RUIZ DE GAUNA, A. (1991), op.cit. 657.or. 
64 DIAZ NOCI, J. (1992), op.cit.  
65DIAZ NOCI, J.(1992), op.cit., 10.or. 
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baliabideen erabilerak eraman dute Diaz Noci modernitatean sartutako euskal 

kazetaritzaz hitz egitera. Gure epealdiari legokiokeen euskal kazetaritza, beraz, 

autoreak ezarri 1834-1919 denbora mugen artean kokatzen denez, modernitate 

aurrekotzat edo euskal prentsaren hastapentzat hartua izango da. Euskal 

kazetaritzaren  lehenengo adibidea 1834ean Donostian argitaratu zen El Correo del 

Norte aldizkari liberalean azaldu ziren euskarazko lehenengo testuetan ikusten du, 

bertan liberalak azalduko zaizkigularik, nekazariak beren ideietara makurtzearren, 

euskaraz idatzitako prentsaz arduratu ziren lehenak. Esan daiteke, polarizazio 

politikoaren, XIX. mendean zehar areagotuz joan zen polarizazio politikoaren 

ondorioz piztu zela euskarazko kazetaritza, Ipar zein Hego Euskal Herriko prentsa, 

almanaka eta kazetez osatutako kazetaritza66. 
 

 Mendearen lehenengo erdialdean Ipar Euskal Herrian Uscal Herrico Gaseta-

rekin burutu lehenengo saiakera desberdin bezain garrantzitsuen ondoren67, ildo 

berriaren sorrerari eman zitzaion hasiera euskarazko kazetaritzan, zenbait aldizkari 

kulturaletan gauzatu zen kazetaritza foruzalearen aldia berriari alegia. Foruen 

galtzea eta gero, 80ko hamarkadatik aurrera batik bat, euskarazko kazetagintza 

gailurrera ailegatu zen Hego Euskal Herrian. Honela azaltzen digu ildoa Diaz Nocik: 

"Nolabait, hegoan batez ere, aldizkari horiek hasiera eman zioten mugimendu bati, 

fuerismoarekin lotua, vasquismoarekin zerikusia bazuena, gero foruzaleen 

aldizkariekin eta baita Azkuerekin ere zerikusia izango zutena"68.  

  

 80ko hamarkadatik aurrera, bi korronte nagusi bereizi ditu -mugimendu 

politiko binarekin- aurrerantzean gauzatuko zen euskara estandarra ulertzeko eredu 

ezberdinekin lotuak azaltzen zaizkigunak, maila batean ere: Revista Euskara, Euskal 

Erria edo Euskal Esnalea aldizkari kulturalen inguruan sorturiko korronte foruzale 

                                                           
66Idem. Ideia hau da autorea bere lanean zehar forgatzen saiatuko den hipotesirik 

nagusienetariko bat. 
67Lehenengo euskara hutsezko kazeta, Uscal Herrico Gaseta, Iparraldean argitara eman 

zuen J.A. Chahok 1848. urtean. 
68DIAZ NOCI, J. (1992), op.cit., 98.or. 
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edo euskaltzalea batetik, Azkueren teoriatik gertu, gipuzkerako ereduari jarraitzen 

ziona, eta XX. mendearen lehenengo hamarkadetan sortuko zen Argia aldizkarien 

orrialdeetan estandarizatu, kodifikatu eta finkatuko zena. Eta, bestetik, Arana Goiri 

eta bere jarraitzaileak, azpieuskalki batzuen elementuetaz osaturiko bizkaierazko 

ereduari heltzen ziotenak, eta irakurleriaren eskaera eta beharretatik urrundu zen 

neurrian kazetaritzan beste ereduek baino arrakasta txikiagoa izan zuena. Bien 

artean, halaber, Euskalerriakoak leudeke, Azkuerekin, fuerismoan sortu eta 

abertzaletasunerantz joanak69. 
 

 Testuinguru horretan kokatu behar ditugu, aipatu aldizkari kulturalekin batera 

Revista Internacional de Estudios Vascos (1907-1936); prentsa abertzale-jelkidearen 

artean, adibidez, Bizkaitarra (1893-1895), Baserritarra  (1897),  Gipuzkoarra 

(1907-1913), Napartarra (1911-1918),  Arabarra (1912- ),  Euzkadi (1913- 

lehenengo kultur aldizkari abertzalea), eta Euzko Deya (1916-1923, abertzaleen 

euskara hutsezko lehenengo aldizkari kulturala); Euskalerriakoen prentsaren 

barruan, Euskalduna (1896-1909), Euskalzale (1897-1899), Ibaizabal  (1902-1903); 

Jelkide ez izan arren, euskara nolabait erabiltzen zuten aldizkarien artean, Adelante  

(1901- ), La Voz del Trabajo (1901-1934), El Kantabriko  (1910- ); erlijiozko 

aldizkarien artean, Jaungoiko-Zale (1912-1932), Jesus´en Biotza´ren deya (1917-

1936), Zeruko Argia (1919-1936); nekazaritzari buruzko aldizkarien artean, 

Gipuzkoako Nekazaritza (1903-1907) eta Baserritarra (1904-1911). 

 

Abertzaletasuna, zentzu orokorrean, eratzeko ezinbestekoa izan zen 

pentsamolde zabalaren barruan kokatuak zeuden aldizkari horiek. Muga lokalak 

gaindituz, euskal herrialdeen zein, kasu batzutan, Ameriketako esparrua hartzen 

zuen irakurleria euskaldun, euskaltzale, euzkotar edo "vascongado"aren artean saiatu 

ziren beraien mezua zabaltzen, ideologia jarraitzaileak bildu eta elkarren artean 

lotzen. Probintziagaindiko izaera edukitzeak, bestalde, ideologiaren zabalkuntza 

                                                           
69DIAZ NOCI, J. (1992), op. cit., Korronte hauetako aldizkari zein bultzatzaileei buruzko 

informazio sakonagoa aurki dezakegu autoreak prentsa abertzale-jelkidearen sorreraz, kultur 
abertzale-jelkideetaz, zein R.M. Azkue eta Euskalerriakoen prentsaz eginiko ataletan. 
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mailan eragiteaz gain maila linguistikoan, hizkuntzaren estandarizazioan ere bere 

garrantzia izan zuen, gure ustez. Ohar gaitezen gure epealdian oraindik ez zela 

euskara baturik ezarri ezta onartu ere, beraz, hainbat kasutan, euskara gutxi edo 

gehiago erabiltzen zuten aldizkariek euskalki ezberdinak erabiltzera jo behar zuten 

beraien mezuaren zabalkundearen mesederako70. Zentzu horretan, joera nagusiena 

aldizkariaren sorlekuari zegokion euskalkian oinarrituriko idazkera erabiltzea izan 

zen71, eta horrek, herrialdeen artean ematen zen aldizkarien mugikortasuna ikusirik, 

irakurleari zenbait esfortzu gehigarri eskatzen zion, irakurketan gaitze maila landua 

beharrezkoa izango zitzaiolarik, norberaren euskalkia ez zen batean idatziriko 

aldizkari eta testuak irakurri behar izaten zireneko kasuetan bederen. Egoera hau 

areagotu egingo zen idatzita ematen zen euskalkia irakurlearen ahozko euskalkitik 

nabarmenki aldentzen zenean, edota erabiltzen ziren euskalkiaren estandarizatze 

arauak irakurlearen ahozko erreferentzia hurbilenetik (euskalki berekoa izanik) 

gehiegi urruntzen zireneko egoeretan. 

 

2.3. Almanakak eta egutegiak. 
 

Almanakak eta egutegiak ere euskarazko ekoizpen idatziaren zati izan ziren. 

Baina, ez dira orain arte, gure artean, azterketa bereiziren xede izan. Literaturaren 

historia egin izan denetan, adibidez, beraien inguruko aipamen soilak besterik ez 

dira egin. Halere, herrikultura eta herriliteratura aztertzeko egutegiak testu 

baliagarriak direla aitortu behar dugu, horietako batzuetan  argitaratu ohi ziren 

bertsoak, ateraldiak, atsotitzak etab. kontuan hartuta, batez ere. Zer esanik ez, 

euskara baturik ez zegoen epealdirako hizkuntza azterketak egiteko oso dokumentu 

                                                           
70Joera honen adibide ditugu  Ibaizabal aldizkaria eta Jesus´en Biotza´ren Deya, bata zein 

bestea Gipuzkeraz eta Bizkaieraz idatziak. Are gehiago, lehenengoa nahiz Bizkaian sortua izan, 
gehiago saldu eta irakurriko da Gipuzkoan Bizkaian baino (Bilbo hiriburua alde batera utzita). 

71Sorlekuko euskalkia erabiltzeak ez du esanahi, bestalde, hizkuntz eredu bateratu 
batzutrantz joko ez denik. Hor ditugu sabiniar ereduaren arau ortografikoak itsu-itsuan jarraituko 
dituzten aldizkariak, hala nola Gipuzkoarra (nahiz gipuzkeraz idatzia izan), Euzko-Deya, Euzkadi  
etab., edota Azkueren teoriak azaltzeko baliabide nagusi izan ziren Euskalzale eta Ibaizabal 
aldizkariak. 



Kaletik etxera: euskarazko egutegiak eta euskarazko irakurketa espazio pribatuan                       305 

interesgarriak dira, idazle eta argitaratzaileen artean zeuden lexiko eta ortografia 

mailako desadostasunak, kontsentsoa edo anabasa dokumentatzeko, baita herri 

hizkeraren idazketa eta dialektologiarako oinarrizko informazioa ere eskaintzen 

diguten dokumentu bat gehiago diren heinean.  

 

Testu didaktiko eta irakaskuntzakoen azterketa historiko gehienetan, berriz, 

ez dira ia aipatu ere egiten egutegiak. Tratamendu zertxobait sakonagoa jaso izan 

dute, euskarazko prentsaren historia aztertu izan denean. Diaz Nocik, hain zuzen, 

aldizkako almanakak eta egutegiak euskarazko kazetaritzaren aurretiko gisa hartzen 

ditu, eta zentzu horretan eskaini izan die tarterik bere azterketan72. 

 

Guk gure aldetik ez dugu zalantzan jartzen egutegiek, batzuk bederen, 

aldizkako prentsari egotzi izan zaizkion ezaugarriak eta funtzioak betetzen 

zituztenik. Neurri handi batean, hainbat aldizkako egutegi (Euzkel-Egutegiya-k 

adibidez) garai bereko euskarazko kultur aldizkariekin pareka daitezke, batzuek eta 

besteek zabaldu zituzten mezuak ikusita, batik bat. Eta, zentzu horretan, zilegi da 

egutegiak prentsa gisa ikusiak eta aztertuak izatea. Aurrerago ikusi ahal izango 

dugunez, hainbat egutegitan argitaratu ziren idatzi asko -bertako mezuak eta ideiak-, 

garaiko euskarazko aldizkarietan ere argitaratuak izan ziren. Beraz, oro har, prentsari 

buruzko tartean egin ditugun zehaztapenak egutegien azterketan ere aplikagarriak 

direla esango genuke neurri batean.  

 

Halere, prentsarekin amankomunak dituzten ezaugarriak dituzten aldi berean, 

badituzte ere desberdintzen dituzten beste batzuk. Forma, itxura eta edukiagatik ez 

ezik, irakurleria eta irakurketa eremuagatik bereizi behar dira aldizkako euskarazko 

prentsa eta euskarazko egutegiak. Finean, bai idazketa moduagatik bai irakurketa 

moduagatik. Bakoitzaren formak, itxurak eta edukiak eragiten du irakurketa 

ekintzan eta irakurlearengan. Zenbait kasutan, hainbat irakurlerentzat, egutegiarena 

                                                           
72 Akatsak akats, aipamen berezia merezi du, halaber, euskal kazetaritzaren inguruan 

argitaratu zuen katalogoan almanaka eta egutegiei eskaini dien aparteko atala -bakoitzaren fitxa 
eginez-, gainonetzeko ikerlariontzat oinarrizko tresna dena. 
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eta aldizkariarena, irakurketa osagarriak izango direlarik, irakurleria konpartitu 

egingo dute euskarazko hainbat aldizkarik eta hainbat egutegik. Baina, beste kasu 

batzuetan, irakurleria bereizia izango dugu bata eta bestearentzat: irakurle mota bat 

izango dugu euskarazko aldizkako prentsa irakurriko zuena baina euskarazko 

egutegia irakurriko ez zuena. Eta, alderantziz, euskarazko egutegia irakurriko zuena, 

baina euskarazko aldizkaririk irakurriko ez zuen irakurleria. Nabarmenkiago 

irudikatzen dugu irakurle hiritarra –har dezagun Gipuzkoaren kasurako kaletarraren 

ideia-, hizkuntza kontzientzia duena, erdi mailako burges txikia aldizkako prentsaren 

kasuan. J. Kintanak Azkuek zuzendutako Ibaizabal aldizkariaren irakurleriaz dionari 

hel diezaiokegu adibide gisa, “Erosleak, halaber, (...) hein bateko ikasketak eta 

gaitasun ekonomiko minimo bat zuten euskaldunak (beraz nekazariak eta 

arrantzaleak baino gehiago erlijiosoak, herrietako eskulangileak, dendariak etab.”73. 

Kontuan izan behar dugu, halaber, aldizkarien zabalpen sistema arruntena 

harpidedunen bitartekoa zela eta, beraz, beronen erosketa eta irakurketa 

harpidedunen eremura mugatuko zela neurri haindi batean.  

 

Baina ez gara sartuko orain euskarazko aldizkari eta prentsaren irakurleriaren 

analisian, ez baita gure lanari zuzenean dagokiona. Gure azterketa herri xehea da, 

herri xehearentzat gutxi batzuek idazten zutena eta askok irakurtzen zutena 

atzemantea, hots -“producción impresa subalterna” delakoa-, zer, nola, zergatik eta 

zertarako transmititzen zuten ezagutzea finean. Hori da gure asmoa. Zentzu horretan, 

euskaraz idatzitako testuen kasuan pentsatzekoa da herritarrak euskaraz 

alfabetatzeko praktika orokortua egon ezean, eta gainontzeko herrialdeetan herri 

xehearengan atzeman izan diren irakurketa joerak ikusita, gipuzkoar xeheen artean 

ere gehien irakurri izan ziren testu motak eliz liburu eta dotrinak izango zirela, alde 

batetik; euskaldunengan ahozko tradizioak izan zuen indarra ikusita, bestetik, 

Gipuzkoan bertsopaperen irakurketa ohikoa eta hedatua zela esan behar da. Horiekin 

batera, halaber, irakurketa popularra dei dezakegun esparruaren barruan sartu dugun 

testu mota egutegiena izan da. Oro har, beraz, esan dezakegu abiapuntu gisa, 
                                                           

73 KINTANA, J. (2002): Op. cit., 52.orr. 
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Gipuzkoako herritarren irakurketa praktiken barruan kokaturik hiru testu mota 

izango zirela hedatuenak: dotrinak, bertsopaperak eta egutegiak.  

 

Kontuan hartuta egutegiak mezu laburrez osatuak zeudela, erraz transmititu 

zitezkeenak, erraz memoriza eta erraz komunika zitezkeenak, edonon irakurriak izan 

zitezkeenak (etxean, sukaldean, kalean, etab.), banaka, taldean, batak besteari 

irakurriak izan zitezkeela ere kontuan izanda, finean, egutegiek dituzten ezaugarri 

propioak aintzat hartuta, pentsatzen dugu herritarren artean, dotrinarekin batera, 

irakurrienak eta zabalduenak izan ziren testuak egutegiak izan zirela, bai gazteleraz 

soilik mintzatzen ziren herritar xehen artean74, bai euskara hutsean mintzatzen 

zirenetan eta baita elebidunak ziren herritarren artean ere. 

 

Bertsopaperek zein dotrina eta eliz liburuek izan zuten garrantzia inolaz ere 

baztertu gabe, egutegien ekoizpen, zabalpen eta irakurketaren ezagutzan oinarritu 

gara Gipuzkoako herritar euskaldunen idazketa eta irakurketa praktika 

soziokulturalak argitu nahian. Bertsopaperen azterketa egiteak duen oztoporik 

handiena, zera da: testuen desagerpena eta beraiei buruzko oso erreferentzia eskasak 

edukitzea. Dotrina eta eliz liburuen bitarteko irakurketa fenomenoa aztertzeak, 

bestalde, berau erakunde zehatzaren barruan (hezkuntza erakunde garrantzitsua 

izanik ere) kokatzera behartzen gaitu. Eta gure asmoetatik aldentzen den lana da 

hau. 

 

Gure azterketa Gipuzkoan eta gipuzkoar gehiengoaren artean XIX. 

mendearen bukaeran eta XX.aren hasieran zabaldu ziren egutegien azterketan 

zentratu da. Gure esparrutik kanpo utzi ditugu lehenengo almanakak, egutegi hutsak 

zirenak eta segidarik eduki ez zutenak, hots, Joannes Leizarragak 1571an idatzitako 

Kalendrera, eta J.P. Ulibarrik 1815an argitaraturikoa, Eusquerasco egunaria 

erderazcotic itzuliya Vizcaya, Guipúzcoa eta Arabaco probintziarentzat 1815garren 
                                                           

74 Estatu espainiar mailan oso hekzuntza-egile garrantzitsua izan zen XIX. mendean zehar 
egutegiena. Euskal Herrian ere, Iparraldean hedapen eta zabalpen handia izan zuen idatzia izan zen 
euskarazko almanakeena. Hegoaldean, berriz, XX. mendera arte ez zen zabaldu eta finkatu 
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urteraco. Kanpo geratu da, halaber, Iparraldean XIX. mendean zehar sortu eta 

zabaldu zen almanaka mordoa. Baita, neurri batean, Hegoaldeko beste herrialdeetan 

-Bizkaian kasu-, argitaraturiko egutegien azterketa sistematikoa. Alde batera utzi 

ditugu, halaber, Gipuzkoan eta gipuzkoarrentzat argitaratuak izan arren elebidunak 

ziren almanakak, hots, Serafín Barojaren Santo Tomasco Feriya (1877), eta 

Almanaque Bilingüe para el año 1879. Beraz, laburbilduz esan dezakegu, gure 

lanaren xedea XIX. mendearen hasierako esperientzien eta XX. mendeko 20ko 

hamarkadan sortu zen Argia75 egutegiaren arteko denbora tartean Gipuzkoan eta 

gipuzkoarrentzat sortu eta zabaldu ziren euskara hutsezko egutegiek mugatzen 

dutela. 

 

 

3.- Euskarazko egutegiak Gipuzkoan 
 

 Gipuzkoan eta gipuzkoarren artean irakurriak ziren euskarazko egutegiak 

zeintzuk izan zitezkeen ezagutzeko Diaz Noci jaunak egindako egutegi eta 

aldizkarien Erroldea76 hartu dugu oinarrizko iturri gisa. Bertan, XIX. mendean eta 

XX.eko lehenengo erdialdean euskara hutsean, nola elebidun, argitaratu ziren 

aldizkari eta egunkariak, batetik, eta, bestetik, egutegi eta almanakak ditugu 

sailkatuak eta, nolabait ere, aztertuak. Almanakak, zenbait almanaka bederen, 

euskarazko kazetaritzaren hastapenak izan zireneko tesiari tinko heltzen diolarik, 

errolda berean txertatu eta aztertu ditu Díaz jaunak aldizkariak eta egutegi eta 

almanakak. Errolda horretatik abiatuz, beraz, Ipar eta Hego Euskal Herrirako, 

                                                                                                                                                                                 
euskarazko egutegien irakurketa. 

75 1922. urtean sortu zen egutegia izen bereko aldizkariaren baitan. Berau kontsideratu izan 
da (Diaz Noci) euskarazko aldizkari modernoaren hasiera eta eredu, eta egutegia ere eredugarri. 
Argia- k egin zuen egutegia onena omen zenaren ideia zabaldurik zegoen hainbat euskaltzaleren 
artean. Hala dirudi, behintzat, 1925an Euskal-Esnalea aldizkariak berarengana iritsi ziren egutegien 
berri eman zuenean.Gure lanean azaltzen saiatuko garenez, Argia-ren egutegia sortu baino lehen, 
finkaturik zegoen jada -Gipuzkoan bederen-, irakurketa eredua herritarren artean.  

76 DIAZ NOCI, J. (1994b), op. cit. Euskarazko kazetaritzaren hastapena almanakeetan egon 
zenaren ideia defendatuko du bai bere doktoradutzarako ikerkuntzan, Euskal prentsaren sorrera eta 
garapena (1834-1939), bai bere ondorengo artikulu eta lanetan ere. 
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aztergai dugun epealdian zehar, euskara hutsez atera ziren egutegi eta almanaken 

artean77 gipuzkeraz edota gipuzkoarrei begira idatzi zirenak hartu ditugu aintzat. 

Uste baitugu, euskaraz formalki alfabetaturik ez zegoen irakurleria soilarentzat 

irakurterrazenak izan zitezkeen neurrian, hauek izango zirela, zitekeen eskaintza 

guztiaren baitan, gipuzkoarren artean hedatuenak eta irakurrienak izango zirenak. 

Horien artean, bestalde, baziren egutegi batzuk iraupen luzea izan zutenak, hots, 

Euzkel-Egutegiya eta Euzkel-Egutegi txikiya, alegia. Eta, baziren beste batzuk 

gehienez bizpahiru urtez soilik agertu zirenak. Azken hauek, batez ere XIX. 

mendearen erdialdetik aurrera Hego Euskal Herrirako eta zehazki Gipuzkorako 

argitaratu ziren egutegiak, XX. mendean zehar finkatuz joan ziren Euzkel-

Egutegiya-ren aurretikoak izan zirela esan dezakegu. Ondorengo tartea berauei, 

iraupen motzeko egutegiei, eskaini diegu. 

 

Lehenik eta behin, aipa dezagun Josef Gorosabel jaunak egin, eta 1860rako 

Bilboko Delmas inprima-etxean argitara eman zen Eusquerasco pronosticua milla ta 

zorcireun ta iruro gueiraco Vizcairaco, Guipuzcuaraco ta Aravaraco. Eta dá ateria 

icusbide luce batzuc daucazan Mendi altu batetic, derichona hermita bat SANTA 

EUFEMIA. Eta da medidua arlabango erditic. Aurtengo urteraco dauca epactia 

zazpi. Letra Domecacua ´A g. Beronen autoria JOSEF GOROSABEL. Orra nun 

ifinidan onen beste papel. Bilbon: DELMASEN alargunaren imprenta edo 

moldizteguian. 185978.  

 

 

 

 

                                                           
77 Ikertzaile berak esango digunez, euskara hutsezko aldizkariek bizitza laburra eta hedapen 

oso mugatua izan zutelarik iparraldean, garatu izan zen kazetagintza mota bat almanakeena izan 
zen, gehienak lapurteraz idatziak, DIAZ NOCI, J. (1994a), op. cit. Horra, adibidez: Escualdun 
Laborarien Adiskidea, 1848 (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 4671), Almanaca Berria edo 
Egunaria (1879 / 1882) (Koldo mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 4682), edo Escualdun Almanaca 
edo Egunari Berria (1885, 1886) (Koldo mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 4671). 

78 Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 6609. Alearen neurriak, 9x12´5, 30 orld. Ikus 
dokumentuari buruzko irudi gehiago  1. irudi-eranskinean. 
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1. irudia: Eusquerasco pronosticua milla ta zorcireun ta iruro gueiraco Vizcairaco, 
Guipuzcuaraco ta Aravaraco. 

 
 
 

Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabarako aurreikusi zen pronostiko honen helburua 

gisa bereko beste hainbat almanaka eta pronostikoen tankerakoa zen, egunaren 

inguruko oinarrizko informazioa eskaintzea alegia, pronostiko arruntari dagokion 

atalak eskaintzen zituelarik: hileroko egunak eta zegozkien santuak eta ilargiaren 

gorabeherak eta eguraldiaren pronostikoa. Horretaz gain, Bizkaia, Gipuzkoa eta 

Arabako feria nagusiak noiz ospatzen ziren ere adierazten zen. 
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Informazio orokorra eskaintzeko helburu berarekin argitaratu zen Tolosako 

Pedro Gurruchagaren moldiztegian, 1865. urtean, Euscaldun necazarien adisquidea 

eta guiaria persona-clase guztientzat ona dana au da, 1866garren urteraco 

egunaria edo pronosticoa79.  

 

 
2. irudia: Euscaldun necazarien adisquidea eta guiaria persona-clase guztientzat ona dana au da, 1866garren 
urteraco egunaria edo pronosticoa. 
 

Goian aipatu dugunaren antzera, ohiko pronostikoari zegozkion atal arruntek 

osatzen zuten egunari hau, honela izendatuak: “Demboraldi sonatuac”, “Elizaco 

contaquida”, “Festa mudacorrac”, “Cuarta temporac”, “Gurutzeco bulda iduqui 

ezquero”, “Urtearen lau egoitza”, “Arguigueac edo Eclipseac”, “Oarquera edo 

albertenciac” eta, ondoren, hilabete bakoitzaren berri, zegozkien santuen izenekin. 

Noizean behin, eguna zela eta aipamen bereziak egiten ziren, gehienak erlijioaren 
                                                           

79 Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: C- 222 F-20. Neurriak 10´5x14´5, 48 orld. Ikus 
dokumentuari buruzko irudi gehiago 2. irudi-eranskinean. 
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ingurukoak, bete beharreko lege edo obligazioetaz zihardutenak. Azken orrialdean, 

Gipuzkoako hainbat datu ematen zen “Guipuzcoaco provinciaren mugapean 

arquitzen diran eche edo chabolen arrazoya, Madrilco Gobernuac arguitaratutaco 

liburutic aterea” izenburupean. Lehenago aipatu dugun adibidean ez bezala, hilabete 

bakoitzari zegokion informazioa eman ondoren eta azken orrialdea iritsi bitartean, 

gai ezberdinen inguruko testuak eskaintzen ziren egunari honetan. Hauetako batzuk 

herritarrarentzat informazio baliagarria eskaintzen zuten, adibidez, egutegiko data 

inportanteenak noiz egokituko ziren jakiteko zein kalkulu matematiko erabili behar 

zen esplikatuz, “Pazcoa erresurreciocoa urteoro ceiñ egunetan guertatucodan 

jaquiteco argui-bidea” atalean (36-40 orr.); Edota, ongarri ona lortu, gorde eta erabili 

ahal izateko aholkuak emanez, “Necazaritza. Lur-ongarria eguiteco modua” 

izenburua zeraman idatzian (40.orr.). Horiek guztiek irakurlearen formazio teknikoa 

sendotzera jotzen zuten idatziak zirela esan genezake. Baita ere, hilabete bakoitzaren 

bukaeran adierazten ziren “Campo-Lanac”, hots, nekazaritzaren inguruan garaian 

garairako gomendioak eta gogorarazpenak. Hona horietako gomendio batzuen 

adibideak: “Matsac podatzen dira, arbolac iñausi edo mugarratu, baratzuriac 

oraindik erein ditezque, arbola landareac aldatu, lurberriac atera eta ondeatu” 

(11.orr.); “Ereiten dira azac, lechugac, rabanoac edo lucharbiac eta espinacac. Ill 

beran babac eta illar berdeac. Erleai quentzen zaie eztia. Asitzen da matsa eta 

gaztaña biltzen, eta eguiten dira lecuan lecuco beste lan mueta asco” (27.orr.).  
 

Adisquidea-k zekartzan beste idatzi batzuetan, hots, “Gurasoen icasbideraco 

ipuya” (46.orr) eta “Bi berri char” (47.orr.), gehien bat herritarraren heziketa 

moralean eragitea bilatzen zela esan dezakegu, gurasoen eta seme-alaben arteko 

erlazioak zer-nolako oreka eta neurria izan behar zuen adierazten zelarik, baita 

senar-emazteen arteko erlazioaren inguruko ikasbideak eman ere. Halaber, esango 

dugu, euskaldunen berezitasunei ere eskaintzen zitzaien nolabaiteko tartea, 

euskaldunen artean feriak eta azokak antolatzeko ohitura nondik eta nola sortu zen 

esplikatzen zuen “Feriac eta Mercatuac” (34.orr) izeneko idatzia ikusten badugu eta, 
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baita ere, euskaldunek zuten zenbatzeko modu bereziaren inguruko azalpenak 

(adibide etimologikoak barne) ematen zituen “Euscaldunac daucaten contatzeco 

modua da munduan usatu izan diranetatic anciñenetacoa” (43-45 orr) idatzian 

erreparatzen badugu. Funtsean, pronosticua-k egiten zuenaren antzera, denbora eta 

eguraldiaren inguruko oinarrizko informazioa eskaintzea zuen helburu egunariak, 

baina haratago zihoan, oinarrizko helburu horri beste asmo bat gehitu zitzaion 

neurrian: herritarren euskaldun izaera finkatzen eta indartzen laguntzearena. Hala 

adierazi zitzaion irakurleari egutegiaren hitzaurrean. 
 

“Itz aurrena”n esaten zenez, gipuzkoarren artean gaztelerazko pronostikoak 

irakurtzeko joera nahiko finkatuta zegoelarik, euskaraz idatzitakoaz fida zedin eta 

gaztelerazkoak albo batera utzi zitzan konbentzitu nahi zen irakurlea. Bi arrazoi 

ematen ziren aldaketara bultzatzeko: gaztelaniaz idatzitakoek iruzurra egiten omen 

zutelako (eguraldi pronostikoak, etab. eginez), eta zekarten hainbat informazio 

gehigarri euskal nekazarientzat ulertezina eta baliorik gabekoa zelako. Ikus, hitzez 

hitz:  

“”Necazari iracurlea, cerana cerala, datorren urteraco euscarazco Egunaria 
edo pronostico berria saltzen dagoela aditzen dezunean, gogoac ematen dit 
esango dezula: ¿cér, au ere badegu? Eta bereala asice cera, escuetan arturic, 
maishiatzen, cér liburu ote dan salgai dagoana, ea ote dacatzian gaztelaniazco 
pronosticoac ecarri oi dituzten becelaco berri edo noticiac, eta icustean 
pronostico eguiazco batean arquitu bear diran gauzaric bearrenac 
ecarriagatican, ez dacazquiala beste cémbat eta cémbat gaztelaniazcoetan jarri 
oi diranac, usteco dezu, liburucho onec ezerere balio ez duela, ematen zayon 
dirua dala urera botatzea becela, eta beragatic, pronosticoa erosi bear dan 
ezquero, obeago dala, oraindaño becela gaztelaniazcoa erostea, eta gai onetan 
jaquin nai duzun guztia cere itzcuntzan aditzera ematen dizun liburua 
escuetatic utziric, joango cerá…Baña zaude pisca batean, arzazu paciencia, 
esan nazazu, ¿iracorri dituzu asieratic acabaeraraño oraindaño erosi dituzun 
pronosticoac? Izan bedi ala. ¿Eta aditzen zatzu aetan dagoen guztia? Ezetz, 
esango dizut, iñorc ezeztatuco naüen bildurragatic, ceren aetan ematen diran 
noticietatic asco dira, euscal-errietaco necazariaz jaquiteco obligazioric ez 
dutenac. Bestela goacen pruebatara: gaztelaniazco pronosticoetan Vitoriaco 
uriac munduan betetzen duen lecua aditzera emateco ipintzen dute < Latitud 
42. º51, ´30 ´´Norte. Longitud oh, 13,14s al ESTE del observatorio de S. 
Fernando> ¿cembat necazari dira euscal-errietan itz oec cer esan nai duten 
daquitenac? Eta beste oec < Sol en Aries, Tauro, etc. cuarto menguante en 
Géminis, Cancer? Deritzat ez dala izango bat bacarra ere, nun eta á propos ez 
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dan ibilli gauz oec icasten. ¿Cer balioco dizu bada euscarazcoan bérac 
ipintzea, cer esan nai duten ezpadaquizu, eta jaquitea ere batere importa ez 
bazatzu?”. 
 

Beraz, gaztelerazko egutegietan atzemandako akatsetan ez erortzeko, 

euskaraz lehen aldiz Gipuzkoan argitaraturiko egunari honetan ez zen ez informazio 

gehigarri, ulertezin eta ustelik eskainiko, ez eta iruzur eta sasi egiarik ere. Ikus: 

“Pronostico onetan ez dezu icusico, ez urteco iritzi edo juicioa, ceñean 
pronostico-guilleac esaten duten ez urte barruan guertatuco dána, ez pada 
beren iritcia eta burura datorquien gucia; ez eta ere illarguiaren gorapen 
berapenetan izango dan dembora edo eguraldia, cergatic ¿ceiñ da añ eroa ez 
igaztzeco gauza oec somatzea guizonaren ascartasunaz eta jaquinduria 
guztiaz gaindicacoa dala, eta Jaincoac bestec ez daquizquiala? ¿Eta nai 
cenduteque zuec, besteac ala eguiten dutelaco, nic ere burura datorquidana 
jartzea, eta necazari onraduac engañatzea? Ez orrelacoric, ez. Beraz 
gaztelaniazco pronosticoac dacatzian noticia guciac ez ecartzea, ez da bidezco 
arrazoya utzitzeco euscarazco pronosticoa”. 
 

Horren ordez, irakurleak aurkituko zuena zera izango zen: bidezko egutegiari 

zegokion oinarrizko informazio zuhurra eta arazorik gabe, gainera, ulertuko zuena: 

“Beragatic guc uste degu ce, euscarazco pronosticoan arquitu bear liraquean 
gauzac dirala oec: eguneroco santuac gaztelaniazcoan becela, festa 
mudacorrac, cuarta temporac, lau egoitza edo estacioac, arguigue edo 
eclipseac, barau egunac eta vigiliac, indulgenciac irabaztecoac eta 
purgatoriotic anima ateratzen diranac, illarguiaren gorapen berapenac, 
illeroco campo-lanac, mercatu eta feri guztiac edo natuenac, eta azquenean 
icasbideren bat edo beste gure Erligio Santuaren eta Necazaritzaren gañean: 
badirudi onembesterequin cumplitzen dala euscarazco pronosticoac escatzen 
duena; au eta gueyago gaztelaniazcoetan jartzen da, baña esana dagon becela, 
¿cer balio die euscaldun necazariai, aditzen ez bazaye? utsune au guc, 
moduric onenean erremediatu nai guenduque, pronosticoan euscaraz jarriaz, 
necazari auscaldunai (sic) jaquitea conveni zayena, lan au, daquizun becela, 
necazari iracurlea, provincia onetan berria da, eta lan berria, lembicico 
chandan guichitan izan oida ondo eguiña, ala ere, zuengan confianza andia 
daducagu, disimulaturic emen arquituco diran utsegiteac, ontzat emango 
dezutela zuen onagatic artu degun lan au, eta gu ere, Jaungoicoaren 
laguntzarequin, lan berpera, urrengo urteraco obeto eguitera sayatuco guera”. 
 

Honelako lana Gipuzkoan lehen aldiz egunari honek hartu zuen beregain, eta 

horra Euscaldun necazarien adisquidea-ren egitasmoa, ez makala: gipuzkoako 
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nekazariak gaztelerazko egutegiak irakurtzeari uztea eta euskarazkoen irakurketan 

zaletzea. Tamalez, ez dugu ondorengo urteetan egutegi honek jarraipenik izan 

zuenaren berririk izan80. 
 

Ondorengo urteetan, Gipuzkoan euskaraz hutsez81 argitaraturiko egutegiei 

buruz dauzkagun berriak hogei urte geroagokoak dira, hain justu 188782 eta 188883. 

urteetararako Euskal-itz jostaldien Batzarreak argitararatu zuen Egunaria-ren 

ingurukoak84.  

 

 

                                                           
80 Ez da lan erreza komunitate batentzat hizkuntza okupatzaileak bete duen espazio hutsa, 

“espacio vacío” delakoa, berreskuratzea. Txepetxek adierazi legez, hizkuntzen ordezkapen 
prozesurako oso garrantzitsua izango da espazio hutsen betetzea, izan ere berau hizkuntza 
okupatzaileak betetzeak ordezkapen prozesua erreztu egiten baitu eta, espazio hori 
komunitatearentzat beharrezkoa eta garrantzitsua egin ondoren, hasi baitezake hizkuntza 
inbaditzaileak aurrez bertako hizkuntzak beteak dituen espazioetarantzgo hedatze espazial prozesua. 
Gertaera hau argitzeko autoreak erabiltzen duen idazketaren adibidea oso baliagarria zaigu gure 
kasua esplikatzeko: “tal ocurre, por ejemplo, cuando esa comunidad no posee una lengua escrita; en 
estos casos el acceso a la escritura (...) se convierte en el acceso a la lengua ocupante; se consigue 
así crear en un espacio vacío una cadena de afinidad, por ejemplo: instrucción pública-instructores 
extranjeros-lengua oficial en el que la lengua invasora se presenta como elemento indispensable de 
concordancia o gramaticalidad de la cadena. Ni que decir tiene que estos espacios que son los más 
fáciles de ocupar (y que son aquéllos por los que se trata de introducirse cualquier invasión) son 
siempre los más difíciles de reemplazar; exigen en todo caso si lo que se pretende no es la 
destrucción de la función, sino que se cubra mediante la lengua nativa, todo un esfuerzo de 
adaptación y reelaboración de la lengua propia para el que ni la invasión del espacio ni el hábito de 
la inercia de una comunidad para cubrir esa función mediante el dominio lingüístico de la otra 
lengua, la han preparado de antemano”. SANCHEZ CARRION, J.M. (1981): El espacio bilingüe. 
Eusko Ikaskuntza. 144. orr. 

81 Badira beste bi almanaka ere bitarte horretan Gipuzkoan argitaratu zirenak. Euskarak 
nolabaiteko presentzia izan arren, ez ditugu aintzat hartu ikerketa honetan almanaka elebidunak 
direlako. Biak Barojatarren etxean argitaraturiko hiriko literatur almanakak ditugu: Santo Tomasco 
Feriya (1877) eta Almanaque bilingüe (erderaz eta eusqueraz) para el año 1879. 

82 1887garren urterako Egunaria. Donostian, Ignazio Ramon Baroja-ren semeen 
moldizkiran. 1886an. Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 4927 (mikrofitxatua) / Fondo 
Gordeak: C- 30 F-1 / C- 270 F-12 (folleto gisa sailkatua). Neurriak 10´2x16´5, [40] orld. Ikus 
dokumentuari buruzko irudi gehiago 3. irudi-eranskinean. 

83 1888garren urterako Egunaria. Donostian: Ignazio Ramon Baroja-ren moldizkiran 
1887an. Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: C-397 F-63. Neurriak 10´5x16, [40] orld. Ikus 
dokumentuari buruzko irudi gehiago  4. irudi-eranskinean. 

 
84 AITZBITARTE, L.M.: “Egutegia” in Euskal-Erria, 1918, t. LXXIX, 2.seihilabetea, 298-

301. 
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3. irudia: 1888garren urterako Egunaria 

 

Esan genezake egunari hauen lehenengo zatia 1866. urtekoaren oso antzekoa 

zela, bai egunen deskribapenean bai “Kanpo-lanak” zeritzan atalean. Lehenengo 

partea osatzen zuten atalak hauek ziren: “Era Gogoangarriak”, “Mareak”, 

“Illargiaren illuntzea” eta hilabete guztiak bere egunekin, zegozkien erlijiozko 

eginbehar bereziak eta ilargiaren gorabeherak adieraziz. Azken orrialdean 

“Gipuzkoan izaten diran azoka edo merkatuak”, “Abelgorri eta cherri feriak”, eta 

urtean behin feria izaten zuten herrien berri ematen zen. Horiei gehitu behar zaie, 

testuen irakurketa errazteko laguntza gisa ematen zen “Itz laburtuen adieraztea”. 

Horretaz gain, Egunaria-k bigarren zati oso bat zekarren bertsoz, umorez, gertaera 

xelebre motzez, esaera zaharrez, fabulez, etab. osatua. Adibidez, 1887. urterakoan, 

batzuk eta besteak tartekatuz, “¿Zerk?”, “¿Zein da?”, “¡Ku-ku!”, “Ama eta aurra”, 

“¡Kukurruku!”, “Urte berria” izeneko bertsoak agertu ziren, “Sukalde chokoan 
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kontu-kontari”, “Mikela eta Franchisku”, elkarriketa moduko kontakizunekin, 

Fernandoren ateraldia eta “Ziri-Biursa” ateraldi xelebrearekin. Eskaintza osatua 

geratzen zen “Astoa eta Chimuba” eta “Olloak eta arrautzak” fabulekin eta esaera 

zahar sortatxoarekin.  
 

Hurrengo urtean ere, 1888an, hainbat bertso argitaratu zen, hala nola, “¡Bizi 

bedi Euskara!”, “Urte berria”, “¡Zer aparejuba!”, “Jesusen jayotza”,“Ziri-Biursa”, 

“¡Kontentu!”, “¿Eta galtzak?”,“Esne saltzallea”, tarteka marteka esaera batzuekin, 

ateraldi xelebreren batekin (“Botuen billa”) eta fabularen batekin (“Igelak eta 

beleak”) batera. Urte horretako alean argitaratu zen, ere, irakurleari seguruen oso 

baliagarria izan zekiokeen informazioa, “Donostia-tik Probinzi ontako erriyetarako 

eta Bilbaorako ateratzen diran kocheak”, alegia. 

 

Funtsean, egunari buruzko oinarrizko informazio eta eginbeharrak behin eta 

berriro gogorarazi ez ezik, almanaka orok egin ohi duen legez, Egunaria-k umore 

herritarra landu zuen gertaera, pasadizo eta xelebrekerien bitartez. Ahozko literatura, 

poesia eta bertsoen bitartez. Eta, herritarren heziketa morala eta jokabidezkoa 

argitara emaniko esaera eta fabulen bitartez, batik bat. 
 

Oraindaino azaldu ditugun lau egutegiak XIX. mendeko gipuzkoarren artean 

nolabaiteko harrera izan zuten euskarazko egutegiak dira. Nolabaiteko harrera 

diogu, azken batean oso iraupen motza izan zuten proiektuak izan zirelako. Eta, 

zentzu horretan, saiakera edo aurrerago garatuko ziren ereduen aurretiko gisa hartu 

beharko genituzke. Ondorengo mendean, halaber, Gipuzkoan argitara eman zirenen 

artean badira bi kasu egutegien mundua euskaraz eskaintzeko saiakera gisa 

kontsideratzen ditugunak: 1905-garren urteraco Egunariya eta Euskal Esnalea´ren 

esku egundiya. 1910, alegia. Oso izaera eta itxura desberdinekoak direlarik biak, 

amankomunean duten gauzarik bakarrenetakoa urtebetez bakarrik agertu izana da.  
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Lehenengo kasua, 1905-garren urteraco Egunariya-arena85, aurreko 

egutegien ereduaren jarraipena izan zen. 

 

 
4. irudia: 1905-garren urteraco Egunariya 

 

Almanaka bati zegokion oinarrizko informazioa eskaintzeko helburuarekin 

ondorengo atalak eskaintzen zituen lehenengo partean: “Lau Demporac”, 

“Permentaziñuac”, “Letañac”, “Illuntzeac”, eta hilabete eta egun guztiak (Santuen 

izenak, ilargiaren gorabeherak, erlijio arauak, etab. adieraziz.). Hauei gehitzen 

zitzaien irakurketa errazteko laguntza gisa, ohikoa zena, “Berba laburtuen azaera”. 

Eta azkenik, ahozko tradizioaren aztarnak zirelarik, bertso eta kantu batzuk: “Jesus 

aurchuari”, “Anchiñaco canta eder batzuc”, eta “Canta Zarra”. 

 
                                                           

85 1905-garren urteraco Egunariya. Tolosan: Eusebio Lopezen Moldeteguiyan. Koldo 
Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U.4927. Neurriak, 9´5x15. Geroztik enkuaderantuta dago, folleto 



Kaletik etxera: euskarazko egutegiak eta euskarazko irakurketa espazio pribatuan                       319 

 Bigarren kasuak, Euskal Esnalea´ren esku egundiya. 191086, eredu zeharo 

desberdinari erantzuten zion. Esan daiteke, ordurarte saiatu gabeko bideari heldu 

nahi izan ziola Euskal-Esnalea elkarteak egutegia eta, aldi berean, liburua zen Esku 

Egundiya argitaratu zuenean. 

 

 
5. irudia: Euskal Esnalea´ren esku egundiya. 1910 

 

 

 Egutegiaren egitura, orri kopurua (105 orrialdetakoa) eta hauen banaketa 

ikusita, badirudi “egutegia” izaera beste gainontzeko idatzi guztiak irakurlearen 

eskuetan jartzeko aitzakia soila besterik ez zela, Esku Egundiya-ren itzalpean 

literatur “antologia” osoa zabaltzeko plataforma gisako, alegia. Izan ere, espreski 
                                                                                                                                                                                 
modukoa da paper  arruntaz egina. Ikus dokumentuari buruzko irudi gehiago 5. irudi-eranskinean. 

86 Euskal Esnalea´ren esku egundiya, 1910. Irun: Valverde´ren echean. Koldo Mitxelena. 
Fondo Gordeak J.U. 2648. Liburu formatoa du eta “Literatura vasca-Antologías” gaian sailkatuta 
dago. Neurriak 15´5x21´5. [105] orld. Ikus dokumentuari buruzko irudi gehiago 6. irudi-
eranskinean 
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egutegiari zegozkion informazio erabilgarriak -hala nola, hilabeteak beren egun 

guztiekin (goitik-behera zutabe gisa jarriz), egun bakoitzari zegozkion santuak, eta 

ilargiaren gorabeherak-, lehenengo bederatzi orrialdeetan eskaini ziren. Hortik 

aurrera, idazle ezberdinek idatzi eta igorritako lanak ziren agertu zirenak, neurri eta 

izaera askotariko kolaborazioak, alegia (testu motzen ondoan aurkitzen ditugu 

bizpahiru orrialde betetzen dituzten testuak), zenbaitetan marrazkiak eta argazkiak 

tartekatuz (21 argazki zenbatu ahal izan ditugu). Hasierako orrialdean adierazi 

zenez, idazle bakoitzak bere lana bere erara idatzita bidali arren, idazkera bateratuan 

jarri zituzten lan guztiak, berdin azaltzeagatik. Eta, batasun ildo horri jarraituz, bildu 

eta argitara eman zuten, liburu bakarrean, gai anitzen inguruko idatzi mordoska.  
 

Egokia iruditu zaigu, Euzkel-egutegi txikiya-rekin zein Euzkel-Egutegiya-

rekin egin dugunaren antzera, Esku-egundiya-n argitaraturiko testuen azterketa 

egitea eta berauek gai multzo batzuen inguruan biltzea. Honek, gure ustez, 

egundiya-ren eragile ziren Euskal-Esnaleakoek zabaldu nahi izan zuten mezua eta 

edukiaren nondik norakoa argiago ikusteko aukera emango digu.  

 

Horrela, bada, esan dezagun idatzi gehien (18ren bat idatzi bilduko genituzke 

guk) herritarrengan euskararen aldeko jarrerak sustatzera zuzendurikoak zirela. 

Beste modu batean esanda, irakurlearen euskaltzaletasuna indartzera eta tinkotzera, 

finean hezitzera, jotzen zuten hausnarketak, iritziak, eta adierazpenak zirela 

ugarienak. Esparru horretan kokatzen ditugu hainbat jaun euskaltzalek euskaraz hitz 

egin eta idaztearen alde, euskara erabili eta bere alde lan egitearen inguruan eginiko 

adierazpen eta hausnarketak, hala nola: Urkixo-ko Juliok, F. Lopez Alenek (“Gure 

izkuntza. Bizi dedilla beti...¡beti, beti!)”, Echegarai-ko Bonifaziok (“¡Gora 

biotzak!”), Telesforo Arantzadik (“Idia adarretatik uztartzen degu: gizonari itzetik 

eltzen diogu”), Kalasan-tar Lertsundi Abak (“Ametz bat”), Bustintza´tar Ebaistak 

(“¡Ekin!”), Bera´tar Erroman Mirena Abak (“Bera´ko Altzate Kalian”), Azkoitia´tar 

Ignazio aitak (“Beti euskeraz”) eta Juan Ignazio Urangak (“Luchicho”) eta 
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Errazti´tar J. (“Lai daigun”) egindakoak. Baita ere, euskara-erdara hitz egitearen 

auzia plazaratzen zuen “Iziarcho edo Ama-Zerutarra´ren eskerra” ipuina, Bustintza 

eta Azkue-ren ikasleei aldizkarikoek luzatutako txaloak eta zorionak (“Bilboko 

euskal-ikasleak”), bertako ikasleek beraiek (andrazkoek) euskararen alde idatzi 

zituzten gogoetak eta, halaber, Euskal-Esnalea elkartearen alde -urte sasoi horretan 

bizi zuen krisi egoera zela eta-, eta berak buruturiko lan eta proiektuen alde ere 

azaldu ziren testu hauek: Euskal Esnalearen egutegiaren propaganda egiten zuen 

pasadizua (82.orr), Tolosako Amunarriz apaizaren idatzia (“On egiñaz igaro zan”) -

egindako lana goraipatzeaz gain Esnalea elkartearen berragerpena aldarrikatzen 

zuena-, eta Rafael Pikabearen oihua (“Euskal-Esnaleko Jaun Prestubei”), 

Esnaleakoei aurrera egin zezaten animatuz. Eta, azkenik, Lopez Mendizabal´tar 

Isakaren “Nere iritzia. Egiya, latz ta garratz” idatzia, bertan euzkotarrak euskeraren 

alde esnatzearen beharraz eta agintari eta goi mailako herritar euskaltzaleak ezarri 

beharraz ohartarazten zelarik “....Euzkotar bakoitzetik euskaltzale on bategitea biar 

aundiya daukagu, bañan ezta chikiyagua goyalde erdaltzale ori kendu ta beste 

euskaltzale bat ipintzeko dagoen biarra” (98.orr), garaiko euzko alderdi jeltzaleko 

hainbat abertzalek eta euskaltzalek pentsatu legez. 

 

Lopez Mendizabalek adierazitako ildo bertsutik argitaratu ziren beste testu 

batzuk, batez ere mezu ideologiko-politikoa zabaltzea helburu zutenak. Idatzi horiek 

herritarren euzkotartasuna indartzearen esparruan bilduko genituzke, hain zuzen. 

Ondorengo hauek zehazki: Euskaldunekiko maitasuna adierazten zuen Gaskue´tar 

Pranchisku-ren “Maitatzen ditut” idatzia, euskal baserritarren aldeko deia luzatzen 

zuen Juan Olazabal´en “Euskal-Erria eta nekazaria” testua,Gipuzkoarra aldizkariko 

zuzendariak -euskararen salbamenerako abertzaletasuna pizteak zuen garrantzia 

azpimarratuz-, sinaturiko “Illezkorra” lana, euskararekin batera askatasuna, Aberria 

eta Jaungoikoa aldarrikatzen zuen Olazabal´tar Josebaren “Atoz...”. Eta horiek 

batera, euskaldunak bildu, tradizioak mantendu eta euskal ohiturak eta abenda 

zaintzearen alde egitearen garrantzia azpimarratzen zuten deiak eta idatziak, hala 

nola, Zabala´tar Kasildoren “Krisallua”, Kandido Olaskoagaren “Nai nukeana”, 

Arantzadi-Echeberria´tar Ingartziren “Maite degu”, Eizagirre´tar Joseren “Ikasle 
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Azkarra”, Gandasegi-ko Remijioren “Neure erritar euskaldunentzat”, Iraizoz-tar 

Basilioren “Atzo ta gaur” eta Mujika-ko Serapioren “Nola maite ninduten eta nola 

maite nauten”. Azken honen esaldi batekin laburbilduko genuke egile anitz eta 

izaera desberdineko idatzi horietan guztietan, modu batean edo bestean, zabaldu zen 

pentsamendua eta nahia “Mundu mundu dan bitartean Euskalduna izango da 

Jaungoikoarentzat eta Euskal-erriarentzat” (91.orr.). 

 

Batetik, beraz, irakurlearen euskaltzaletasuna zein euzkotartasuna sendotzera 

jotzen zuten idatzi ideologikoak argitaratu ziren. Halaber, argitaratu ziren, neurri 

txikiagoan bazen ere, herritarraren heziketa moralean eragitera zuzenduriko mezuak: 

gogoeta eta pentsamenduen bitartez (A. Laffiteren “Berezitako loreak”, 

Muñagorri´ko Silvestreren “Gogapenak”), bertsoen bitartez (B. Garita-onaindiaren 

“Daniel goiangeruari”, Iriondo´tar Toribioren “Agur Erregiña”), edota testu 

madurlagoen bitartez (Ziaurriz-tar Doroteoren “Ordikeriya” eta Azkue Abadearen 

“Lamindano”). 

 

Bestetik, testu “serio” hauen artean umoreak ere izan zuen tartea hainbat 

gertaera eta ateraldi xelebreren eskutik. Batzuek egilearen izena eta izenburua 

zeramaten, hots, Bizente Monzonen “Iru ipuicho”, Ignacio K. Núñez-Arizmendiren 

“Kontuak”, Amonarriz´tar Andresen “Erronkalariya” eta P.M. Urruzunotarraren 

“Uskeriak”. Gainontzeko guztiak Euskal-Esnalea-ren ipuin batzaldira Victoriano 

Iraola jaunak bidali eta sarituak izan zituenetik bereziak izan ziren ateraldi laburrak 

ziren, guztira hamaika. 

 

Horietaz gain, tartean agertu ziren, kultur arlo desberdinak ukitzen zituzten 

gai anitzen inguruko beste idatzi batzuk. Hitz lauz argitaratu zen testuren bat edo 

beste egutegi arruntari zegokion ohiko gairen baten inguruan, adibidez, ortziari 

buruzko datu batzuk Eleizalde´tar koldobika jaunak bere “Ortze-Gayak” idatzian 

ematen zituenak, eta egileak berak zioenez gazteleraz irakurri ohi zirenak baina 

euskaraz entzuten ez zirenak. Kultura orokorreko gaien esparruan aipatu beharreko 
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beste adibideak euskal kulturako elementu zehatzei erreferentzia egiten zieten 

adibideak ditugu, hala nola: Martin Landerrecheren “Erregina Blanka Kastillakoaren 

bi egitate eder” kontakizun motza, Echegarai-ko Karmeloren “Aita Larramendi”ren 

inguruko azalpen historikoa, Orkaiztegi-ko Patrizio Antoniok “Larreta jauna”ren 

ohorez egindako idatzia, eta Irastorza-ko Jabieren “Nere Donostia ta nere Gipuzkoa” 

gogoeta. Aipatu testuak irakurlearen formazio kultural orokorra eta partikularra 

(euskal kulturari zegokiona esan nahi dugu) aberastera zetozen. 
 

Era berean, irakurlearen kultur formazioa aberastearen helburuarekin 

egindakotzat dauzkagu egutegi berean argitaratu ziren literatur izaerako idatziak. 

Hitz lauz idatzirikoei dagokienez, pare bat testu literario - Jose B. Landaren “Itsasua 

ta Biotza” eta Azkue`tar Dunisiren “Damu det”-, kenduta, nabarmenenak ipuiak izan 

ziren, horietako batzuk Esnaleak antolaturiko Batzaldian saria jaso zutenak zirelarik, 

zehazki: Gregorio Mujikaren “Loriak eta ogia”, Echeita`tar Jose Manuelen “Mari-

Jesus ta Iru Artzañak”, Petra Belaustegiren “¡Ametsa!”, María O. Artiñanoren 

“¡Eziñ Aztu…!”, Domingo Agirreren “Lulu eta Mañu”, Arturo Kanpionen “Malaŝka 

ta Akuliña”, eta Altube-tar Seberen “Chano-gorrichu”. 

 

Hitz neurtuetan idatzitako literaturak ere izan zuen bere tokia garaiko idazle 

ezagunek jarritako bertsoetan: “Udaberriya” (Ramon Inzagarai), “¡Oroitu zaitez!” 

(Errenderi`tar Erraimunda A. D.P.S.), “Antonichu” (Ebaristo Churruka-koa), “¡Zer 

ederra!” (Pepe Artola), “Egunez edo gabaz” (Paulo Zamarripa ta Uranga), 

“Mariacho-ri” (Ramon Gelbenzu), “Chapela nai” (Arrese-tar Emeterio), “Uda-

berriya” (Jose Gamboa), “Bagaramazki” (Orkaiztegi-ko Patrizio Antonio). Baita, 

euskal musikak ere, zenbait partituren argitalpenaren bidez, Mokoroaren “Zorgiñ 

dantza” eta Mujika´tar Tomasen “Euskal-Errian”, alegia. 
 
 Edukiaren inguruan ikusi duguna laburbilduz, esan dezagun Esku egundiya-k 

egutegi arruntari zegokion informazio esparrua betetzen zuela, batetik, lehenengo 

zatian eskaintzen zuen oinarrizko datuen bitartez. Bestetik, kultura eta literatura 

esparrua betetzen zuen, literatur lanak (nahiz eta goi mailakotzat hartuak ez izan) 
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argitaratzeko bidea eskaintzen zuen heinean. Eta, azkenik, formazio esparrua 

betetzen zuen, zuzenean irakurlearengan pentsakera bat, jarrera bat eta jokabide 

jakin bat bultzatzera jotzen zuten mezuak zabaltzen zituelako, dela euskara eta 

euskal gauzen aldeko deia zabalduz, dela Euskal Herriaren aldeko mezu 

ideologikoak eta politikoak zabalduz, dela zintzotasunaren bidea erakusten zuten 

jokabideak gomendatuz. 

 

Bestalde, garaiko aldizkarietan egin ohi zen legez, egundi honek ere eskaini 

zion tarterik publizitate eta propagandari (kolorez eta itxuraz ongi bereiz zitezkeen 

azken lau  orrialdeak). Horrela, eman zen Revista Internacional de los Estudios 

Vascos delakoari buruzko informazio baliagarria, egin zen Antonio Elosegiren 

txapelen propaganda, baita ere Bilbon eta Valladolid-en Gasteizko Hº Yermo y 

Compª delakoak saltzen zituen nekazaritzarako eta olatarako tresnena, Juan 

Mokoroaren “Landare guziyen azi-denda”ren publizitatea, “Frantzisko 

Sagarzazu´ren Nabarritegia”ri buruzko informazioa eta Irungo Valverde inprima-

etxe eta liburudendak saltzen zituen “Euskaldunentzako liburuen” propaganda. 

Anuntzio guztiak euskara hutsean eginak ziren, honela Euskal-Esnalea elkarteak 

berak iraunkorki bultzatu izan zuen esparrua lantzen zelarik eta, zentzu horretan, 

euskaraz idatzitako publizitatea egitearen saiakeran adibide interesgarrietako bat da 

1910. urteko egundi honetakoa. 

 

Oro har, gure ustez, egundi berezi honen argitaratzeak arrazoi nagusi bati 

erantzun zion batez ere. Kontuan hartu behar dugu 1910. urtean Euskal-Esnalea 

elkartea krisi garaian zegoela. Alde batetik, argitalpen lanari zegokionez, 1908. 

urteaz geroztik argitaratzen ari zen aldizkaria 1910. urterako eten behar izan zuten -

eta ez zen berriro martxan jarri 1911. urte arte-. Bestetik, 1909. urterako argitaratu 

zuten hormarako egutegiaren ardura Lopezen inprima-etxeak hartu zuen erabat bere 

gain 1910.urtetik aurrera. Testuinguru honetan, bada, pentsa genezake Esku 

egundiyaren argitalpenarekin idatzizko adierazpen mailan 1910. urtean elkarteak 

zuen hutsunea bete nahi izan zela batez ere, erdibideko testu mota hau argitaratuz. 



Kaletik etxera: euskarazko egutegiak eta euskarazko irakurketa espazio pribatuan                       325 

Izaera hibridoa duen liburua dugu hau: alde batetik egutegi arruntari dagokion 

oinarrizko informazioa aurkitzen dugu, neurri batean, hormarako “egundiyaren” 

gaiak ere jorratzen direlarik. Eta, beste alde batetik, Euskal-Esnalea aldizkariari 

zegozkion idatzien izaera, itxura eta neurriekin lotura handiagoa zuten testuez 

osaturik ikusten dugu. Horregatik, berriro diogu, Esku-egundiya argitaratu izanak, 

batik bat, elkartearen inguruko arrazoi koiunturalei erantzun ziola pentsatzen dugu. 

Aldizkaririk gabe eta egutegiaren ardurarik gabe egokitu ziren urtean, elkartearen 

presentzia publiko idatziak etenik izan ez zezan erabaki izango zuten, gure iritziz, 

1910. urterako Euskal Esnalea´ren esku egundiya argitara ematea. 

 

Zentzu horretan, ez dugu uste Esku egundiya-ren hedapen esparrua erabat bat 

zetorkeenik egutegi arruntenarekin, hots, Euzkel-egutegiya-renarekin edota Euzkel-

egutegi txikiya-renarekin. Egutegi baino liburu itxura handiagoa duela kontsideratuz, 

eta bertako idatzien izaera (batez ere luzera) ikusita, honen irakurleria herritar eta 

baserritar xumearengandik baino Euskal-Esnalea aldizkaria jaso eta irakurtzen zuen 

bazkidearengandik -euskara eta euskal gauzen inguruko kontzientzia maila nahikoa 

zuenarengandik-, eta Euskal-Esnalea elkarteak egindako lanarekiko sentsibilitatea 

zuen euskaltzalearengandik hurbilago egongo zela pentsatzen dugu.  

 

Orain arte azaldu ditugun egutegi ereduak euskarazko egutegiaren saiakerak, 

aurretiko legez aurkeztu ditugu, izan zuten iraupen motzagatik, aldizkakotasun 

eskasagatik, batik bat. Ondoren azalduko ditugunak, aldiz, denboran iraupen 

erlatiboki luzea -eta, ondorioz, irakurleria hedatu eta finkatua-, izan zuten egutegiak 

dira eta, zentzu horretan, euskarazko egutegiaren ereduak finkatu zituztela esan 

behar dugu. Ereduak, diogu, bi izan bait ziren, aztergai dugun epealdian Gipuzkoan 

–gipuzkoarrei begira batik bat-, argitaratu ziren eta luzaroan iraun zuten euskarazko 

egutegiak: hormarako egutegia bata, Euzkel-Egutegiya izenekoa, eta sakelerako 

egutegia bestea, Euzkel-Egutegi txikiya izena hartu zuena. Jarraian bi egutegi eredu 

horien azterketan murgilduko gara. 
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4.- Egutegien eragileak eta argitaratzaileak. 

 

Tradizioz egutegien eragileak, partikular batzuk salbu, inprima-etxeak 

beraiek izan dira. Halaber, lan horiek maiz erlazionatuta zeuden aldizkariren batekin 

edo komunikabideren batek bultzatutako argitalpen bilduma batekin87. Euskaraz 

idatzitako egutegien kasuan, gainera, kultur taldeek protagonismo zuzena eduki 

zuten. Hor dugu, adibidez, XIX. mendean Euskal-itz jostaldien Batzarrea-k 

Egunaria-rekin egin zuen saiakera. XX. mendean jada, Euzkel-Egutegiya-z hitz 

egiterakoan derrigorrez bi dira aipatu behar ditugun eragileak: Euskal-Esnalea 

elkartea batetik, eta, bestetik, Lopezen inprima-etxea eta bertako semea zen Isaac 

Lopez Mendizabal jauna. 

 

 Euzkel-Egutegiya izen generikoarekin adierazten dugun egutegia Euskal-

Esnalea´ren Egundiya izenez argitaratu zen hastapenean. Lehenengo urtean, 1909an 

alegia, Euskal-Esnalea elkartea arduratu zen egutegia bildu eta prestatzeaz. 

Ondorengo urteetan, berriz, Lopezen inprima-etxea arduratu zen egutegiaren 

argitalpenaz, urtez urte etenik egin gabe88. Bestalde, egutegiaren argitalpena ez zen 

bi eragile hauengan ekintza isolatua. Aitzitik, Euskal-Esnalea elkarteak zein 

Lopezen inprima-etxeak euskara eta euskal kulturaren alde egin zuten ekintza 

ugarien eta ireki zituzten kultur bide berrien testuinguruan ulertu behar dugu 

euskarazko egutegiaren sorrera eta, ondorioz, gizartean izan zuen errotzea. Zentzu 

horretan, esan dezakegu egutegi eta elkartearen arteko lotura beti mantendu izan 

zela, gorabehera batzuekin izan arren. Lehenengo urtekoa, noski, zuzena. Baina, 

baita ondorengo urteetakoa ere, zeharka bazen ere. Batetik, Lopez Mendizabal 

Euskal-Esnalea elkarteko kide esanguratsua zen eta, maila horretan, bat zetozen 

euskara eta euskal kulturaren inguruko ikuspegian, egutegian islatua geratuko zena. 

                                                           
87 FERNANDEZ, P. (2003), op. cit., 672-679. 
88 Euskal-Esnalea, 1929, XIX. t., 303.zb., 56.orr. 
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Bestetik, Euskal-Esnalea aldizkariak maiz mailegatu zizkiolako egutegiari bere 

orrietan argitaraturiko idatziak.89 
 

4.1. Euskal-Esnalea kultur elkartea. 
 

El pueblo vasco egunkarian euskararengatik kezkaturik zegoen herritar orori 

egin zitzaion bilerarako deiari erantzunez, 1906ko abenduaren 21ean Gipuzkoako 

Diputazioan egin zen bilkuran eman zitzaion elkartearen sorrerari hasiera. 

Ondorengo bilera batean, 1907ko apirilaren 1ean 500 euskaltzale baino gehiagok 

Zumarragan egin zutenekoan, elkartearen estatutuak onartu ziren eta, hasieran 

Euskeraren Pizkundea izenez izendatzekoa bazuten ere, Euskal-Esnalea izena jartzea 

erabaki zuten. Elkarte ireki gisa agertu zen, ez hizkuntza mailako ez eta politika 

mailako istiluetan sartzeko inolako asmorik ez zuen talde ireki gisa, euskal herrialde 

guztiei begira eta herritar guztientzat -euskaldunentzat zein erdaldunentzat- egina 

zena. Horrela, bada, joera politiko desberdinetako partaideek bazuten tokia bai 

zuzendaritzan (nazionalistek, karlistek, integristek, liberalek, etab.) bai bazkideen 

artean. 

“Por acuerdo de la Sociedad “Euskal-Esnalea”constituida por personas de 
diferentes parcialidades políticas, pero cuyo fin único y exclusivo es fomentar 
entre los vascos el amor al Eskuara, procurando se conserve y difunda el uso 
de nuestra lengua, y se depure hasta donde sea posible de las formas 
incorrectas y de los vocablos extraños, que actualmente los infeccionan...” 90. 
 
Beraz, euskararen inguruan ahalik eta jende gehien biltzea zuen helburu. 

Elkarteak aukeratu zuen lema bakarra “¡Gora euskera maitagarriya!” izan zen, eta 
euskara gorde, zaindu eta zabaltzea zen elkartearen asmo bakarra. Egundiya-ren 
orrialdeetan ere herritarrari argi azaldu zitzaion elkartearen helburua zertan zetzan, 
ikus: 

“Euskera iya il zan. Euskaldun askok, biar ez dan gauza bati bezela 
begiratzen zioten Euskerari; Erri aunditan euskerarik etzan itz egiten eta erri 
chikitan asko galtzen ari zan. 

                                                           
89 Aldizkarian eta egutegian topatu ditugun testu eta idatzi berdinetaz gain ikus Euskal-

Esnalea 1915, V.t., 110.zb., 172.orr., 1915. urtean Zuzendaritza Batzordeak egindako bilera baten 
berri ematen delarik, non adierazten zen nola Lopez Mendizabalek eskatu zion elkarteari aldizkarian 
agertzen ziren lan motzak bere egunkarian erreproduzitzeko baimena. Elkarteak ontzat eman zuen 
eskaera, hain zuzen. 

90 Euskal-Esnalea, 1908, Urriyaren 15, 10.zb., 133.orr. 
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Galera ura ezin begiz ikusi zuten euskalzale batzuk bildu ziran eta beren 
artian euskera gorde eta zabaltzeko alkartasun bat egin zuben alkartasun ori 
Euskal-Esnalea deitzen zayona da. 
Badakizu bada Euskal-Esnalea´k zer nai duan, Euskera gorde eta aldan 
guztiya zabaldu. 
Zure buruba euskaldun ontzat jotzen badezu Euskal-Esnalea´ko alkartasun 
oni zure indar guztiyaz lagundu biar diyozu”91. 
 

Elkarteak euskara maitatzen zutenak bildu eta elkartuaraztea bilatzen zuen 

eta, horrekin batera, gizartean ekintza eragileak bideratzen saiatuko zen. Estatutuak 

erabakitzearekin batera zuzendaritza batzordea onartu zen, izaera irekiari jarraitzen 

zitzaiolarik, bertan garaiko euskaltzalerik esanguratsuenetakoak bilduz. Hau izan 

zen lehenengo zuzendaritza batzordea: Arturo Campion (Lehendakaria), Patricio A. 

Orcaiztegui (Lehenengo lehendakariordea), Julio de Urquijo (2. lehendakariordea), 

Juan B de Larreta (Idazkaria), Jose Eizagirre (Diruzaina), Alfonso Mª de Zabala, 

Casildo de Zabala, Isaac Lopez Mendizabal, Luis de Eleizalde, Toribio Alzaga, 

Carmelo de Echegaray, Alfredo de Laffite (Bokalak)92.  
 

Euskal-Esnalearen sorreran esanahi handia izan zuten pertsonai batzuk 

Batzarrearen sorreran eta bilakaeran zeresana ere izan zutenak izan ziren: Luis de 

Eleizalde, Alfredo de Laffite, Arturo Campion, Carmelo Echegaray eta Toribio 

Alzaga, besteak beste. Esan daiteke, gizon hauek zubi lana egin zutela talde baten 

eta bestearen artean, sorrera momentuan bereziki. Izen hauei erantsi behar zaie 

Gregorio Mujikarena eta Jose Eizagirrerena, Euskal-Esnalea elkarteko zuzendaritza 

batzordean ia airaunkorki izan zirenak. 
 

Zuzendaritzaz gain, oinarrian, elkartea osatzen zuten bazkideak zeuden. 

Numerokoak batzuk, 5 pezetako 93 kuota ordaindu behar zutenak. Beste batzuk 

                                                           
91 Euskal-Esnalea´ren egundiya 1909, Jorraillak 5 “Euskal-Esnalea”. Baita ere, Jorraillak 

27ko idatzitxoa. Ikus, halaber, Euzkel-egutegiya 1910, Iraillak 12 “Idazkija. (Euskal-
Esnalea:11´ean)”. Euskal-Esnalea elkartea eta aldizkariari buruzko informazioa agertu zen Euzkel-
Egutegiya-n, batez ere lehenengo bi urteetan eta azkeneko bizpahiruetan. 

92 Euskal-Esnalea, 1908, 1go urtia, Ilbeltzak 15, 1.zb. 
93 Hasierako kuota 2 pezetatakoa bazen ere, berehala igo zuten 5era, lehenik borondatezko 
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bazkide babesle gisa agertzen zirenak, 25 pezetatik gora nahi adina eman 

zezaketenak. Bazkide egin nahi zuenak Lopezen etxera edo salmenta gune 

ohikoetara jo zezakeen izena eman eta zegokion kuota ordaintzeko. 

 

Lehenengo urteko memoriak zionaren arabera, 40 izan ziren bazkide 

babesleak, besteak beste, honoko hauek: Gipuzkoako Diputazioa, Andoaingo udala, 

Vicente Monzon (Bergara), Casildo de Zabala (Donostia), Marqués de Zabaltegui 

(Donostia), Severo Altube (Gernika), José Manuel de Zavala (Tolosa), Luis de 

Zavala (Tolosa), Carlos de Mendía (Donostia), Enrique de Lasa (Zumarraga), 

Martín Michelena (Irun), Anastasio Perez (Irun), Bergarako Batzokiya, 

Zumarragako udala, Rafael Segués (Donostia), Luis Calisalvo (Andoain), Benito 

Aranburu (Andoain), Ricardo de Urrutia (Cuba), Damián de Urbina (Valldolid), 

Centro vasco (Donostia), Joaquin Elosegui (Tolosa), Policarpo Elosegui (Tolosa), 

Juan Elosegui (Tolosa), Jose Joaquin Egaña (Bergara), Santos Zabala (Donostia), 

Nemesio Olariaga (Argentina), Jose Uriarte (Madrid), Zacarias Astiz (Huici), Arturo 

Campion (Iruña), Luis Eleizalde (Gasteiz), Urbano Ariztia (Maya). Numeroko 

bazkideak, berriz, 832 ziren, urte bereko memorian agertu zenez94.  

 

Kuota zela eta, bestalde, berau kobratzeko zailtasuna iraunkorki eduki zuen 

elkarteak, sortu zenetik bertatik. Horregatik, jendeak ordaintzeko ei zituen 

zailtasunei aurre egiteko, bazkide kopururik handiena zuten herrietan delegatuak 

izendatzea erabaki zen, eta zein herritakoek norengana jo zezaketen zehaztu zen95. 

                                                                                                                                                                                 
bezala baina gero derrigorrezkoa izan zena. 

94 Euskal-Esnalea, 1909, Dagonillak 15, 20.zb., 181. orr. 
95 E. Lopezen inprentara (Tolosan) jo zezaketen Alkiza, Aldaba, Alegria, Amezketa, 

Anoeta, Asteasu, Berastegi, Berrobi, Hernialde, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orexa, Errezil, Tolosa 
eta Bidaniako bazkideak. Hijos de Baroja liburudendara (Donostia) edo Francisco Jorneten 
liburudendara (Donostian): Altza, Astigarraga, Hernani, Lezo, Pasaia, Errenteria, Donostia, Urnieta, 
Usurbil eta Oiartzungoak. Juan de Larretarengana (Sorabilla) Andoain eta Sorabillakoak. Juan 
Carlos Guerrarengana (Arrasate) Aretxabaleta, Eskoriatza eta Arrasateko bazkideak. Jose Miguel 
Zatarain, farmazilariarengana (Ordizia) Ataun, Beasain, Zegama, Zerain, Idiazabal, Lazkao, 
Mutiloa, Segura, Ordizia, eta Zaldibiako bazkideak. Jose V de. Landa, parrokoarengana (Deba) 
Itziar, Mendaro, Motriko, eta Debakoak. Eugenio Lasa, farmazilariarengana (Orio) Aia eta Orioko 
bazkideak; Joaquin Zuloaga, presbiteroarengana (Azpeitia) Azkoitia, Azpeitia eta Zestoakoak. Juan 
F. Lopez, liburusaltzailearengana (Bergara) Eibar, Elgoibar, Plentzia, eta Bergarakoak. Amancio de 
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Horrela, jakin badakigu bazkide kopururik handienak non biltzen ziren, adibidez: 

Tolosan, Donostian, Sorabillan, Arrasaten, Ordizian, Deban, Orion, Azpeitian, 

Bergaran, Elgetan, Hondarrabian, Irunen, Zumarragan, Zumaian, Oñatin, 

Billabonan, Urretxun eta Zarautzen. Kuota ordaindu zutenen inizialen eta 

herriengatik, bestalde, badakigu egon bazeudela bazkideak, besteak beste, Alkizan, 

Alegin, Amezketan, Azkoitian, Berastegin, Berrobin, Zerainen, Gabirin, Hernanin, 

Iruran, Lazkaon, Mutilon, Lizartzan, Ormaiztegin, Errenterian, eta Seguran. Euskal-

Esnalea elkarteak Euskal Herriko herrialde guztietan, batik bat hegoaldekoetan, izan 

zuen oihartzuna. Gizarte sostengurik handiena Gipuzkoan izan zuen, halere, bai 

bazkide kopuruari zegokionez bai elkartearen ekintzek izan zuten harrera eta 

erantzunari zegokionez. Gipuzkoako herri handietara zein txikienetara iritsi zen 

Euskal-Esnalea, herrialde osoan zehar barreiatuz bere oihartzuna. 

 

Kuota ordaintzeagatik elkarteko bazkideek beraien organo propio gisa sortu 

zuten aldizkaria jaso ahal izango zuten. Xedea bazkideekin zuzenean komunikatu 

ahal izatea baitzuen, inolako egunkari politikioen bitartekaritzara jo behar izan gabe, 

Euskal-Esnalea aldizkaria sortzea erabaki zuen elkarteak. Aldizkaria bazkideei 

begira sortu zuten (hilabetekaria lehenik eta hamabostekaria ondoren) eta sozioen 

artean bakarrik banatzeko argitaratu zen. Euskal-Esnalea aldizkaria, lehenik eta 

behin, euskaldunak esnatzera zetorren, “...euskaldun guztiyak esnatu arte ez gera 

ezkutatuko...”. Euskararen edertasuna eta antzinatasunari kantatu besterik egiten ez 

zuen ikuspegi erromantikoa alboratu, eta galtzeko zorian zegoen euskara berpiztu, 

zaindu eta zabaltzera joko zuen jarrera bultzatzea zuen helburu. Euskara zaindu eta 

                                                                                                                                                                                 
Urriolabeitia, farmazilariarengana Elgetakoak. Serapio Mujikarengana Hondarrabikoak. Luis 
Lagorengana Irungo bazkideak. Laureano Buscarengana (Zumarraga) Gabiria, Legazpia, 
Ormaiztegi eta Zumarragakoak. Domingo Agirre, presbiteroarengana (Zumaia) Getaria, Zumaia eta 
Arronakoak. Basilio Galarza, medikoarengana Oñatikoak. Jose Antonio Arteaga, 
presbiteroarengana (Billabona) Billabona-Amasa eta Zizurkilgoak. Juan Jose Belausteguirengana 
Urretxukoak, eta Vicente Arsuaga, presbiteroarengana Zarauzko bazkideak. Bigarren garaian, 
ordea, kobratzeko garaian zeuden zailtasunak jarraitzen zutela ikusirik, kobrantza Banketxeko letren 
bidez zentralizatzea erabaki zuten. Ikus “Memoria leida en la Junta General ordinaria celebrada por 
la sociedad Euskal-Esnalea el día 21 de Diciembre de 1911” in Euskal-Esnalea, 1911, I.t. 24.zb. 
Elkarteko bazkidearen kobrantzarako banku-agiriaren adibidea, euskara hutsean, ikus daiteke in 
Gipuzkoako Artxibategi Orokorra SM/ISM-47. 
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zabaltzeko asmoarekin euskaraz zein gazteleraz idatziriko lanak onartu zituzten, 

hasierako planteamenduetan bederen, bazkideen artean euskara zekitenak eta ez 

zekitenak zeudela kontuan hartuz. 
 

Lehenengo zenbakian argi eta garbi azaldu zuten zeintzuk izango ziren 

jorratuko ziren gaiak eta atalak96. Hona hemen, hitzez hitz, aldizkariarentzat 

aurreikusten zuten egitura: 

“Lenengo zatiya: Izkuntzaz.- Emen mintzatuko gera Euskerazko itz, eta batez 
ere itzen joskeraz. Joskeraz behintzat, eta ¿bai al dakizute zergatik? –Euskal-
joskeraz euskaldunik geyenak (agiyan guztiyok) osoro aztuta bizi 
geralako.(...) 
Bigarren zatiya: Anima-janaria. Emen dotriña, otoitzak, Jainkoaren aginduak, 
eliz-gauzak, liburu santuetan ikasi gentzakeana, ta era ontako beste gayak 
ikutuko ditugu. 
 Irugarren zatiya: Antziñako gauzak.- Batik-bat euskerari ta Euzkadiri 
zerbaitez dagozkienak. 
 Laugarren zatiya: Euskeragatik.- Zati ontan esango degu Euskeraren alde 
zeñek, zer, non lan egin duen, eta egiten ari dan. 
Bosgarren zatiya: Irakurgai zarrak, irakurgai berriyak.- Len euskeraz ezarri 
ziran, eta gaur ezarriyaz datozen liburuen berri emateko izango da zati au. 
Seigarren zatiya: Egizko gezurrak.- Ipuiyak, ipui-antzeko gauzak, oso ezpada, 
zerbaiten egizko diranak; eta nolanayean ere edozeiñ bide ona erakusten 
diyoten esakayak, ezarriko ditugu emen. 
Zazpigarren zatia: Nasketa.- Guk ere andik eta emendik datozkigun 
gauzachoak bildu, ayetatik batzuek aukeratu, eta esan bear dizkitzuegu. 
Zortzigarren zatiya: Alper-lanak.- Beste egitekorik gabe lasai-lasai bizi 
diranentzat, edo ta eguinkizun geyegiz nekatuta, buruba zerbait arindu nai 
dutenentzat, aukeratuko ditugu asmakai ta jolasketa batzuek, zati ontan 
ipintzeko”. 

 

Aurrerago ikusi ahal izango dugunez, Euskal-Esnalea aldizkariarentzat ezarri 

ziren atalak, gutxi edo gehiago, islatuak ageriko zaizkigu elkarteak argitaratu zuen 

Egundiya-n, eta ondoren Euzkel-Egutegiya bezala izendatu zen egutegian, egutegiari 

zegokion formatoari egokituta noski eta, hori bai, aldizkarian ez bezala, euskara 

hutsean eginak. Oro har, euskal mugimenduaren organoa izan zen Euskal-Esnalea 

1908-1931 urte bitartean. Bertan argitaratu ziren euskal festetan saritutako hitz 

neurtuak, baita elkarteak berak antolatutako lehiaketetan saritutako lanak ere. 

                                                           
96 Euskal-Esnalea, 1908, 1go urtia, lbeltzak 15, 1.zb., 2.orr. 
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Euskaraz idatzitako artikulu mordoa argitaratu zen bere orrietan. Bertako 

kolaboratzaile izan ziren garaiko idazle ospetsu asko, Nikolas Ormaetxea “Orixe”, 

Emeterio Arrese edo Xabier Lizardi, batzuk aipatzearren. 

 

Dena den, bazkide gehienek sakrifizio ekonomiko berririk egin nahi ez eta, 

elkartea egoera ekonomiko nahiko larrian geratu zen bere lehenengo urteetan, eta 

aldizkariaren argitalpena bertan behera uztea erabaki zuen 1909ko Uztailaren 30ean 

eginiko batzarrean. Ondorioz, ia bi urtez egon zen isilik aldizkaria, ez ordea elkartea. 

Etenaldian 1910. urterako Euskal-Esnalea´ren Esku-Egundiya argitaratu zuen. Eta 

bertan elkarteak 1908. urtean antolaturiko ipuin batzaldian saritutako lanak 

argitaratu zituen. Izan ere, ipuin lehiaketa egitea erabaki zuen elkarteak, umeak 

euskaraz irakur zezaten bultzatzeko saritutako lanak argitaratzeko asmoarekin. “...de 

desear es que entre ellos haya algunos que sirvan de aliciente para hacer leer euskera 

á los niños de hoy, hombres de manaña”. Beraien oinarrizko funtzioa eragintza 

horretan ikusten baitzuten“(...) El día que consigamos hacer leer a los niños en 

euskera por propio impulso, la sociedad Euskal-Esnalea no tendrá razón de ser”97. 

Elkartearen eginbehar nagusia irakurketaren sustapenean zentratzen zen, bai 

helduengan baita etorkizuneko helduak izango ziren haurrengan ere. 
 

Zuzendaritza batzorde berria izendatu ondoren (1910)98, aldizkaria berriro 

argitatzen hasi ziren, 1911. urtetik aurrera bigarren garaiari hasiera emanez. 

Euskalerriaren alde aldizkariarekin batera argitaratua izan zen urte hartatik aurrera. 

                                                           
97 Euskal-Esnalea, 1909, 20.zb., 181.orr. 
98 1910eko abenduaren 21ean egindako batzar orokorrean Zuzendaritza Batzorde berria 

izendatu zen, aurreko kide gehienak mantendu zirelarik. Halere, aldaketa batzuk egon ziren: 
Orkaiztegiren ordez Silvestre de Muñagorri izendatu zuten lehendakariorde. Juan de Larretaren 
ordez Gregorio Mujika izendatu zuten idazkari, bizitza osorako idazkari izango zen gainera, eta 
Larreta bokal izatera pasa zen. Batzordetik desagertu ziren I. Lopez Mendizabal, A.M. Zabala, eta 
Alfredo de Laffite. Bokal gisa izendatuak izan ziren, halaber, Basilio de Iraizoz eta Juan Carlos 
Guerra. Ondorengo urteetan, batzordea berrituz joan zen, elkarte ugaritan legez. Batzordean 
iraunkorki mantendu izan ziren pertsonaiak A. Campion, J.Eizagirre, K, Echegaray eta G. Mujika 
izan ziren. Tartean ibili ziren, halaber, D. Ziaurriz, I.M. Echaide, A. Barriola, R. Inzagaray, P. 
Elosegi, D. Aguirre, J. Eguino, J. Beñaran, K. Eleizalde, T. Alzaga, V. Garitaonandia, J. Ganzarain 
eta beste hainbat euskaltzale entzutetsu. 
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Esnalea-ko bazkideek ez zuten ezer Euskalerriaren alde-rekin lotzen zituenik, ez 

zeuden ezta berau jasotzera beharturik. Hala nahi izan ezkero, Euskal-Esnalea 

aldizkaria jasotzeaz gain, Euskalerriaren alde ere jaso nahi bazuen, bazkideak 10 

pezetako kuota ordaindu besterik ez zuen egin behar. Argitalpen formatoan 

sartutako berrikuntzarekin batera aldizkariaren izaeran ere eman zen hainbat 

aldaketa, aldizkaria aurreko aleetan baino eskuragarriagoa eta irakurlearentzat 

atseginagoa egiten zuena. Aldizkaria herritar ororentzat egina nahi zuten, kuestio 

linguistikoetaz oso kezkatuta bizi ez zen gehiengoarentzat. Horrenbestez, erabat 

ezabatu zituzten gazteleraz idatziriko eztabaida linguistiko guztiak, baita inor irain 

zezaketen euskarazkoak ere. Lehentasuna eman nahi zitzaion, oraingoan, ahalik eta 

herritar gehienek euskaraz irakurri eta idazteari. Horregatik eraldatu zuten 

aldizkariaren izaera, irakurleari berak nahi zuena emanez, irakurleriaren nahietara 

gehiago gerturatuz finean, eta idatzi mamitsuegi eta espezializatuegietatik urrunduz. 

Honela zioten: 

“(...) Las publicaciones euskéricas de nuestros días han de hallarse al alcance 
de todo el mundo, económicamente hablando, y hablando por lo que toca al 
lenguaje empleado (...) porque la afición á leer euskera se nubla 
extraordinariamente cuando se encuentran en el texto algunas palabras que no 
se entienden. Atendiendo á estas circunstancias, hemos hecho una revista 
económica á más no poder y legible por cuantos tengan un poco de buena 
voluntad, sin caer, claro es, en ramplonerías de lenguaje que serían 
rechazadas por el buen gusto. Hemos procurado huir de arideces de lenguaje 
y de arideces de concepto, no porque nuestro ferviente anhelo no sea el de 
escribir en puro euskera acerca de todos los ramos del saber, sino porque los 
lectores huyen si no se les dan cosas fáciles y amenas. Ahora damos a los 
lectores lo que ellos quieren para atraerlos poco á poco á donde nosotros 
queremos”99. 

 
Mota guztietako pertsonengana iritsi nahi zuten. Beraien apustua herri-

irakurketa suspertu eta indartzea zen. Jakintsu teorikoak egin baino, bilatzen zutena 

euskaldunak, ahalik eta gehienak, euskaraz irakurtzea zen. Lorpen handiagotzat 

hartzen omen zuten etxekoandreak edo bere umeek euskaraz hitz egin eta 

irakurtzeko ohitura hartzea, bulegoan izugarrizko ikerketa teorikoak egingo zituen 

jakintsua baino. Ez zituzten azterketa serioak eta ikerketa artikuluak erabat 

                                                           
99 Euskal-Esnalea, 1911, I.t., 24.zb., 309.orr. 
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baztertzen, aitzitik horiekin batera lekua eman nahi izan ziete ipuiei, bertsoei, fabulei 

eta atseginez irakurtzeko egindako idatzi motzei. Esfortzurik handiena kultura 

eruditoaren zabaltzea baino herritarrengana errez iritsiko zen kultura garatzean jarri 

zuten. Horregatik, aldizkari serioari ez zegozkion “umekeriak” argitaratzeagatik 

kritikatuak izan baziren ere, beraiek egin zuten apustua tinkoa zen: herritarrek 

irakurri nahi zutena zabalduko zuten. Lehentasuna euskaraz irakurtzeko ohitura 

hartzen laguntzeak zuenez, berebiziko garrantzia zuen irakurketa ahalik eta biderik 

atseginenaren bidez egiteak. Bide atsegina herri xehearengandik gertu egotetik 

zetorren, beraien kultur esperientzia eta ohituretatik gertu, herri kulturatik gertu 

egotetik hain zuzen. Hori izango zen lehenengo pausua, zaletasuna finkatzea, 

ondoren euskaraz landuriko kultura erudituagoa zabaltzeko. Gutxi batzuk irakurriko 

zituzten euskaraz idatziriko testu mardulak baino garrantzi handiago zuten herritar 

askok irakurri ahal eta nahi izango zituzten idatziak argitaratzea. Herritarrengandik 

gertu zegoen kultura zabalduz, herritarren irakurzaletasuna sustatzea zuten helburu. 
 

Aldizkariaren argitaratzea bazkide ziren irakurleen esparrura mugaturiko 

ekintza izan zen, gehien bat. Berarekin batera ere saiatu ziren “Biblioteka 

euskerikoa” egiten, aldizkariarekin batera, aparteko tomoetan, hainbat ipuin, fabula 

eta foiletotxo argitaratuz. Aztergai dugun epealdian zehar 5 tomo argitaratu zituzten: 

Bilintxen poesiak, B. Mogelen fabulak, Iturriagaren Jolasak eta Truebaren ipuinen bi 

tomo100. Dena den, haur, gazte eta heldu euskaldunen artean irakurzaletasuna 
                                                           

100 Euskal liburutegiak osatzen laguntzeko, bestalde, eta espreski oso arruntak ez ziren 
obrak jendeak eskuratzeko modurik izan zezan, Euskal-Esnalea eta Euskalerriaren alde aldizkarien 
estalkian Euskal Herriari buruzko liburu, folleto eta mota guztietako obren eskaintza eta eskaerei 
tartea eskaintzen hasi ziren 1915. urtetik aurrera. Tarte horretan, iragarki merke batzuen bitartez, 
liburudendetan aurkitu ezin ziren liburuak edo aldizkariak eskuratu nahi zituenari aukera eman nahi 
zitzaion bere gogoa azal zezan. Bestalde, liburu saltzaileei, egileei eta liburuen jabe partikularrei ere 
aukera eman nahi zitzaien errepikatuak zituzten edo gainetik kendu nahi zituzten liburuak iragarki 
horietan eskain zitzaten. Euskalerriaren alde aldizkariarekin batera argitaratu zen hainbat lan euskal 
liburutegi delako hori osatzeko, hauetako batzuren zatiak egutegian azaldu zirenak gainera. Horra 
hor gure epealdian argitaraturiko batzuk: 1911an, Bera´tar Erroman abaren “Aitz-gorik 
Euskalerria´ri”; Jose Elizondoren “Endo”, “Larosa ta Lauziri”; Jose Ignacio Garmendiaren 
“Segurako euskeraren itxura berezia”; Ramon Inzagarairen “Aizkori”; Juan Maria Ugarteren “Aitz-
gori”. 1912an, Florencio Asperen “Zarauzko eriya”; Juan Bautista Ayerberen “Segurako eliz-
nagusiaren beri azalgariak” eta “Alperikako damua”; Liborio Azpiazuk Zarauzko euskal jaietan 
egin zuen eliz hitzaldia. 1913an, Aruti´tar Andoni Abaren “Lukainka” eta “Ola-gizona”, Emiliano 



Kaletik etxera: euskarazko egutegiak eta euskarazko irakurketa espazio pribatuan                       335 

bultzatzeko elkarteak zuen helburuak bazkideen esparrua gainditu egiten zuen eta, 

horregatik, euskarazko idatzien zabalkundea areagotu egin nahi izan zuten, liburu 

eta folletoen banaketa ugari eginez herritarren artean. Ildo horetatik, adibidez, 1911. 

urtean elkarteak bilerak egiten zituen guneetan hizlariek hitzaldietan ziotena 

azpimarratzeko orri solteak banatzea erabaki zuten. Era berean, 1914. urtean 

elkarteak berak argitaratu zituen lanen bildumak jaso eta eskoletan, zirkuluetan, 

etab. doan banatzea erabaki zuten. Urte horretan euskal liburuen doako banaketan 

6000 entrega egin omen zituzten: bai aristokratei, bai neskameei, bai partikularrei, 

kartzeletako kaperauei, liburutegietako zuzendariei, goi irakaskuntzako irakasle 

batzuei, mutikoen maisuei, herri txikietako apaizei, etab. Ondorengo urteetan ere 

jarraitu zuten sustapen-politika berdinarekin. Adibide bat ematearren, 1915. urteko 

memoriaren arabera, Truebaren ipuinen 100 ale banatu zituzten Azkue eta 

Bustintzaren eskoletan; Mogelen fabulen 30 bat ale Muñoaren eskoletako 

umeentzat, etab., oro har, 15.000 ale inguru, aldizkari, orrialde eta folletoetan, 

guztiak doan.  
 

Orri solte, folleto, ipuin eta abar mordoa banatzen zuteneko espazio 

garrantzitsua euskal festena izan zen. Horietan euskararen eguna antolatzeaz 

arduratzen zirelarik, iraunkorki aritu ziren poesiak, bertsoak, ipuinak eta 

bakarrizketen aleak herritarren artean banatzen, baita beraiek saritutako lanak 

argitaratzen. Halaber, Euskal Festak antolatzeari utzi ondoren, 1913an, Euskal Jaiak, 

“Fiestas de propaganda euskérica”, baita umeen artean euskarazko irakurketaren eta 

dotrinaren inguruko lehiaketak ere egiten jarraitu zuten (Andoainen 1914an 

adibidez). Izan ere, elkarteak jorratu zuen beste ekintza-esparrua lehiaketena izan 

zen. Hastapenetan, 1908an, antolatu zuten ipuin lehiaketaz gain, bigarren epealdian 

ere martxan jarri zuten hainbat: Euskal izenen lehiaketa (1912), Izkirimiriena (1913 

eta 1915), Izen toponimikoena (1915), Antzerki lanena (1916), Nola esan daiteke 

                                                                                                                                                                                 
Mujikaren “Umiak nigan betoz”eta “Mendiko pakea”, Blas Pradereren “Tolosako erriyaren  izenak 
lenago eta orain”, Igancia Pradere ta Arrutiren “Zarauz eta bere kondaira” eta “Gipuzkoako 
kondairarako Gorosabel´tar Pablo jaunak artu zituben nekeak”. 1915an, Euskal-Esnaleak 1915an 
Oihartzunen antolatutako jaietan Pierre Lhandek eratu zuen eliz hitzaldia, Juan Bautista Larretaren 
“¿Zer ote gera gu?” (Euskal-esnaleak Oihartzunen antolatutako jaietan egindako hitzaldia). Ikus, 
Euskalerriaren alde, 1931, abuztu-urria, 332-334 zb. 
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Antropologia euskaraz (1917), Eskoletako haurrentzako testu egokiarena (1917), eta 

idazti sariketa ugari 1924 eta 1930 bitartean. Gehienetan, gainera, sariketa horietara 

aurkezten ziren lan askoren argitalpenaren ardura bere gain hartzen zuen elkarteak. 
 

Bestalde, idatzizko ekoizpenean eta zabalkunde mailan egin zuen lanaz gain, 

ospetsua izan zen elkartea, eta entzunak bertako kideak, ahozko propaganda mailan 

egin zuen lan handiagatik. Mitin eta hitzaldien bitartez, idatzia iristen ez zen lekura 

eraman nahi zuten beraien ahotsa. Ospetsuak eta sona handiena izan zuten batzarrak 

Auzan, Elizondon, Lekunberrin101 eta Bilbon egindakoak izan ziren. 

 

Oro har, eta Erizek ateratako ondorioei helduz, esan daiteke Euskal-Esnaleak 

Nafarroako Euskara elkargoak jada 1877. urterako markaturik zituen esparruetan 

(euskararen propaganda, euskal literaturaren bultzatzea, herri-literaturaren bilketa, 

etab.) ekin zuela -ez bakarrik, baina bai neurri batean-. Campion eta Iturraldek 

mugimendu euskaltzalearen jarduerarako zehaztu zituzten ardatz nagusien inguruan 

ekin zuen bai Euskal-Esnaleak, baita Euskal-itz-jostaldien Batzarreak ere. Izan ere: 

“Campion eta bere lankideen ekarpen nagusia, euskarari tokia ukatzen zion 
erdal diskurtsoari nahiz egoera orokorrari aurre egiteko asmoz, euskararen 
aldeko tradizioan txertatu, Europako herri hizkuntzen aldeko ideologia eta 
mugimenduetatik edan eta sistema ideologiko berria sortzea izan zen, eta, aldi 
berean, lana bideratuko zuten erakundeak antolatzea”102. 
 

Euskal-itz-jostaldien Batzarreraren antzera, Euskal-Esnalea elkarteak ere 

presio talde gisa jokatu zuen, euskaldunen eta euskal erakundeen kontzientziak 

esnatzera zuzenduz, eta beraiek euskara eta euskal kulturaren aldeko ekintzak 

burutzera bultzatzuz presio lan iraunkorra egin baitzuen. Testuinguru horretan 

kokatzen ditugu elkarteak luzatu izan zuen hainbat eskaera, besteak beste: Gotzaiari 

                                                           
101 Euskal-Esnaleak Nafarroako Euskara Elkargoarekin zuen eralzioaz eta mugimendu 

euskaltzaleak Nafarroan izandako ibilbideaz, ikus informazio gehiago in ERIZE, X. (1997), op.cit. 
Bestalde, Euskal-Esnaleak Nafarroan izan zuen proiekzioaren segimendu zehatza ikus daiteke ere in 
URMENETA, B. (1996): Navarra ante el vascuence. Actitudes y actuaciones (1876-1919). 
Nafarroako Gobernua. 

102 ERIZE, X. (1997), op.cit., 520.orr. 
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eginikoa, dotrinaren bertsio bateratua eta garbiagoa erabiltzera behartu zitzan 

apaizak eta eskoletako maisuak; eskaera Gotzaiari ere apaizgaitegietan euskarazko 

katedrak ezar zitezen (1914); ikastetxeetan euskara sar zedin, oztopatua izan ez 

zedin behintzat, egin zituzten gestioak (zuzendariei zirkularrak bidaliz, gurasoei deia 

eginez eskolak presiona zitzaten euskal kantak irakasteko); leku publikoetan (postan, 

tren geltokietan, etab.) errotuluak euskaraz jar zitzaten eskatuz luzaturikoa. Horietaz 

gain, aipa daitezke Muñoaren ikastetxeari zein Etnografia museoari eginiko 

bisitaldiak; edo euskal akademia eta ortografia batzearen inguruan aldizkarian atal 

berezia jarri izana, etab. 

 

Urteak pasa ahala, ordea, bazkideen artean zegoen morositateak bultzatuta, 

gizarte mailan euskal kulturgintza eta euskarazko irakaskuntza erakundetzen joan 

zen heinean -batez ere 1918. urtean Eusko Ikaskuntza eta 1919.ean Euskaltzaindia 

martxan hasi zirenetik-, elkarteak gainbehera nabarmena izan zuen, bai bazkide 

kopuruan bai aurrera eramandako ekintzetan. Jende berriak, ideia berriak eskatzen 

zituzten jasa 1918. urterako. Gizartea aldatzen ari zen, egitura berriak sortzen eta 

kultur eragile berriak gero eta  indar handiagoa hartzen ari ziren. Euskarazko 

irakurketa eta idazketaren ikaskuntzaren eta erabileraren sustapenerako bide berriak 

irekitzen hasi ziren erakunde nagusi horien baitan, herrialdearen dimentsioaz 

haratago, euskal lurralde esparru zabalagoan eraginkorrago ekin nahi zutelarik. 

Pixkanaka, euskal kulturgintza eta, baita ere, euskarazko alfabetatzearen sustapena 

erakunde nagusi batzuen inguruan bildu, eta erakundetuz joan ziren. Lan egiteko 

modu berriak, eragiteko bide eta eredu berriak. Bide horretan, Euskal-Esnalea 

elkarteak bere bazkidetzan beherakada ikusiko zuen, 1908an 832 izatetik 387 izatera 

jeitsiko ziren 1928an. Jada, 1921. urteko txostenean ziotenez, ez zuten diru 

gehiegirik, aldizkaria atera eta hitzaldi emaileak ordaintzeko adina justu. Esan 

daiteke elkartearen garairik oparoena 1908-1918 urteen bitartekoa izan zela. 
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4.2. Eusebio Lopezen inprima-etxea eta Isaac Lopez-Mendizabal. 
 

Eusebio Lopez jaunak inprima-etxearen gidaritza hartu baino lehen 

euskarazko debozionarioak argitaratzen ziren bertan, baina berak hartu zuenean 

debozionarioetaz gain euskal herriarrekin zerikusia zuten lan asko argitaratu zituen, 

besteak beste: Campionen Gramática, Aizkibel eta Novia Salcedoren hiztegiak, 

Iztuetaren Gipuzkoa´ko dantza gogoangarrien kondaria edo historia, Lardizabalen 

Testamentu zarreko eta berriko kondaira, Gorosabelen Cosas memorables de 

Guipúzcoa, P. Mendibururen Otoitz-gayak, foiletoak, manualak, hiztegi txikiak eta 

beste hainbat publikazio. Halaber, ezaguna zen bere etxea, beste zenbaitzuenekin 

batera -Barojarena, Tolosako Gurrutxagarena, Muguerzarena, Azpeitiko 

Matinezena, Oñatiko Ralduarena, Eibarko de Diego eta Oruena, Gernikako 

Goitiarena, eta Errenteriko Valverderena-, bertsopaper ugari inprimatzeagatik. 

Bertan argitaratu ziren, baita ere, Euskal-Esnalea aldizkariko lehenengo urteetako 

aleak (1908-1909), eta Euskal-Esnaleak prestatu zuen Egundiya, gerora Lopezen 

etxeak berak beregain, argitaratzen jarraitu zuena etenik gabe.  
 

 Lopezen garrantzia, halere, ez zetzan liburuen argitalpenean soilik. Liburuak 

argitaratzeaz gain, berauen zabaltze eta hedapenaz arduratu zen pertsonalki, herriz-

herri eramanez bere lanak eta herritarrak berauek eros zitzaten konbentzituz. Honela 

zion “Aztertzale”k inprimatzailearen heriotzaren urtean gorazarre eginez idatziriko 

artikuluan 

“Pero la dura tarea de don Eusebio Lopez no se redujo a publicar esas obras, 
sino que, además, tuvo que venderlas, y para ello recorrió personalmente el 
país, incitanfo a las gentes, buscando suscripciones, ofreciéndole sus libros, 
convenciéndoles de la obligación moral que tenían de secundar la obra que 
había emprendido con tanto sacrificio y tanto amor. 
Aquel apostolado no fue esteril. La casa editora creó ambiente, y el público 
fue acostumbrándose más cada vez  adquirir y leer y conservar con afecto los 
libros que guardan en sus páginas ecos de la vida de las gentes de nuestra 
raza” 103. 

                                                           
103 Euskal-Esnalea,1929, XIX t., 303. zb., 56.orr. Ikus baita ere EIZAGIRRE, A. (2002): 

“Euskarazko alfabetatzea XIX. mendean: inprentaren baldintzapena eta eragintza” in Hik hasi, 
2002ko Urria, 71.zb., 38-42 . E. Lopezi buruz zein Gipuzkoako inprentaren historiari buruz ikus, 
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 Herri eta herritar xumeengana jo ez ezik, maiz luzatu zizkion Diputazioari 

berak argitaraturiko lanen ale batzuk eskuratzeko eskaerak: zela Novia Salcedoren 

Diccionario manual de la Lengua Vascongada-ren ale batzuk eskura zitzan eskatuz, 

zela A.Campionen Gramática de los cuatro dialectos  liburuaren ale batzuk eros 

zitzan eskatuz, edota Aizkibelen hiztegiarenak, Iturriagaren fabulenak, Lardizabalen 

Testamentuarenak, Kempis-enak, eta eliz liburu ugarirenak104. Alde batetik 

herritarrak eta, bestetik, herri erakundeak euskara eta euskal kultura idatzia 

babestera bultzatu zituen Lopez jaunak, euskarazko testuak herrian zabaltzen 

lagunduz. Bere jarrera euskaltzale tinkoari helduz, eta merkatari senak gidaturik, 

euskarazko idatzien merkatuaren aldeko apustua egin zuen eta, neurri haundi batean, 

merkatua bera sortu ere bai.  

 

Aitak hasitako bideari jarraitu zion semeak, Isaac Lopez-Mendizabal (1879-

1977) jaunak. Filosofia eta letretan doktorea eta euskal nazionalismoak Gipuzkoan 

izan zuen bururik nagusienetakoa –Jose Eizagirre eta Koldo Eleizalderekin batera-, 

1916an Lausanan ospatu zen Nazionalitateen Hirugarren Konferentzian euskal 

nazionalismoaren ordezkari izan zen. Halaber, Gipuzkoako ordezkari gisa 

Comunión eta Aberri arteko berbiltzea emango zeneko asanblada nazionalista 

antolatzeko batzordeko kidea izan zen Migel Urretarekin, Avelino Barriolarekin, 

Jose Maria Agirrerekin eta Jose Eizagirrerekin batera. Gogor ekin zion bere bizitza 

osoan zehar euskara eta euskarazko irakaskuntzaren aldeko lanari, politikan ez ezik 

euskal kulturan erreferentziazko pertsonaia aski ezaguna bihurtuz.  
 

Etxeko giro euskaltzaleak, alde batetik, eta 1936.eko guda aurretik Tolosan 

osatu zen euskaltzale taldeak, bestetik, eragin handia izan zuten bere kultur ekintzan. 
                                                                                                                                                                                 
halaber: MUGICA, S. (1934): “La imprenta en Guipúzcoa, examinada a través de los Libros de 
Registros de Juntas de la Provincia”, in Revista Internacional de los Estudios Vascos, Uztaila-Iraila, 
28. urtea, XXV t., 3.zb., 453-476.  

104 Novia Salcedoren hiztegiaren ale batzuk hartzeko eskaria, adibidez, ikus daiteke 1886. 
urtekoa in G.A.O.: JD ITF 1512 8935 esp. (Diputazioak 25 ale hartzea eta berau udaletxeei 
gomendatzea erabaki zuen); 1901. urteko eskaria, halaber, in G.A.O.: JD ITF 2.032 (Diputazioak 
100 ale hartzea erabaki zuen eta berau udaletxeei gomendatzea ere). A. Campionen Gramatikaren 
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Herrian garai bertsuan bildutako lagunekin (gehienak EAJ alderdian ardura-karguak 

zituztenak) hala nola, Patrizio Orkaiztegi artzapeza, Doroteo Ziaurriz mediku eta 

politikaria, Antonio Mª Labaien idazlea, Jose Eizagirre atikulugilea, Jose 

Ariztimuño “Aitzol” apaiza, Jose Mª Agirre “Lizardi” idazle eta olerkaria, lan 

egiteko aukera izan zuen. Foruzaletasunetik aldenduz, EAJren nazionalismoa izan 

zen bere ekintza politikoaren ardatza, baina baita ere bere ekintza kulturalarena ere. 

Abertzaletasunak eraman zuen hainbat kultur erakunderen sorreran parte hartzera –

Euskaltzaleen Biltzarra 1902, Euskal-Esnalea 1908, Euskaltzaindia 1918-, eta, beste 

obra batzuren artean, euskararen ikaskuntzari begira zein euskarazko irakaskuntzari 

begira liburuak idaztera, beraietan islatua geratu zelarik bere abertzaletasun jelkidea. 

Ezin aipatu gabe utzi berak idatzi eta aski zabaldu eta ezagunak izan ziren lanak, 

hala nola: Aita Santu amargarren Pio´ren dotriña laburra (1907), Manual de 

conversación castellano-euskera (1908), Zenbakiztiya (1913), Euskera (1915), 

Diccionario vasco-castellano (1916), eta euskal eskoletarako oinarrizko testuliburu 

bihurtu ziren Umearen laguna (1920) eta Xabiertxo (1925). Telleriak dioena jasoz, 

“gizon jantzia zen Ixaka Lopez-Mendizabal. Eta jakinduria horrek ikuspegi berezia 

eman zion euskarak eta euskal kulturak zituen beharren inguruan. Lehenik beharrak 

non zeuden sumatzen, eta ondoren, behar horiei bidezko irtenbidea ematen. Premia 

non, erantzuna han”105, zuen ikuspegi zabala azpimarratu nahi genuke guk ere, 

horrek eman baitzion garaiko euskaltzale askorentzat bideraezinak ziren hainbat 

esparrutan saiatzeko ausardia.  
 

Euskara erabilera esparru berrietara zabaltzeko ausardia izan zuten lehenik 

Eusebiok eta, ondoren, Ixakak. Inprima-etxeak zuen tradizioa alde batera utzi gabe, 

saiatu ziren euskararentzat bide berriak irekitzen bai euskara eta euskarazko 

irakaskuntzari begira (etorkizuneko euskal eskolei begira) liburuak eta testuliburuak 

idatzi eta argitaratuz, bai herri-heziketari begira egutegiak osatu eta argitaratuz. 

Ausardi handia izan zuen Eusebiok Euzkel-Egutegiya eta Euzkel-Egutegi txikiya 
                                                                                                                                                                                 
inguruko eskera eta erabakia ikus in G.A.O.:JD ITF 1837. 

105 TELLERIA, X.: “Ixaka Lopez-Mendizabal (1879-1977)” in www1.euskadi.net/euskara-
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argitaratzeari ekin zionean. Lehenengo momentuetako harrera hotza, eta tartean 

izandako ahulaldiren bat edo beste gaindituz lortu zuen Ixakak, bere aitaren 

laguntzarik gogotsuenarekin, ondorengo urteetan proiektua aurrera ateratzea eta, 

ondorioz, irakurketa eredu berria euskaraz finkatzea.  

 

 Oro har, esan genezake bi nukleo nagusiren inguruan, Donostia eta Tolosan, 

bildu zela,Gipuzkoan aztergai dugun epealdian, euskara eta euskal kulturaren 

eragintzan. Batzarrearen inguruan mugitzen zen euskaltzale taldeak Donostia zuen 

ekintza gune gisa -ez bakarra baina bai nagusia-. Partaide nagusiak Donostiako 

Udala eta Diputazioa izanik, hauekiko lotura oso estua mantendu zuen Batzarreak, 

oro har, eta bere zenbait kidek bereziki. Euskal-Esnalea elkartea, berriz, Gipuzkoa ez 

ezik beste gainontzeko herrialdeetan ere eragitea zuen helburu, eta hala saiatu zen 

egiten. Gipuzkoan bertan, bestalde, Donostian eta herrialdeko beste herrietan ere 

presentzia nabarmena izan zuen. Eta, zentzu horretan, Tolosa nabarmendu behar da 

beste gune garrantzitsu gisa. Bertako euskaltzale taldea, hots, P. Orkaiztegi, J. 

Eizagirre, I. Lopez-Mendizabal, D. Ziaurriz, etab. erreferentziazko pertsonaiak izan 

baitziren garaiko mugimendu euskaltzalean eta kulturgintzan. Tolosan, bereziki, 

Lopeztarren inprima-etxea azpimarratu dugu. Donostia inguruan garatu zen Euskal-

Erria eta Euskal-itz-jostaldien Batzarreako kideen planteamendu foruzaleeei erantsi 

behar zaizkie Euskal-Esnalea elkartearen inguruan ere bildu ziren planteamendu 

abertzale-jeltzaleak, horien ordezkari nagusia Tolosa inguruko euskaltzale taldea 

izanik. Guztien baitan, halere, oinarrizko ezaugarri ideologiko batzuk nabarmen 

ditzakegu, Gipuzkoan XIX. mendearen bukaeran eta, batez ere, XX. mendearen 

hasieran garatu izan ziren -eta guk aztertu ditugun-, kultur ekintza alfabetatzaileak 

ezaugarritu zituztenak: katolizismoa, foruak eta hizkuntza. Gregorio Mujikak 

1907ko Elgoibarko Euskal Festetan irakurri zuen hitzaldian, Euskeraren alde 

izenburua zuena, bota zuen lemak ongi baino hobeto laburbiltzen du Euskal-

Esnalearen inguruan biltzen ziren euskaltzaleen jarrera ideologikoa: “Izkuntza eta 

Lege Zarrak”. Ikus dezagun planteamendu hauek guztiak nola gauzatu ziren Euzkel-

Egutegiya-n eta Euzkel-Egutegi txikiya-n. 
                                                                                                                                                                                 
sustapena/bidegileak/datos/ixaka.pdf 
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5.- Euzkel-Egutegiya (1909-1934). 

Guretzat, esan dugu, Euzkel-Egutegiya aztergai dugun epealdian euskarazko 

alfabetatzea sustatzeko bideratu ziren kultur praktika ugari eta defendatu ziren 

oinarrizko planteamendu ideologikoak biltzen dituen adibidea da. Eta ildo horretatik 

analizatuta eskainiko dizkiogu lanaren ondorengo orrialdeak. 

 

Lehenik eta behin, forma eta egiturari buruzko azalpenak eman beharrean 

aurkitu gara, izan ere aztertu ahal izan ditugun erreferentzietan egutegiei buruz -eta, 

batez ere, hauei buruz-, nahasmen dezente dagoela iruditu baitzaigu.  

 

Izenburua eta argitalpenaz arduratu zirenak desberdinak izan arren, egutegi 

berdinaz ari gara hitz egiten Euskal-Esnalea´ren Egundiya eta Euzkel-Eutegiya-ren 

kasuan106. Edukiaren eta egituraren azterketak, baita garaiko adierazpenek ere hori 

baieztatzen dute. Bestalde, 1909. urterako ateratako Euskal-Esnalea´ren Egundiya, 

eta ondorengo urteetan Euzkel-Egutegiya107 izenarekin argitatatuz joan zenaren 

kasuan hormarako egutegiaz ari gara hitz egiten, paretan jartzeko tako moduko 

egutegiaz. Izan ere, aztertu ahal izan ditugun aleetako batzuk -1910ekoa108, 

1911koa109 eta 1915110ekoa-, tako gisa iritsi zaizkigu eskuetara, zorte handiz, askatu 

gabeak (erabili gabeak beraz), eta geronek orriz orri ireki ditugunak.  

                                                           
106 Lehenengo urtekoa, 1909koa, Euskal-Esnalea elkarteak osatua izan zen. Hurrengo urtetik 

aurrera, 1910.etik, aldiz, Eusebio Lopezen inprima-etxea eta, bereziki, I. Lopez Mendizabal 
arduratu zen egutegia osatu eta argitaratzeaz. 

107 Urteak pasa ahala, izena ere zertxobait aldatuz joango zen. Adibidez, 1924ko alean 
(Iparralderako ere argitartu zuena) Eskual-Egutegia 1924 izena hartu zuen; 19225eko alean, Euskel-
Egutegia; 1927koan, berriz, azalean Euskal-Egutegia jartzen duen bezala, barrualdeko lehenengo 
orrialdean Euskel-Egutegia jartzen du. 

108 Euzkel-Egutegiya 1910 (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 554.). Azterturiko alea 
takoa da paretan jartzekoa, orriak lehenagotik askatu gabeak. Alea ez dago osorik, lehenengo 
orrialdea Ilbeltzaren 6koa da, eta ez du azalik. Takoa paperaz bilduta dago (horrela salduko zen). 
Gainaldean honela dio: “E.Lopez´en echian egiña 1910”; ezkerreko alboan: “Igarkizunak”; 
eskuinekoan, berriz: “Izkirimiriyak” Neurriak: 8zm (zabalera) / 12´5zm (luzera). 

109 Euzkel-egutegiya 1911 ( Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 554) Azterturiko alea 
horman jartzeko takoa da, orriak lehenagotik askatu gabeak. Alea osoa dago. Salmentarako azala 
edo antzeko zerbaitetaz estalita dago. Azalean honela jartzen du: “Euzkel-Egutegiya 1911. 
Tolosa´n; E.Lopez´en etxian”; gainaldean: “Tolosa´n; E.Lopez´en etxian 1911” Eskuinaldeko 



Kaletik etxera: euskarazko egutegiak eta euskarazko irakurketa espazio pribatuan                       343 

 

 
6. Irudia: Euzkel-Egutegiya 1911, horma egutegi formatoan. 

 

                                                                                                                                                                                 
alboan: “Egundiya”. Ezkerreko alboan: “Bizkai ta Gipuzkoar”. Neurriak: zabaleran, 7´2 zm.; 
luzeran, 11zm.  

110 Euzkel-egutegiya 1915 ( Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 554). Azterturiko alea 
orman jartzeko takoa da, orriak lehenagotik askatu gabeak. Biltzen duen papera arrunta da, 
berdexka kolorekoa. Aurrealdean honela jartzen du: “Euzkel-egutegiya 1915”; Gainaldean: 
“Tolosa´n; E.Lopez´en etxian”; Ezkerreko alboan: “Euzkel”; Eskuinaldeko alboan: “Egutegiya”. 
Neurriak: zabaleran, 7´5 zm.; luzeran, 11´2 zm.  
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Aztertu ditugun gainontzeko aleak111, berriz, eskuko liburu txikiaren 

formatoan enkuadernatutako takoak izan dira, azal gogorrekoak, dotoreak, urte 

bakoitzerako kolore desberdinekoak, mezetarako eskuko liburu lodikotearen itxura 

dutenak. Beraz, hormarako tako moduko egutegiak inprimatu eta saltzeaz gain, 

liburuxka gisa ere inprimatu eta saltzen zen egutegi berdina, “...liburu antzean josita 

dagona, eta egunero orri bat kendutzekoa”112, alegia. Litekeena da, “horma egutegi”-

ek zuten kontserbazio zailaren aurrean, eduki bera luzaroan iraunarazteko eta 

aprobetxamendu handiagoa ateratzeko asmoarekin argitaratuak izatea liburuxka 

moduan ere. 

 

                                                           
111 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909. (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 553.) 

Liburuxka txikia, azal gogorrekoa, gorria. Aurrealdeko azalean honela jartzen du Neurriak: 
zabaleran8´5 (9) zm, luzeran 12´5 (13) zm. 

Euzkel-egutegiya, 1912. (Gure esku dagoen alea.) Azal gogorrekoa, marroi argi (beix iluna) 
kolorekoa. Lehenengo lau orrialdeak falta dira. Aurrealdeko azalean honela jartzen du: ”Euzkel-
egutegiya, 1912”. Osorik dagoen lehenengo orrialdean (eskuinean), “ilbeltzaren 4” jartzen du. 
Neurriak: zabaleran, 7´2 zm (7´5), luzeran, 11´5zm (12.zm).  

Euzkel-egutegiya, 1913. (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 554.). Enkuadernatuta 
dagoen alea. Azal gogorrekoa, gorria, dotorea. Aurrealdeko azalean honela jartzen du: ”Euzkel-
egutegiya, 1913” Neurriak: zabaleran, 7´5 zm (8); luzeran 11´5 (12) zm.  

Euzkel-egutegiya 1914. (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 554.). Enkuadernatutako 
alea, azal gogorrekoa, berdea; dotorea. Aurrealdeko azalean honela jartzen du: ”Euzkel-egutegiya, 
1914”.Neurriak: zabaleran 7zm (7´5), luzeran 11´5zm (12). 

Euzkel-egutegiya 1916. (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 554.). Enkuadernatutako 
alea. Azal gogorrekoa, gorria; dotorea. Aurrealdeko azalean honela jartzen du: ”Euzkel-egutegiya, 
1916”.Neurriak: zabaleran 7zm (7´5), luzeran 11zm (11´5) 

Euzkel-egutegiya 1917. (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 554.). Enkuadernatutako 
alea, azal gogorrekoa, marroia; dotorea. Aurrealdeko azalean honela jartzen du: ”Euzkel-egutegiya, 
1917”.Neurriak: zabaleran 7´2 zm (7´5), luzeran 11zm (11´5). 

Euzkel-egutegia 1918. (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 554.). Enkuadernatutako 
alea, azal gogorrekoa, berdea. Azal gogorrekoa izan arren ez da aurreko urteetako aleak bezain 
dotorea, besteak baino karratuagoa da eta alboa ere arruntagoa dauka. Aurreko urteetakoak baino 
meza-liburu itxura txikiagoa du ale honek. Aurrealdeko azalean honela jartzen du: ”Euzkel-
egutegia, 1918”.Neurriak: zabaleran 7´5 zm, luzeran11´7zm. Ondorengo urteetako aleak ere modu 
berean argitaratuak izan ziren, kartulina soilaz alegia eta ez liburuxka dotore gisa. 

112 Jesus´en Biotzaren Deya, 1918, Garagarrilla, 18.zb. 
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7. Irudia: Euzkel-Egutegiya 1917, egutegi liburuxka formatoan113. 

 

 “Horma egutegi” izendatu ditugu hormarako egutegi takoak, berauen neurria 

7´5 zentimetro (zabaleran), eta 11´5 zentimetro (luzeran) ingurukoa izanik. “Egutegi 

liburuxka” izendatu ditugu enkuadernaturik argitaratutako aleak, hauen neurria 

aurrekoena baino zertxobait handiagoa zelarik (zentimetro erdia), enkuadernazioko 

azalak kontuan hartuta. Esan behar da ere lehenengo aleak (1909 eta 1910ekoak) 

zertxobait handiagoak zirela, zentimetro bat gehiago. Ondorengo urteetan formatua 

goian aipaturiko neurrietan finkatuta geratu zen. 

 

 Idatzia eta idatziaren egitura zela eta, urte bakoitzerako argitaratu egutegia 

berdina izan zen horman itsasteko takoaren kasuan eta liburuxka moduan 

saldutakoarenean, inprimatze formatoak ez zuen idatzian eragin: informazioa bera 

zen, era berean eta ordena berean antolatuta emana. Gorputza berdina zen baina 

“jantzi” desberdinez saltzen zen. 
 

 Lehenengo urteko egutegia, 1909. urtekoa, argitaratzeko asmoa publiko egin 

zuen Euskal-Esnalea elkarteak izen bereko bere aldizkarian 1908ko 10. zenbakian. 
                                                           

113 Argazki gehiago ikus daitezke 7. irudi-eranskinean eta 8. irudi-eranskinean. 
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Ondorengo zenbakietan, halaber, eman zituzten egundia izango zenaren inguruko 

xehetasun guztiak, gazteleraz eta euskaraz: izango zuen itxura, formatoa, edukia, 

salneurria eta saltokiak. Zein beraien adierazpena baino hobe egundia izango zena 

ezagutzeko: 

“Dicha sociedad ha considerado que un calendario completamente euskérico 
puede ser un poderoso medio de propaganda del Euskera (...) El calendario 
será de los llamados de pared, y su presentación será esmeradísima en forma 
tal que podrá competir y parangonarse con los mejores que en esta clase se 
realizan en otros paises y en otros idiomas. El cartón del calendario medirá 
un tamaño de 37x24 centrímetos con arreglo á un boceto pintado por D. José 
Eizaguirre, (...) y se está confeccionando a catorce tintas en uno de los más 
importantes establecimientos litográficos de Barcelona.- La composición 
que el dibujo representa es de carácter puramente vasco, como corresponde 
al contexto del calendario y á la idea que con él se persigue. El taco tendrá 
un tamaño de 13x9 centrímetros, y se está tirando en la casa editorial donde 
se imprime esta Revista (...) Todo él está escrito en euskera. La parte 
anterior de las hojas es igual á la de todos los calendarios con la única 
diferencia de estar redactada en nuestra lengua, conteniendo el santoral, días 
de ayuno, salidas y entradas del sol etc; en la parte posterior de cada hoja se 
han puesto canciones vascas, chistes, pequeños cuentos, charadas, 
jeroglíficos dibujados etc. Todo con gran amenidad y todo ello en euskera. 
En la redacción de ellos han colaborado varios distinguidos escritores 
vascos, con lo cual se ha conseguido dar gran variedad al trabajo. El 
conjunto, pues, que forme el calendario será muy elegante y digno de figurar 
en cualquier habitación. El Euskal-Esnalearen egundiya se venderá en todas 
las librerías y principalmente en la de esta Revista al precio de 1´5 pesetas 
(...) no trata de lucrar con su calendario sino que por el contrario ha reducido 
todo lo posible dicho precio, para que así esté al alcance de toda las fortunas 
y se extienda hasta los más apartados rincones, llevando consigo la buena 
nueva del hermoso resurgir de nuestro idioma”114. 

 

Euskara zabaltzeko bide garrantzitsu gisa hartu zuten egutegia. Hormarako 

egutegi gisa kaleratua izanik, tako moduan jarriko zen salgai berau paretean 

itsasteko kartoia eta guzti, José Eizaguirre jaunak margoturiko euskal kutsua zuen 

marrazkiren batekin. Edukia zela eta, aurrealdekoa eta etzealdekoa bereizturik 

zegoen. Aurrealdekoa egutegi guztien antzekoa izango zen, egunaren inguruko 

xehetasunak emango zituena. Atzealdean, berriz, eduki atsegin eta entretenigarri 

                                                           
114 Euskal-Esnalea, 1908, Azaruak 15, 11.zb., 155-156, “El calendario de Euskal-Esnalea”. 
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ugari eskainiko zen. Guzti hau, egileen aldetik partaidetza zabala eta anitzak ematen 

zion aberastasunarekin. Saiatu omen ziren ahalik eta salneurririk merkeena jartzen, 

edonorentzat eskuragarria izan zedin egutegia, eta dirua ez zedin euskara irakurtzeko 

oztopo izan, helburua ahalik eta jende gehienak irakurtzea baitzen. Beraien helburu 

nagusia euskaldunak euskaraz irakurtzen zaletzen eta ohitzen laguntzea zen. 

Euskaldun sentitzen zen orok eskuratuko zuenaren ustea zuten egutegia bultzatu 

zutenek:“...en la seguridad de que con ello además del beneficio y solaz que al 

comprador reporte, habrá contribuido eficazmente á la conservación y propagación 

del euskera (...)”. Euskaraz egin zuten adierazpenean ere antzera egin zen deia: 

“...Euskaldun batek ere ez luke gelditu biar egundi au erosi gabe. Besterik ez 
bada erderazko nolabaiteko Kalendariyo lasaikeriz betetakoen ordez 
edukitzeagatik ere bat. Baserriyetako sukaldietan eta kale-eche eta 
jauregiyetako tokirik onenian jarri biar da egundi au. Ta egunero gure 
begiyen aurrian egon biar duben gauza nola baitan, poliki-poliki, piskabana, 
aitzenerako on asko egin lezake euskeraren alde. Uste degun, ba, euskaldun 
on denak gure Egundiya erosiko dutela.” 
Erosi nahi zuenak ondorengo liburudendetara jo zezakeen, batez ere, 

Tolosako Eusebio Lopezenera, Donostiako Barojarenera eta Jorneten liburudendara, 

Bilbon Astuyren, Elespururen, Verdes Achiricaren eta San Joseren liburudendetara, 

Gasteizen Pio Luis Larrañagaren liburudendara, Iruñan Jesus Garciarenera eta 

Nemesio Aranbururen liburudendara, Elizondon Manuel Irigoyenena eta 

liburudenda nagusietara.  
 

Egutegian agertu zen mezu asko hedatu zen, aldi berean, beste bide 

batzuetatik eguneroko prentsan, kultur prentsa espezializatuan (RIEV, Euskal-

Esnalea, Euskal-Erria, etab.), baita Itz-Jostaldi eta Euskal Festetan, batik bat bertan 

irakurritako hitzaldietan. Baina egutegian mezu horiek modu sinpleagoan emanak 

ziren, herritarrei begira eta egutegiak suposatzen zuen irakurketa modu arinari 

begira. Prentsa itxura zuen, euskaraz idatzita zeuden artikulu eta idatzi guztiak 

(garaiko kultur aldizkarietan gertatzen ez zena), ia dena gipuzkeraz, irakurterrazak, 

urte askotan zehar argitaratuak eta irakurle ugarik irakurriak izan ziren. Egutegiaren 

potentzialtasun pedagogikoaz ederki jabetu ziren berau bultzatu zuten euskaltzaleak, 

ondoren idatzian ikus daitekeenez: 
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“(…) Gure egundia ez dala ezertarako…Ator, gizarajo ori: ¿asteko egun 
guztien izenak euskeraz ondo baialdakizkik? Ik bai, apika, baña beste askok 
ez. Eta ortarako aukerako liburu bat artuta parra-parra egunen izenak ikasten 
noizbait euskaldunak asiko dirala uste al dek? Eta ik, egunen izenak 
badakizkik ere, urteko ille guztien izenak euskeraz ezetz ondo esan? Eta i ere, 
liburu bat artuta ¿asiko alaiz beiñere izen aiek ikasten? ¡Bai zera! Gauza oiek 
ez dizkik iñork ikasi nai, ikasteko lan piŧin bat egin bearra zeok-eta. Ona bada 
egi aundi-aundi bat: iñork (ez askok beintzat) ez dik euskera ikasi nai, 
ortarako lan apur bat egin bear baldin bada. Euskera erakusteko ikasleak lan 
egin gabe erakusteko bide bat aurkitu bear genduan: orregatik egundia 
argitaratuko diagu. Urte betea, 52 aldiz egun bakoitzaren izena erakutsiko dik 
egundiak. Urte betean, 30 aldiz, (…) erakutsiko dik illee bakoitzaren izena. 
Ta nai ta nai ez, ikusi bear izen oiek, egundia erosiko duten guztiak. Eta uste 
diat, astotŝo bat ez izan ezkero behintzat, 30 edo 52 aldiz gauza bat esan 
ezkero ikasi leikeala. Geiago ere baziok oraindik, Atze-aldean, alderantzian, 
orri bakoitzak ipui, tŝirristada, ziribiursa, alegia, edo onelako beste gauza 
politen bat zekarrek euskeraz: geien-geienera jo ta ere hogei errenkada. Ta ik 
(eta ik bezela besteak) parra egiŧeagatik eta euskeraz irakurtzen ikasteagatik: 
ez aldiŧuk egunero hogei errenkada irakurri naiko? (…) Ez lagun, ez; ez dek 
alperrikako lana. Egundia erosi ta humilla gabero, apalondoan, egun artako 
orria irakurri erazi; au dek ik egin bear dekana. Ta erorrek irakurtzea ere ez 
zaik gaizki etorriko (…) Erosi ezak egundia, ta jarri ezak ire etŝeko orman, 
gela agirienean: ondo ikusi dedilla. Ta gabetan irakurri orria ta ume tŝikiai ere 
irakurri erazi. Ta, bai ta aundiai ere. Emazteak irakurtzen badik, obe, orain  
eta oraindik obeago neskameak ere irakurtzen badik. Au egin eta egin erazita, 
ikusiko dek urte azkenerako ire etŝeko umiak eta zarrak euskeraz, batere lanik 
egin gabe ederki irakurriko dutela.(…)”115. 
 

Horrelako beste adibiderik (izaera literario, kuturala eta hezitzailea zuenik) ez 

dugu aurkituko Gipuzkoan -ez literatur mailan, ez prentsaren esparruan ez eta 

irakaskuntza liburuen alorrean-, aztergai dugun epealdian, dotrinaren kasua kenduta. 

Horregatik, egutegiaren ezaugarri intrinsekoengatik batetik, eta, bestetik, garaiko 

testuinguru soziokulturaleko ezaugarri estrinsekoengatik, Euzkel-Egutegiya herri-

hezkuntzaren eta herri irakurketaren historiarako oso iturri interesgarria dira. 

Eskaintzen digun azterketa aukera paregabea da. 
 

                                                           
115 “Nere eskutitzak” ((Eup.)) in Euskal-Esnalea, 1908, 12.zb., lotazillak 15, 176.orr. 
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5.1.- Hizkera eta idazkera. 
 Idazkerari dagokionez, almanaka popularren xedea izan ohi da, oro har, 

hizkuntza erakargarria eta erraza erabiltzea, denen eskura egongo dena, herri 

mailako hizkeratik gertu egongo dena erabiltzea, alegia116. Euzkel-Egutegiya 

bultzatu zutenen asmoa ere bertsua zen: ahalik eta jende gehienak irakurtzea lortu 

nahi zelarik, irakurterraza izan behar zuen, beraz, herriak irakurtzeko moduan 

idatzia.  

 

Aztergai dugun epealdian euskara idatziak bizi zuen egoerari errepasoa egiten 

badiogu ikusten duguna, zera da: oinarri ahula eta normalizazio eza, oro har. 

Ortografia aldetik bakoitza bere aldetik zebilela esan daiteke, planteamendu 

ideologikoen menpe bat baino gehiago. Halere, esplizituki akordiorik ez bazen ere, 

euskarazko argitalpenen arteko “armonizazio ortografikoa”az117 hitz egiten da, 

Azkueren proposamenak Aranarenak baino oihartzun handiagoa hartu izana 

azpimarratzen den aldi berean.  

 

Testuinguru orokorra, eta idazle desberdinen lankidetzak biltzen zituen testua 

zela kontuan hartuz, Euzkel-Egutegiya-k garatu zuen idazketan bi ezaugarri 

azpimarratu nahi genituzke, gure epealdian zehar ardatz nagusiak izan zirenak. Alde 

batetik, bertan erabiltzen zen ortografia gazteleraz alfabetaturiko euskaldunei 

egokitzen saiatu ziren, Azkuek Ibaizabal aldizkarian egin legez, “berrikuntza 

ortografikoak, apurka-apurka irakurzaletasuna finkatu ahala sartzeko 

asmoz”118seguruen. Aspektu hau oso da azpimarratzekoa, gure ustez. Irakurtzen eta 

idazten euskaraz irakasten ez zen garai batean (ez behintzat zentzu zabal eta 

orokortuan) oso garrantzitsua izango zen euskaraz idatzitakoaren ortografia eskolan 

irakatsitakoaren antzekoa edo hurbilekoa izatea, horrela erraztu egingo baitzitzaion 

irakurleari eskolan garatutako ezagutza eta trebakuntza (gazteleraz landutakoa), 

                                                           
116 CARREÑO, M. (1991), op.cit.  
117 KINTANA, J. (2002), op.cit. Euskararen estandarizazioa zela eta, izan ziren eztabaiden 

eta bizi ziren bideen inguruko azalpenak ikus, in ZUAZO, K. (1988), op.cit. 
118 KINTANA, J. (2002), op.cit., 51.orr. 
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borondatezko ekintzaren bitartez, euskararen irakurketa “aske” eta autodidaktara 

transferitzea. Dena delakoa izanda ere, ortografia, eskolan bideratutako 

irakurketaren irakaskuntzan erabili izan denekotik gero eta urrunago badago, orduan 

eta zailagoa egingo zaio irakurleari ikaskuntza hori beste esparruetara eta 

hizkuntzetara aplikatu ahal izatea (nahiz eta norbanakoaren ama hizkuntza izan). 

Kasui horietan beharrezkoagoa egiten da ortografia arrotza irakurketa ekintzarekin 

erlazioan jarriko duen zubi lana pedagogizatzailea eta hezitzailea. Zailtasuna ez 

datza hiztunaren fonetika eta idazketarako arau ortografikoen arteko distantzian 

soilik, baita menperatu behar diren bi ortografien arteko distantzian ere. Distantzia 

horrek erraztu baino gehiago zaildu egiten baitu ezagutza eskolaratua euskarazko 

irakurketa-praktikara aplikatzeko saiakera autodidakta. Finean, ikaskuntza 

prozesuan erabilitako gaztelerazko ortografiatik zenbat eta gehiago urrundu, orduan 

eta handiagoa izango da euskaraz irakurtzearen ikaskuntzan bitartekaritza lana egin 

beharra. 

 

Azpimarratu behar dugun beste aspektua, zera da: idazketarako eredu gisa 

herritarren ahozko hizkuntza, barietate bat behintzat, hartu izana. Zentzu horretan, 

oinarrian erabili zen euskalkia gipuzkera izan zen, nagusiki beterrialde-tolosaldeko 

bariantea esango genuke. Halere, beste euskalkietan idatzitako testuei, batez ere 

bizkaieraz idatzitakoei ere eman zitzaien aukerarik tarteka-marteka. 
 
 

5.1.1.- Herri hizkera eta idazkera: euskalkien eta gazteleraren presentzia.  

Aurrealdeko orrialdean, adibidez, gipuzkeraren nagusitasuna erabatekoa zen 

bezala, atzealdeko idatzietan noiz edo noiz azaldu ohi zen bizkaieraz, edo bestelako 

euskalkiren batean idatzitako testurik. Idatzi horietako zenbaitetan espreski 

adierazten zitzaion irakurleari bizkaieraz idatzita zeudena. Beste kasu batzuetan, 

nahiz eta esplizituki adierazi ez, bizkaieraz idatzitako idatziak ere argitaratu ziren. 

Topatu izan dugu, halaber, euskalki batean idatzitako testua -bizkaieraz demagun-, 

beste urte batean beste euskalkian idatzita –gipuzkeraz kasu-,. Zenbaketa 
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sistematikorik egin ez badugu ere, orientazio gisa esan dezakegu bizkaieraz 

idatzitako testu gehien lehenengo hiru urteetan agertu zela, eta bereziki, Lopez-

Mendizabalek ardura hartu zueneko lehenengo bi urteetan, 1910 eta 1911n hain 

zuzen. Urte horietan egutegi bizkaitarraren119 ereduetara hurbildu zelarik, idazle 

bizkaitarren eta bizkaieraren presentzia areagotu egin zuen. Ildo horretatik, bereziki 

da aipagarria 1911. urteko Egutegiya, atzealdeko orrialdeetako idatzietan ez ezik 

aurrekaldekoetan ere nabarmena izan baitzen gipuzkeraren eta bizkaieraren 

presentzia orekatua, Ilbeltzaren 1ean agertu zen “Agur”ean adierazitako helburuei 

jarraikiz: 

“…Beti aurrian izan degun korapillo bat (eta au egiya da) Euzkadi´n izkelgi, 
edo dialecto asko izatia da. Izkelgi oyek bat egitera iritxiko bagiñake, 
aurrerapen aundiya litzake. EGUTEGI au bi izkelgitan (Gipuzkoeraz eta 
bizkayeraz) dijua eta bat-egite ontara ta euzkera zabaltzea bere apurra 
laguntzen badu bere asmua betia aurkituko da”. 
 
Hala, orrialdeak itxura berria hartu zuelarik, ematen zen hilabetearen izena 

lehenik, adibidez, gipuzkeraz eta, ondoren, azpian (parentesian) bizkaieraz. 

Txandakatuz zihoazen euskalkiak, egun batean deitura nagusiena gipuzkeraz jartzen 

zuen eta parentesian bizkaieraz, eta ondorengo egunean nagusia bizkaieraz eta 

parentesian gipuzkeraz. Hona hemen urtarrileko lehenengo lau egunetakoa adibide 

gisa: (hilak 1)“Ilbeltza (Bizk.Urtarrilla)”. /(hilak 2)”Urtarrilla (Gip. Ilbeltza)”/(hilak 

3) “Ilbeltza (Bizk. Urtarrilla)”/ (hilak 4)“Urtarrilla (Gip. Ilbeltza)”. 

 

Egun batzuk pasa ondoren ez zen azpian ageri beste euskalkiko bertsioa, 

zuzenean txandakatu egiten zituzten bi bertsioak, honela:”Otsailla”, “Epailla”, 

“Jorrailla”, “Orrilla”, “Dagonilla”, “Irailla”, “Urrilla”, ”Lotazilla” modu bakar 

batean azaldu ohi ziren; “Garagarrilla”-“bagilla”/ “Garilla”-“Uztailla”/ “Azarua”- 

“azilla” hilabeteen kasuetan, berriz, lehenengo lau egunetan euskalki batekoa ageri 

zen nagusi eta azpian beste euskalkikoa. Ondorengo egunean alderantziz, horrela lau 

egunetan (bi euskalkietako bertsioak elkarrekin); gero, ondorengo egunetan, ez zen 
                                                           

119 Egutegi bizkaŧaŕa. Bizkayan lenengua. Bizkaŧaŕ batek iratzija. Bilbao, Amoŕortu´ren 
Irarkolea. Jardines, 3.- Berastegi, 1. 1897. (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 3573a). Eta, 
baita ere, Lenengo egutegi bizkaŧaŕa. (Ormarakua), 1898. Jabia dau. Bilbao. Amoŕortu´tar 
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azpian beste euskalkiari zegokiona jartzen, euskalki bakoitza egunetik egunera 

txandakatuz ageri zen. 

 

Gipuzkera eta bizkaieraren arteko elkar ulertzea bultzatu nahia adierazten 

digute astearen egunek ere. Hemen ere txandakatuz, batzuetan gipuzkerazko 

deiturak eta besteetan bizkaierazkoak agertu ziren. Har ditzagun ilbeltzaren 

asteetako egiturak adibide gisa. Bigarren astean: “Astelena, Asteartia, Egubaztena, 

Osteguna, Barikuba, Larunbata, Igandia.” Hirugarren astean: “Astelena, Asteartia, 

Asteazkena, Egubena, Ostirala, Larunbata, Igandia”. Laugarren astean: “Astelena, 

Asteartia, Egubaztena, Osteguna, Barikuba, Larunbata, Igandia.” Horrela hilero. 

 
Ez dirudi ez harrera ez eta arrakasta handiegirik eduki zuenik saiakerak, eta 

izaera euskalkibidun hau ez zen ondorengo urteetako egutegietan errepikatu. 

Ondorengo urteetan gipuzkeraren nagusitasuna erabatekoa izan zen aurrealdeko 

orrialdeari zegokionez, bederen. Eta, gero eta nabarmenagoa atzealdeko idatzietan. 

Antzeko saiakera euskalkibiduna egin zuen, berriro, Lopeztarren etxeak, jada 

aztergai dugun epealditik kanpo, 1924. urtean hain zuzen, baina orduan elkartu 

zituzten euskalkiak gipuzkera eta lapurtera izan ziren. 

 

Euzkel-Egutegiya-k zerabilen hizkuntza zela eta, bereziki adierazi behar den 

ezaugarria gaztelerak izan zuen presentziarena da. Ezin esan daiteke egutegia 

elebiduna zenik, ez eta gaztelerak presentzia zuela esplizituki adierazten zenik ere, 

beste egutegiren batean ikusi dugun bezala120. Euskaraz idatzitako testuek osatzen 

zuten Egutegiya, baina gazteleraren presentzia ez zen desagertu. Gaztelerara jotzen 

zen funtzio desberdinetarako. Ideologia mailan, halere, helarazten zen mezua 

                                                                                                                                                                                 
Sebasten´en Irarkolea. Jardines, 3.- Berastegi, 1. (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 3573b.) 

120 1912, Egutegi Euzkotaŕa. Calendario Vasco (con la traducción española) (Koldo 
Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 571). Ikusi ahal izan dugunez, egutegi abertzale honetan egiten 
diren gaztelerazko itzulpenak eta Euzkel-Egutegiya-n agertzen direnak estilo berekoak dira. 
Desberdintasun bakarrenetakoa da batak bere burua aurkezteko garaian elebidun aurkezten duela 
eta, besteak, nahiz eta gazteleraren presentzia -gutxi gorabehera-, neurri berekoa izan, bere burua 
euskaldun huts gisa aurkezten duela. 
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bestelakoa zen: gaztelania ohitura onen suntsitzailea zen, sinismenaren kontrako 

jarrerak bat zihoazela gaztelera eskuratzearekin, etab., esaten zen. Nahiko jarrera 

kontraesankorra, batetik gazteleraren aurkako mezua eta jarrera bultzatzen zelarik -

salatzen zena ez zen gaztelera ezagutzea, euskararen ordezkapena baizik-, bestetik, 

gazteleraren erreferentziari eutsi beharrean aurkitzen baitziren derrigorrez, nolabait, 

garaiko egoera soziolinguistikoak butzatuta, bai irakurleei zegokienez, bai idazleei 

zegokienez, bai eragileei zegokienez ere. Denak zeuden “kutsatuta”.  

 

Gazteleraren presentzia zela eta, hizkuntza mailako aldaketak egutegiari 

zegokion oinarrizko informazio alorrean eman ziren. Urteko egun bakoitzari 

zegokion oinarrizko informazioa euskara hutsean azaldu zen bai 1909. urtean, bai 

1910. urtean. Ondorengo urteetan zehar, berriz, pixkanaka-pixkanaka gazteleraren 

presentzia gero eta nabarmenagoa izan zen. Jada, 1911. urtekoan, egunari zegozkion 

santuen izenak lehenik euskaraz eta ondoren parentesia artean gazteleraz agertu 

ziren. Honela, adibidez: “Deunak: Tita, Akilin, Eukeni ta lagunak, Gergori ta Bedite 

(Tito, Aquilino, Eugenio, Gregorio, Benita)”. 

 

Ezaugarri hau ondorengo urteetarako ere finkatuta geratu zen. Era berean, 

1911. urtetik aurrera gazteleraren presentzia areagotu egin zen oinarri-oinarrizkoak 

ziren egutegiaren beste ataletan (urteko egun bakoitzari zegokion oinarrizko 

kokapen informazioan). Hilabetearen eta astegunekoaren euskarazko izenen azpian 

gaztelerazko itzulpena agertzen hasi zen 1913. urtean. Honela azalduko zen, 

aurrerantzean, egunari buruzko informazioa: 

“Ilbeltza 
Enero 

Eguzkiya irten=7´22 
Sartu= 4´48 

Ilargi berriya 7´an 
1 

Lenengo astia 
Asteazkena 
Miércoles 

(Barkapen osua) 
1/ Josu´ren Billebaiketa/ 364 
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Deunak: Puljentzi ta Eukeni (Fulgencio, Eugenio)”121. 
 

Aurrealdeko orrialdean ez ezik nolabaiteko tokia ere izan zuen gaztelerak -

Bizkaian argitaratutakoetan baino askoz eskasagoa122 halere-, azken urteetan 

azaldutako publizitatean. Ondorengo eeslogan hauetan ikus daiteke nola: “E. Lopez-

Tolosa. Ingar-kutxa-ola. Fábrica de Cajas de Carton”, “Amondarain´dar Kepa-

Tolosa.- Iragigei bildegiya – Almacén de materiale para construcciones”, edo 

“Egindako arrinabar-lantegiyak-talleres de marmol comprimido Pedro de 

Amondarain –Tolosa”123. 

 

Adierazitako espazio horietaz gain, aintzat hartu behar dugu irakurketa 

erraztera zuzenduriko estrategien artean aurrerago azaldu dugun joera, hots, 

euskarazko hainbat hitzen ondoan gaztelerazko itzulpena, edo sinonimo gisa 

gaztelerazko hitza euskaldundua jartzekoa. 

 

Gaztelerak zuen presentzia horregatik, halere, egutegiak ez zuen bere burua 

elebidun gisa azaldu beharra ikusi. Ez zuen zehazki irakurleari gaztelerazko 

itzulpenik ematen zenik adierazi beharrik izan; aitzitik, esan dezakegu berezko joera 

gisa agertu ohi zela gaztelera euskara hutsezko egutegian. Gertaera horrek, gure 

ustez, “euzkel” izen eta izanaren oinarrian zegoen ezaugarri diglosikoa adierazten du 

dudarik gabe.  
 

 

                                                           
121 Ez gara sartuko erabilera baten edo bestearen egokitasunaren eztabaidan. 

Azpimarragarria iruditzen zaiguna, zera da: egutegiarentzat oinarrizkoa den informazioaren (egunak 
eta hilabeteak) inguruan eragileen eta herritarren artean dagoen “tentsioa”. Azken batean, urteen 
poderioz islatzen dena da herriak oso errotuta zeukan hizkuntza joera aldatzeko zuen erresistentzia 

122 Ikus, 1912, Egutegi Euzkotaŕa. Calendario Vasco (con la traducción española) (Koldo 
Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 571). Hemen egunaren inguruan eskaintzen zen publizitatean 
gaztelerak zuen presentzia askoz handiagoa zen, adibidez. 

123 Euzkel-Egutegiya 1917 eta Euzkel-Egutegiya 1918. 
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5.1.2. – Hainbat testu estrategia esanguratsu. 

 Egutegia osatzen zuten testuak idatzita zeuden moduan eta inprimatuak 

zeuden eran ere beste aspektu batzuk azpimarragarriak iruditu zaizkigu. Alde 

batetik, egileek hainbat testutan idazketa errekurtso (edo estrategia) desberdinetara 

jotzen zutela ikusi dugu, gure ustez, irakurleari testuen irakurketa eta edukiaren 

ulerkuntza errazteko asmoz. Irakurketarako laguntza estrategiatzak hartu ditugun 

errekurtso horiek sinonimiaren erabilera, itzulpena ematea eta hizkuntza mailako 

argibideak eskaintzea ziren, nagusiki. Behean azalduko ditugun estrategia horiek ez 

ziren, bestalde, egutegiko testuei espreski zegokien berezitasuna, argibideak eta 

zehaztapen linguistikoak ematea, joera zabaldua baitzen garaiko prentsan –

Baserritarra, Eukal-Erria, Gipuzkoako Nekazaritza, Ibaizabal, Euskal-Esnalea 

aldizkarietan, etab-, eta euskaraz argitartutako lanetan, Domingo Agirreren Garoa-n 

adibidez. Dena den, egutegiak duen bilduma izaeraz baliatuz, garrantzitsua iruditu 

zaigu joera bera azpimarratzea eta, zehazki, zein estrategietan gauzatu zen jakitea. 

Testu-estrategia horien nondik norakoa ezagutzeak lagunduko digu aztergai dugun 

garaian euskaraz idazteko eta, batez ere, irakurtzeko herritarrek izan zitzaketen 

zailtasunak hobeki ezagutzen. 
 
 Egutegiko zenbait idatzietan agertu ohi zen beste idazketa errekurtso bat ere 

azaldu nahi genuke, irakurketarako laguntza estrategia gisa baino gehiago 

irakurlearen kontzientzian eragitera zuzenduriko estrategia gisa hartu duguna. 

Estrategia horri “etzana kontzientzia-harrarazlea” deitu diogu. 
 
 
5.1.2.1.- Irakurketa eta ulermena erraztera zuzenduriko estrategiak: sinonimia, 
itzulpena eta argibideak. 
 

Oro har, testu laguntza hauek eduki eta forma desberdinetako testuetan ageri 

ziren. Ez ziren gai edo idazki mota bati esklusiboki zegozkionak. Osasunerako 

idatzietan, erlijiozko testuetan, ateraldi xelebre eta kontakizun umoretsuetan, 

azalpen testuetan, gogapenetan, esaeretan, iritzi-kritika testuetan, bertsoetan zein 

kantuetan ageri ziren. Halaber, egunaren atzealdeko idatzietan ez ezik aurrealdeko 

informazioetan ere ikusten dira honelako laguntzak. 
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Berauen presentziari neurria hartzeko laguntza-estrategia hauen agerpen-

maiztasuna neurtzera jo dugu, horietako bakoitza egutegiko zenbat egunetan 

azaltzen zen zenbatuz124. Egindako zenbaketa bakunak izan dezakeen hutsegite 

maila dela eta, datu zehatzak -kontu handiz hartu behar badira ere-, ideia orokorra 

egiteko baliagarriak zaizkigula uste dugu. 
 

Hala, neurri handiagoan ala txikiagoan, urtero agertzen zirela ikusi dugu, ez 

oso modu linealean gainera. Estrategia hauen erabilera gero eta ugariago edo 

urriagoa izan zen esateko moduko linealtasunik ez dugu somatu, beraz. Aitzitik, 

tarteka-marteka azaldu zaizkigu erabilera zabalagoa eduki zuteneko urteak, azaletik 

bederen, joera aldaketa horretarako arrazoi garbirik ikusi ez dugularik. Urteak dituen 

365 egunetatik 40-50 (%11-12) egun inguruko idatzietan aurkitu dugu irakurketa 

erraztera zuzenduriko laguntza horietakoren bat edo beste, urte gehienetan. 

Minimoak, %11, 1909125 eta 1910126 urteetakoak izanik, kopuruek gora egiten dutela 

ikusi dugu 1911127 eta 1912128urteetako egutegietan, 68ren bat (%18) egunetako 

                                                           
124 Zenbaketa egiteko orduan laguntza estrategiaren bat azaltzen zeneko egun bakoitza hartu 

dugu kontuan. Nahiz eta egun bati zego(z)kion testu(et)an estrategia bat baino gehiago azaldu,  
eguna hartu dugu unitate gisa. Honela eginda, uste dugu, fenomeno honen maiztasunak irakurketa 
estiloan izan zezakeen eraginaz ideia garbia eduki dezakegula. Estrategia zehatz bakoitzaren 
maiztasuna neurtzerakoan aintzat hartu dugu berau azaltzen zeneko egun kopurua, estrategia bakar 
gisa edo beste batzuekin batera azaldu zen erreparatu gabe. 

125 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 4, 7, 9, 14, 21, 22, 23, Otsaillak 9, 
23, Epaillak 2, Jorraillak 6, 8, 14, 15, 17, 19, 20, Orrillak 5, 6, Garagarrillak 11, Uztaillak 2, 3, 9, 
Dagonillak 1, 5, 6, 18, Iraillak 4, 22, 25, 28, Urrillak 3, 13, 20, 22, 24, Azaruak 3, 20, Lotazillak 8, 
13, 26.  

126Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 9, 16, 24, 29, 31, Otsaillak 6, 12, 15, Epaillak 19, 
21, 23, Jorraillak 2, 3, 7, 24, 29, 30, Orrillak 15, 20, 21, 29, Garagarrillak 1, 2, 3, 5, 17, 24, Uztaillak 
1, 21, 30, 31, Dagonillak 1, 4, 6, 27, Iraillak 17, Urrillak 10, 15, 26, 29, Azaruak 3, 4, Lotazillak 14. 

127 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 12, 14, 17, 21, 28, 30, Otsaillak 8, 10, 11, 14, 24, 
27, Epaillak 7, 10, 14, 15, 19, 21, 22, 30, Jorraillak 5, 6, 8, 18, 20, 25, Orrillak 2, 3, 5, 10, 15, 27, 
Garagarrillak 3, 18, 23, 29, Uztaillak 10, 19, 29, Dagonillak 1, 6, 14, 21, 22, 25, 30, 31, Iraillak 14, 
19, 21, 24, 26, 28, 30, Urrillak 2, 6, 9, 11, 12, 13, 19, Azaruak 1, 23, 26, 27, Lotazillak 6, 16, 18. 

128 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1912, Ilbeltzak 9, 12, 17, 22, 27, Otsaillak 7, 15, 21, 25, Epaillak 
5, 15, 16, 18, 24, 31, Jorraillak 2, 3, 6, 14, 21, 29, Orrillak 2, 3, 20, 30, Garagarrillak 14, 24, 27, 28, 
Uztaillak 6, 10, 11, 17, 20, 24, Dagonillak 5, 20, Iraillak 16, 18, 21, 25, 26,  30, Urrillak  4, 6, 7, 9, 
13, 16, 18, 20, 22, Azaruak 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 25, 27, Lotazillak 7, 9, 11. 
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testuetan atzeman ditugularik honelako estrategiak. Ondoren, 1913 (%11)129 eta 

1914 (%12)130 urteetan maiztasuna jaitsi egiten zaigu, 40-50 egunetako bitartean 

kokatuz. Berriz, maiztasunak gora egiten du 1915. urtean (%19)131 eta jaitsi, ostera, 

1916an (%11)132. Azken bi urteetan, halaber, badirudi 1915ean ezarri dugun 

minimotik gora egiten dutela maiztasun-neurriek 1917 eta 1918 urteetan, 118 

egunetan (%32)133 eta 88 egunetan (%24)134 atzeman baititugu. 
 

Portzentaien igoera nabarmena ikusita -azken bi urteetakoek nabarmen 

gainditzen dituzte aurreko datuak-, laguntza estrategia hauetara jotzeko joera gero 

eta handiagoa zela pentsa genezake. Baina, epealdiko urteetako joan etorriak 

kontuan hartuta, oro har, eta bestelako datu gehiagorik ezean, zuhurragoa litzateke 

areagotze-urritze ugariz betetako bilakaeraren aurrean gaudela pentsatzea. 

 

                                                           
129 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 1, 11, 14, 28, Otsaillak 1, 3, 8, 9, 15, Epaillak 1, 

9, 13, 14, 18, 21, 22, 30, Jorraillak 13, 19, Orrillak 12, 13, 17, 18, 22, Garagarrillak 17, 18, 28, 
Uztaillak 3, 25, 29, Dagonillak 1, 19, 20, 27, 30, Iraillak 9, 21, Urrillak  5, 15, Lotazillak 18, 20, 29. 

130 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1914, Otsaillak 3, 8, 16, 18, 26, 28, Epaillak  3, Jorraillak 6, 
Orrillak 2, 17, 29, 30, Garagarrillak 5, 6, 14, 17, 18, 28, Uztaillak 1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 22, 
Dagonillak 5, 18, 21, 25, 31, Iraillak 2, 15, 16, 22, 29, Urrillak 1, 6, 21, Azaruak 6, 12, 23, 
Lotazillak 3, 5, 6, 10, 25. 

131 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 5, 12, 16, 21, 25, Otsaillak 21, 25, Epaillak 13, 
19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, Jorraillak 2, 3, 6, 9, 11, 21, 25, 26, 27, 30, Orrillak 3, 6, 9, 13, 18, 
26, Garagarrillak 2, 4, 6, 22, 23, Uztaillak 6, 11, 25, 31, Dagonillak 3, 6, 16, 20, 21, 24, 26, 27, 
Iraillak 14, 17, 19, 21, Urrillak 1, 5, 7, 11, 26, Azaruak 2, 3, 6, 17, 19, 25, 29, Lotazillak 17, 28, 29, 
30. 

132 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1916, Ilbeltzak 9, 10, 14, Otsaillak 9, 14, 15, 17, 24, 26, Epaillak 
3, 4, 6, 7, 9, 14, 16, 21, 28, Jorraillak 25, 26, Orrillak 11, 15, 27, 28, Garagarrillak 1, 7, Uztaillak 7, 
Dagonillak 9, 15, 17, 21, 29, Urrillak 18, 26, Azaruak 1, 27, Lotazillak 10, 12, 15, 20, 22, 29, 30. 

133 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 24, 25, 27, 28, Otsaillak 
10, 13, 16, 17, 19, Epaillak 2, 4, 10, 12, 17, 21, 23, 25, Jorraillak 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19, 20, 21, 24, 30, 
Orrillak  9, 11, 13, 14, 19, 24, 25, 31 Garagarrillak  2, 4, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 
Uztaillak 8, 10, 12, 15, 17, 22, 23, 24, Dagonillak 3, 4, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 26, 27, Iraillak 
8, 9, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, Urrillak 2, 7, 15, 22, 23, 27, Azaruak 1, 12, 15, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 27, Lotazillak 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 26, 27, 29. 

134 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 3, 11, 17, 19, 22, 25, 31, Otsaillak  26, 27, 
Epaillak 3, 8, 14, 16, 21, 30, 31, Jorraillak  1, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 29, Orrillak 4, 5, 
6, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 29, 31, Garagarrillak  2, 18, 19, 20, 22, 23, 28, Uztaillak 1, 2, 3, 15, 28, 
Dagonillak 6, 7, 8, 9, 14, 21, 22, 26, 27, 28, Iraillak 5, 6, 8, 12, 17, 29, Urrillak 5, 6, 11, 12, 13, 16, 
17, 18, 21, Azaruak 6, 9, 13, 22, 26, 27, Lotazillak 7, 15, 16, 21, 22. 
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Irakurleari testua irakurtzen laguntzeko, errazago ulertzen laguntzeko alegia, 

atzeman dugun laguntza estrategietako bat sinonimiarena izan da. Hainbat hitzen 

ondoan -irakurleari berria egingo zitzaiolakoan edo irakurle izan zitekeen 

populazioaren artean erabilera eskasa zuelako ustetan-, erabilera arruntagoa eduki 

zezakeen sinonimo ezagunagoa azaltzen zen, parentesi artean gehienetan edo 

testuaren bukaeran, behealdean, beste batzuetan. Sinonimoa gehienetan, beti ez 

esateagatik, gaztelerazko hitza euskaldundua izaten zen (euskaldunek beren erabilera 

arruntean txertatua legez euskarazkoa bailitzan deklinatuta ageri zelarik). 

Horregatik, eukaldunduta ageri zelako, kontsideratu dugu erabilera hau sinonimia 

gisa eta ez itzulpen gisa. Finean, irakurleari berria suerta zekiokeen hitzaren kasuan 

(batzuetan neologismoa zen, besteetan erabilera galdua zuen hitz zaharra zen ), 

esanahia egoki uler zezan testuak berak ematen zion laguntza dugu. Urteetako 

erabilera aztertu ondoren, halere, ez da oso garbi atzematen zein hitzetan jarri behar 

zen sinonimorik eta zeinetan ez adieraziko zukeen araua. Horra hor, sinonimoa 

testuan bertan parentesi artean eskainia ondorengo adibidean:  

“Euzkeldunentzat egun oroigarriyak. 
(Urtarrillakoak) (Enero, bizkai-eraz). 
1542-Urtarrilla.-1an-Mozanbique´ra elduta bidaltzen diyo Loyola´tar Deun 
Iñaki´ri idazki (karta) bat Jabier´tar Deun Pantzeska´k., bere ibiltearen berri 
ta eldu dala esanaz Goizparra (Ebanjeliyua) zabaltzeko bidaldua izan dan 
errira. 
1841-Urtarrilla-5.an Madrid´eko Gobernuak Bizkaya, Gipuzkoan eta Araban 
pase foral´a kentzen du. 
1690-Urtarrilla-6an Begoña´ko Amak itxasuan gaizkatzen (salbatzen) du 
Maidana´tar Ander, guda-ontzi San Joseph´an zebillen Bizkai seme bat. 
1494-Urtar.-10an. Iruña´ko Eleiza Nagosiyan artzen dute Naparroa´ko 
bureztuna (koroya) Jon eta Katariñe´k, Naparroa´ko legezko bakaldun 
(errege) azkenak izan ziranak. 
614-Urtar.-13an- Deun Pirmin, ziñopa (martiri) iruñarraren gorputza idiro, ta 
Iruña´ko Deune Miren Eleizara eramaten da.”135 

 

Beste kasu batzuetan, sinonimo bidezko argibidea testuan bertan eman 

beharrean, bukaeran, orrialdearen behealdean eskaintzen zen. Ikus, adibidez, “Otoitz 

egizu” izenburua daraman idatziaren behealdean jarritako azalpena:  
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“Otoitza=orazioa. 
Urruindu=despreciatu”136. 

 
Gaztelerazko sinonimo euskaldunduarena izan zen laguntza estrategien artean 

maiztasun handiagoz erabili zena. Bi urteetan ezik beste gainontzekoetan nabarmen 

azaldu zaigu joera horren nagusitasuna. Egun kopuruetan, gutxi gorabehera, horra 

hor zenbatu ditugun maiztasunak: 25 egunez (%6) 1909an137; 19 egunez (%5) 

1910ean138, 38 egunez (%10) 1911n139, 26 egunez (%7) 1912an140, 24 egunez (%6) 

1913an141, 30 egunez (%8) 1914an142, 40 egunez (%11) 1915ean143, 20 egunez (%5) 

1916an144, 65 egunez (%18) 1917an145 eta 32 egunez (%8) 1918an146. 
 
                                                                                                                                                                                 

135 Euskal- Esnalearen egundiya,1909, Jorraillak 15 “Euzkeldunentzat egun oroigarriak”. 
136 Euzkel-Egutegiya 1912, Epaillak 24 “Otoitz egizu”. 
137 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 9, 14, 23, Otsaillak 9, Jorraillak 8, 

14, 15, 17, 19, 20, 23,  Orrillak 5, Garagarrillak 11, Uztaillak 2, 3, 9, Dagonillak 6, Iraillak 22, 25, 
28, Urrillak 3, 13, 24, Azaruak 3, Lotazillak 13.   

138 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 9, 16, 24, 31, Otsaillak 12, 15, Epaillak 21, 
Jorraillak 2, 3, 7, 29, 30, Orrillak 15, 20,  Garagarrillak 1, 2, 3, Uztaillak 21, Iraillak 17. 

139 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 12, 17, 21, 28, Otsaillak 8, 10, 11, 14, 24, 27, 
Epaillak 7, 10, 14, 19, 22, 30, Jorraillak 6, 8, Orrillak 3, 5, 10, 15, Garagarrillak 3, 18, 29, Uztaillak 
19, Dagonillak 6, 14, 21, 25, Iraillak 14, 21, 24, 26,  Urrillak 2, Urrillak 13, 19, Lotazillak 18. 

140 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1912, Ilbeltzak 17, Otsaillak 7, Epaillak 5, 18, 24, 31, Jorraillak 
14, Orrillak 30, Uztaillak 10, Dagonillak 5, Iraillak 16, 21, 26, 30, Urrillak 4, 20, Azaruak 2, 8, 12, 
13, 14, Azaruak 19, 23, 27, Lotazillak 7, 9.   

141 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 1, 11, Otsaillak 3, 8, Epaillak 1, 9, 18, 22, 30, 
Jorraillak 13, 19, Orrillak 13, 17, 18, Garagarrillak 17, 28, Uztaillak 3, Dagonillak 1, 19, 30, Iraillak 
9, Urrillak 5, Lotazillak 20, 29.   

142 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1914, Otsaillak 3, 16, 18, 26, 28, Epaillak 3, Orrillak 29, 30, 
Garagarrillak 5, 14, 17, 18, 28, Uztaillak 1, 10, 12, 13, 20, 22, Dagonillak 21, 25, Iraillaren 15, 16, 
22, 29, Azaruak 6, 23, Lotazillak 6, 10, 25. 

143 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 12, Otsaillak 25, Epaillak 19, 21, 25, 26, 27, 30, 
31, Jorraillak 2, 3, 6, 11, 25, 26, 27, 30, Orrillak 3, 13, Garagarrillak 4, 6, 22, Uztaillak 11, 25, 
Dagonillak 3, 16, 21, Iraillak 14, 17, 19, 21, Urrillak 1, 5, 7, Azaruak 2, 3, 6, 25, 29, Lotazillak 17. 

144 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1916, Ilbeltzak 9, 10, 14, Otsaillak 14, 26, Epaillak 7, 9, 14, 28, 
Orrillak 27, 28, Garagarrillak 7, Dagonillak 15, 17, 29, Lotazillak 12, 15, 20, 22, 31. 

145 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 3, 7, 8, 24, 25, 27, 28, Otsaillak 16, 17, Epaillak 
2, 10, 17, 21, 23, 25, Jorraillak 1, 3, 4, 21, 30, Orrillak 9, 11, 14, 19, 24, 31, Garagarrillak 2, 4, 9, 
11, 22, 23, 26, 27, Uztaillak 10, 12, 22, Dagonillak 3, 4, 9, 10, 11, 14, 17, 27, Iraillak 9, 16, 20, 21, 
26,Urrillak 2, 22, 23, Azaruak 15, 18, 22, 23, Lotazillak 2, 5, 6, 12, 13, 20, 25, 27. 

146 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 11, Jorraillak 1, 5, 6, Jorraillak 24, Orrillak 4, 15, 
16, 18, 19, 29, Garagarrrillak 20, 22, 23, 28, Uztaillak 1, 2, 3, 28, Dagonillak 9, 14, 22, Iiraillak 6, 
12, 29, Urrillak 11, 12, 16, Azaruak 9, 13, 22, Azaruak 27. 
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Kopuru horiei guztiei gehitu behar zaie termino ezagunagoa “edo” juntagailu 

hautakariaren bidez emateko zegoen joera, dezentez urriago ageri zena izanik ere: 2 

egunez (%0´5) 1909an147, 3 egunez (%0´8) 1911n148 eta 1914an149, 11 egunez (%3) 

1915ean150, 8 egunez (%2) 1916an151, 19 egunez (%5) 1917an152, eta 9 egunez ( %2) 

1918an 153. Sinonimoa parentesi artean eskaintzearen estrategiaren beste bertsioa 

besterik ez da. Termino “berria” (ustez ezezagun edo ulergaitza izan zitekeena) bere 

sinonimo erabiliagoarekin (gaztelerazko hitza euskaldundua) “edo” juntagailu 

hautakariaren bitartez elkarturik ikusteko adibidea dugu ondorengoa: 

“Irakasle edo maxu batek baserritar bati zenbakizti edo aritmetika erakutsi nai 
lioke, eta galdetzen diyo. 
- Bi eta bi alkartuta lau dira noski? 
- Ez jauna, ez. 
- Ezetz...? 
- Ez, atzo esan zidazun bi biko idazteko edo eskribitzeko eta ayek ogeita-bi 
zirala esan etzenduan ba?”154. 

 
Maiz erabilia ikusi dugun beste estrategia zera izan da: zuzenean gaztelerazko 

itzulpena eskaintzea, hots, euskarazko hitzaren ondoan parentesi artean bere 

gaztelerazko itzulpena ematea. Ondorengo testuan ikus dezakegu estrategia horren 

adibidea: 

“Gizategi batean gizon-emakumeak askotan gertatzen dana, ari ziran nor 
ziran bikañagoak erabaki nairik, gizonak ala emakumeak. Emakume batek 

                                                           
147 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 9, Urrillak 13,  
148 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Azaruak 1, 26, Lotazillak 6.  
149 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1914, Uztaillak 20, Dagonillak 5, Urrillak 6,  
150 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 5, 21, Otsaillak 21, Epaillak 30, 31, Orrillak 18, 

Dagonillak 16, Urrillak 5, 7, Azaruak 2, Lotazillak 30. 
151 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1916, Otsaillak 9, 17, 24, 26, Epaillak 16, Garagarrillak 1, 

Dagonillak 9, 21. 
152 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 15, Otsaillak 13, Epaillak 4, Jorraillak 20, 

Jorraillak 24, Orrillak 19, Uztaillak 23, Dagonillak 9, 16, 19, Iraillak 15, 25, Urrillak 15, Azaruak 
20, 27, Lotazillak 5, 13, 15, 25. 

153 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 3, Garagarrillak 22,  Uztaillak 2, Dagonillak 14, 
Iraillak 8, Azaruak 6, 9, Lotazillak 7, 16. Falta diren urteak fenomeno honen adibiderik aurkitu ez 
dugulako ez ditugu jarri. 

154 Euzkel-Egutegia 1918, Lotazillak 16. 
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zion: Goikoak gaudia (universo) irasi (crear) zuanean betik gora asi zala, 
ederrenak eta bikañenak azkenerako utziaz.(...)”155. 

  
Goian aipatu dugun sinonimiaren kasuan bezala, gaztelerazko itzulpenak 

testuan barruan txertatuak ez ezik, orrialdearen behealdean ere ematen ziren, ikus 

adibide hau: 

“....bat bakarraz jabetu bihar dezute: izperringiaz. Orrezaz jabetzen bazerate 
lurbirako bakaldun zerate. Izperringien jabe danak guzia dauka. 
Ikasi ederra ta bikaña da kistar motelentzat; baitare euzkotar tentel 
askorentzat. onu=consejo; izperringi=periódico; bakaldun=rey”156. 

 

Gaztelerazko itzulpen zuzenetara jotzea, bestalde, maizen agertu zen 

estrategietakoa izan zen, gaztelerazko sinonimo euskaldunduaren erabilerarekin 

batera: 13 egunez (%3) 1909an157, 16ren bat egunez (%4) 1910ean158 eta 1911n159, 

45 egunez (%12) 1912an160, 20 egunez (%5) 1913an161, 13 egunez (%3) 1914an162, 

27 egunez (%7) 1915ean163, 17 egunez (%4) 1916an164, 57 egunez (%15) 1917an165, 

                                                           
155 Euzkel-Egutegiya, 1911, Orrillak  27, “Andaluz batena”. 
156 Euzkel-Egutegiya 1915, Dagonillak 6, “Ikaskai-bikaiña”. 
157 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 4, 7, 21, 22, Otsaillak 23, Epaillak 2, 

Dagonillak 1, 5, 18, Urrillak 20, Azaruak 20, Lotazillak 8, 26. 
158 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Epaillak 19, Jorraillak 2,  24, Orrillak 20, 29, Garagarrillak 

5, 24, Uztaillak 1, 30, 31, Dagonillak 1, 4, 6, Urrillak 15, 26, 29. 
159 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 14, 30, Epaillak 10, Jorraillak 18, 20, 25, 27, 

Garagarrillak 23, Uztaillak 10, 19, Dagonillak 1, Iraillak 19, Urrillak 6, 11, 12, Azaruak 26, 
Lotazillak 15. 

160 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1912, Ilbeltzak 9, 12, 22, 27, Otsaillak 15, 21, 25, Epaillak 5, 15, 
16, 18, Jorraillak 2, 3, 6, 21, 29, Orrillak 2, 3, 20, Garagarrillak 14, 24, 27, 28, Uztaillak 6, 11, 17, 
20, 24, Dagonillak 5, 20, Iraillak 18, 25, 26, 30, Urrillak 7, 9, 13, 16, 18, 22, Azaruak 11, 12, 20, 
Lotazillak 7, 11. 

161 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 1, 11, 14,  28, Otsaillak 1, 8, 15, Epaillak 1, 13, 
14, 18, 21, Orrillak 12, 17, Garagarrillak 6, 18, Uztaillak 29, Dagonillak 20, 27, Iraillak 21. 

162 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1914, Otsaillak 8, 16, Epaillak 3, Jorraillak 6, Orrillak 17, 
Garagarrillak 5, 6, Uztaillak 3, Dagonillak 5, 18, Azaruak 12, Lotazillak 5, 10. 

163 Ikus: Euzkel- Egutegiya 1915, Ilbeltzak 16, 25, Epaillak 13, 19, 29, Jorraillak 9, 21, 
Orrillak 6, Garagarrillak 2, 23, Uztaillak 6, 25, 31, Dagonillak 6, 20, 26, 27, Iraillak 19, Urrillak 7, 
11, 26, Azaruak 2, 3, 17, 19, Lotazillak 28, 29. 

164 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1916, Otsaillak 15, Epaillak 3, 4, 9, 21, 28, Jorraillak 25, 26, 
Orrillak 11, 15, 27, Garagarrillak 7, Urrillak 18, 26, Azaruak 1, 27, Lotazillak 10. 

165 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 6, 7, 8, 10, 11, 15, Otsaillak 10, 17, 19, Epaillak 
12, 21, Jorraillak 2, 21, 24, Orrillak 13, 14, 25, 31, Garagarrillak 4, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 
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eta  50 egunez (%13) 1918an166. Nabarmen azaldu zaizkigu 1912, 1917 eta 1918 

urteak gaztelerazko itzulpenaren erabileran. 
 

Idatzi batzuetan gaztelerazko itzulpenarekin batera ematen zen ere 

euskarazko hitzaren etimologia, modu honetan:  

“Laterri: lagi – erri= esp. Estado. 
Jarauntzi  >       > =  >    heredar. 
Gudarozte:        > =  >    ejército”167. 

 
Baita euskaraz emandako esplikaziorik ere, ondorengo adibidean ikus 

daitekeenez:  

“Lurriñontziya da lurriñaren indarrez ibiltzen dan ontziya, erderazko buque 
de vapor.(...)”168. 

 
Testuetan erabili zen irakurketarako, ulermenerako, beste laguntza estrategia 

izan zen euskarazko hitz “ulergaitza”ren ondoan bere sinonimoa ematea, baina berau 

ere euskarazko sinonimoa izanik, honela emanda: “Geidearen (lagun-urkoaren) 

ospea (izen ona) zauritzen duanak ez du bere ospea sendorik izango (...)”169. 

Zenbaitetan, euskarazko sinonimoarekin batera azalpen etimologiko edo 

linguistikorik ere ematen zen. Horra adibidea: 

“Askotan jazoten da aurra edo seña ezin jayortia, edo Amea il-agiñian egotia, 
edo aurra illa egiteko zorija ixatia. Onetariko aldijetan, osalarijak (osagilliak 
esaten dabe euzkeldunik geyenak, edo osalarijak barik emakume erdilarija da 
emaztiai aurra-egiten lagunduten dautsaena,) Amaren sabelian aurra ikutu 
dagilla agiñik eta egikai-itxak esanik. (...)”170. 

 

                                                                                                                                                                                 
Uztaillak 8, 10, 15, 17, 22, 24, Dagonillak 11, 17, 19, 22, 27, Iraillak 8, 16, 19, 26, 28, 29, Urrillak 
7, 27, Azaruak 1, 12, 17, 21, 23, Lotazillak 6, 13, 14, 15, 26, 29.  

166 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 11, 17, 19, 22, 25, 31, Otsaillak 26, 27, Epaillak 
8, 14, 16, 21, 30, Jorraillak 4, 10, 11, 15, 16, 19, 25, 29, Orrillak 5, 12, 22, 31, Gararrillak 2, 18, 19, 
20, 23, Uztaillak 1, 15, Dagonillak 6, 8, 21, 27, 28, Iraillak 5, 17, Urrillak 5, 6, 13, 16, 17, 18, 21, 
Azaruak 27, Lotazillak 15, 21, 22. 

167 Euzkel-Egutegiya, 1910, Uztaillak 1 “Jazopen gomutagarrijak”. 
168 Euzkel-Egutegiya 1914, Dagonillak 18 “Lurriñontziya”. 
169 Euzkel-Egutegiya 1913, Uztaillak 25 ”Esakun Oroigarriyak”. 
170 Euzkel-Egutegiya 1911, Epaillak 21 “Ikurrtonak”. 
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Euskarazko argibideen artean bereziki aipatu nahi dugu aditz trinkoen 

ulerkuntzarako ematen zen laguntza, aparteko laguntza gisa. Aditz trinkoak azaltzen 

zirenean, espreski, ustez ulergaitza zena ulerkor egingo zuen argibidea eskaintzen 

zen maiz, ondoan parentesi artean agertzen zelarik zegokien konjugazio arrunta, ikus 

adibidez: 

 “Norberaren gurutzalbena. 
- Josu´ri esayozu: <Zure gurutzan nere buruba neonek dazarrket (ezarriko 
det) eta iltzak Zeorrek sarrtzea nai det.> Itza arrtuko dizu, bai, Gaizkatzalleak. 
Beraxek iltzatuko zaitu, ta gotzonak (aingerubak) izango ditu laguntzalle. 
Arantzak, iltzak, lokiyak, aztamakilla ta ozpiña dakarrzkike (ekarriko ditu); 
baña ortze-luditarrtean josita, Beraxe egon zan beela, zakuskenean (ikusiko 
zaitunean), ludiya oñaz ikutzeke ta ortzera igo ezin dezularik, errukiz urtuko 
zayo biyotza, ta zure eskintza betetzeke gurutzatik eratziko zaitu...Berak 
eutsiko dizu buruba, ta Ama Deunak eratzango zaitu bere altzuban, baña 
negarrik ezta izango; barre gozo bat dagitzuke (egingo dizu) Miren´ek. (J.K. 
Huysmans.- Sainte Lydoine de Schidam)”171. 

 
Aditz trinkoaren azalpenek nahiko garbi erakusten digute informazio 

gehigarri horrek zituen bi funtzio: testua ulerterrazagoa egitea, batetik, eta hizkuntza 

irakastea, euskaran trebatzen laguntzea, bestetik. 

 
Aurrez aipatu ditugun estrategien ondoan, euskarazko sinonimo eta 

argibideetara jotzeko joera maila apalagoan agertu zaigu urte guztietan. Hona 

zenbaturiko egunak: 6 egunez (%1) 1909an172, 10en bat egunez (%2) 1910ean173, 

1911n174 eta 1912an175, 7 egunez (%2) 1913an176, 6 egunez (%1) 1914an177 eta 

                                                           
171 Euzkel-Egutegiya 1910, Jorraillak  7. 
172 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Jorraillak 6, Orrillak 6, Dagonillak 18, Iraillak 

4, 25, Urrillak 22. 
173 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 16, Otsaillak 6, Epaillak 23, Jorraillak 7, Orrillak 

21, Dagonillak 27, Urrillak 10, Azaruak 3, 4, 14. 
174 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Epaillak 10, 15, 21, Jorraillak 5, Orrillak 2, Dagonillak 30, 

31, Iraillak 28, Urrillak 9, Azaruak 23, 26. 
175 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1912, Urrillak 6, 13, 16, Azaruak 1, Azaruak 14, 15, 19, 25, 

Lotazillak 9. 
176 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1913, Otsaillak 9, Orrillak 22, Garagarrillak 6, 18, Uztaillak 25, 

Urrillak 15, Lotazillak 18. 
177 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1914, Orrillak 17, Garagarrillak 14, Uztaillak 1, 7, Dagonillak 

18, Lotazillak 3. 
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1915ean178, 2 egunez (% 0´5) 1916an179, 18 egunez (%5) 1917an180, eta 14 egunez  

(%4) 1918an181. Beste kasuetan bezala, azken bi urteetan nabarmenagoa izan zen 

laguntza estrategia honen erabilera. Halere, ordea, aurrez aipatu ditugun bi 

estrategiekiko konparazioan, euskaraz emaniko argibideei dagozkien maiztasun 

portzentaiak txikiagoak dira, are gehiago kontuan hartzen badugu hauetako argibide 

asko aditz trinkoei buruzkoak zirela. Oro har, testu argibideak euskaraz ematera 

baino maizago jotzen zen gaztelerazko sinonimo euskaldunduetara eta gaztelerazko 

itzulpen zuzenetara.  
 

Bestalde, noiz erdal hitza euskaldundua parentesian eta noiz gaztelerazko 

itzulpena zuzena jarri erabakitzeko arrazoi garbirik ikustea ez da lan erraza. Arau 

garbia atzematea –ahal balitz- zaila egin zaigu benetan. Ikusi dugunez, hitz berdinari 

batzuetan gaztelerazko sinonimo euskaldundua jartzen zitzaion eta, besteetan, 

zuzenean gaztelerako itzulpena. Beste kasu batzuetan, halaber, termino berberari ez 

zitzaion inolako argibiderik jartzen. Zergatik laguntza argibide mota bat batzuetan, 

eta besteetan beste bat? Auskalo. Egoera eta adibide anitzekin egin dugu topo. Testu 

berean estrategia desberdinak konbinatu izan zirela ere ikusi dugu, hitz bati parean 

parentesi artean antzeko termino erabiliagoa -gaztelerazko euskaldundua-, jarriz, 

adibidez, eta beste bati, gaztelerazko itzulpen zuzena. Hona hemen adibide bat: 

“(1) txadona=eliza. (2) eundi=siglo. (3) Neskutz=Birjiña. 
(4)eraspen=debozio. (5)ostera= peregrinación. (6) Doipuru=Aita Santu. (7) 
Gotzalla=Obispo”182. 

  

                                                           
178 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1915, Jorraillak 21, Orrillak 9, 18, Dagonillak 16, 21, 24.  
179 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1916, Lotazillak 10, 29. 
180 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 11, 14, 15, Jorraillak 4, 5, 19, Jorraillak 30, 

Orrillak 13, 14, Uztaillak 8, 17, Dagonillak 26, Iraillak 16,Urrillak 7, Azaruak 21, 23, Lotazillak 13, 
16. 

181 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 31, Otsaillak 27, Epaillak 3, 16, 31, Jorraillak 21, 
Orrillak 6, Garagarrillak 19, Uztaillak 3, Dagonillak 7, 26, Azaruak 26, Lotazillak 21, 22. 

182 Euzkel-Egutegiya 1917, Epaillak 21. 
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Era berean, testu berdinean hitz batzuei termino erabiliagoa edo ezagunagoa 

jartzen zitzaien bezala, beste batzuei, aldiz, euskarazko sinonimoa. Horra 

adibidetxoa: 

“¡Maite zugatzak! 
(...) Intxaur, gaztain, ezkur, madari, sagar, piku ta beste garau anitz (asko) 
zugatzen etekin dira. (...) Urtero, onesten (bedeinkatzen) zituzten Euzkadi´ko 
basoak, eta oraindik oraiñago ere ekandu-oitura au, Orozko´n Murueta´ko 
Kepa Deunaren Eliz-barruan gorde izan da”183. 

 
Gauza da, urte beteko testuak bere osotasunean hartuta ez zaiola irakurleari -

ez guri behintzat-, oso argi geratzen “arau” edo irizpide garbirik ba ote zegoen. 

Funtsean, ez dugu uste bata edo bestea hautatzeko irizpidea bakarra eta bateratua 

zegoenik. Aitzitik, idazle bakoitzak (argitaratzaileak?) unez une hartutako erabakien 

emaitza zela pentsatzen dugu. Litekeena da irakurlearengandik gertuena egotea 

izatea egileak buruan zuen irizpidea, irakurlearen hizkuntza joerengandik ustez 

gertuen zegoen terminoa (euskarazkoa ala gaztelerazkoa) aukeratzea erabakitzeko. 

Gure ustez, egoera soziolinguistikoaren azterketa zientifikoa egitetik baino 

irakurlearen talde sozial berdineko kide izatetik, bizikidetasunetik zetorkion 

ezagutza soziolinguistikotik abiatzen zen idazlea irakurlearen hizkuntza gaitasunen 

eta hutsuneen nolabaiteko diagnostikoa egiteko eta, ondorioz, une bakoitzean 

ulermen egokiari begira laguntza behar zuten hizkuntza egoerak zeintzuk ziren 

erabakitzeko. Irakurlearenganako bizitza hurbiltasuna zen, gure ustez, egilearentzat 

erreferentziarik garrantzitsuena. Izan liteke ere, beste hipotesi bat, irakurketa 

laguntza hauek -finean hizkuntza laguntzak zirenak-, irakurleria potentzialaren 

hizkuntza hutsune posibleetatik baino egile eta argitaratzaileen zulo linguistikoetatik 

abiatuta erabakitzea. Bigarrengoa ahaztu gabe, lehenengo hipotesiari heltzen diogu 

guk, oraingoz. 

 
Dena delakoa izanda ere, egile desberdinek egindako idatziak zirenez testu 

bakar batean biltzen zirenak -inprimatzaileak jatorrizko testuak errespetatu eta egile 

bakoitzak aukeratutako laguntza irizpide propioak txertatzen zituelarik (hipotesi gisa 

har genezake hau ere)-, honek irakurlearengan sor zezakeen inpresioa nahiko 
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anabasazkoa izan zitekeela uste dugu. Izan ere, testu guztiak segidan irakurtzean 

(horretarako dago egina egutegia, egunez egun irakurria izateko) irakurleari ez zaio 

batere garbi geratzen zein arrazoi egon zitekeen zenbaitetan gaztelerazko termino 

euskaldundua, besteetan gaztelerazko itzulpen zuzenak, eta besteetan euskarazko 

sinonimoak jartzea aukeratzeko.  
 

Oro har, ezin esango dugu, urte bakoitzari zegozkion testuak bere 

osotasunean hartuta, irakurketa erraztera zuzenduriko testu laguntzen agerpena 

kuantitatiboki ikaragarrizkoa izan zenik. Nolanahi ere, kualitatiboki garrantzizkoa da 

horien presentzia, garaiko euskarazko idazketa eta, batik bat, irakurketa modua 

marrazten laguntzen diguten lerroak eskaintzen baitizkigute. Azaldu laguntza-

estrategia horietara jotzeak agerian jartzen du, besteak beste, garaiko egoera 

soziolinguistikoa, non herritar euskaldunen artean gazteleraren presentzia gero eta 

nabarmenagoa egiten ari zela ikus dezakegun. Hain errotua egongo zen, ezen 

irakurleak euskaraz idatziriko hainbat testu egoki uler zeza, idazleak gaztelerazko 

erreferentzietara (euskaldunduta zein euskaldundu gabeetara) jo beharra ikusiko 

baitzuen maiz. Beste modu batean esanda, garaiko hainbat testu irakurtzen zituen 

herritar euskaldunari euskaraz irakurtzeko garaian lagungarria eta argigarria 

suertatzen zitzaion, nonbait, gaztelerarekiko erreferentzia. Hori zen idazlearen 

abiapuntua behintzat. 
 

Irakurleen hizkuntza praktikak ezagutzeko, zituzten hizkuntza zailtasunak 

non kokatzen ziren eta euskara zein neurritaraino menperatzen zuten ezagutzeko 

iturri interesgarria da laguntza estrategia horiena. Bidenabar, egileen asmo 

erreformatzaileen berri ere ematen digute. Estrategia horiek erakusten digutena, zera 

da: irakurlearen euskara erreformatzeko idazleek edo inprimatzaileak zuten asmoa. 

Egoki idatziriko (jatorriz euskaldunagoak ziren hitzak erabiliz edota berriak sortuz) 

testuaren irakurketaren bitartez euskara garbiagoaren ezagutza eta erabilera bultzatu 

nahi zuten euskaldunen artean eta, bide batez, euskarak gazteleraren bidezko 

ordezkatze prozesuari frenoa jarri.   
                                                                                                                                                                                 

183 Euzkel-Egutegiya 1912, Lotazillak 9. 
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Egia da askotan zail egin zaigula zehaztea zerren sintoma ziren, zein 

errealitate islatu nahi zuten, ze asmok bultzatuta erabili ziren aipatu errekurtso 

horiek guztiak. Baina, nahiko garbi agertzen zaiguna da zein hitzetan, zein egoera 

soziolinguistikotan kokatzen zen egilearen eta irakurlearen arteko “tentsio 

linguistikoa” deituko genukeena. Tentsio horren adibideak ikus ditzakegu hainbat 

esparrutako hitzei itsatsitako argibide (sinonimo zein itzulpen) maiz errepikatuetan, 

hots, elizaren inguruko “Jaupari”, “Bakaldun”, “Goizparra”, “Gogo” etab. bezalako 

terminoetan, teknologia berrien inguruko “Bultzi”, “Idatzi”, “Idazki” gisakoetan,  

neurketa sistemari loturiko “Neurkin”, “Anei neurkin”, etab. bezalako hitz berrietan. 

Adibide horietan herritarrak zituen hizkuntza ohitura batzuen eraldaketa bilatzen 

zela ikusten da,  erabiliagoa zen terminoarekin batera -idazlearentzat desegokiagoa 

zena-, beste berria eskaintzen baitzitzaion irakurleari, behin eta berriz, berau ezagutu 

zezan eta, zeharka, erabil zezan bultzatuz. Baina, termino berdinen inguruan behin 

eta berriz argibideak ematen aritzeak ere erakusten diguna, zera da: irakurlearengan 

egon bazegoela ohiko terminoa (nahiz eta gaztelerak kutsatua izan) utzi eta hitz 

berria barneratzeko nolabaiteko erresistentzia, euskaldungoan egon bazegoela, 

alegia, bere hizkuntzaren eta hizkeraren erreformarako nolabaiteko erresistentzia. 

 
 
 
5.1.2.2.- Etzana “kontzientzia-harrarazlea”.  

 

Egutegiya-n atzeman ditugun testu-estrategien artean aditzera eman nahi 

dugu interesgarri deritzogun beste bat, hots, hainbat hitzi ezartzen zitzaion etzana 

estiloa. Idazketa arruntean, oro har, etzana deituriko estiloa erabiltzeak duen funtzio 

nagusia informazio zehatza nabarmentzea eta deigarri egitea izan ohi da. Ildo 

honetatik, gure egutegi honetan ikusi duguna zera izan da: etzanaren errekurtsoari 

heltzen zitzaiola, besteak beste, irakurlea hizkuntza errealitate jakin batetaz 

ohartarazteko. Esan dezakegu hainbat hitz -kasu gehienetan irakurleen artean 

erabilera arrunta zutenak ziren-, etzanak jarriak ageri zirela helburu kontzientzia-

harrarazlearekin. Kasu horietan hitza etzatearekin nabarmen azaldu nahi zena zen 
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etzanak jarritako hitzak ez zirela jatorriz euskarazkoak, gaztelerazkoak baizik, nahiz 

eta euskarazkoak bailiran deklinatuak egon, esaldian txertatuak eta euskaldunen 

artean eskuarki erabiliak izan. Hona hemen, urte desberdinetatik hartutako adibide 

batzuk: 

“Jateche edo restaurant baten sartu zan gizon bat eta maian jarri ta bereala 
ekarri eutsan ogi-sopea morroiak; au alde egiten asi zanean, deitu eutsan arek 
esanaz: 
- Zu, sopa au nik ezin neike jan. 
- Morroiak artu eban erratillu edo platera ta eroan eban; laster ekarri eutsan 
zirisol-sopea (fideo) ta orduan bere gizonak esan eutsan: (...)”184. 

 
Beste gertaera xelebre honetan: 
 
“Arlote bat jaun bati kalian dijuala bertaratzen zaio (...) – Argatik eskatu 
dizkiot, ba, ezagunai eskatzia enaiz atrebitzen da!”185 

 
Pernando Amezketarraren ateraldi honetan ere: 

  
“-Ik jakingo dek noski 

 Nola ditezkian 
Izana iru persona 
Jaungoiko batian?...”186 

 
Ondorengo bi ateraldi xelebreok ere esandakoaren adibide argiak eskaintzen 

dizkigute: 

“Sendagille jaun batek utsi dizkio bere morroyari gabian sei errezeta 
goxotegiyan dauden sei gaxoei emateko ta urrengo goizian juanik mutilla 
esaten diyo sendagilleari: - Jauna bost il dira. 
- Sendagilliak ¿ta bestea? 
- Seigarrenak ez du artu nai izan iñundik ere ordia.”187 

 
“Bi lagun trenean dijoaz beste gizon bizar gorri bat ondoan dutela, ta 
onegatik sumalak esaten gudara juan gabe igestutako pantzetarra zalako 
ustean. 
- Adi zak; orren ondoan zintz t´ernai egoten ez ba-aiz erlejua ere ostuko dik, 
lapur antzekoa dek ori-ta. 

                                                           
184 Euskal-Esnalearen egundiya 1909, Urrillak 20. 
185 Euzkel-Egutegiya 1915, Urrillak 09. 
186 Euzkel-Egutegiya 1915, Epaillak 06. 
187 Euzkel-Egutegiya 1916, llbeltzak 21. 



Kaletik etxera: euskarazko egutegiak eta euskarazko irakurketa espazio pribatuan                       369 

Lagunak, atereaz zakeletik erlejua, erakutzi t´esan dio: 
- Oraindik emen zeok eta naiko lan izan bear dik ostutzen. 
Orduraño ixilik zegon bizargorriak, esandako ezer ulertu ez balu baño ezari 
aundiagoan, erlejua ikusi dionean galdetzen dio: 

 - Adiskidea; ¿zer ordu da?...”188 
 

Etzanaren erabilera berezi horrek, gure ustez, helburu inplizitu bat zuen: 

irakurlea -euskalduna zena-, euskara eta gaztelaniaren arteko desberdintasunaz 

ohartaraztea eta, bidenabar, euskarak bizi zuen gazteleratze fenomenoaz 

ohartaraztea. Lehenengo eta behin, euskaraz aritzerakoan -arrazoi funtsezkorik gabe 

askotan-, arrunki erabili ei zen hitza, gaztelerazko jatorria zuena, nabarmendu nahi 

zela uste dugu. Eta, horrekin batera, gaztelerazko hitzen erabilera, justifikaziorik 

gabea, zeharka salatu eta, ondorioz, irakurlea euskaran jantzi eta euskaraz 

alfabetaraztea zela helburua esango genuke. 
 

Estrategia izenbururik gabekoa da, azalpen berezirik gabekoa baina 

iraunkorra. Ulermena erraztera zuzenduriko testu mailako laguntza-estrategien 

kasuan legez, oraingoan ere ez dugu atzeman zein hitz etzan behar zen eta zein ez 

erabakitzeko irizpide garbirik. Nahiko zorizkoa zela dirudi, hainbatetan ikus 

baitaiteke gaztelerazko hitz euskaldundua etzana testu batzutan eta oso “zutik” 

besteetan. Kasu honetan ez dugu maiztasuna zorrozki neurtu planteatu dizkigun 

zailtasun teknikoengatik, batez ere. Izan ere, testu askotan nahiko zaila suertatzen 

baita bereiztea zein kasutan den etzana arrunta, eduki nabarmentzailea duena, eta 

zeinetan etzana kontzientzia-harrarazlea dena. Badirudi, halere, helburu 

kontzientzia-harrarazlearekin hitza etzateko joera urriagoa zela azken urteetan batik 

bat. 

 

Hala deitu diogu guk estrategia honi: “Etzana Kontzientzia-harrarazlea”. 

“Kontzientzia-harrarazlea”, etzanaren helburua hizkuntzaz kontzientzia-hartzea 

bultzatzea zela uste dugulako. Euskarak bizi zuen gazteleratze egoeraz ohartarazi 

nahi zen zeharka, irakurleria hizkuntzaren egoeraz kontzientzia-hartzera zuzendu eta 

euskaldunak, ahoz zein idatziz, euskara garbiagoa erabiltzera bultzatu. Beste testu-

                                                           
188 Euzkel-Egutegiya 1917, Orrillak 17  
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estrategiekin batera neurri horrek, hizkuntzen ordezkatze prozesuari nolabaiteko 

frenoa jartzeko baliagarria izateaz gain, herritarrengan kontzientzia linguistikoa 

indartzeko balio izango zuen, gure ustez. 
 

 

5.2.- Edukia: “Euzkel” izaera definitzen zuten ezaugarri identitate emaleak.  
 

Egutegiak zabaldu zuen informazioa eta edukia aztertzerakoan bereiztu 

ditugu orrialdearen aurrealdean eskaintzen zena eta orrialdearen atzealdean 

eskainitakoa (horma egutegian aurrealdea dena egutegi liburuxka formatoan 

eskuinaldeko orrialdea da). 

 

Egutegiko aurrealdeko orrialdeei zegokienez, ondorengo informazioa zen 

eskaintzen zena: zein hilabetetan geunden; Eguzkia noiz irten eta noiz sartzen zen; 

Ilargia zein modutan zegoen (ilgora, ilbehera, berria, betea zein egunetan izango 

zen); Eguna (zenbat zuen hilak); Esaera zahar bat azpian 189; Hilaren zenbatgarren 

astean geunden190; Astearen zein egunetan geunden; Erlijioaren ikuspegitik egun 

berezia zen kasuetan, zein zen berezitasun hori eta gorde beharreko araua; Egunari 

zegozkion Santuen izenak. Astearen zein egunetan azaldu ondoren egunari 

zegozkion ezaugarriak, arau eta gertaera erlijiosoak gisa honetan adierazten ziren: 

“(Bulda izanarren  Garizunako ostiral guzietan aragirik ezin jan diteke) 

(Barukaldiya=Tenpora). Barau-eguna”191. Edo beste honelako adibidean ikus 

dezakegun moduan: “Austerre-eguna (Barkapen osua) Barau-eguna – Aragiya 

uztekua. (Azten dira Berrogeikarua ta baraubak)”192. Datu horiek guztiak garrantzi 

handiko informazioa ziren, batez ere, Europako herrialde aurrekapitalistetan eta, 
                                                           

189 1909. Urteko Euskal-Esnalea´ren Egundiya-n lehenengo bi egunetan “esaera zarra:…” 
adierazi arren, ondorengo egunetan lehenengo parte hau ez da azalduko 

190 Hasierako egunetan, osoki, hitzez hitz adierazten da zenbatgarren astean gauden 
“Bigarren astian” adibidez, lehenengo astearen ondoren murriztuko da adierazpidea honela: “3g. 
ASTIA”  

191 Euzkel Egutegiya 1910, Otsailak 18. 
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zehazki, erlijioa tinko ezarria zen gure nekazal inguruneetan, Carreño-k esandako 

hitzak gureak egiten ditugu: 

“La indicación de las fiestas de precepto era fundamental en la cultura 

campesina, no sólo porque la obligatoriedad de ciertas fiestas imponía la 

asistencia a los cultos bajo pena, sino también porque estas fiestas, enraizadas 

en ancestrales rituales paganos agrarios, conformaban una parte importante de 

la vida de las genetes del campo y constituían una de las pocas formas de 

reunión y diversión”193. 

 

Euskal-Esnalearen egundiya-n, 1909an, ezarri zen informazio egitura bera 

mantendu zen ondorengo Euzkel-Egutegiya-n. Hona hemen adibide bat: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
192 Euzkel Egutegiya 1912, Otsailak 21. 
193 CARREÑO, M. (1991), op.cit., 198.orr. 
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8. Irudia: Euzkel-Egutegiya, horma egutegi formatoan, barrualdeko orrialdeak194. 

 

Halere, urteetan zehar diseinu, eduki eta hizkuntza mailan aldaketa batzuk 

eman zirela ikusi dugu. Aurrealdeko orrialdean eskaintzen zen edukia zela eta, 

adibidez, hilak zenbat zuen azaldu ondoren, esaera zaharra azaldu zen 1909. eta 

1910. urteetako egutegietan195. Aldiz, ondorengo urteetan ez zen esaerarik agertu 

aurrealdean.  
 

                                                           
194 Barrualdeko orrialdeen argazki gehiago ikus daiteke 9. irudi eranskinean. 
195 Ikus, bi urte horietan aurrealdean azaldutako esaeren erlazioa 9. eranskinean.  
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 Horma egutegiko orrialdeen atzealdean agertu zen informazioari 

dagokionez esan, bestalde, izaera desberdineko eta hainbat gairen inguruko idazkiak 

zirela eskaintzen zirenak. Batzuetan izenbururen baten pean agertzen ziren testuak, 

izenburu generikoen azpian beste zenbait. Zenbaitetan ere egilearen izena agertzen 

zen. Beste testu askotan, berriz, ez izenbururik ez eta egilearen izenik ez zen aditzera 

ematen. Gai bakoitza aztertu dugun garaian zehazki adierazi ditugu egilearen 

izenarekin agertu ziren idatzien erreferentziak, baita egilearen izenik gabe agertu 

zirenenak ere. Era berean, zehazki adierazi ditugu izenburuarekin agertu ziren 

testuen erreferentziak, baita izenbururik gabe agertu zirenenak ere. Orrialde egitura, 

bestalde, ez zen eredu bakar bati loturikoa. Aitzitik, testu konbinaketa modu bat 

baino gehiago topatu dugu, hots, izaera desberdineko bi idatzik elkarrekin orrialdea 

betetzen duteneko eredua, izaera bereko bi idatzirekin osaturiko orrialdearen estiloa, 

edo idatzi bakarraz moldatutako orrialdearen eredua. 

 
9. Irudia: Euzkel-Egutegiya, egutegi liburuxka formatoan, barrualdeko orrialdeak. 
 

Orrialde bakar batean hasi eta amaitzen zen testuaren ereduarekin batera ere 
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argitaratu ziren egun bat baino gehiagoko iraupena zuten testuak, “por entregas” 

deituriko ereduaren antzera eskainiak, irakurlea egutegiaren irakurketa iraunkorra 

egitera gonbidatzen zutenak, nolabait. 

 

Aspektu horiek guztiak kontuan hartuta, beraz, egunaren atzealdean igorri zen 

informazioa aztertu dugu, idatzien irakurketa jarraia eta testu azterketaren bitartez. 

Bide horrek, halaber, edukia hainbat gai multzo edo kategorien inguruan sailkatzera 

eraman gaitu, ageriko adierazpenik ezean, mezua zein asmo eta helbururekin egina 

zegoen edo, bestela ikusita, irakurlearengan izan zezakeen eragin mota abiapuntutzat 

hartuta. Eparruak sortzeko garaian, testu desberdinek lantzen zituzten gaiek 

irakurlearengan izan zezaketen eragin posiblea, eragin hezgarri posiblea hartu dugu 

kontuan batik bat, hori izanik egutegiak zabaldu zuen edukia sailkatzeko garaian 

erabili dugun irizpide nagusia. Horrela, bada, zazpi gai multzo edo esparru nagusi 

sortu ditugu: Hizkuntza Formazioa, Euskaltzaletasunaren Heziketa, 

Euzkotartasunaren Heziketa, Formazio Kulturala, Formazio Moral eta Erlijiosoa, 

Ateraldi Xelebreak eta Asmakizunak. Azken bi atalen kasuetan izan ezik, -Ateraldi 

Xelebreen eta Asmakizunen kasuetan, alegia-, zuzenean egiten baitiote erreferentzia 

testuen izaerari, beste gainontzeko atalen kasuan gai multzoetaz baino egokiago 

litzateke eragin esparruetaz hitz egitea, testuen irakurketak irakurlearengan izan 

zezakeen (eta lortu nahi zen, esango genuke) eragin motari erreferentzia egiten 

dioten heinean.  

 

Esparruak izendatzeko garaian egin dugun bereizketa terminologikoaz bi hitz 

esan nahi genituzke. Esparru batzuetan formazioa terminoa erabili dugun bezala, 

beste batzuetan egokiago iruditu zaigu heziketa terminoa erabiltzea. 

Euskaltzaletasunaren eta Euzkotartasunaren kasuan egokiago deritzogu tasun horien 

heziketaz mintzatzea, izan ere, tasunak norbanakoarengan zein taldearengan dauden 

kualitateak direla kontuan hartuz, hauek formatu baino hezi egiten direla 

kontsideratzen baitugu. Aldiz, hizkuntza eta kultura alorreko gaietan zorrotzagoa da, 

gure ustez, formazio hitza erabiltzea, uler baitaiteke kasu hauetan gizakia esparru 
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desberdinetan lantzen, formatzen dugula, hizkuntzan edota kulturan aditu alegia. 

Heziketa moral eta erlijiosoaren kasuan, berriz, nahiz eta idatzi asko erlijio gai 

zehatzetan janztera zuzenduak izan eta, neurri horretan, “formazio erlijiosoa” 

erabiltzea ez litzateke desegokia izango; halere, erlijio testuen oinarrian eta urteak 

pasa ahala nabarmenagoak izan ziren idatzi moralizatzaileen presentzia gero eta 

nabarmenagoan, batez ere, balio eta jokabide moral batzuk sendotu eta ziurtatzera 

jotzen zen neurrian, heziketa kontzeptua erabiltzearen alde egin dugu.  

 

Ohartu gara, halaber, landu ziren gaiak oinarrizko atal eta esparru batzuetan 

biltzearekin soilik ez dugula, bere horretan, erabat ongi islatzen, oro har, zabaldu zen 

edukia, ez eta honek urteetan eraman zuen bilakaera ere. Horregatik, atal edo esparru 

bakoitzean testuek lantzen zuten gai zehatzaren arabera azpiatal (azpigai moduan) 

desberdinak sortu behar izan ditugu, idatzien edukia egokiago ulertu eta aztertu ahal 

izateko. Horrenbestez, testu batzuk multzo bat eta azpimultzo bat baino gehiagotan 

txertatu behar izan ditugu. Testu bakoitzean izaera, helburu eta xede anitzak atzeman 

ditzakegun arren, eskaintzen zenaren nolabaiteko analisia egin nahian, bakoitzean 

ezaugarri bat nabarmendu dugu eta horren arabera sailkatu. Dena den, idatziak eduki 

kategoria batean edo bestean txertatu izanak ez du esan nahi bizpahirutan egoteko 

baldintzarik betetzen ez dutenik kasu askotan. Sailkapen bat da, argigarria eta 

zorrotza izan nahi duena, baina jakin badakigu erabat arbitrariora dena. Geronek ere 

testuan lantzen zena esparru batean edo bestean kokatzeko irizpideak ez ditugu oso 

garbi izan askotan. Nahiko nahasgarria izan zaigu kasu batzuetan testuak, adibidez, 

irakurlearen euzkotartasuna ala euskaltzaletasuna indartzera jotzen zuen erabakitzea. 

Gai multzoen arteko mugak hainbatetan ahulak suertatzen direla ezin ahantz 

dezakegu. Zentzu horretan, ondorengo gai multzo edo kategorien artean intersekzio 

gune dezente daudela onartu behar dugu: Euskaltzaletasuna eta Euzkotartasunaren 

artean; Hizkuntza Formazioa eta Euskaltzaletasunaren artean, Euzkotartasuna eta 

Heziketa moral eta erlijiosoaren artean, Formazio kulturala eta Formazio moral eta 

erlijiosoaren artean, Formazio kulturala eta Euzkotartasunaren artean, Ateraldi 

xelebreak eta Euzkotartasunaren artean; Ateraldi xelebreak eta Heziketa moral eta 

erlijiosoaren artean, etab. 
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Gauza bera gertatu zaigu eduki-mota bakoitzaren barruan bereiztu ditugun 

azpigaien artean. Batzuetan, hain zuzen, behartuegia ere irudi daiteke zenbait 

azpimultzoren artean egindako bereizketa, hots, Hizkuntza Formazioa deituriko 

esparruaren barruan, adibidez, “euskararen aldeko deia”, “ikaskuntzara, praktikara 

bultzatzekoa” eta “proposamen eta gomendioak” artean bereiztea. Kasu hauetan 

bereizketarako hartu dugun irizpidea ez da egileen asmoa izan, baizik eta gure 

aztergairako garrantzia zuen hainbat esparru landu izana. Azpisailkapenak zein 

berauei atxikiriko testuak ezin dira, inolaz ere, modu zurrunean hartu. Aitzitik, 

nahiko modu zabal eta malguan hartu behar ditugu, onartuz azpisailkapena bera 

egiteko irizpideak nahiko irristakorrak direla, baita eztabaidagarria testu bakoitza 

zernahi azpimultzotan kokatzeko hartutako erabakia ere. 
 

Oinarrizko gai multzo eta eragin esparruak ezartzearekin egin nahi izan 

duguna Euzkel-egutegiya-ren izaeraren, eta bere bilakaeraren nondik norakoa 

zehazki marraztea izan da, eskaintzen digun azterketa diakronikorako aukeraz 

baliatuz, gure ustea baita honelako marrazkiak lagunduko digula hobekiago 

ezagutzen zein oinarrizko printzipiotan formatu eta hezi nahi izan zen irakurlea 

batetik eta, neurri berean, zein ezagutza eta balioren jabe egin ei zen garaiko 

euskalduna, bestetik. 

 

Ildo horretatik eta edukiaren erradiografia osatzearren, jorratu ziren gaien 

agerpen maiztasuna neurtzen saiatu gara, gai multzo batekin edo azpigai zehatz 

batekin zerikusia zuten idatziak urte bakoitzean zenbat egunez argitaratu ziren 

zenbatuz (alegia gai multzo edo esparru bat urtean zenbat aldiz izan zen landua), eta 

urteko kopuru osoaren barruan kategoria zehatzak betetzen zuen proportzioa atereaz. 

Beheko 11. taulan ikus daiteke esparru bakoitzerako zenbat agerpen egun zenbatu 

ditugun urte bakoitzean.  

 

 



Kaletik etxera: euskarazko egutegiak eta euskarazko irakurketa espazio pribatuan                       377 

 

Ezkel-Egutegiya: edukia urtez urte agerpen egunetan neurtua 

 edukia 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918

Hizkuntza formazioa 10 23 26 26 4 4 0 0 4 0 

Euskaltzaletasunaren heziketa 26 36 52 26 7 15 9 13 21 24 

Euzkotartasunaren heziketa 14 4 30 28 19 26 7 19 22 11 

Formazio kulturala 93 41 34 87 75 95 100 81 72 91 

Heziketa moral eta erlijiosoa 60 143 107 62 107 69 59 73 100 77 

Ateraldi xelebreak 153 121 129 151 159 160 195 187 147 165 

Asmakizunak 28 18 1 1 3 1 3 0 8 4 
11. Taula: Euzkel-Egutegiya: edukia kategorietan bereizia, eta urtez urte agerpen egunetan neurtua. 
Iturria: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, eta Euzkel-Egutegiya 1910-1918. Geronek egina. 

 

 

Kategoria bakoitzaren inguruko mezuek izan zuten igorpenaren dimentsioa, 

eta ondorioz hartzailearenganako efektu posiblea, zenbatekoa izan zitekeen argiago 

ikusteko jo dugu gai multzo bakoitzean zenbaturiko egunek urte osoko egun 

kopuruaren (365 egun) barruan ze portzentaia hartzen zuten kalkulatzera. Jakin 

badakigu irakurketa ekintza ezin dela urtearen dimentsioaren arabera neurtu -ez 

dugu urteka irakurtzen-, baina mezuaren emisioaren neurria eta modua ezagutzeko 

erreferentzia baliagarria iruditu zaigu. 
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Ezkel-Egutegiya: edukia urtez urte agerpen portzentaietan neurtua 

 edukia 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918

Hizkuntza formazioa %2 %6 %7 %7 %1 %1 0 0 %1 0 

Euskaltzaletasunaren heziketa %7 %9 %14 %7 %1 %4 %2 %3 %5 %6 

Euzkotartasunaren heziketa %3 %1 %8 %7 %5 %7 %1 %5 %6 %3 

Formazio kulturala %25 %11 %9 %23 %20 %26 %27 %22 %19 %24

Heziketa moral eta erlijiosoa %16 %39 %29 %16 %29 %18 %16 %20 %27 %21

Ateraldi xelebreak %41 %33 %35 %41 %43 %43 %53 %51 %40 %45

Asmakizunak %7 %4 %0´2 %0´2 %0´8 %0´2 %0´8 0 %2 %1 
12. Taula: Euzkel-Egutegiya: edukia kategorietan bereizia, eta urtez urte agerpen portzentaietan neurtua. 
Iturria: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, eta Euzkel-Egutegiya 1910-1918. Geronek egina. 

 

Eduki esparru bakoitzaren inguruko idatziak zenbat egunez -eta, batez ere, 

zein proportziotan-, argitaratuak izan ziren zenbatzeak urte bakoitzeko eduki-

multzoaren testuinguruan esparru bakoitzari (gai desberdinei) zenbaterainoko 

nagusitasuna eta garrantzia ematen zitzaion (helarazlearen ikuspegitik) atzematen 

laguntzen digu eta, aldi berean, urteen joan-etorrian eduki eta esparru desberdinek 

izan zuten bilakaera marrazteko aukera ematen. Epealdian zehar esparru bakoitzari 

eskaini zitzaion lekuaren bilakaera ikus daiteke 81. grafikoan. Ondorengo grafikoan 

(82.ean), berriz, ikus daiteke urte bakoitzeko eduki osoaren testuinguruan eduki 

multzo bakoitzak hartzen zuen proportzioa eta, ondorioz, eskaintzen zitzaion tartea, 

garrantzia finean. 
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81. Grafikoa: Euzkel-Egutegiya 1909-1918. Eduki kategorien bilakaera, agerpen portzentaien 
araberakoa. Iturria: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, eta Euzkel-Egutegiya 1910-1918. Geronek 
egina. 

 

 Grafiko hauek eskaintzen diguten panoramika orokorra abiapuntu izaki, 

kategoria bakoitzaren ezaugarriak azaltzeari eta urteetan zehar esparru bakoitzaren 

inguruan ikusi dugun bilakaera esplikatzeari ekingo diogu, zehatz-mehatz, 

ondorengo orrialdeetan. 
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82. Grafikoa: Euzkel-Egutegiya 1909-1918. Eduki kategorien presentzia, urte bakoitzean eta urtez 
urte, agerpen portzentaien arabera. Iturria: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, eta Euzkel-Egutegiya 
1910-1918. Geronek egina. 
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Mezuen igorpenaren azterketatik abiatu gara gai desberdinen agerpen egunen 

zenbaketa eginez. Aldi berean, edukiaren igorpenak irakurlearengan izan zezakeen 

eragina irudikatzen saiatu gara testuen banaketa orekatua eginez eta egun kopuruak 

batazbeste banatuz. Jakin badakigu idatziak ez zirela urtean zehar modu orekatuan 

argitaratzen hilero edo asteroko maiztasuna kontuan hartuz196. Ikusi dugunez, 

baziren hilabete batzuk ideologikoki, adibidez, oso kargatuak agertzen zirenak eta, 

beste batzuk, aldiz, oso arinak zirenak. Halere, egun kopuruak zenbatu ditugunean, 

hauen irakurketa hipotetikoa egin dugu horretarako agerpen egun kopuruak 

birbanatu ditugularik, hileroko edota asteroko batazbesteko banaketa eginez. 

Irakurketa horrek, gure ustez, eduki eta mezu jakinek irakurlearengan izan zezaketen 

efektuaren neurriaren ideia argiagoa egiten laguntzen digu. Eta honek, aldi berean, 

irakurlearengan izandako harrera moduaz gehiago jakiteko moduan ere jarri 

gaitzake. 
 

 

5.2.1.- Hizkuntza formazioa. 

 
Irakurlearengan hizkuntza mailako oinarrizko formazioa bultzatu nahi zela 

ikusi dugu egutegi honetan, horretarako bide desberdinak erabiliz. Zenbait testuren 

bitartez, irakurlearen euskara ezagutza sakontzea bultzatzen zen. Beste zenbait 

testutan, aldiz, euskararen gaineko ezagutza linguistikoa zen lantzen zena. Goian 

aipatu ditugun laguntza estrategien kasuan, irakurketa ulerkorragoa egitera 

zuzendurikoenetan alegia, helburu formatzailea ezkutukoa zela iruditu zaigun 

bezala, aldiz, irakurlea hizkuntzan, euskaran zehazki, formatzearen inguruan bildu 

ditugun idatzietan xede hezgarria agerikoa zela pentsatzen dugu, emango ditugun 

adibideek erakutsiko digutenez.  

 

                                                           
196 Idatzien banaketa moduaren neurketa sistematikoagoa egiteko jo daiteke 8. eranskinean 

aurkeztu ditugun egutegien aurkibideetara, edota atal bakoitzari lotu dizkiogun erreferentzia 
zehatzen irakurketa tenporaletara. 
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Oro har, kuantitatiboki, ezin esango dugu urte osoko testuen artean 

izugarrizko presentzia hartu zuten idatziak izan zirenik. Izan ere, formazio 

linguistikoaren xedearen inguruan bildu ditugun idatziak lehenengo urteetan zehar 

azaldu ziren maizen. Urtean zenbat egunetan argitaratu ziren zenbatuta, ugarien 

1910 (23 egunez)197, 1911 (26 egunez)198 eta 1912.(26 egunez)199 urteetan argitaratu 

zirela ikusi dugu. Beste gainontzeko urteetako kopuruak hortik behera agertu 

zaizkigu: 10 egunez 1909an200, eta 4 egunez 1913201, 1914202 eta 1917203 urteetan.  
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 83. Grafikoa: Hizkuntza formazioa Euzkel-Egutegiyan, agerpen maiztasunaren bilakaera 1909-1918, 
portzentaien araberakoa. Iturria: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, eta Euzkel-Egutegiya 1910-
1918. Geronek egina. 

 

 

                                                           
197 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Otsaillak 25, 26, 27, 28, Epaillak 2, 3, 14, Jorraillak 4, 10, 

Orrillak 6, Garagarrillak 10, 25, 28, Uztaillak 10, 28, Iraillak 18, 21, Urrillak 1, 13, 24, Azaruak 4, 
9, Lotazillak 25. 

198 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 4, 8, 15, Otsaillak 2, Epaillak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
11, 13, Jorraillak 26, Orrillak 28, Dagonillak 13, 24, 26, 29, Iraillak 12, Urrillak 1, 7, 11, 12, 21, 
Azaruak 8. 

199 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1912, Ilbeltzak 25, Epaillak 28, Jorraillak 18, Orrillak 22, 28, 
Garagarrillak 16, Uztaillak 6, 9, 16, 20, Dagonillak 1, 2, 10, 12, 14, 16, 18, 21, Iraillak 4, 6, 11, 
Urrillak 20, Azaruak 5, 6, 7, 9. 

200 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 28, Orrillak 4, Iraillak 14, Azaruak 
11, Otsaillak 5, 7, Epaillak 18,  24, Garagarrillak 8, Dagonillak 29. 

201 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1913, Azaruak 9, 11, 14, 22. 
202 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1914, Otsaillak 17, 19, Jorraillak 12, Orrillak 28.  
203 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 7, Garagarrillak 6, 7, Dagonillak 5. 
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Ez dugu izaera honetako idatzirik topatu ez 1915ean, ez 1916an ezta 1918an 

ere. Beraz, goiko taulan ere ikus daitekeenez, egutegia argitara eman zeneko 

lehenengo lau urteetan ekin zitzaion, intentsitate handiagoz, irakurlearen formazio 

linguistiko zuzenari eta, dirudienez, ondorengo urteetan -noizean behin bakarrik 

aurkitu dugu honelako adibide solteren bat-, formazio linguistikorako grina 

erlaxatuz joan zen. Murrizte joera horri nolabaiteko esplikazioa bilatu nahian, 

bestalde, hainbat arrazoi posible ematera ausart gintezke: momentu batetik aurrera  

irakurlearen hizkuntza formazioa egutegiaren zeregina ez zela kontsideratzera pasa 

zitezkeen eragileak (beste formazio bide eta moduak –ikastolak, euskara ikasteko 

testu ugariago, etab.-, sortuak egon zitezkeelako beharbada), aurreko urteetako 

emaitza errealak ikusirik, beharbada, alferrikako lana hartzea zela pentsa zezaketen 

eta, ondorioz, etsita edo, jada, euskarazko irakurlearengan horrelako formazio 

beharrik ez zegoela erabakitzea. Dena den, kopuruetan gutxi eta denboran murritza 

izan arren beraien presentzia, ikuspegi kualitatibotik esanguratsu deritzogu egutegi 

arruntean izaera eta helburu linguistikoak zituzten testuak eskaintzeari. 
 

Xede berari begira eginak, hots, euskararen ezagutza linguistikoa sendotzeari 

begira, argitaraturiko eduki eta egitura desberdineko hainbat idatzi mota bildu eta 

aztertu dugu guk hemen. 

 

Hauetako testu batzuk euskarak bizi zuen ordezkatze prozesuan eta 

gazteleraren ondoan euskara ahula eta pobrea zenaren uste gero eta zabalagoaren 

aurrean, egoera irauli nahian edo, irakurleari euskarak zuen hizkuntza aberastasuna 

ikustarazteko eginak zeuden. Horra tximeletak euskaraz hartzen dituen hamazazpi 

izenen zerrenda eskaintzen zuen adibidea: “Euskera argala izan, eta gauza bat 

esateko amazazpi izen eduki? Lotuitzek chipeleta oyek isetsetik”204; aguardienteak 

                                                           
204 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Dagonillak 29 “Euskerazko chinpartak”. 
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euskaraz hartzen zituen izen ezberdinak ematen zituen bestea205; edo euskalkien 

aberastasuna, umorez, agerian jartzen zuen honakoa: 

 
“- Pelis urten da etxetik. 
-  ¿Urten da esan dok Dari? 
-  Bai, ¿zer-ba? 
- Gure baserrijan – Pelis´ek urten dau edo urten yok- esaten yubek. 
-  Urten-da; urten dau ta urten yok, dozak, toki batera joten daben iru bide. 
-  Bai, euzkera ederrak olako bide asko yaukazak”206. 

 
Beste testu batzuk nabarmengarriak dira ematen zituzten argibide 

linguistikoengatik, honela adibidez: “Zaran bat dagianak, bi dagiz (Gipuzkoarrik 

geyenak otarra esaten diyote zaranari)”; “Iraunik ez eman iñori (orain eztakit iraun 

esaten dan iñon ere; erderazko baldón edo infamia dakur), 207 edota, euskararen 

erabilera egokia zela eta, luzatzen zituzten gomendioengatik, ikus: “Fortunea”(*), 

“(*) Egillearen itz beraxek iraun-erazo ditugu, bañan fortuna´ren ordez zoriya 

egokiyago litzateke euzkeraz, ta alako beste abar”208; edo, “Noronok orrilla´ren 

ordez, lorilla diño; baña egokijagua uste dogu orrilla, lora españerazko flor-etik 

datorrelako, argiro”209; edo “Erderazko gustatu-ordez, gogozkoa-izan, atsegin-izan 

erabilzkikak: euzkerazkoak ezik ulert-erraxak ere bai-dituk-eta.”210 dira atal honetan 

kontuan hartzekoak. 
 

                                                           
205 Euzkel-Egutegiya 1910, Uztaillak 28. Honelako beste adibide bat ikus in Euzkel-

Egutegiya 1917, Ilbeltzak 7 “Artua”, artoa hitzak izan dituen adierazle desberdinen azalpen 
linguistiko historikoa ematen zelarik. 

206 Euzkel-Egutegiya 1911, Otsaillak 2. Seriotasun handiagoz ohartarazten da euskararen 
aberastasunaz eta zonalde bakoitzekoak bere euskalkian egin beharraz in Euzkel-Egutegiya 1910, 
Jorraillak 10 “Euzkerearen euzkelgijak”. Zentzu berean, har daitezke euskara beste herrialdeetako 
zein hizkuntzekin lotu izan zen azaltzen zuten testuak in Euzkel-Egutegiya 1917, Garagarrillak 6 eta 
7 “Euzkera!!”. 

207 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 28. Gisa honetako argibide gehiago ikus 
urte bereko Orrillak 4eko idatzia eta Epaillaren 24koa.  

208 Euskal-Esnalea´ren Egundiya, 1909,  Iraillak.14. 
209 Euzkel-Egutegiya 1910, Orrillak 6 “Itz barri ala atzalgarrijak”. 
210 Euzkel-Egutegiya 1917, Dagonillak 5. Ikus baita ere Euzkel-Egutegiya 1912, Ilbeltzak 

25. 
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Horra, hain errotuta omen zegoen euskara traketsa pixkanaka garbitzen 

joateko bidean egiten zen beste gomendioren bat ere:  

“Zoazte Gipuzkoa´ko mendi batetik zearka ta baserritarren bat bidean 
arkituaz esaten ba´diozute artsalde on, maiz-maiz entzungo dezute 
igualmente, erderazko itza. 
Zergatik itz au, arrotzen itz au ibilli, euzkera garbian erantzun ba´diteke? 
 Euzkeldunak! Norbaitek egun onak edo artsalde onak ematean ez 
beñere erantzun igualmente baizik, Baita zuri ere, Jainkoak ala dizula, Ongi 
etorri edo onelakoren bat”211. 
 
Gauza, hizkuntza egokiaren erabilerarako ereduak eskaintzea zen eta, helburu 

horri begira, behin baino gehiagotan argitaratu ziren hizkuntza inguruko, gramatika 

eta lexiko mailako kuestio zehatzei buruzko lezioak eta ikasgaiak, hots, “Urteko 

illen izenak (Gipuzkoeraz)”212 “Asteko egunen izenak Bizkai-euzkeraz”213, edo 

“Agur” noiz esan behar zen azalduz ematen zenekoa, adibide batzuk ematearren: 

“AGURR noz esan biarr dan”  
“Geure agurr´a da laterazko ave lakoxia. 
Esan biarr da, batzuk algarr aurrkituten dabela, ta berolan, be, algarretik alde-
egiten dabenian. 
Aldi bijok emen itz batzugaz irakutsiko dogu. 
Agurr Ixakar: eu otzak akarr ona. 
Agurr, Jauna: ¿neugana etorri zara? 
Agurr, Iñaki: ¿nora ua? 
Agurr, ba, etzi arrte”214. 
 
Agertu ziren gramatikazko ikasgaien artea azpimarratu nahi genituzke, 

halaber,  “Euzkerazko Irakurrkizuna”215 izenburupean lau egunetan zehar “-ko” eta 

“-ar” atzizkien esanahi eta erabilera egokiaz eskaini ziren azalpenak, edo 1912. 

                                                           
211 Euzkel-Egutegiya 1917, Azaroak 9 “Zergatik?”. 
212 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Otsaillak 7: ohikoak zirenak adierazten dira eta gero 

behean azaldu, jarritako bosten ordez (Marchua, Apirilla, Mayatza, Abuztua, eta Abendua), 
erderatik hartuak zirenez, hauek ipini behar zirela: Epailla, Jorrailla, Loreilla edo Orrilla, 
Dagonilla ta Lotazilla”.  

213 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Epaillak 18: behean ere adierazten zen hauetako 
hiru (Domekea, Martixena, Zapatua) erderatik hartuak zirela, eta hauen ordez bizkaitar euskal 
idazlerik gehienak Gipuzko euskerazkoak hartu zituztela (Igandea, Astartia, Larunbata).  

214 Euzkel-Egutegiya 1910, Garagarrillak 10. Ikus baita urte bereko Garagarrillaren 25ekoa, 
“Eskarra da Grazia”; eta Urrillaren 13koa. 

215 Euzkel-Egutegiya 1910, Otsaillaren 25-28. 
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urtean zehar “¡Euzkeraz ikasi zazute!”216, “¡Ikasi euzkeraz!”217 eta “Euzkel-

Ikastiya”218, izenburu -esanguratsu- desberdinen azpian zabaldu ziren ikasgaiak, 

arau gramatikalak, atzizkien erabilerari buruzko azalpenak, leku izenen jatorria, 

abizenen jatorria, atzizkien esanahiak etab. argitzen zirelarik bertan. Hemen 

hauetako baten adibidea: 

“Euzko: euzkerazko itz-jatorriyak ikasten jardun bear dezu iñoiz edo berriz: 
erdera ikasten alegintzen zera, euzkera zertako ikasi ez? Ona euzkel-itzen 
aztarrena: Ugarte=urez inguratuba. Ibarrondo=zelai-ondo. Iturriotz, 
Iturralde, Iturburu eta abar, garbi askuak dira. Intxauspe=Intxaur betik. 
Arrieta= arri asko dagon tokiya. (...)“219.  
 

Era berean, azalpen gramatikalak ematen zituzten testuekin batera argitaratu 

ziren ere eraman beharreko hizkuntza jokabideari buruz iritziren bat ematen zuten 

idatzi gutxi batzuk, zalantza edo proposamen desberdinen artean hartu beharreko 

bideaz azalpen garbiak ematen zituztenak, baita hitz berrien erabileraren aurrean 

hartu behar zen jarreraz ere. Ikus, adibidez, hau: 

“Itz berriyak, ele edo izkera guziyak biar dituzte; beste edonork aña 
gure Euzkerak ere. 
Itz-zusterrayak Euzkera beraxek ditu; ez du, ba, Euzkerak iñoren lagunbenik 
itz berriyak eraltzeko. 
Gure urraldeko erdera biyak, lateratik eta gerkeratik ataratzen oi-dituzte itz 
berriyetarako eralgayak, aitatutako ele ayen aurrak diralako. 
Ez dauka Euzkerak ele-guraso ezagunik baña ezta iñoren biarrik ere, itz 
berriyak eraltzeko. Euzkera beraren zusterrayak zurki ta egokiro landu 
ezkero ta eren ikurpenei dagokiyon zabaltasun ta azkundea eman ezkero, 
bertatik atarako ditugu nai añako itz berri. 
Itz berriya eraldu aurretik, nai dan gaya ikurtzeko itz zarrik dagon ala ez, 
aztertu biar da. Itz zarra ba-dago, berau zabaldu biar da, berririk eraltzeke. 
Euzkelgiren baten ezpa-dago besteren baten dagoana, batetik bestera eraman 
biar da. 
Adi-bidez: Bizkaya´n erderakadaz esan oi-zan (erregu edo oraziño), 
Gipuzkoa´n eta Naparrua´n zurki otoi esaten dana. Itz garbi au zabaldu biar 
da, ba, Bizkaya´n ere, erderakada ura alde batera utzita”220. 

                                                           
216 Euzkel-Egutegiya 1912, Dagonillak 1, 2. 
217 Euzkel-Egutegiya 1912, Dagonillak 10, 12, 14, 16, 18, 21, Iraillak 4, 6. 
218 Euzkel-Egutegiya 1912, Azaruak 5, 6, 7, eta 8. 
219 Euzkel-Egutegiya 1912, Azaruak 5 “Euzkel-Ikastiya”.  
220 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Otsaillak 5 “Euzkeraren itz berriyak”. 
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Izenak euskaratzeko garaian hartu beharreko bideaz ere ikasbideak argiak 

ziren: 
“Ixenak euzkeraztuko doguz arrtunda euraen jayotzean. Españerazko José-
ixena datorr Joseph´ti eta euzkeralduta, JOSEBA egiten da. (...) Zeintzuk 
dirian gixonen ixenak eta zeintzuk emerenak, dazauguz, onek azkenduta E-
gaz, badagoz ta arek, era batzutan, baña, iñoz bez, E-tan.(...)”221. 

 
Baita hitanoaren erabilerari zegozkionak ere: 

“Bazekiat euzko, itato izkera-ri eder erizten ezdiokala. Zu-poli-politagotzat 
daukak zu-ka begirapen geigo agertzen dala diyok. Itato-izkera ordea lagun 
artean, kidekoen tartean ongiago zeritzayete euzkera-irakasliai. Itato-izkera 
indartsuago, sendoagua euzkel-adigarrigoa dek zu motela baño. Zu gorde 
zak gurasoai, zarragoai, nortin (pertsona) itzaltzuagoai esateko. Gaiñerakuan 
ezagunai, mendekoai itatoz, emaztekiai itanoz itz egiyek. Erderaz Jainkoari 
tu esaten baziotek, guz-euzkeraz alkarri zerdalata itatoz itz egin bear 
ezdiogu? Idaztietan (liburuetan ere) obe gendukek itatoz geigo idatziko 
bagendu”222. 

 
  

Euskararen ezagutza linguistikoan indarra jartzen zela ikusten da ere 

zenbaitetan ematen ziren euskarazko hitzen etimologietan, gehienetan gaztelerazko 

itzulpenek irakurleari ematen zioten argiaz lagunduta eskainiak izaten zirelarik. 

Hona hemen, adibidez, erabiliena izan zen azalpen moduaren eredua: “Gipuzkoa`ko 

leku-izen batzuben itzorkuna” testuan “Eibar = egi-ibar (la vega de las cuestas)”. 

Euskarazko hitzen etimologietan oinarritzen ziren testu batzuetan hitz zehatzen 

inguruko azalpen linguistikoak ere ematen ziren, jatorria zein zen, beren erabilera 

nolakoa izan zen azalduz, eta egilearen gomendioa ere eskainiz. Hauetako beste 

batzuetan izen eta deituren inguruko azalpenak ematen ziren, batik bat223. 

 

                                                           
221 Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 8, “Zelan ixenak euzkeralduko dirian”. Era berean, 

azaltzen zen urte bereko beste egun batzuetan hainbat gaztelerazko izen nola euskaratu behar ziren, 
esplikazioaren bitartez baino zerrendatuz oraingoan, Dagonillak 24, 26, 29. 

222 Euzkel-Egutegiya 1912,Urrillak 20, ”Itato-ka”. 
223 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Azaroak 11, adibide horren antzera hamahiru 

herriren izenen azalpena egiten zen. Ikus baita ere urte bereko Garagarrillaren 8ko idatzia, “Itzorkun 
(etimologia) bat”. Ikus baita ere in Euzkel-Egutegiya 1910, Urrillak 1 ”Urrilla”. Euzkel-Egutegiya 
1911, Ilbeltzak 4; Epaillak 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13 “Ikurtonak”; Urrillak 1, “Urrilla”. 
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Zentzu honetan, argigarria da ondorengo testuaren estiloa, adibide gisa: 

“Euzkel-itz berri batzuben ikurrpena” izenburuarekin agertu zerrenda, hitz batzuen 

etimologiarekin batera gaztelerazko itzulpena ematen zaigularik... “Iskora (its-

gora)=errdz. Marea alta…(…) Ortze (itz zarra da au)=Eguzkiya ta beste izarrak 

dauden tokiya; erderaz, firmamento. (…) Oztadarr (ortze-adarr)=errdz. Arco iris; itz 

zarr au ere oraindik erri batzubetan erabiltzen da. (Behean Oharra): “Itz abetatik, 

izartxoa * daramatenak zarrak dira, lekurik geyenetan aztuta daudenak; besteak, 

berriyak. Guziyak, zabalgarriyak”224.  

 

Esan bezala, kasu batzuetan hainbat hitzen inguruko hizkuntza azalpenak 

ematen ziren, erabilerarako hautua eta gomendioren bat ere eskaintzen zelarik, 

“Ortziri (trumoya)” , “Aro da Sasoea”, “Oñeztua ta tximista”, “Miren´en Izena”, 

“Urrilla”, “Loi-tokijaren ixenak”, “Endore (alkate)”225 izenburuekin argitaraturiko 

idaztitxoak ditugu adibide batzuk. Gomendioak, zehazki, honelakoak ditugu 

noiznahi: 

“...Deitu.-ba aurrerantzian euzkeldunak, orain artian deitzen ixan dautzazuen 
komuna edo erretretiari, iroltegija....”226. 
 
Irakurlearen hizkuntza formazioa aberasten laguntzen zuten beste testu 

batzuk euskara-gaztelera hiztegi moduko hitz zerrendak eskaintzen zituztenak 

ditugu. Batez ere 1912-1913-1914 urteetan zehar ugariak izan ziren, euskarazko hitz 

sorta bat ematen zutelarik bakoitzari zegokion gaztelerazko itzulpena parean jarriz. 

Har ditzagun adibide gisa ondorengo testuak: “Gela” hitzarekin lotuta dauden hitz 

eratorrien zerrenda227, edo “Abizenak”228, “Erri batzuen izenak”229, “Zuaitz batzuen 

                                                           
224 Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltza 15. 
225 Euzkel-Egutegiya 1911, Jorraillak 26, Orrillak 28, Dagonillak 13, Iraillak 12, Urrillak 7, 

Azaruak 8. 
226 Euzkel-Egutegiya 1911, Urrillak 7 “Loi-tokijaren ixenak”. 
227 Euzkel-Egutegiya 1910, Garagarrilak 28. 
228 Euzkel-Egutegiya 1911, Epaillak 2 , Epaillak 5 , Urrillak 11-12; Euzkel-Egutegiya 1912, 

Jorraillak 18. 
229 Euzkel-Egutegiya 1911, Urrillak 21. 
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izenak”230, “Euzkerazko itz garbi batzuek”231, “Euzkeraren aldez” hiztegitxoak232, 

edota “Euzkel-itzak” izenburupean zehazki idazketaren inguruko terminoekin 

egindako zerrenda: 

“ixilkai = secreto 
idatzi = escribir 
idazki = escrito, carta 
idazkipe = (I.P.) = posdata 
idazki bultzi = tren correo 
idazkitzain = correo (empleado) 
idazkutxa = buzón 
idazketxe = correo (administración)”233. 

 

Euskarazko hitzen etimologia eta gaztelerazko itzulpena zuzenean eskaintzen 

zen aipatu zerrenda horietan, baita ere, era berean, espreski hartarako prestaturiko 

honelako ataletan: “Itz barri ala atzalgarrijak” edo “Ingurri onetako itz barri ala 

atzalgarriyak” 234 izenburua zeramaten ataletan testuan azaltzen zen hainbat hitzen 

gaztelerazko itzulpena eskaintzen baitzen, baita, batzuetan, euskarazko hitzaren 

etimologia eman ere. Ikus ondorengo adibideak: 

“Berrio-Otsoa´tarr Balendin. (Amaipena) 
“Beste idazkija euzkerazkua idatzi eutsan, beraren jayotz-uri, Elorrio´ko 
Jaupari-Burubari, ziñotsola onek: Betoz, betoz burdiñea ta suba ta 
 barrenditarraen amurru  ta asarre gustija...Emon arren ezautzen anai 
zinesbako bateri, Jaunaren ontasuna ta errukitasuna, dan-dana... 
      Albizuri´tarr Serapin. 
   ----------------- 
“Itz barri ala atzalgarrijak”. 

                                                           
230 Euzkel-Egutegiya 1912, Orrillak 22, Garagarrillak 16, Uztaillak 6. 
231 Euzkel-Egutegiya 1912, Orrillak 28. Jatorduen inguruko terminoekin egindako hamalau 

hitzen zerrenda beren gaztelerazko itzulpenarekin. 
232 Euzkel-Egutegiya 1914, Otsaillak 17, 20, Jorraillak 12, eta Orrillak 28. Gai desberdinen 

inguruko hitz zerrendak, hauen gaztelerazko itzulpenekin. 
233 Euzkel-Egutegiya 1913, Azaroak 9. Antzeko hiztegitxoak agertu ziren ere urte bereko 

Azaruaren 11an, 14 an eta 22an. Beste adibide ugari dugu  in Euzkel-Egutegiya 1912, urtean zehar 
hainbat egunetan, izenbururik gabe,  agertu ziren hiztegi moduko hitz-zerrendatxoak: Epaillak 28, 
Uztaillak 9, 16, eta 20; baita Iraillaren 11koa, “Uarrak”. 

234 Euzkel-Egutegiya 1910, Epaillak 2, 3, 14, Jorraillak 4, 10, Orrillak 6, Uztaillak 10. “Itz 
barri ala atzalgarrijak”, izenburuaren pean ere gaztelerazko itzulpena eman ordez, zenbaitetan, 
erabiliago edo ezagunagoak ziren terminoak ageri ziren.  
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Goizparr= Goi-itz-barri: esp.evangelio. 
Idazki= Idaz-ki: > carta. 
Abenda= Aba-enda:> raza. 
Ele= > idioma. 
Idatzi=> escribir. 
Jaupari= Jaun-opa-ari:> sacerdote”235.  

 

Antzeko edukiarekin ikusi ditugu, izenburu desberdinez argitaratuak, “Itz 

berri ta zar batzuek” (1910), “Euskal-itz zar ta berri batzuek” (1910) “Euzkeldunik 

geyenak eztakizkiten itz zarr batzubek” (1910) idatziak. Azkenekoaren kasuan, 

adibidez, Mendiburu eta Lizarragaren liburuetan azaldu eta zabalgarriak ziren hitz 

batzuen zerrenda ematen zen, euskaraz ahalik eta ongien ikasi nahi zuenak gogoan 

har zitzan. Honela236: 

“Euzkeldunik geyenak eztakizkiten itz zarr batzubek” 
Emaitz=erdz. Dádiva, regalo (Liz.p.5.) 
Akarr=errdz. Represión (Ib.98), (Bizkai-eraz, agirika) 
Beazun= errdz. Hiel (Ib.49) (Arana-Goiri´k biaztun)…”237 

 

Nabarmendu ditugun adibide horietan guztietan garbi ikusten da, gure ustez, 

egutegia egin eta antolatu zutenek irakurlea hizkuntza alorrean formatzeko zuten 

asmoa. Zela euskararen aberastasun linguistikoa agerian jarriz, zela euskararen 

ezagutza gramatikalean eraginez, nahiz euskara moderno baina aldi berean jator eta 

garbiagorako gomendioak eta ikasbideak jarriz, egileek irakurlearengan 

hizkuntzarekiko interes linguistikoa -etimologikoa zena nagusiki-, bultzatu eta landu 

nahi zutela erakusten digute eta, asmo horrek bultzaturik, egutegia euskararen 

autoikaskuntzarako laguntza eta gida bihurtu nahi zutela ondorioztatzen dugu.  

 

                                                           
235 Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 29. “Itz barri ala atzalgarrijak” adierazpenaren azpian 

emandako azalpenak ere aurki daitezke garaiko euskarazko aldizkarietan, Euskal-Esnalea-n 
adibidez, eta garaiko beste egutegietan, 1912 ko Egutegi Euzkotaŕa-n, adibidez. 

 
236 Euzkel-Egutegiya 1910, Iraillak 18,  21, Urrillak 24,  Azaroak 9, Lotazillak 25. 
237 Euzkel-Egutegiya 1910, Azaroak 9. 
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84. Grafikoa: Euzkel-Egutegiya 1912, edukia kategorietan bereizia, agerpen portzentaien 
arabera. Iturria: Euzkel-Egutegiya 1912. Geronek egina. 

 

Interes eta bultzada hori, esan bezala, lehenengo lau urteetan - 1910, 1911 eta 

1912. urteetan batez ere-, izan zen nabarmena. Goiko grafikoan (84) ikus 

daitekeenez, 1912. urtean egin dugun zenbaketaren arabera proportzio berean agertu 

zaigu hizkuntza arloko idatzien, euskaltzaletasuna indartzera zuzendurikoen eta 

euzkotartasuna bultzatzera jotzen zuten testuen emisioa. Urte horretan bakarrik 

atzeman dugun gertaera izan da, hain zuzen. Esan daiteke, 1911 eta 1912 izan zirela, 

oro har, hizkuntzaren inguruko gaiak maizago eta nabarmenago landu zireneko 

urteak. Ondorengoetan, ahulduz joan zen eginkizuna izan zen.  

 

5.2.2.- Euskaltzaletasunaren heziketa. 

Kontzeptu honen barruan bildu eta aztertu ditugun testuak garaian bizi zen 

hizkuntza errealitateaz jabetuaraztera jotzen zuten idatziak dira, gehien bat. Oro har, 

euskarak bizi zuen ordezkatze, baztertze, uzte eta zikintze egoeraz herritarrak 

kontzientzia hartzea lortu nahi zen idatzi horien bitartez eta, aldi berean, ekintzara 

pasa zitezen bultzatu. Zein ekintzetara? euskararen (ahozkoa zein idatzizkoaren) 

zaintzan, ikaskuntzan, helarazpenean eta erabileran oinarritzen ziren ekintzetara, 
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alegia. Finean, idatzi hauek euskaltzaletasuna zertan zetzan, euskaltzale izatea zer 

zen ongi baino hobeto erakusten zioten irakurleari eta, ondorioz, baita guri ere. 

Idatzi hauen irakurketak euskaltzaletasunaren baitan zegoen ideologiaren, eta berari 

loturiko jokabidearen ildo nagusiak zehazten lagundu digu, zalantzarik gabe. 
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85. Grafikoa: Euskaltzaletasunaren heziketa Euzkel-Egutegiyan, agerpen maiztasunaren bilakaera 
1909-1918, portzentaien araberakoa. Iturria: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, eta Euzkel-
Egutegiya 1910-1918. Geronek egina. 
 

Urtero topatu izan ditugun arren, bereziki ugariak izan ziren 

euskaltzaletasuna indartzera zuzenduriko idatziak lehenengo lau urteetan (ikus 

85.grafikoa). Urte horietan euskaltzaletasunarekin zerikusia zuten testuen presentzia 

25 egunetatik gorakoa izan zen: 26 egunez 1909an238 eta 1912an239, 36 egunez 

1910ean240 eta 52 egunez 1911n241: Beraz, idatziak berdin banatuko bagenitu hilero, 

                                                           
238 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 2, 11, 15, 25, Otsaillak 1, 6, 8, 12, 

Epaillak 27, Jorraillak 2, 5, 27, Orrillak 7, 15, 18, 20, 31, Garagarrillak 6, 14, 23, 25, Uztaillak 10, 
11, 12, Iraillak 17, 18.  

239 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1912, Eepaillak 14, 27, Jorraillak 12, 16, Orrillak 16, 17, 22, 27, 
Garagarrillak 17, Uztaillak 8, 19, Iraillak 13, 14, 15, 22, Urrillak 3, 4, 6, 17, 18, 24, Azaruak 10, 12, 
Lotazillak 2, 4, 13. 

240 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 10, 17, 18, 19, 24, Otsaillak 2, 3, 22, 24, Epaillak 
5, 6, 15, Jorraillak 16, 28, Orrillak 13, 27, Garagarrillak 7, 13, 23, Uztaillak 14, 15, 20, 25, 26, 
Dagonillak 2, 3, 11, 17, 21, 26, Iraillak 12, 23, 24, 27, Urrillak 9, 14. 

241 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 1, 2, 7, 11, Otsaillak 4, 16, 17, 18, 20, 22, 
Epaillak 1, 12, Jorraillak 15, 20, 21, 25, 29, Orrillak 14, 20, 21, Garagarrillak 10, 15, 17, 19, 20, 21, 
25, Uztaillak 1, 2, 3, 4, 12, 18, 27, Iraillak 2, 25, 29, Urrillak 8, 22, 25, 26, 27, Azaruak 4, 7, 11, 15, 
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batezbestekotan, irakurleak hilean bi egunez (edo hamabostean behin), gutxienez, 

jasoko lituzke gisa honetako mezu euskaltzaleak. Maila horretan bereziki 

esanguratsuak agertu zaizkigu, batik bat, 1911. urtea eta, baita, 1910a ere idatzi 

hauei eskainiriko egun kopuruari  dagokionez bederen, karga ideologiko 

euskaltzalea nabarmena izan zela ikusi baitugu bi urte horietan.  
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86. Grafikoa: Euzkel-Egutegiya 1910, edukia kategorietan berezia, agerpen portzentaien 
arabera. Iturria: Euzkel-Egutegiya 1910. Geronek egina. 

 

Argitalpen egunen banaketa berdina egingo bagenu urtean zehar, honelako 

testuak hilean, gutxienez, lau egunez (astean behin demagun) agertuko ziren 1911. 

urtean; 1910. urtean, berriz, hilean 3 egunez. Nahiz eta euskaltzaletasunarekin 

zerikusia zuten testuak proportzio handiagoan 1911. urtean agertu zaizkigun, hona 

1910. urteko grafikoa (86.a) ekarri dugu, batez ere, gai ideologikoen artean, esango 

genuke, euskararen inguruko gaiei eman ei zitzaien nagusitasunagatik. Kasu 

honetan, euzkotartasunaren heziketa deitu duguna neurri txikiagoan izan zen landua. 

Ondorengo lau urteetan, euskaltzaletasuna espreski indartuz eginiko idatzien 

agerpena dezente jaitsi zela esan behar dugu. Egindako zenbaketaren arabera 7 

egunez 1913an242, 15 egunez 1914an243, 9 egunez 1915ean244 eta 13 egunez 

                                                                                                                                                                                 
24, 25, 27, Lotazillak 1, 11, 14. 

242 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 12, 13, 26, 27, Otsaillak 16, Epaillak 26, 



Kaletik etxera: euskarazko egutegiak eta euskarazko irakurketa espazio pribatuan                       393 

1916an245 argitaratu ziren. Batez beste egindako egunen banaketa hipotetikoan ez 

ziren hilean bi egunez azaltzera iritsiko. Badirudi, bestalde, azken urteetan 

zenbaturiko agerpen egunak ikusita –21egunez 1917an246 eta 24 egunez 1918an247-, 

berriro ekin zitzaiola nahiko indarrez herritarren euskaltzaletasuna sendotzeari, 

horretarako propio argitaratuz idatzi kopuru nabarmena (demagun, hilean bi egunez 

argitaratuak izango balira bezala). 
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87. Grafikoa: Euzkel-Egutegiya 1918, edukia kategorietan bereizia, agerpen portzentaien 
arabera. Iturria: Euzkel-Egutegiya 1918. Geronek egina. 

 

                                                                                                                                                                                 
Uztaillak 10. 

243 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1914, Ilbeltzak 1, 15, Epaillak 8, 9, 24, Orrillak 12, 13, 14, 20, 
25, Garagarrillak 8, 17, Uztaillak 1, Dagonillak 3, Iraillak 10. 

244 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 7, 11, 27, Orrillak 9, Garagarrillak 7, 8, 
Dagonillak 6, 9, Urrillak 24. 

245 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1916, Ilbeltzak 7, 8, Jorraillak 11, 20, 21, Uztaillak 14, 15, 16, 
17, Iraillak 20, Azaruak 14, 15, 16. 

246 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 1, 20, Otsaillak 16, 19, 20, Epaillak 26, Orrillak 
9, Uztaillak 5, 6, Dagonillak 8, Iraillak 6, Urrillak 11, 12, 13, 14, Azaruak 9, 10, 13, 17, Lotazillak 
25, 31.  

247 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 14, 21, Otsaillak 5, Epaillak 4, 10, 11, 15, 20, 
Orrillak 2, 31, Garagarrillak 1, 24, Uztaillak 6, 10, 11, 22, Dagonillak 20, Azaruak 14, 15, 16, 17, 
18, Lotazillak 5, 12. 
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Goiko grafikoan (87.a) ikus daitekeenez, badirudi ia lehenengo urteetako 

lekua berreskuratu zuela esparru honek azken urteetan. Baina oraingoan edukiaren 

banaketa desberdinaren testuinguruan. 

 

Izaera anitzeko testuen argitarapenaz baliatu ziren egutegian mezu 

euskaltzalea zabaltzeko: bertsoen bitartez, elkarrizketa moduan azaldutako egoeren 

bitartez, gertatutako errealitateren baten kontakizunaren bitartez, kontakizun 

eredugarrien bitartez, edota azalpen eta iritzi testu zuzenen bitartez. Zehazki, bertso 

eta kanten presentzia, proportzioan, nahiko nabarmena izan zela ikusi dugu 1916an, 

1915ean, eta 1914an. Urte horietan herritarraren euskaltzaletasuna heztera 

zuzenduriko idatzien artean %40-45aren248 inguruko portzentaian zenbatu dugularik 

bertso moduan jarritako testuen agerpena. Portzentaia txikienak, aldiz, 1918an249, 

1911n (mezu euskaltzalea zeraman testu ugarienen zenbatu duguneko urtea izanik, 

bertso moduan jarritako idatzien kopurua oso eskasa izan zen arlo honetan)250, 

1913an251 eta  1909an252 atera ditugu, %10-25 ingurukoak. Gainontzeko urteetan, 

1910an (mezu euskaltzalea zuten bertsoen egun kopururik handiena zenbatu dugun 

urtea izanik ere, proportzioan hauen presentzia ez da hain esanguratsua eduki 

berdintsuko hitzlauzko idatzi kopuruarekin konparatuta)253, 1912an254 eta 1917an255, 

                                                           
248 Agerpen portzentai altuenak 1916an (orotara 13 egunez zenbatutako idatzien artean 

bertso moduan jarriak 6 egunetan -%46- zenbatu ditugu) eta 1915ean atera ditugu (orotara 9 egunez 
zenbatutako idatzien artean bertso moduan jarriak 4 egunetan -%44- zenbatu ditugu). Ondoren, 
1914. urtean, orotara 15 egunez zenbatutako idatzien artean bertso moduan jarriak 6 egunetan -
%40- agertu zaizkigularik. Ikus, urte bakoitzeko erreferentzia zehatzak: Euzkel-Egutegiya 1916, 
Jorraillak 20, 21, Uztaillak 14, 15, 16, 17. Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 27, Orrillak 9, 
Garagarrillak 7, 8. Euzkel-Egutegiya 1914, Epaillak 8, 9, 24, Orrillak 20, Uztaillak 1, Iraillak 10.  

249 Ez dugu kutsu euskaltzalea zeraman bertsorik topatu urte horretako idatzien artean. 
250 Orotara 52 egunez zenbatutako idatzien artean bertso moduak jarriak 7 egunetan besterik 

-%13- ez ditugu ikusi. Ikus erreferentzia zehatzak: Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 11, Epaillak 
12, Jorraillak 15, Orrillak 20, Garagarrillak 25, Uztaillak 27, Urrillak 22. 

251 Orotara 7 egunez zenbatutako idatzien artean bertso moduan jarria egun batez besterik -
%14- ez dugu ikusi. Ikus  erreferentzia zehatza: Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 27.  

252 Orotara 26 egunez zenbatutako idatzien artean bertso moduan jarriak 6 egunetan besterik 
-%19- ez ditugu ikusi. Ikus erreferentzia zehatzak: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 2, 
Otsaillak 8, Jorraillak 2, Orrillak 20, Garagarrillak 23, Iraillak 17.  

253 Orotara 36 egunez zenbatutako idatzien artean bertso moduan jarriak 10 egunetan -%27- 
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bertso euskaltzaleen proportzioa %25-35aren ingurukoa izan zen. Atera ditugun 

portzentaien arabera, badirudi, presio euskaltzalea gutxiagotu zen urteetan, hots, 

1914 eta 1915 eta 1916. urteetan batez ere, presentzia handiagoa eskaini zitzaiola 

bertsoaren bitartez helarazitako mezuari. Gainontzeko urteetan, oro har, bertsoetara 

baino nabarmenago jo zen hitz lauz idatziriko testuetara mezu euskaltzalea 

zabaltzeko garaian. 

 

Halaber, “Euskaltzaletasunaren heziketa” gisa ulertu dugun xede orokorraren 

(askotan inplizituaren) inguruan bilduak izan diren arren, interesgune zehatzak eta 

helburu anitzak zituzten testuekin ari garenik ezin dugu ahaztu. Euskararen egoera 

salatzea zen, adibidez, eragileen asmoetako bat eta, ildo horretatik, testu askoren 

baitan nabaria zen euskararen errealitate linguistiko eta soziolinguistiko tamalgarria 

azalarazteko eta berarekiko kontzientziak piztera jotzeko interesa. Interes horri 

esker, halaber, orrialde hauetan egiten ziren salaketa eta kritiketaz baliatuz, posible 

dugu garaiko euskararen gizarte-egoeraren marrazkia egitea, nahiko modu argian 

egin gainera. Kontuan izan behar dugu erabilitako iturria eta, zentzu horretan, egin 

dezakegun marrazkia salaketa egiten zuenaren begietatik eratorritakoa izango dela, 

onartuz salatzaileari nabarmengarri egiten zitzaizkion errealitateetatik abiatuz 

egindako marrazkia dugula, alegia. 

 

Beste testu batzuetan, hizkuntzaren egoeraren kritika baino, batez ere, 

euskararen aldeko deia zen nabarmenena. Euskararekiko maitasuna azpimarratzen 

zen eta, aldi berean, euskara ikasteko eta erabiltzeko motibazioa piztera eta  

kontzientzia harraraztera jotzen zen. Hauek ere euskaltzaletasunaren heziketa 

helburu nagusiaren barruan jaso ditugu. Atal honetan aintzat hartu ditugun beste 

                                                                                                                                                                                 
ikusi ditugu. Ikus erreferentzia zehatzak: Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 10, Otsaillak 3, 
Garagarrillak 13, Uztaillak 14, 20, Dagonillak 21, 26, Iraillak 23, 24, 27. 

254 Orotara 26 egunez zenbatutako idatzien artean bertso moduan jarriak 7 egunetan -%26- 
ikusi ditugu. Ikus erreferentzia zehatzak: Euzkel-Egutegiya 1912, Jorraillak 12, 16, Orrillak 16, 17, 
27, Garagarrillak 17, Iraillak 22. 

255 Orotara 21 egunez zenbatutako idatzien artean bertso moduan jarriak 7 egunetan -%33- 
ikusi ditugu. Ikus  erreferentzia zehatzak: Euzkel-Egutegiya 1917, Otsaillak 19, 20, Dagonillak 8, 
Urrillak 11, 12, 13, 14. 
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testu batzuen ezaugarririk nabarmenena ekintzarako proposamenak, gomendioak eta 

aholkuen eskaintza eragitean datza. 

 

Beste batzuetan laguntza xedea atzeman dugu ezaugarri azpimarragarri gisa, 

irakurleari bere euskaltzaletasuna praktikan jartzeko laguntza eskaintzearen 

intentzioarekin edo, baliagarriak izan zitezkeen helbideak, informazioa eta 

errekurtsoen berri ematen zuten heinean. 

 

Testu mota horiek guztiek -kritikan oinarrituak, motibazioa piztu eta 

ekintzarako proposamenak egiten zituztenak edota laguntza izaera zutenak-, bat 

egiten zuten, gure ustez, oinarrizko ezaugarri berean: irakurlearengan euskararekiko 

sentsibilitatea indartzera eta euskararenganako zaletasuna sustatzera jotzen zuten, 

hitz batean esanda, irakurlearengan euskaltzaletasuna heztera. Hizkuntza-

errealitateaz jabetuaraziz euskararen aldeko formazio ideologikoan jartzen zuten 

indarra, euskaldunak bere hizkuntzaz kontzientzia har zezan lagunduz eta, euskara 

ahoz zein idatziz erabiliz ekintzara pasa zedin bultzatuz. 

 

Egutegiaren eragile izan zen Euskal-Esnaleak elkarte bezala bere egin zuen 

euskaldunak esnatzeko asmoa ere Euzkel-egutegiya-n islatzen da, haien “esnatzea” 

zertan gauzatzen zen ikusteko aukera paregabea eskaintzen digularik. Zentzu 

horretan, atalaren barruan jaso ditugun idatzien azterketaren ildotik, beharrezkoa 

ikusi dugu bertako edukia azpi-xede eta gai zehatzagoen inguruan analizatzea eta, 

horrenbestez, landu ziren oinarrizko interesgune (mezu) batzuk azpimarratu nahi 

izan ditugu, euskaltzaletasunaren heziketaren nondik norakoak errazago ikusten 

lagunduko digutenak: Euskararen gizarte egoeraren salaketa eta konponbiderako 

proposamenak, Jakiteko ikasi – ikasteko jardun, Euskaraz irakurri eta idaztearen 

garrantzia, eta Autoalfabetakuntzarako informazio lagungarria. Gai hauen azalpenari 

ekingo diogu ondorengo lerroetan. 
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5.2.2.1.- Euskararen gizarte egoeraren salaketa eta konponbiderako proposamenak. 
 

Lehenik eta behin, euskararen gizarte errealitate gordinaren marrazkia -

gazteleratze prozesuak markatuta zetorrena-, argi erakusten zaigu egutegian 

argitaraturiko lehenengo salaketan: 

“Prantzezak itzegiten dute prantzeses, Ingelesak ingeleses eta 
euskaldunak…¡Nola itzegiten degun, guztiyok dakigu! – Oraiñ eun urte, 
erdaldunak nora juan etzekitela gelditzen ziran euskalerriyetan. Gaur, erderaz 
ez dakiyen euskaldun batek ez daki nora jo euskalerriyetako kalietan”256. 
 

Bertsoen bidez ere aditzera eman ohi zen, samintasun handiz behin baino 

gehiagotan, euskaldun handi eta txikiek zeramaten galbidea. Horrela erakusten digu 

bertso honek: 

“Ume guztijak andi ta txiki 
ikusten dira kalian 

Berta ta Berba diardubela 
Erderaz euren artian. 

¿Onelan zelan jarraitukogu 
Landu gendukan bidian 

Naigabeturik gogoratuten 
Egunaz eta gabian 

Ete gagozan erdalerrijan 
Ala Euzkadi maitian? 

¡Beti bixiko nintzake pozez 
Anboto mendi-ganian 

Gaizbide orrek ez ikusteko 
Neure begijen aurrian!”257. 

 

 Garaiko egoera diglosikoaren irudia ikustarazten saiatzen ziren 

baieztapenak errazak dira topatzen urtero, batzuetan testu serio eta bortitzen bitartez 

eginak258, umorez eginiko elkarrizketa egoera xelebreen bitartez besteetan259. 

                                                           
256 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 25 “Egiyak”. 
257 Euzkel-Egutegiya 1911, Uztaillak 27, (Etxeita´tar J.I.); baita, urte bereko Urrillak 22 

“Atserrijan”, (Etxeita´tar J.I.). 
258 Ikus adibidez, Euzkel-Egutegiya 1912, Orrillak 22 “Euzkalerriko kale batian”. 
259 Ikus adibidez, Euzkel-Egutegiya  1915, Ilbeltzaren 11koan. 
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Herritarren erdaltzaletasuna, “ezur-muñetaraño”260 sartua, halaber, lehenengo 

hiruzpalau urteetan izan zen nabarmen agerian jarria. Geroago, 1917/1918 urteetan 

ere, berriro ekin zitzaion langintza berari, sendoago beharbada, euskaldunak 

erdaldunduak baino “geyegi erdaldunduak” zeudenaren sentimendua gero eta 

nabarmenago bizi zutela azpimarratzen zen aldi berean: 

“Geyegi erdeldunduak gaudela agirian dago, izkidunak (letradunak) batez 
ere. Gaztetatik erdera darabilgu, beti erderaz ari gera, erderapetuak gaude. 
Izkigetartean (letrik ez dutenetan) beste orrenbeste ikusten degu, erdera 
maiteago dute euzkera baño. 
Erderaz ez dakitelarik, berealaxe asiko zaizkigu; nayago dute. Erdera 
euzkeldunentzat euzkera bera baño errezagoa dala dirudi, Euzkera, amaren 
maglean ikasitako izkera, utzi, aiztu ta bazterturik, erderaz ari dira 
euzkeltarrak! Eroagorik eta lotsagabeagorik ez dakit ote-dan lurbira osuan! 
  -------------- 
Euzkera illezkero 

 Nik ez det nai bizi”261.  

  

Esan daiteke, goiko idatzi honek erakusten duen samina eta etsipen puntua 

nahiko nagusitu zela gazteleraren gainjartzearekin batera euskararen gainbehera 

ikusten zutenen artean, norberaren eta herriaren “heriotza” sinbolikoa aldarrikatzen 

zuten hainbat eta hainbat bertso eta adierazpenek hala azaltzen baitute. Kinka 

larrizko egoeraren aurrean, ordea, zerbait egin beharra ezinbestekoa zen euskaltzale 

batzuentzat, beste arrazoi batzuen artean, “…Euzkera galtzen dijoakigun lez, gure 

erriya gaiztoagotzen dijuakigu-ta”262, batez ere. Horra hor, erdaltzaletasunak, berari 

itsatsirik, Euskal Herriari zekarzkion kalteak: dantza lohiak eta lizunak, kanta zikin 

eta biraoak. Finean, euskalduna Jainkoarengandik urrutiratzen zuten ohitura 

aldrebesak eta modu onak galtzea ziren, esango zenez, bertako ogia utzi eta erdal 

herriko otazari begira egotearen ondorioz eratorri ziren ezbehar larriak. Testuinguru 

tamalgarri horretan, garrantzitsutzat jotzen zen gurasoek arrisku hau aintzat hartzea 

eta zentzuz jokatzea, adibidez, beren semeak soldaduzkara bidaltzeko garaian: 
                                                           

260 Euzkel-Egutegiya 1912, Lotazillak 13 “Egiyak”. 
261 Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 20 “Euzkeraz”. 
262 Euzkel-Egutegiya 1917, Otsaillak 16 “Euzkeraren aldez” (”Euzkadi” ingurritik”, “Jel-
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“...ezarri beren biotzetan Jaungoikuaren maitasuna ta euskerearen zaletasuna, 

gaiztakeri usain barik Jaunaren laguntasunaz echera biurtu daitezen...”263. Gurasoak, 

guraso euskaldunak, beren oinordekoen zintzotasuna eta euskaltzaletasunaren 

erantzule zuzenak omen ziren eta, horregatik, zegokien ardura hartu beharrean 

izango ziren:“…Gaurrtik jaso errime etxian euzkeria eta arrduretu bene-benetan 

etxekuak ikasi ta erabilli dayen”264.  

 

Noizean behin gazteleraren inposaketari nolabaiteko kritika orokorra egiten 

bazitzaion ere265, ezin da esan egoera soziolinguistikoaren azterketa kritiko orokorra 

nagusitzen zenik. Kritika gehienak norbanakoari zuzentzen zitzaizkion, herritar 

soilari, herritar euskaldunari bereziki. Bi jokabide deitoragarri aurpegiratzen 

zitzaizkion herritarrari: bere hizkuntzarekiko zuen zabarkeria eta utzikeria batetik, 

eta euskara linguistikoki zein moralki zikintzen ibili izana, bestetik. Jaurtikitzen 

ziren kritikek denboran zirauten; esan nahi da, iraganeko euskaldunek -ordezkari 

politikoak eta elizgizonak tartean-, euskararekiko izan zuten jarrera salatzen zen, 

baina, batik bat, garaikideen jokabide okerrean zentratzen ziren salaketa ugarienak, 

garaiko euskararen iraupenerako eta, batez ere, etorkizunerako zuen garrantzia 

ikustarazten saiatzen ziren. 
 

Gehienetan, oso zuzenak ziren egindako kritikak, mezu motzen bidez 

eginikoak. Honela, gutxi gorabehera: “Erdaldunak baño euskaldun erdalzaliak 

euskerari gaitz geyago egiten diyo”266. Euskarak bizi zuen lurperatze eta 

                                                                                                                                                                                 
alde”). Ikus baita ere, Euzkel-Egutegiya 1916, Azaroak 14, 15, 16, “Euzkera erdera baño geyago”. 

263 Euzkel-Egutegiya 1910, Dagonillak 17, (“Akordagoitia”-k sinatua). Antzeko salaketaz, 
ikus, baita, Euzkel-Egutegiya 1912, Urrillak 4 “Erdera ikasita anima galdu”. 

264 Euzkel-Egutegiya 1911, Otsaillak 22 “Guresuak arrduratu”. 
265 Ikus,  adibidez: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Uztaillak 10, “Egiak” (Domingo 

Agirre. “Kresala”). Baita, Euzkel-Egutegiya 1911, Uztaillak 1 eta 2 “¡¡Agur, Miren garbi-garbija, 
orban barik sortuba!!”, non agerian jarri nahi zen zenbaterainoko ezintasuna zegoen, gaztelerazkoen 
kasuan gertatzen ez zen bezala,  plaka publiko soila euskaraz idatzita  salgai aurkitzeko eta 
zenbaterainoko tinkotasuna behar zen, era berean, erakunde publikoek honelako iniziatibak bultza 
zitzaten lortzeko; baita, urte bereko Azaruaren 4ko kritika eta Azaruaren 15ekoa. 

266 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Orrillak 31. Ikus, baita ere, urte bereko Otsaillaren 
1koa, Otsaillaren 6koa. Ikus, halaber, Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 1 “Agur”. Baita, Euzkel-
Egutegiya 1912, Epaillak 27, Urrillak 3 “Gogoa bear”. 
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bazterketaren erantzule eta errudunik nagusiena hein handian, beraz, bertako 

euskalduna zen. Euskalduna -euzkotarra-, zen euskara galtzearen errudun, benetako 

euzkotar eta benetako euskaldun bezala ez zuelako jokatzen. Euskara bularrarekin 

batera jaso eta zabarkeriagatik, utzikeriagatik, galtzen utzi duen euskaldunak ez du 

lotsarik, esango zuten: 

“Amaren magalean lenengo 
entzungenduben izkera, 

indar berritzen baldin badegu 
maitatuk izango gera; 

bañan gugatik lurpetzen bada 
gure amona Euskera 

orduban geren aitaren seme 
onak izango ez gera”267. 

 

“Ez gara euskaldun onak euskara galtzen uzten badugu”, esaldi horretan labur 

genezake behin eta berriz errepikatzen zen mezua. Bidenabar, kritika autokritika 

bihurtzen zen, norbanakoaren azken erantzukizunari zegokionez bederen, egileak 

bere burua “gu” horren barruan kokatuz, kritikatzen zuen hizkuntza komunitateko 

partaide legez luzatzen zuenean mezua. 
 

Herritar euskaldunari hizkuntzarekiko zuen zabarkeria kritikatzen 

zitzaionean, haren hainbat hizkuntza jokabide, arbuiagarria zena, jartzen zen agerian. 

Horietako bat, amaren bularrarekin batera euskara jaso zuen euskalduna izanda, 

euskara ez erabiltzea: “Zu, euskalduna, ¿zertako dezu euskerazko izengaiñ, edo 

apelidoa? Zertarako jayo ziñaten Euskalerrian? Zertarako zerate Euskaldunen 

semeak? Milla ta milla urteetan bizi izan dan Euskera ederra zuen zentzugabekeriz 

iltzeko?”268. Beste modu batean ikusita, beharrik gabe gaztelera erabiltzea zen 

kritikatzen zena, hots: “¿Zertarako da <nik maite det euskera> esatia, bere etsairik 

aundiena, erdera, beti mingañian badabilki? Badirudi kokotzian bizarra eta ginballa 

                                                           
267 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Iraillak 17, (R.A.). Ikus, baita ere, Otsaillaren 8koa 

“Naskerak”, (Pedro M. Otaño); Garagarrillak 6ko mezua. 
268 Euzkel-Egutegiya 1910, Epaillak 6. Mezu bera baina bizkaieraz in Euzkel-Egutegiya 

1911, Garagarrillak 15, oraingoan testuaren amaieran “!Lotsagarriak!” deituz. Ikus, baita ere, urte 
bereko Ilbeltzak 7 “Euzkerazko ixenak”. 
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edo kasketia buruban jantziezkeroz euskeraz itz egitia lotsatu egiten dirala euskaldun 

asko. Biarrik gabe erdera dabilkiyen euskalduna ez da benetako euskalduna”269. 
 

Ikusten eta salatzen zen euskararen gazteleratzea ez zen bizitza errealitate 

berriekin bat zetozen termino arrotzak bereganatzen zituelako euskaldunak. 

Euskaraz hitz egokiak izanik, hauek gaztelerazkoengatik ordezkatzeagatik baizik. 

Izan ere, nahiko arrazoi funtzionalik gabe, eestatus sozialaren aldaketa adierazten 

zuen neurrian jotzen zen euskararen gazteleratzera eta, joera hori zen egutegiko 

orrialdeetan salatzen zena. Euskarazko hitzak eduki, euskaldun askok horiek ezagutu 

eta, halere, “zabarkeriz” erdal hitzak erabiltzea herritarrengan finkatzen ari zen joera 

omen zen, eta hori erabat salagarria zen egutegia egin zutenentzat. Salaketa eta 

kritikaren bitartez herritarra bere jokabidearen okerraz jabe zedin saiatu ziren eta, 

ahal zen neurrian, berbideratze egokirako aukerak ireki. Ikus, adibide gisa, hitz 

arrunt batzuekin egindako ondorengo zerrendatxoa, besteenak utzi eta euskaldunek 

berenak zabal zitzaten espresuki prestatu eta aditzera eman nahi zirenak: 
  
 
 

“Erderakuak  Euzkerakuak. 
     -------  --------- 
 acostumbratu oitu 
 kamiyua  bidia 
 kamiyo erriala bide zabala 
    gurdi-bide zabala 
 karrua   gurdiya 
 errubera  kurpilla 
 xestua   saskiya, otarra 
 pareta   orma”270. 

 
Euskarak zuen aberastasunaz kontziente, egokiena Euskal Herriko herri 

desberdinetan zehar barreiaturik zeuden hitz eta esamoldeak jaso -euskalki 

desberdinetako hitzak aprobetxatuz-, zabaldu eta beraiek erabiltzea zela defendatzen 

zuten, hizkuntzak zuen aberastasunaz baliatzea euskara garbitzeko, hain zuzen, eta 
                                                           

269 Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 17. Ikus, baita ere, urte bereko Uztaillaren 25eko 
kritika. Baita, Euzkel-Egutegiya 1911, Epaillak 12 “Txori errdeldunak”, (Zerobi-Oletxia). 

270 Euzkel-Egutegiya 1911, Urrillak 26 “Euzkeraren aldez”. Zerrendak segida dauka 
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horrela “…orko ta ango euzkeran, masti zarran bezelaxe, dauden utsuneak, beste 

aldeko euzkel-itzez ta esakeraz beteko dira, erderatik ezertxo ere ekarri gabe; dana 

etxean daukagu-ta etxea aztertzen ba-dakigu”271. 
 

Egiten ziren azalpen, kritika eta salaketek agerian jartzen zuten errealitatean 

euskaldunak, euskaldun askok, gazteleraz hitz egin beharra oso barneratuta zuela 

ikusten dugu, askotan, behar horrek bultzaturik, hizkuntza adierazpen mordoilo eta 

erridikuluetan erortzen zelarik. Hona egoera horren adibide adierazgarrietako bat: 

“ - Petra, qué ha traído V? 
   - Pedernil, señorita. 
   - ¿Qué es eso de pedernil? 
   - Uste lo que me ha dicho, pues...ene ¿Cómo es pues? ¡ia! Urdei azpiko. 
   - ¿Y merluza? 
   - No señorita. 
   - Pues? 
   - Erdipuerdikocho estaba y por eso pies. 
   - Pero qué tenía. 
   - Dolor. 
   - Y en qué ha conocido que una merluza muerta tenía dolor? 
   - En nariz. 
   - En la nariz de la merluza? 
   - No señorita, sino en mío, arrimando á merluza sentir que hace dolor que 
no es usai-gozo. 
   - Diga V. Siquiera olor y no diga V. Disparates. 
   - A señorita. Perdonar pues porque yo no quiero también disparar. Me á 
equivocaro. Ya apuntaré: loor. 
   - Ba, ba! Predicar en desierto sermón perdido. 

Sí señorita. Mal gente es aquellas prabicantes y uelgueros de Desierto, 
Sestao y así”272. 
 

Erdaltzaletasunak, eta aldi berean erdaraz ia tutik ez jakiteak, eramaten ei 

zituen euskaldun asko, bere ezjakintasunean, gaztelera era desegoki eta lotsagarrian 

                                                                                                                                                                                 
ondorengo egunean ere, Urrillak 27. 

271 Euzkel-Egutegiya 1918, Dagonillak 20 “Ikasi ta idatzi” (Olabide´tar Erraimun S.J.). 
Ikusi, baita, Euzkel-Egutegiya 1912, Iraillak 14 “Geretiyak izan gaitezen, ez besteretiyak”. 

272 Euzkel-Egutegiya 1910, Urrillak 14 ”Euskal-choroaren erdera”, (P.M.). Ikus, baita, 
Euzkel-Egutegiya 1911, Orrillak 14 “Erdalkerijak”. Euskararen inguruko adierazpenak, kezkak eta 
iritziak agertu ohi ziren garaiko euskarazko aldizkarietan. Horrela, ikus daiteke, adibidez, 
Baserritarra aldizkarian, P.M. sinatuta argitaratzen zen “Euskaldun erdalzalea” atal txiki modukoa.  
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erabiltzera. Aldi berean, erdaltzaletasunak euskaldunek euskarazko adierazpidea 

okertu eta zikintzea ekarriko zuen ondorio kaltegarri gisa. Hona hemen, beste 

adibide argigarria: 

“- Kaiso, Mari, zer dion? 
- Oi,oi Dolores bien y tu? 
- Aztu altzain euskeraz? 
- Ezin pronunziatu diñat palabra bat tan siquiera; en bascuence del todo 
olvidatu zaidan. 
- ¡Ez dizkiñagu aditzeko guziak aditu! Euskeraz aztu? 
-  Qué quieres, pues, necesidadeak ez din perdonatzen. 
-  Erosteak egin alditun? 
- Bai ta ensegida marchatu bear diñat aprisa echera, para ahora gure señora 
prevenida zeon riña egiteko. 
- Zer den bada? 
- Kamak egiteko zeuzkanat eta koziñan ere atenditu bear; además karnizeruak 
diez céntimos kilo aragia subitu din ta...gure señora ain den agarratuba! 
- Neska aldegin zan izkuntz orrekin nai denan lekura.” (eta segitzen du…) 
- Oye Tolosako mutil bebedoriak como siempre sidreretik sidrerira 
continuatuko diten? 
- Ez unan ik ere ori esaten aien atzetik ibiltzen itzanian, arrotzar orrek!”273. 

 

Behin baino gehiagotan argitaratu ziren elkarrizketa eta bizitza egoerak 

ikusita, badirudi emakumezkoengan, “kaleko” zerbitzu sektorean (neskameak, 

ostalaritza edo merkataritza langintzan ziharduten zerbitzariak, etab.) lanean 

zebiltzan emakume euskaldunengan nabarmenki adierazgarria zela hizkuntzak 

nahasteko joera274. Bistan da, egileentzat, behintzat, nabarmentzeko adinako gertaera 

                                                           
273 Euzkel-Egutegiya 1910, Dagonillak 2 eta 3 “Bi neskach miraberen artian”. Azpian bertso 

bat ageri da azalduz, holako neska asko zegoela euskara utzi eta erdara nahian zebilena, kritikatzen 
du zorrozki (“B”) izenez sinaturiko egileak. Antzeko mezuarekin beste adibide bat ikus daiteke in  
Euzkel-Egutegiya 1915, Garagarrillak 7 eta 8 “Kontxesi´ren erderakadak” bertsoetan.  

274 Emakumezkoen artean somatzen zen “gehiegizko” erdalzaletasuna esplikatu daiteke, 
beharbada, Bourdieu-k adierazten duen legez, ondasun sinbolikoen merkatuarekiko emakumezkoek 
eramaten duen jarrera orokorragatik, hots, “Condenadas a la docilidad respecto a los usos sociales 
dominantes por la división del trabajo entre los sexos, y condicionadas por la lógica del matrimonio, 
vía principal para ellas, si no exclusiva, del ascenso social, las mujeres están siempre predispuestas 
a aceptar -ya desde la escuela- las nuevas exigencias del mercado de bienes simbólicos” in 
BOURDIEU, P. (1985): ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Madrid, 
Akal. 24.orr. Halaber, merkatuarekiko joera bera baliagarri zaigu irakurketa bezalako ezagutza eta 
komunikazio teknika berria eskuratzeko eta erabiltzeko emakumezkoengan somatu dugun 
zaletasuna (lan honen lehenengo eta bigarren atalean adierazi duguna) esplikatzeko.  
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zela emakumezkoen hizkuntza jokabide aldrebesa275 eta, baita, emakumezkoena 

zela, espreski, berbideratu eta berrezi behar zen populazioa. 
  

Helburu horrekin, emakume euskaldunari ikustarazi nahi zitzaion, zer nolako 

abantaila paregabeak zituen, erdalkeriak alde batera utzita, euskaldun jator gisa 

euskaraz behar bezala hitz egiten aritzeak. Bi motatakoak ziren abantailak: onura 

ekonomikoak eta sozio-afektiboak. Ikus, ematen zitzaizkien informazio ohargarriak: 

“Bilbao´n, Iruña´n, Gazteiz ta Donosti´ko etxe aberatz askotan euzkeraz 
ederki ta garbi itz-egiten duten neskamiak nai izaten dituzte beren etxietako 
eta sukaldetako lanak egiteko. 
Euzkeraz itz-egiten duten neskame, iñude ta sukalkiñak ongi ikusiyak izaten 
dira erri oyetan. 
    ---------- 
“Euzkeldun mutil gaztiak, askozaz nayago dute euzkeraz itz-egiten duten 
neskatx gaztiakin itz-egin, tipili-tapala erderaz itz-egin nayian ibiltzen diran 
neskatxekin baño. 
Askozaz politagua ta ederragua ematen du euzkel-neskatx batek euzkeraz ari 
danian, erderaz ezin asmaturik ari danian baño”276.  

 

Ildo beretik, aipatu nahi dugu euskaltzaletasuna emakumezkoengan berpiztu 

eta indartzeak hartu zuen garrantzia, berauek, ama izan zitezkeen neurrian, 

etorkizuneko euskaldun semeen hazkuntzan eta hezkuntzan erantzukizun zuzena 

baitzuten. Euskal semeen endokulturatzean giltzarria zen emakumea -ama-, euskal 

kulturaren eta euskararen belaunaldiz belaunaldiko transmisioa ziurtatzeko 

ezinbesteko faktorea, alegia277. Eginkizun horretan aurkituko dugu euzkotar 

                                                           
275 Antzeko terminoetan mintzatu zen, adibidez, Gregorio Mujika Elgoibarren 1907ko 

Uztaillaren 28an ospatu Euskal Festetan irakurri zuen hitzaldian, euskaraz hitz egiteaz lotsatzen 
zirenak batez ere emakumezkoak zirela salatuz, hots: “Emakume aberatsak, kale ta enparantzetan 
apain eta dotoretuenak azaltzen diranak, uste dute beartsu ta eskaliekin berdintzen dirala euskera 
itzegitean, eta beartsuak, emakume aberatsak eta kale ta enparantzetan apain eta dotoretuenak 
azaltzen diranak ainbat izateagatik, itzegiten dute erderaz aiek bezela. Ori gertatzen da 
emakumiekin: euskerarekiñ berdiñak ez izan naiean, erderak berdintzen ditu” in “Euskeraren alde” 
RIEV, 1go urtea, 5.zb., 1907, 546.orr. 

276 Euzkel-Egutegiya 1916, Ilbeltzak 7. 
277 Kulturaren transmisioan emakumezkoek bete zezaketen funtzioa areagotu egingo zen 

irakurketarako zaletasunarekin. Lan honen lehenengo eta bigarren atalean neurri batean agerian jarri 
dugun irakurketarako zaletasuna, baita aurrerago egutegiaren irakurketaren inguruan azalduko 
duguna hain zuzen. 
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neskatxei, euskaraz hitz egin zezaten, berau landu zezaten eta, finean, euskaldun bero 

sutsuak izan zitezen dei eginez278, bertso bat baino gehiago zuzendu izanaren arrazoi 

nagusia. 
 

Emakumezkoena ez ezik salaketa eta kritika ugari jaso zuen beste hainbat 

gizatalde eta lanbide egon bazegoen. Hauetako bat euskaltzaleena zen. Euskara maite 

eta euskararen aldeko aitortzen omen ziren euskaldunengan ere ikusten zen jokaera 

salagarririk: askok euskararen alde zerbait egiten hasteko besteek zer egin zai egoteko 

joera omen zuten. Beste batzuk salerosketetan, zeregin eta irabazietan kalteren bat 

izango zutenaren beldur edo, euskararen alde ezer ez omen zuten agerian egiten. Eta, 

noski, oso garbi jakinarazi nahi izango zitzaion euskaltzaleari, bere kontzientziari hots 

eginez, “bestiak ez egitiak ezaitu erru bako egingo zeuk bakarrik al zenduzan 

gauzetan”279. Batzuen euskararen aldeko jarrera hitzontzikerian geratzen omen zen 

askotan; ekintzetara pasatzen ez zen euskaltzaletasuna zen astindu beharrekoa beraz. 

Eta zeintzuk ziren, bada, benetako euskaltzaletasuna behar bezala frogatzeko, 

euskaldunari eskatzen zitzaizkion ekintzak? Euskararen eta Euzkadiren alde lan 

egitea. Hemen argibide gehiago: 

“Euzkerea ilterik ez dozula diñozu? Bera indarrtuta ikustia ixango litzakela 
zeuretzata gauzaik atsegingarriena diñozu? Baña ¿zer egiten dozu itz onek 
egijaztuta ikusteko? ¿Ze laguntasun damotzazu euzkerea jaso ta zabaltzeko 
egiñalak-egiten dabiltzanai? Zenbat diru damozu Euzkal-ikastolak imintzeko; 
Euzkal-idazti edo liburuak idazteko; deus euzkerearen alde egiteko? Ezertxu 
bez? Azalekua eta guzurrezkua da ba orduban euzkereari eta euzko-gauzai 
dautzazun maitetasuna”280. 

 

Garbi samar ikus zezakeen irakurleak nola, eta zertan, bidera zezakeen 

euskararenganako zuen maitasuna, bere benetako euskaltzaletasuna: euskara jaso eta 

zabaltzeko eginahalak egiten zenbiltzanei laguntasuna eman. Eta laguntasun mota 

gutxienekoa, garrantzitsuenetakoa aldi berean, laguntza ekonomikoa zen. Zentzu 
                                                           

278 Euzkel-Egutegiya 1914, Otsaillak 9 “Euzkotar neskatxentzat”, (Alkain´dar 
PERDIÑANDA). Euzkel-Egutegiya 1916, Ilbeltzak 27 “Ama”, (Oiz).  

279 Euzkel-Egutegiya 1911, Otsaillak 18 “Aldana egiteko ez da lagunik biarr”. Baita, urte 
bereko Otsaillak 17 “Gauza onetik ez-datorr txarrik”. 

280 Euzkel-Egutegiya 1911, Garagarrilla 17. Ikus, baita ere, Euzkel-Egutegiya 1912, 
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horretan, deigarria da egutegian behin edo behin ikusi ahal izan dugun kexua281, 

zeinetan garbi adierazten den zenbaterainoko zailtasunak zituzten Euskal-Esnalea 

elkartekoek beraiek euskaldun askorengandik -euskara piztearren ustez edozer gauza 

egiteko prest zeudenak bestalde-, laguntza ekonomiko minimoena ere jasotzeko, 

elkarteko bazkide izateko beharrezkoak ziren bost pezetak jasotzeko kasu.  

 

Hamar urtetan zehar euskararen alde lan ugari egin ondoren -hizlariak herriz 

herri euskara goratzen, makina bat ingi, orri eta idazti Euskal Herrian zabalduz, 

hamaika batzaldi eta sariketa antolatuz, irakurle eta idazleen artean dirua ugari 

zabalduz, etab.-, kexu agertzen ziren elkartekoak, azken urteetan egindako 

adierazpenetan, lan egiteko garaian herritarren aldetik ikusten zuten partehartze 

eskasa eta laguntza faltagatik. Bihotzez euskaltzale on ugari bai, esango zuten, baina 

lan egiteko orduan inor mugitu ez, “…beti batzuek, beti berak. Zortzi, amar…or 

nunbait…”; Besteek egiten zutena kritikatu bai, eskatu ere bai, baina lanik egin ez: 

“…Besteak zer egin bear luteken guztiok dakigu: guztiok dakigu besteak nola 
ibilli bear duten, baña gu….¡geldi bertan!. Euskal-Esnalea´k au egin bear 
luke, ura egin bear luke; au egiteko dago, ura bearrezkoa da. Ta ¡atozte! 
Esaten badu Euskal-Esnalea´k ….berritxu guztiak iges. Beti berdin: indarra 
mingañean, eta besoak geldi”282. 
 

Abertzaleak izan ziren kritika zorrotzak jaso zituzten beste batzuk. 

Euskararekiko ustez nolabaiteko kontzientzia zuen populazioaren barruan 

abertzaleen jokabideak ere kritikak jaso zituen egutegiko orrialdeetan, azken 

urteetan nabarmenkiago. Ondorengo bertso honetan ikus daitekeenez, esatearen eta 

ekitearen arteko kontraesanean murgilduta egotea leporatzen zitzaien, batez ere: 

“...Tilin-tin ari dira 
Abertzale asko, 

Euzkeldunak euzkeraz 
Elkar itz-eiteko, 
Jo ta jo joalean 

                                                                                                                                                                                 
Uztaillak 8. 

281 Euzkel-egutegiya 1918, Epaillak 15. 
282 Euzkel-egutegiya 1918, Epaillak 10 eta 11. 
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Ala guziez; baño 
Erdera dariote 

Gero ta geyago”283. 
 

Finean, abertzaleei euskararekiko jarrera utzia edo azalekoa aurpegiratzen 

zitzaien. Ideologikoki euskararen alde egon arren, beraien hizkuntza praktika erabat 

bestelakoa zela esaten zen. Batik bat egoera publikoetan, sozialki garrantzia zuten 

egoera publikoetan abertzale askok gaztelerara jotzeko zuen joera azalarazten zen 

behin baino gehiagotan. Izan ere, abertzaletasuna hitzetan errez azaltzen baitzuten 

euskaldun batzuk, euskara euzko abendaren sorrera zela eta berau orraztu, garbitu 

eta beronetan garbi hitz egin eta idatzi behar zela maiz ziotelarik. Baina, gero, 

ekintzetan ederki idatzi eta hitz egiteko behar adina lana hartu behar zen garaian ezin 

eraman zezaketela ikusten omen zen.  
 

Halere, euskara zela eta, abertzaleengan koherentzia falta nabarmena ikusten 

bazen ere ez zen, horregatik, egiten zen salaketa abertzaletasun ororen eta abertzale 

guztien aurkakoa. Abertzale batzuk ziren jokabide desegokia zeramatenak. Aitzitik, 

arian-arian, nagiak atera eta ekintzaren bitartez, euskaraz ederki idaztera iritsi ziren 

abertzaleak ere bazirela garbi utzi nahi zen. Eta azken hauen bidea eredutzat hartu 

ezkero aldaketarako aukera, benetako euskaldun eta benetako abertzalea izateko 

aukera, egon bazegoela aldarrikatuko zuten284. 

“Ezta, bada, ene irakurle, egizko abertzaletasuna itzetan agertzen egikunetan 
baizik. Eta, beraz, abertzaletasun-itzez ta oldozkunez mintzatu-arren, 
euzkerari ekiten ez diotenak, egizko abertzaleak ez dirala, zigur esan 
dezaguke. Bañan, orrelako itz-oldozkunik esan gabe, ixil-ixil euzkeraren 
aldez lanik asko egiten dutela ba-dakigu, abertzale zintzo ta bene-benetakoak 
bai-dirala oyek esan dezakegu, ziñez. Ekin dezagun, ba, euzkeraz idazten eta 
batezere ongi itz-egiten. Bada, aunela bakarrik iltzeko zorian dagon gure 
Aberri-Ama gaxoa sendatuko degu”285. 

 

                                                           
283 Euzkel-Egutegiya 1914, Uztaillak 1 “Ik diok, ik egin”, (X´tar Z.) 
284 Antzeko mezua zabaldu zen, besteak beste, Bizkaian argitaratu 1912. urterako Egutegi 

Euzkotaŕa-n. 
285 Euzkel-Egutegiya 1918, Azaroak 15, 16, 17, 18 “Euzkotar alperrak” (“K.”) 
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Kolektibo edo lanbide gisa, gehiegi aipatuak izan ez baziren ere, behin edo 

behin kritikatuak izan ziren maisuak ere, eta ondorioz eskola. Kritika, batetik, 

euskara ez jakin eta ez ikasteagatik zetorkien. Bestetik, ikasleei gazteleraz 

eginarazteagatik eta, batez ere, eraztuna erabilarazteagatik, euskarari zenbaterainoko 

kaltea egiten zioten azpimarratuz. Hona, topatu dugun adierazpenik 

adierazgarrienetako bat: 

“Bein batian ibilliz ibilliz mendiko erri chiki batera irichi nitzan. 
Elizan sartu atera bat egin da gero, eche-arte edo plazan, alde guztietara 
begira, auba zabalik ango euzkotasun pozgarriyaren aurrian negoela 
Ikastecheko atia irikita guchienaz eunkada bat ume atera zan. Bere ardalla, 
karrasi eta diadarraz erriko eche guztik aidian jarri zituen. 
Bañan iruditu zitzaidan erderaz mintzatzen zirala; zinistu naiezian ume pilla 
baten bertaratu nitzan eta ez dakit nola bertan zerraldo erori ez nitzan. 
Ume ayek erderaz ari ziran – Bati ya zergatik ala egiten zuten galdetu nionian 
= Anillo poner maistro erantzun ziran.- Ez nuben geyago entzun nai izan ta 
erri chiki arri agun egiñik biotza zatitu eta barren guztiya korapillaturik 
echealdera biurtu nitzan. 
Olako maisuak Euskalerriko baztarretan zenbat gaitz egiten duten 
Goikojaunak bakarrik daki”286. 

 

Irakasleen hizkuntza-jokabideaz gain, aurpegiratu ohi zitzaion eskolari 

bertako edukiak ez baizik eta kanpokoak soilik irakastea. Errealitate horren aurrean 

“euzko-gauzak” erakutsiko zituen “euzkal-eskola” jaso beharraren aldarrikapenak 

ere izan zuen lekurik -ez handia- egutegiko orrialdeetan287. 

 

Ildo bertsutik jaso zituzten kritikak gizon letratu edo hizkidunek ere. Letratuei 

egiten zitzaizkien kritiketatik nahiko ongi ikus daiteke nola gizarte bereizketarekin 

batera errotuz joan zen hizkuntza bereizketa. Izan ere, apaizak, handikiak, 

legegizonak, osagileak eta ikaskizunetan luzaro ibili ziren hizkidun eta “señorito” 

guztiek, zein eskuetan makila zerabilten gizon gehien-gehienak, zioten, “nik maite 

                                                           
286 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Orrillak 7. Ikus, baita ere, urte bereko Orrillak 15 

“¡Azkarra ote zan!”. 
287 Euzkel-Egutegiya 1912, Iraillak 15 “¡Zorioneko erdal-eskola!”. 



Kaletik etxera: euskarazko egutegiak eta euskarazko irakurketa espazio pribatuan                       409 

dot euzkerea” esan arren gazteleraz aritzen omen ziren beren artean. Baserritarrak, 

arrantzaleak eta txapeldunak, berriz, euskaraz. 
 

Handiki eta ikasiek euskara ez erabiltzeko eduki zitzaketen arrazoien artean 

bi azpimarratzen ziren nagusiki: batetik, euskaraz hitz egiteak ematen zien lotsa, ez 

baitzuten beraien gizarte estatusari zegokion hizkuntza gisa hartzen euskara. 

Bestetik, izandako eskola formazioa. Eskola formazioaren eraginez urteetan 

gogamenak gazteleraz argitara ateratzen ohituta baitzegoen ikasien populazioa, 

euskaraz egin ahal izateko behar zen esfortzu intelektualerako gogo makala 

erakusten zuen. Horrenbestez, euskararen benetako gaitza ziren, euskarari kalterik 

okerrena gizon ikasiek eginikoa zen, berauen jokabide okerraren ondorio 

kaltegarriak hirietakoek ez ezik herri eta baserrietako euskaldunek ere pairatzen 

baitzituzten288. Ondorengo idatzian argi asko adierazia dugu salaketa: 

“Euzkeraren aldez okerrenak izkidunak (letrados) dira. Izkidunak denak 
euzkeraz asiko balira, beti euzkeraz egingo baluteke, izkigeak (literatos) 
pozago egingo luteke. Baño ikusten dute beren artean beti erderaz ari 
diradela, beñere euzkerarik ez darabiltela: orrek asko biotzgetutzen 
(desanimar) ditu. Euzkera baserritar, ikazkiñak, arrantzaleak, bekoak bakarrik 
darabilte; goikoak apaizak, lege-gizonak, jauntxoak, bigotedunak, aundizkiak, 
izkidun guziak erderaz. Nola nai dezute horrela euzkera jasotzea, sutitutzea. 
Besteri esan eta gerok itzegin ez, besteri erakutsi eta gerok egin ez? Ori bai 
dala berriketa utsa. Asi ditezela bada euzkeraz izkidunak beren artean, 
goikoakin eta bekoakin, aberats eta beartsuakin, apaiz eta lege-gizonakin eta 
ikusiko dezute zeñen arin euzkera ez baserrian, itsaldean, bastarretan 
bakarrik, baizik toki guzietan itzegingo dan. Ez bestek egitearen begira egon 
bakoitza asi dedilla eta berealakoan zabalduko da”289. 
 

Hiri, herri eta kale testuinguruan begiz jo zen beste lanbidea merkatari eta 

ostalariena izan zen. Gutxitan aipatuak izan arren, irmo salatu izan zen dendari eta 

                                                           
288 Hamarkadak pasa ondoren baieztatzen da, hein berean, ikasien eta agintarien jarreraren 

ondorio kaltegarria, zeren eta “Urteak eta urteak burla eta zanpaketa jasanez igaro ostean, azkenik 
herri xeheak berak sinestu egin ditu burla horiek, nagusiek bezalaxe pentsatzera makurtu da eta 
barneratu egin du euskararen lotsa: gaztelania da kultura...Euskalduna lotsa da euskalduna izateaz!” 
AZURMENDI, J. (1992): Espainolak eta euskaldunak. Donostia, Elkar. 411. orr. eta ondorengoak. 

289 Euzkel-Egutegiya 1911, Lotazillak 11 “Okerrenak”. Ikus, baita ere, populazio honi 
jaurtikitako kritikak urte bereko Garagarrillaren 10 eko testua. Baita, Euzkel-Egutegiya 1910,  
Ilbeltzaren 19koa “¿Euskera zergatik ez?” (Bloa), eta Jorraillaren 28koa “Euskeraren gaitza” 
(Eketa). 
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tabernari askok euskararekiko zeraman jarrera, iragarkiak euskaraz ez jartzeagatik 

edota gazteleraz bakarrik hitz egiteagatik kritikatuak izan zirelarik. Salaketa egin ez 

ezik, erantzun gisa, euskarari kaltea zekarkion jarrera zuten jatetxe eta tabernei 

boikota egitea proposatzen zitzaien euskaltzaleei290. 

 

Azkenik, elizgizonen txanda dugu. Kolektibo gisa sarrien kritikatuak izan 

ziren egutegiko orrialdeetan. Elizgizon batzuei euskaraz ez jakitea eta, herritarrak 

euskaldunak izanik, bertako elizetan elizkizunak eta sermoi asko gazteleraz egitea 

leporatzen zitzaien, izan ere “(...) 1ª Euskerearen adiskiderik mamienak elizgizonak 

dira. 2ª Euskeraren arerio kaltegarrienak elizgizonak dira”291. Beste elizgizon askori 

atzemandako akatsa zera zen: euskaraz jakin arren, maila egokiaren eza aitzaki, 

euskaraz aritzen ez saiatzea. Hona salaketaren adibide bat: 

“-Egun on, Jon Aba, noiz onera ziñan? 
- Orain lau urte edo. 
- Ta nola zaude Euzkelerrian? 
- Errdel Errietan baño hamaika bider obekigo. 
- Aisa! – Ta zenbat errdel-erri ikusi al dituzu? 
- Sei urte igaro nituen China´n; beste sei Pilipiña´tan; lau edo lau ta erdi 
Japona´n. 
- Zenbat ele dakizkizu? 
- Ikusi ditudan errien guziak. 
- Praille langille ezin aspertuak! ¿Baño noiz predikatuko dezu emen? 
- Ezin dut. Euzkera eztakit ongi!!!!”292. 

 

Halaber, beste batzuei euskara jakin bai, baina pulpituan hizkera nahasia 

(euskeraz-erdaraz-latinez), zikina eta pobrea erabiltzea293 kritikatzen zitzaien. 

Kritikak kritika, ordea, nahi izan ezkero, egoki nola joka zezaketen erraz ikasteko 

aukera zuten elizgizonek egutegiko orrialdetxoetan, bertan ezagutzera ematen ziren 

                                                           
290 Ikus, adibidez, Euzkel-Egutegiya 1912, Urrillak 18 “Zerana zerala”. Baita, Euzkel-

Egutegiya 1911, Urrillak 25. Baita, Euzkel-Egutegiya 1912, Iraillak 13 “Buruz bera ta ankaz gora”. 
291 Euzkel-Egutegiya 1910, Epaillak 15 “Bi egi” (“Eketak”). Ikus, baita ere, Euzkel-

Egutegiya 1911, Otsaillak 4 “Atzerri´tarra ta Euzko´tarra”. 
292 Euzkel-Egutegiya 1911, Otsaillak 16 “Euzkera ez dakit !!!!!!”. 
293 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Garagarrillak 14 “Larramendi aitak apaizai 

eskeñitako itzak”. 
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herrialde desberdinetako elizgizonen hizkuntza jokabide eredugarriei jarraituz 

alegia. Hainbat adibide eta egoera eredugarri zuen irakurleak eskura, hala nola: 

umeei alemanerazko dotrina irakur ez zezaten agindu zien apaiz poloniarraren 

adibidea, bretanieraz meza emateagatik saririk gabe geratu ziren apaiz batzuen 

egoera294, edo irlanderaz otoi egiten zuen buruzagiaren eredua, euskaldunek, oro har, 

zeramaten jokabidearekin zerikusirik ez zuena, alegia “....Orra gaurko euzkeldunen 

jakinduria O´Cconellek irlanderaz egitea oso ondo deritzate. Euzkeldun batek 

euzkeraz egitea txorakeria da. Euzkeldunen arlotekeriaren antzekorik ludi osoan ez 

da” 295. Eredu horien bitartez, elizgizon euskaldunen jokabide desegokiaz ohartarazi  

nahi zen eta, bide batez, bide zuzenerako ateak ireki. 
 

Eskaini zen jokabiderik eredugarriena, beharbada, Aita Santuarena izan zen, 

bere etxeko asko ez bezala, saiatzen omen baitzen herritar bakoitzari bere 

hizkuntzan hitz egiten, eta bere ordezkariak bidaltzeko garaian ere kontuan hartzen 

omen baitzuen bertako hizkuntza zekien norbait izatea. Euskaldunen artean, berriz, 

zer gertatzen zen? Bada: 

“...Ori da doibatzak erridi guzietan egin duana; erridi bakoitzeko izkera 
ikasteraño lan egiñaz. Ori ongi dagoala orok dakusgu ta denak ala 
diote...Baño euzkeldunai euzkeraz egiteko eskatzen badegu bizkaitarristak 
geradela digute. Erromako Doipurua ere bizkaitarrizta ote da? Erakutsi, 
erakutsi erderaz gogoz. Mueran los curas, frailes y obispos esanaz 
datozenean, erderaz itzegingo dizute”296.  

 

Oharra argia zen: Sabino Aranaren bizkaitarrismorantz lerratzeko joera 

ideologiko-politikoan erortzeko arriskua aitzakiatzat hartuz, euskaraz egin ez eta 

gaztelerara jotzeko hautua egiten zuen kristauak, boomerang efektuaz, bere izatearen 

aurkako hautua egiten zuen. 
 

                                                           
294 Euzkel-Egutegiya 1910, Orrillak 27 “Polonin”, eta Jorraillak 16 “Bretañan”. Euskaldun 

ororentzat baliagarriak ziren jokabideen ereduak ere eskaintzen ziren, adibidez in Euskal-
Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 23 “Euskaldunak, ikasi”. 

295 Euzkel-Egutegiya 1911, Azaroak 7 “Irlanderaz”. 
296 Euzkel-Egutegiya 1911, Jorraillak 21 “Erroman”. Ikus, baita ere, Jorraillaren 25ekoa 

“Ordezkaria”. 
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Aldiz, euskararen aldeko hautua egin ezkero, lan asko egiteko aukera ona 

zutela ikustarazi nahi zitzaien apaizei. Nola? Bada, elizan euskara garbian mintzatuz, 

koruko abestiak euskarazkoak aukeratuz297 (posible ez zen kasuetan egokiagotzat 

hartzen zen latinez egitea, inondik ere ez gaztelaniaz), dotrinako umeei euskarazko 

abestiak irakatsiz, eskutitzak euskaraz idatziz, eliza ateko agerkariak euskaraz jarriz, 

ageriko ohar guztiak euskaraz jarriz, eliza eta bide inguruetako gurutze eta 

antzekoak euskaraz ipinaraziz, eta hilobietan euskarazko idazti egokiak jartzen 

lagunduz, besteak beste. Erlijio eta eliza gaietan euskara erabiltzeko erantzukizuna 

apaiz eta elizgizonena zen, baina ez beraiena bakarrik. Elizan eta otoitzetan euskara 

sustatzeko ardura kristau euskaldun ororena zen, euskarazko eliza liburutxoak 

irakurri eta otoitzak euskaraz egitea guztien oinarrizko eginbeharra zelarik298. 
 

5.2.2.2.- Jakiteko ikasi, ikasteko jardun. 
 

Goiko lelo horretan laburbil daiteke egutegiko orritxoetan zehar zabaldu zen 

salaketa nagusienetakoa. Ikasteko jardun egin behar da, eta hori da eragileek 

euskaldunengan atzematen ez zuten jarrera. Erdara bai, erdara ikasteko eta 

erabiltzeko badirudi, bertan esaten zenari helduz, prestuago ageri zela euskalduna, 

ez, aldiz, euskara ikasi eta lantzeko garaian. Horra salaketa: 

“Non dira ordia euzkera ikasteko zerbaiten lana artu nai duten euzkeldunak. 
Erdel-zaleak bai baditugu, jakin ez da ere, erderaz egin nai dutenak piñagoa 
bai ta ba, asko pindu bai gera euzkeldunak, pindu geran ezkeroztik erdera 
darabilkigu. Ya lo creo. Bazenekizute zeron erdera mordolloa zeñen 
parragarria dan” 299. 

  

Fintasunagatik izan ala ez, erdara ederrena zena eta euskara ezertarako balio 

ez zuenaren ustea nahiko indartsuki barneratua zegoen bai kale eta bai hirietan, 

zioten, euzkotarren artean entzuten ziren “arrantzek” erakusten zutenez: “Euzkerea, 
                                                           

297 Euskaraz abesti gutxi zegoela eta, bertan eskaini ohi zen erlijio abesti bat edo beste, 
eliztarrek erdarazkoaren ordez euskarazkoa kanta zezaten, ikus Euzkel-Egutegiya 1915, Orrillak 9 
“Orrilla-abestiak”. 

298 Ikus, Euzkel-Egutegiya 1911, Uztaillak 3 eta 4 “Euzkerea maite dogula baña”. Euzkel-
Egutegiya 1912, Urrillak 18 “Zerana zerala”. Euzkel-Egutegiya 1914, Garagarrillak 17 
“¡Euzkotarra!”. 
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diardu batek, baserrirako; ziudadean ¡no fuera malo! Kastilleno ablatzen degu; 

neguziyo inportanteak manijeten dituanak kastilleno lingakien nezesidadea 

dauka”300. Baita, euskaltzale batek baino gehiagok zuzenean baieztatu ahal izan 

zuenez, Gipuzkoako barru-barrurainoko kontzientzian sartuta egon ere bazegoela 

ikusten zen: 

“…Ezin adierazi ongi baserritar andre batek esan zidana: - Auxe da lana- 
¿Zer bada?- Zuek ederki dakizute erdera baña guk…etzan oraingo 
aurrerapenik, gu beti motz. Erdera jakin gabe ez da beraz aurreratzerik…ta 
Gipuzkoa barren-barrenan au entzun…Beste batean onela eraso zion 
euzkeldun andreak euzkeltzale bati: - Esan nai dezuna, baña nik erdera ikasi 
nai det; erdera omen da ederrena ta euzkera ezertako ez”301. 

 
Azalerazten ziren egoera hauetatik inferitzen dugun errealitatean zera ikusten 

da: euskaldunak estatus kultural, sozial eta, maila batean ere, ekonomiko berriarekin 

lotzen zuela gaztelera. Aurrerakuntzarekin eta modernitatearekin lotzen zen 

gaztelera eta, nahiz eta hizkuntzaren menperatze maila eskasa izan, gazteleraz hitz 

egitea beharrezkoa sentitzen zuen modernotze testuinguruan, “garai berrietan” 

txertatu nahi zuen euskaldun, batik bat, kaletar askok. 
 

Halere, egon bazegoen euskaldun asko salaketa ugari egiten ziharduena, 

baina horietako askorengan ere euskara ikasteko lana hartu behar zenean, ordu 

laurdena hartzeko gaitasunik ez zen ikusten nonbait, egutegiko lehenengo urteetan 

deitoratu zenez. Euskara “Aberriko izkeratzat ez idukitzea”gatik edo, beste 

nonbaiten esango zenez, “...euskaldunak bere buruba ezagutzen ez dutelako...”302 

gertatzen zen hau, benetako hizkuntza kontzientzia eta herri kontzientzia ez zutelako 

alegia. Euskaldunen “arlotekeria”, bestalde, ez zen ondorengo urteetan desagertu. 

Gerora ere arazoa berdina zela ikusten da. Euskaldunen hizkuntzarekiko jarrera ez 

zen gehiegi aldatu, zeren eta gaztelera ikasteko azaltzen zuten prestutasunaren aitzin, 

euskaraz jabetzeko, hura ikasi, sakondu, eta hobetzen saiatzeko erresistentziak bere 

                                                                                                                                                                                 
299 Euzkel-Egutegiya 1911, Urrillak 8 “Ikasteko jardun”. 
300 Euzkel-Egutegiya 1918, Lotazillak 12 “Astoaren arrantzea, mingabea”. 
301 Euzkel-Egutegiya 1917, Azaroak 13 “Esaera zakarrak”. 
302 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Garagarrillak 6 “Gogapena”. 
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horretan iraun baitzuten. Horra, erresistentziarako arrazoia aitzaki bihurtzen zuen 

hainbat adierazpen: 

“Euzkeldunak beren elea ondo jakiteko ikasi biarra danik ez dute uste: ala 
dirudi beintzat euzkeldun askok berak eztazarten (ezagutzen ez duten) itzen 
bat entzun edo irakurtzen dutenian diotenak: - Au ezta euzkera, euzkera berria 
sortzen dabiltza orain; ¿nork ulertu euzkera au?- Eta askotan entzun ala 
irakurri duten itza euskel-itzik zarrenetakua da. Uste dute orrela mintzatzen 
diranak erdaldunarentzat bere elean ezagutzen eztan itzik eztala eta 
euzkeldunentzat ere euzkeran eztala izan biar. Baña ori uste dutenak oker 
daude; ezta erdeldunik bere eleko itz guziak dakizkianik ain gutxi euzkel-itz 
oro dakizkian euzkeldunik.” 
“Baña euzkerazko itz ezezauna entzunik min artzen dutenak erderaz 
irakurtzean ez dakiten itzik arkitzen badute, bere ikurra jakin arte edo zer 
esan nai duen ikusi arte galdezka edo eztira gelditzen. ¿Zergatik? 
Euzkerarako baño erderarako zaletasun aundiagoa dutelako. Erdera euzkera 
baño geiago maite dutelako. 
¡Erdera ikasten bezela aleginduko ba´lira euzkeldun asko beren elea beren 
izkuntza ikasten! Bai, ikasi gabe eztago ondo jakiterik ez euzkerarik, ez 
erderarik. 
Ikasi ezpadezu euzkerarik ez arritu askotan zuk ulertzen ez dituzun itzak 
arkitzez. Jakiteko ikasi egin biar da”303.  

 

Ez zen gaztelera ikastea salatzen zena, aitzitik, berau ikastea gomendagarria 

ikusten zen, aukera izan ezkero. Hizkuntzak ikasteagatik, gaztelera ikasteagatik 

zehazki, nork beraren hizkera uztea, euskara baztertzea zen onargarritzat jotzen ez 

zena304. Horrenbestez, ezinbestekoa zen euskaldunak, ikustarazi nahi izango zenez, 

euskara jakiteko ere ikastea. “Jakiteko ikasi”, “ikasteko jardun”, “nahi izatea ahal 

izatea” (horra euskaldunaren borondateari deia)305 dira, lehenengo zein azken 

urteetan errepikatu ziren leloak. Eta, ildo horretatik, euskara ikastea ez zela zaila 

erakutsi nahi zioten irakurleari, “Eziñik ez da”, “Nai izatea. Vouloir, c´est pouvoir. 
                                                           

303 Euzkel-Egutegiya 1917, Uztaillak 5 eta 6. “Jakiteko ikasi”, izenburu berdinarekin 
antzeko mezua dugu in Euzkel-Egutegiya 1911, Iraillaren 29. Ikus, antzeko deian, urte bereko 
Epaillak 1 “Ikurtonak”. Ikus, baita ere, Euzkel-Egutegiya 1912, Urrillak 24. Euzkel-Egutegiya 1914, 
Orrillak 12, 13 eta 14 “Euzkel-izenak”, ez ikasteko hitz berriak zirenaren aitzakiaren kritika eginez. 
Urte bereko Dagonillak 3 “Ta gero diyote...”, euskarazko izenak itsusiak zirela ziotenak salatuz. 
Baita, Euzkel-Egutegiya 1915, Urrillak 24. 

304 Euzkel-Egutegiya 1914, Garagarrillak 8 “¡Euzkotarra!”. 
305 Herriaren borondatearen balioaren defentsa ageri da egutegiko testu euskaltzaleen oinarri 
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Nai izatea, al izatea da” 306, esaten zitzation. Are gehiago, euskara ikasi ez ezik, 

euskara ikasi nahi zuenari -orduko “euskaldunberriari”-, lagun ziezaion ere eskatzen 

zitzaion euskaldunari: “Euzkeraz ikasi nai duenari lagundu zayogun. Etzayozutela 

arren gogo eta nai ori kendu. Beste izketak ikasten diran bezela euzkera ere 

ikasgarria da ta....”. Izan ere, euskaraz zekienaren ardura zen, nolabait, ikasten hasi 

berriari, motibatuz, bidea erakustea:“Naikunde ori esnatu zayozute bizitu, geitu. 

Lotsa galduta itz egiten asi dedilla, oker diona zuzendu zayozute eta oso erraz 

erakutsiko diozute”307. 

 

Hasieran aipatu dugunez, hizkuntza egoera eta jokabide anitzen kritika 

egitera zuzenduriko idatzietaz gain, eta horiek zabaltzen zuten mezuaren osagarri eta 

errefortzu zirelarik, baziren beste idatzi batzuk egutegi honetan zuzenean euskararen 

aldeko deia zabaltzera jotzen zutenak. Hauen artean gehienbat bertsoak eta kantak 

ditugu, ia urte guztietako aleetan topa daitezkeenak. Horietatik asko eta asko egile 

ezagunek sinaturiko bertsoak dira, hala nola, Etxeita´tar J.L, K.S. Irure, Juan Ignazio 

Uranga, B. Mokoroa, Antonio Arzak, Jose Artola, I. Galdotz, Ramon Guelbenzu, 

Ramos Azkarate, Mujika´tar Ane, J.L., Arrese´tar E., Aberri, E.´tar Kepa, 

Erauzkiñ308, eta abar.  
 

Horrela, izenburu adierazgarri desberdinen pean argitaraturiko bertso anitzek, 

hots,“¡Ama Euskera!” eta “Etzait aztuko!” 1909an309; “¡Ama euskera deadarka!”, 

“Euskera”, “Euskera gabeak”, “¡Esan euskaldunak gera!”, “Gure izkuntza”, “¡Ez da 

ilko ez euskera!”, “¡Gora euskera!”, “Beti biziko da ama euskera!” 1910an310; 
                                                                                                                                                                                 
ideologikoan. 

306 Euzkel-Egutegiya 1911, Jorraillak 20, Arturo Campionen eredua, eta Jorraillak 29. Baita, 
Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 12. Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 7 “Albert Leon”,  Albert 
Leon-en eredua. 

307 Euzkel-Egutegiya 1912, Uztaillak 19. 
308 Sinatuta argitaraturikoen artean bertso ugarienen jabe zenaren arabera ordenatuak ezarri 

ditugu. 
309 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Orrillak 20 (Juan Ignazio Uranga), Garagarrillak 23 

(Antonio Arzak). 
310 Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 18 (K.S.I.), Otsaillak 3 (José Artola), Garagarrillak 13 

(E.Z.), Uztaillak 14 (K.S. Irure), Dagonillak 21 (B. Mokoroa), Dagonillak 26 (I. Galdotz), Iraillak 



416 Alfabetatze espazioak eta herri-heziketa Gipuzkoan, 1876-1918 

 

“Euzkera zar maiteari”, “¡Gora Euzkera!”, “Euzkerakin beti”, “¡Beti Euzkeraz!”, 

1912an311, “¡Mutillak aurrera!” 1913an312; “Euzkaldunari euzkeraz”, “Euzkera”, 

“Amari”, “Gogaldia”1914an313; “¡Gora Euzkera!” 1916an314; “Bakoitzak beria 

maite”, “Ekin euzkeraz”, “Aberriya ta euzkera” 1917an315, baita inolako izenbururik 

gabeko beste askok316 ere, euskararen aldeko deia luzatzean (euskararekiko 

motibazioa piztean esango genuke gaur egun) egiten zuten bat. Bertso horien guztien 

muina ondorengo ideia hauetan laburbilduko dugu: euskararen egoera larriaren 

aurrean euskaldunak bere hizkuntza zaindu behar zuen; euskara arrak jota zegoen eta 

euskaldun guztiek “euzkeltzale” onak izateko ahaleginak egin behar zituzten euskara 

ikasiz, euskaraz hitz eginez, biraorik gabeko hizkuntza garbian arituz, eta euskal 

ohiturei zintzo jarraituz. Euskaldunek euskaraz eta euskararen alde egin behar zuten. 

Horretarako, ezinbestekotzat jotzen zen, eta hartara deituko zen, denok bat egitea eta 

denen artean laguntzea euskara hil ez zedin eta bere ondasun guztiak behar bezala 

azal zitezen. Ez zuen ezertarako balio foruak aldarrikatzea, Antonio Arzaken hitzek 

garbi erakusten zutenez, baldin eta gero gazteleraz egingo bazen.  

“…¡Zer Fuero ta zer… 
itz egitekotz 
gero erderaz!”317. 

 
Ideologia politiko bat edo bestearen gainetik euskaraz hitz egitea zen 

garrantzitsuena. 

                                                                                                                                                                                 
23 eta 24 (Ramon Guelbenzu), Iraillak 27 (K.S.I.). 

311 Euzkel-Egutegiya 1912, Orrillak 16 eta 17 (J.I.U), Orrillak 27 (Ramos Azkarate), 
Garagarrillak 17, Iraillak 22. 

312 Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 27. 
313 Euzkel-Egutegiya 1914, Epaillak 8 eta 9 (Mujika´tar Ane), Epaillak 24, Orrillak 20 

(J.L.), Iraillak 10 (Arrese´tar E.) 
314 Euzkel-Egutegiya 1916, Jorraillak 20 eta 21 (Aberri). 
315 Euzkel-Egutegiya 1917, Otsaillak 19 eta 20 (E´tar Kepa), Dagonillak 8 (Etxeita), Urrillak 

11, 12, 13, 14 (Erauzkiñ). 
316 Ikus, beste erreferentzia hauek: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 2 (Arrese 

Beitia), Jorraillak 2. Euzkel-Egutegiya 1910, Uztaillak 20 (R. Azkarate). Euzkel-Egutegiya 1911, 
Ilbeltzak 11 (Etxeita´tar J.L.), Jorraillak 15 (Etxeita´tar J.I.), Orrillak 20 (Etxeita´tar J.I.). Euzkel-
Egutegiya 1912, Jorraillak 12, Jorraillak 16 (Mokoroa). Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 27.  

317 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Garagarrillak 23 “Etzait aztuko” (Antonio Arzak). 
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Bertso eta kanta askoren izaera liriko eta poetikoaren estiloari helduz hitz-

lauz ere ikusi dugu, lehenengo hiru urteetan batez ere318, euskaldunaren bihotzean 

euskararekiko maitasuna piztera zuzenduriko mezurik. Zentzu honetan, nagusiena 

eta gehien errepikatuko zen ideietako bat, hauxe da: euskaldunak euskara jakin eta 

maitatu behar du, amak umea eta umeak ama elkar maitatzen duten bezala. Ez zen, 

gainera, inolako kanpo edo barruko arrazoi berezirik bilatu behar maitasun hau 

zilegizkoa zela aitortzeko, arrazoi apologetiko edota linguistiko guztien gainetik, 

euskalduna jaiotzea nahikoa arrazoi bazen berez. Horra Gregorio Mujika jaunaren 

jarrera ezin argigarriago: 

“…Nik ezdakit Adan eta Eba´ren izkuntza euskera zan ala ez ezan, neri etzait 
ajolik, euskerak anchiñako gauzak jakiteko laguntzen badu edo ez: berdin 
izango litzake neretzat, euskera ederra, aberatsa ta dizdizaria dan bezela, 
zeken, beartsu ta argala balitz. Nik, orain ainbat maiteko nuke. Euskaldun 
jayo nintzan: euskera maitatzeko ez det arrazoi geyagoren bearrik. Ama bat 
maitatzeko, ez da ederra dan ala ez dan begiratzen, eta ederra baldin baldin 
bada, ez da ederra dalako maitatzen, ama dalako maitatzen da”319. 

  

Euskararik gabe ez dago euskaldunik, are gehiago “Gorputza ta anima bezela 

daude Euzko-Erriya ta euzkera alkarri lotuta. Euzkeragabeko Euzko-erriya 

animagabeko gorputza bezela da”320. Askotan, euskaraz eta euskararen alde egiteko 

mezua -batik bat kontzientzia-harrarazlea zena-, erregu, mesede bihurtzen zen. Oro 

har, hiztunarengana luzatzen ziren mezuek honen kontzientzia kitzikatzera jotzen 

zuten. Are gehiago, euskaldunaren erruduntasun sentimenduan eraginez lortu nahi 

zuten haren kontzientzia piztea. 

                                                           
318 Adibide gisa ikus daitezke: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzaren 11, 

Otsaillaren 12ko, eta Epaillaren 27ko testuak. Euzkel-Egutegiya 1910, Urrillak 9 “Euskalerriaren 
zimendua” (BLOA). Euzkel-Egutegiya 1911, Garagarrillaren 19, 20 eta 21 “Nere Amaren 
azkenaya” (E.M.), Uztaillaren 18ko “Euzkera maitagarria” (A. Serapio Mendia S.J.). Euzkel-
Egutegiya 1918, Ilbeltzak 14. 

319 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Garagarrillak 25 “Ala bear ere” (Mujika´ko G. 
Euskeraren alde). Lehen ere aipatu dugu Gregorio Mujikak 1907ko Elgoibarko Euskal Festetan 
irakurri zuen “Euskeraren alde” izenburudun hitzaldia. Bertan azaldu zuen mezua errepikatzen da 
oraingo pasarte honetan, baita egutegiko beste hainbat urte eta egunetakoetan. Hitzaldi hartan 
Mujikak bota zuen lemak, bestalde, “Izkuntza ta Lege Zarrak” isaltzen du ongi baino hobeto, gure 
ustez, egutegian zabaldu zen ideologia euskaltzalea -ehenengo urteetakoa batez ere-, baita Euskal-
Esnalea elkartearen inguruan bildu ziren euskaltzale askorena ere. 

320 Euzkel-Egutegiya 1910, Epaillak 5. 
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Euskaldunon bihotza berrezi nahi zen, hortik abiatuz bere jokabidea –

hizkuntzazkoa zein morala-, berbideratzeko. Helburu horrekin zabaldu nahi zen 

ikasbidea erabatekoa zen: euskaldun ona izatera euskaltzale zintzoa izanez iristen da, 

eta euskaltzale zintzoa nor den bere ekintzen bitartez ezagutuko da. Horrenbestez, 

hizkuntzarekiko kontzientzia-hartzea bultzatzeaz gain, euskararen aldeko eta 

berarekin zerikusia zuen guztiaren aldeko ekintzarako motibazioa eragin nahi zen, 

ekintzarako proposamen praktikoak eta gomendio zehatzak emanez. Lehenik eta 

behin, irakurleak bere euskaltzaletasuna praktikatzeko garaian nondik jo inolako 

zalantzarik eduki ez zezan, horra euskaldun orok bete beharreko hamar aginduak: 

“Lenbizikoa.- Euzkera, beste edozein ele edo izkera baño geyago maite-izan. 
Bigarrena.- Euzkeraz beti egiteko benazko asmo bizkorra arrtu. 
Irugarrena.- Euzkerari dagokioten egipen eta eginkizunak aldeztu, al-dan 
bezela. 
Laugarrena.- Gure enda edo erriyaren ele edo izkera bakarra Euzkera dala 
gogaldu (goguan erabilli). 
Boskarrena.- Euzkera erailtzen iñor ez utzi. 
Seigarrena.- Euzkera ez nastu. 
Zazpigarrena.- Euzkerarentzat errdelitzik ez lapurtu. 
Zortzigarrena.- Errdaldunen aitziñan, aldiya danean, Euzkera aldeztu, edo 
Euzkeraren alde-egin. 
Bederatzigarrena.- Esakun naiz itz loikorrik Euzkerara ez ekarri. Euzkeraren 
garbitasun orbangabea iraun-erazo. 
Amargarrena.- Euzkeraren ondoan, beste eleren bekaitzik ez izan: guzirik 
maitagarriyena gure auxe da-ta. 
Darrain eran laburtu dagizkike onek agintzok: 
Euzkeraz egin, Euzkera iraun-erazo, garbitu ta zabaldu”321. 

 

Lirismo gutxiagorekin bada ere, euskaraz garbi eta zikinkeriarik gabe hitz 

egitea (nahiz ondo jakin ez, erabiliaz hobe zitekeen), otoitza euskaraz egitea eta 

euskararen alde egitea, finean, herri bakoitzak bere hizkuntza erabili eta hitz egin 

behar zuela, gogorarazten zitzaion irakurleari behin eta berriz, iritzi testu luze322, 

                                                           
321 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Uztaillak 11 eta 12 “Euzkeltzale zintsubaren 

agintzak”. 
322 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Iraillaren 18ko idaztitxoa (Juan Igancio 

Iztueta). Euzkel-Egutegiya  1910, Otsaillak  2 “Aberriko izkeraren alde”, Otsaillak 24 “Eutsi 
euskerari” (Akordagoitia), Orrillak 13 “Euskera lenbizi, gero besteak euskeraren kalterik gabe”. 
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mezu motz eta zuzenen bitartez323, gertaera eredugarrietara joz324 edota, umoreari 

helduz. Ondorengo ateraldi xelebrean ikus dezakegu: 

“Au pralle batena da. Euzkeraren aldez ari zan geron izkera maitatu bihar 
genduala adieraziaz, egiz eta benaz euzkera maitatu ezkero erresik erresena 
zala egiztu nairik. Orok egiten dutena da, bakoitzak bere izkera beste denak 
baño geyago erabiltzea. Zenbat eta urrutiago dauden gogo biziagoz darabilte, 
poz geyagoz oitutzen dira, ortara oso egiñak, ongi oituratuak gelditzeraño.- 
Azkenik zion – il artean euzkeraz egin bear degu. 
– Lagun batek galdetu zion: eta, gero? Il arteraño euzkeraz egitekotan il da 
gero nola egin bihar degu? 
Latiñez. Latiñez lurperatuko gaituzte. Andik au bera zan lagun orrek 
motikoak erakusten ziena. 
- Motikok, il artean... 
- Euzkeraz. 
-Eta gero? 
- Latiñez”325. 

 

Argi erakutsi nahi zitzaion euskaldunari nondik jo behar zuen egiazko 

euskalduna eta euskaltzalea izateko “…euskaraz mintzatu, gure arteko joan-etorri 

guztiak euskaraz egin eta gure haur eta ondorengoei euskara eta euskal erriaren 

maitasuna erakutsi…”326. Luze joko zuen egitasmoa zen hau, bestalde. Izan ere, 

urteak pasa ahala, aurrerapausoak atzematen zituzten arren -euskara zabaldu eta 

indartu nahirik gero eta jende gehiago zegoen, eskoletatik euskaraz hitz egitearen 

aurkako eraztuna desagertzeaz bat “euzkel orratzak” ikusten omen ziren, gero eta 

                                                                                                                                                                                 
Euzkel-Egutegiya 1914, Ilbeltzaren 15 “Lanbidea”. Euzkel-Egutegiya 1917, Iraillak 6 “Aberriyaren 
biyotza elea (izkuntza) da”. Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak  21 “¡Euzkeldunak euzkeraz!” (Torres 
ta Bages gotzaia, Herder), Uztaillak 6 “Entzun euzkotarrak”, Lotazillak 5. 

323 Ikus, Euzkel-Egutegiya 1910, Uztaillak 15. Euzkel-Egutegiya 1911, Otsaillak  20 
“Euzkeraz otoi beti”. Euzkel-Egutegiya 1912, Azaroak 10, Lotazillak 2, eta 4. Euzkel-Egutegiya 
1913, Uztaillak 10 “Itz Oroigarriyak”. Euzkel-Egutegiya 1914, Ilbeltzak 1. Euzkel-Egutegiya 1918, 
Garagarrillak 24 “Naste-borraste”. 

324 Ikus, adibidez, Euzkel-Egutegiya  1911, Orrillak  21 “Euzkeldunari euzkeraz”. 
325 Euzkel-Egutegiya 1911, Uztaillak 12 “Il artean euzkeraz”. Ikus, baita ere, urte bereko 

Azaroaren 25eko ateraldia. 
326 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Orrillak 18. Zentzu berean, mintzatuko zitzaion 

egutegia irakurleari  ondorengo bi urteetan, urte berrirako asmo berria aditzera ematerakoan, ikus 
“Urteberriz” izenburua zuen idatzia in Euzkel-Egutegiya 1910, Dagonillak 11. Eta Euzkel-Egutegiya 
1911, Ilbeltzaren 2, erdara alde batera utzi eta gorabehera guztietan euskara bakarrik erabiltzea 
gomendatuz. 
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euzkel-ikastola gehiago omen zen327-, halere, ez zirudien, 1917. urteko agurra 

ikusita, euskaldunak esnatzen aritzeari uzteko unea iritsi zenik oraindik: 

“Gaur irixten gara Euzkel –Egutegi onen azkenera. 
Bera egitean gure gogoa izan da euzkera zabaltzea, euzkera sendotzea. Gure 
izkuntza euzkera da; euzkeraz egin bear degu ba geren egiteko guzietan: 
izketan, idazketan eta irakurketan. Guk, euzkeldunok, euzkeraz itz-egiten ez 
ba´degu, nork egingo du? Arrotzak? Gure euzkera zarra guk maitatzen ez 
ba´degu nork maitatu bear du? 
Gaur da Egutegi onen azkena bañan berak esan dizkizunak zure gogoan 
iraungo dute noski. Ez ba aztu jolas-tartean esan dizkizun onu edo kontseju 
onak. Izan zaite ba, beti, egitazko euzkeldun” 328. 
 

Horrela, bada, euskaldun askorengan ikusten zuten utzikeriari aurre egin 

nahian, beren hizkuntzan saia zitezen eta une oro erabil zezaten dei egiten jarraitu 

zuten. Utzikeria hori -euskaran sakontzearekiko erresistentzian gauzatzen zena-, 

euskaraz alfabetatzearekiko erresistentzia zen finean. 
 

5.2.2.3.- Euskaraz irakurri eta idaztearen garrantzia. 
 

Euskaldunen utzikeria are nabarmenagoa egiten omen zen euskaraz irakurri 

eta idaztearen kasuan. Lehenago esan legez, euskaran sakontzearekiko erresistentzia 

euskaraz alfabetatzearekikoa zen azken batean. Izan ere, euskaldun gehienek ez 

zekiten, hala dirudi, euskaraz irakurtzen eta idazten. Eta gertaera hau, noski, 

lotsagarria izateaz gain, onartezina zen hainbat euskaltzalerentzat. 
 

Idatzietan salatzen zenez, idatzi eta irakurtzeko saiakera gehiegi ez zen egiten 

eta euskaldunaren nagikeria haratago zihoan, euskaraz idatziriko testuak - gutxi izan 

arren-, eskaintzen zitzaizkionean ere beti bai baitzuen euskaraz irakurri ordez 

erdarara jotzeko aitzakiarik, hots, gazteleraz irakurtzeko ohitura handiagoa zuela, 

euskaraz idatziriko fundamentuzkorik ez zegoela, etab. argudiatuz. Jarrera axolagabe 

horrek ondorio larriak ekarriko zituen, esaten zenez: besteak beste, euskaraz 

                                                           
327 Ikus, Euzkel-Egutegiya 1916, Ilbeltzak 8; Iraillak 20. 
328 Euzkel-Egutegiya 1917, Lotazillak 31 “Agur euzkelduna”. 
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irakurtzeko gaitasuna galtzea eta, ondorioz ere, euskal merkatu idatzia garatzeko 

zailtasuna areagotzea. Hona hemen, kate maila horien lotura logikoaren azalpena: 

“Naigo nuke zerbait baño biotz-biotzean betiko irarrita geldituko balitzaguke 
esakera auxe. Izan ere, nagi osoak gera euzkeldunak. Idazti gutxitxo 
dauzkagula euzkeraz eta negarra dario gure begietatik, eta gero...izpar-ingi 
(periodico) bat edo erdi-erderaz dagon idaztiren bat gure eskutaratzean, utzi 
aldebat euzkera ta erdera irakurri. Elizara emateko erderazko idaztiak, esanaz; 
oituta gaudela...erderaz errezago irakurtzen degula...idazti mamidunik ez 
dagola euzkeraz...Noiz arte, euzkeldunak esnatu gabe? Irakurtzen ezpadegu, 
eztakigu ba zaletasunik gabe geldituko gerala? Ta eztakizu euzkerazko 
idaztiak baño lenago edozer erosiko degula? Ta erosle gabe nork idatzi ta 
irarri euzkeraz? Zuk eta nik, biok asmo bat egin dezagun...bigar esan 
bearko”329. 

  

Oro har, tamalgarri zeritzoten euskarazko idazkiak irakurtzeko zaletasun 

eskasari eta, ildo horretatik, euskarazko egunkari330 ezaren, edo aldizkariak egon 

arren gaztelerazkoak irakurtzea nahiago izatearen inguruan331 zentratzen ziren, 

bereziki, egiten ziren kritikak. Alde batetik, beharrezkotzat eta garrantzitsutzat 

jotzen zen euskarazko egunkaria eta paperak, finean irakurgaiak, argitaratu eta 

baserrietan, biltzarretan, ferietan, zuhaitz gerrietan, hormetan zabaltzea, igor 

zitezkeen mezu askoren artean bide batez erakutsiz “....Euzkotarra zer zan, zer dan, 

zer izan bear duan, erakutsiaz....” eta baita zera gogoraraziz ere: “...Euzkotarra, 

euzkotarra, euzkotarra iltzera oa, ireak egindik! Bañan ik nai badek piztuko aiz”332.  
 

Beste aldetik, gaztelerazko irakurketek, boomerang efektuaz hemen ere, zein 

eragin kaltegarri egin ziezaioketen erakutsi nahi izango zitzaion abertzalea omen zen 

euskaldunari. Erdaraz irakurtzeak euskarari zekarzkion ondorio kaltegarrietaz 

ohartarazi nahi zen irakurlea. Baina, baita ere, euskaldunentzat gazteleraz idazteak 

zekartzanetaz, hots: 

“Erderaz idazten duanak, idazten duanari bizia kentzen dio, Euzkel-errian 
bizitza euzkerazkoa dalako. 

                                                           
329 Euzkel-Egutegiya 1917, Azaroak 17 “Euzkeldunak euzkeraz”. 
330 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Uztaillak 26 “Gu bakarrik”. 
331 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1918, Orrillak 2 “Senar-emazte artean”. 
332 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1912, Urrillak 17 “Tantayak aiña euzkal-ingi (paper)”·. 
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Erderaz idazten duanak ezin dezake Aberriatzazko itzik idatzi bere matrallak 
lotsaz gorritzeke; ezin dezake Euzkadi´rentzako eskubiderik aitatu, 
eskubiderik bidezkoena ta bereena ber-berak ukatzen diola. 
Erderaz idazten duan izperringi katolikoak, bere eginkizun bakartzat Josu-
Kisto´ren erakuspideak aitortu, aldeztu ta edatzea daukalarik, eragospen 
aundiak ipintzen dizkio Kisto´ren irakaskintzari gizonen biotzetan sustarrak 
bota ta lurra artzeko; gizonak bere adimen (…) eta biozketen bitartez aditzen 
ditualako gauzak; irudimena ta biotza, berriz, ez du nor berarena ez dan 
izkuntzak berealakoan esnatzen eta igitzen. Erderaz idazten duanak, gure 
jayoterri maite onen usain gozo gabeko idazkunak besterik ezin dagizki. 
Erderaz idazten duanak ez du irakurlearen biotza ikutzen, beti euzkera 
goxoaren otzean bizi izan dan irakurlearen biotza. Erderaz idazten duanak 
ezin dezake irakurlearekin maitasunik, biotz-zabaltasunik eta azkatasunik 
izan; ba gure artean Euzkera bakarrik da, gure elea bakarrik da maitasunezko, 
biotz-zabaltasunezko ta azkatasunezko izkuntza”333. 
 

Gazteleraz idazteak Euskal Herriarentzat zekartzan ondorio kaltegarriak 

maila askotakoak ziren: batetik politikoa, idazketa ekintza berarekin Euzkadiri bere 

eskubiderik bidezkoena -hizkuntzarena-, ukatzen zitzaion heinean, bestetik, morala, 

Jesukristoren mezua herritarrei sakon helarazteko zailtasunak ezartzen ziren 

heinean; eta, azkenik, komunikaziozkoa, irakurlearen ama hizkuntza euskara izanik, 

gazteleraz idaztearekin idazle eta irakurlearen artean benetako komunikazio 

erreferentzial eta esanguratsua lortzen ez zen heinean. 

 

Kalteak kalte, ordea, euskaraz hitz egiten zuten askok beren idazkiak erdaraz 

egin oi zituzten, tamalez esango zuten. Zer zela eta? “…Bein ere euzkeraz idazten 

ikasi ez dutelako. Ez ikasi eta ez ikusi. Ikasi balute nola ala asiko lirake, ikusi balute 

besteak antzarpetu (imitar) naia izango luteke. Baña lenagoz ikasi ezduanak eta 

gaurkoz ikusten ezduanak zer egingo du? Ezin litekelakotzat utzi…”.334 Arazoa 

horretan zegoen hain zuzen: irakaskuntza edota eredu egokia ezean, euskaraz 

irakurtzen eta idazten ikasteko aukera faltan. Dena den, aztertu ditugun urteetan 

zehar, ez dugu euskarazko irakurketa eta idazketaren irakaskuntzaren aldeko 

aldarrikapen pisuzkorik egin zenik ikusi. Ezin dugu esan idatzi hauetan islatzen zen 
                                                           

333 Euzkel-Egutegiya 1918, Orrillak 31 eta Garagarrillak 1 “¡Euzkeldunok euzkeldun!”. 
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asmo nagusia euskarazko irakaskuntzaren inguruko kontzientzia piztea eta 

irakaskuntza mailako errebindikazioak egitea zenik. Norberaren ama hizkuntzan ez 

zen beste hizkuntzan alfabetatua egoteak sor zitzakeen zailtasunetaz eta 

posibilitateetaz oharturik, interes handiagoa jarri zuten, gure ustez, euskarazko 

irakurketa eta idazketaren ikaskuntza335 bultzatzen. Indarra euskarazko idazketa eta, 

batez ere, irakurketaren ikaskuntzan eta erabileran jarri zuten egutegia bultzatu 

zutenek. 

 

Horrenbestez, erreferentziazko abiapuntua gazteleraz alfabetatutako 

euskalduna zen (erdialfabetatua edo alfabetatu-oso izan zitekeena), bai kritika egiten 

zenean, bai mezu kontzientzia-harrarazleak luzatzen zirenean, bai gomendio, 

proposamen eta baliabideak eskaintzen zirenean. Eta euskaldunari gazteleraz garatu 

zituen irakurketarako edota idazketarako abileziak euskarara transferitzea eskatzen 

zitzaion, funtsean, horretarako borondatea edukitzea eta ahalegina egitea. Beraz, 

euskaraz irakurtzeko egin beharreko lehenengo gauza norbera saiatzea izango zen; 

norberaren eginahala ezinbestekoa zen. Askoren aburuaren aurka beharbada, berez 

eta inolako eginahal edo esfortzurik gabe, eta kanpoko eragin automatikoren baten 

zain egin ezin zen gauza zela ikustarazi nahiko zioten herritarrari. Euskaraz 

irakurtzen edota idazten ikasi nahi zuen euskaldunak barneratu behar zuen 

oinarrizko ideia ondorengo esaldian borobilduko genuke: besteen euskaltzaletasunak 

ez dio norbanakoari irakurketarako trebetasunik emango. Horretaz jabetzeko zer 

hobe egoera xelebre batek ematen duen argibidea baino: 

“-Euskal-Esnalearen egundiya emen ere badezute beraz? 
-Bai, jauna. 
-Ta nork  irakurtzen dizute? 
-Iñork ere ez, jauna, ez dakigu-ta; euskeraz irakurtzeko ederki erakusten zuala 
esan ziguten ta emen daukagu” 336. 

 

                                                                                                                                                                                 
334 Euzkel-Egutegiya 1911, Lotazillak 1 “Euzkel-idazkiak”. 
335 Etzana gurea da. 
336 Euzkel-Egutegiya 1910, Garagarrillak 23 “Baserri-eche batian”. Antzeko mezua in 

Euzkel-Egutegiya 1911, Azaroak 24 “Nai nuke”. 
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Nagikeriak alde batera utzita, euskaldunak onartu behar zuen norberaren esku 

zegoela irakurtzen ikasten saiatzea, bakoitzaren esku zegoela euskaraz idazten ikasi 

eta aritzea, eta hau, irakurleak (entzuleak) irakurri (entzun) ahal izango zuenez, ez 

zen ezinezkoa. Aitzitik, posible da, esaten zitzaion, nahiz euskaraz inoiz irakurri ez 

(ez ahaztu gazteleraz irakurtzen zekienari zuzentzen zitzaiela), nahiz euskaraz inoiz 

idatzi ez, saiatu ezkero, arian-arian praktikaren bitartez euskaraz ongi irakurtzea eta 

ongi idaztea.  
 

Oro har, mezu hauetan ikusi dugunaren arabera, esan dezakegu euskarazko 

irakurketa eta idazketaren ikaskuntza eta erabilera autodidaktikoki bidera zezan 

gonbidatu, animatu, bultzatu nahi zela euskalduna. Gehien indartzen zen jarrera hori 

zela uste dugu: ezagutzak transferitzeko gizakiok dugun gaitasunari helduz nolabait, 

euskarazko irakurketa eta idazketarako formazio autodidakta bultzatzea. Norberak 

bere burua alfabetatu behar zuen euskaraz, autoalfabetatu behar zen, hitz batean 

esanda. Testigantza partikular hainbat eskaini ohi zen irakurleak adibide eta 

eredutzat har zezan337. Ikuspegi honetan, lehen ere adierazi dugu, garrantzizkoa zen 

gaztelerazko erreferentzia. Inplizituki, bere burua euskaraz alfabetatu zezakeen 

euskaldun helduak gazteleraz gutxienez irakurtzen jakin bazekiela hartzen zen 

abiapuntutzat, eta hortik abiatuz, bere borondate tinkoari eutsiz, euskaraz idazteko 

edota irakurtzeko, behintzat, gai zela kontsideratzen zen. Ikus, ondorengo pasartea:  

“¿Euzkeraz idazten bai ote dakizu? Orduban, euzkeraz idatzi, al-dezakezun 
geyena: ingiyetan, egutegiyetan idazkiyak, tarjetak, al dezun guziya. Zer 
idatzi ezpa-dakizu, arr ezazu errderazko idaztiren bat, eta euzkeraltzeko 
alegiñak egizkizu. Onelan, asko ta asko ikasi dagikezu. 
¡Euzkeraz idazten ez, baña irakurrten bai ote-dakizu? Orduban, Euzkeraz 
irakurri ezazu, al-dezakezun ainbat. Lenbiziyan, nekeza iritziko zaitzu; baña 
jardunaz, asko ta lasterr erraztuko zaitzu; arr ezazu, arren, Euzkeraren aldez, 
lan-pitin ori! Ez da (askok uste duten bezela) gauza zalla, ez da gauza 
nekakorra, Euzkeraz irakurrtea. Zeorrek ikusi dezakezu: poli-poliki asi 
zaitekez, ta ikusiko dezu zelan eta zenbait aurreratzen zeran. 

                                                           
337  Ikus adibidez: bermeotar batek Ibaizabal aldizkaria erosi eta zein arin lortu zuen 

euskaraz irakurtzea, bertso moduan emana in Euzkel-Egutegiya 1911, Garagarrillak 25. 
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Euzkeraren pizkundea geonen eskubetan dagola gogalduko ba-geneza, 
Euzkeraren aldez egiten deguna baño geyago noski egingo genuke!”338. 

 

Finean, euskarazko idazketa eta irakurketaren sustapena zela eta, egutegiak 

eskaini dizkigun edukietan atzeman dugun ikuspegia hiru osagai nagusietan 

oinarritzen zela esan dezakegu: borondatean (norbanakoarena), eginahalean 

(herritarrari zegokiona) eta laguntza apur bat jasotzean (aditu eta eragileei 

zegokiena). Ikuspegi honi jarraikiz, bada, hainbat gomendio egiten zitzaion 

irakurleari euskarazko irakurketaren lanketa egokiari begira: lehenik eta behin 

gaztelerazko egutegiak alde batera utzi eta euskaldunen aldekoak erosi. Oso 

garrantzitsua zen, baita ere, euskarazko egunkaria edukitzea “....bat bakarraz jabetu 

bihar dezute: izperringiaz. Orrezaz jabetzen bazerate lurbirako bakaldun zerate. 

Izperringien jabe danak guzia dauka…”339. Eta egunkaria osoa euskaraz izatea 

posible ez zen kasuan, euskarazko zatiak irakurtzen saiatzea gomendatzen zen, 

beldurrik gabe eta iraunkorki ekinez. Horra, gomendioetako baten adibidea: 

“Auxe da: Al dan geiena euzkeraz irakurtzea: izparringia dezula, irakurri 
lenengo euzkera...Baña ez dakizkidan itzak ere bai ditu sarritan...etzitzagun 
au gertatuko lenago asi bagiña irakurtzen...uste al dezu erderaz irakurtzen 
duten euzkeldunak erderaz ikusten dituzten itz guziak dakizkitela?...Bai, nai, 
baña....ez dakite ezer...Nai al dezu nere esana egin? Ez bildurtu, ez naiz 
geiegia izango. Illabetean, egunik uts-egin gabe ordu laurden batez irakurrizu: 
nai dezu ziñestu zuk uste baño lasterrago ta errezago irakurri baietz? Ez al 
dakizu goizean berandu jeikitzen danari zer eragin bear zaion oitura ori 
kentzeko? Ez bakarrik esan, oso gauz ederra dala goizago jaikitzea osasuna 
izateko, bestela orrenbeste ezagutu arren epel-epelean egongo da: baizik 
jaikiazi egun mordoska batean nagikeria utzirik. Auxe bera ba euzkeraz ere. 
Lenbizi gere buruari eragin esan dana, ta gero gure ume, etxeko ta adizkidiei 
berebat eragin. Nai al dezu, au egin ondoren ziaro poztuta neri eskerrak egin 
baietz?”340.  

 

Gauza bera gomendatzen zen idazketari zegokionez. Beldurrik gabe ekin, 

“uste baño erresagoa da eta berealakoan ikasten dana…”, idazten hastea 

                                                           
338 Euzkel-Egutegiya 1911, Iraillak 1 “Euzkeraren aldez edonork dakijena”; eta Iraillak 25 

“Irebazdun zenbati -oldozkuna”.  
339 Euzkel-Egutegiya 1915, Dagonillak 6 “Ikaskai-bikaña”. 
340 Euzkel-Egutegiya 1917, Azaroak 10 “Benetako asmoa”. Ikus, baita, Euzkel-Egutegiya 

1912, Urrillak 6 “Egiya izan nayena”. 
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garrantzizkoa zen, honela euskaldunak indar handiagoz esnatu ahal izateko eta, urte 

gutxi batzuen buruan, ohitura zabaldu eta euskara jaso ahal izateko. Ahal zen 

guztietan euskaraz mintzatzearekin bat ezinbestekoa ikusten zen, adibidez, 

eskutitzak euskaraz idazten hastea: “…Euzkelerriyaren biyotzeko elizpe, pelotaleku, 

baso, zelai, erreka zulo, bidezabal eta zere atadiko irakarriak euzkeraz izendatu…”. 

Guzti hau, noski, euskararenganako eta euskararen alde ziharduten pertsonenganako 

errespetu osoa bermatuz, hots, “…Euzkera alik eta ongien ikasten jarduten diranak 

txorotzat aotan erabilli ez ditzatzu: eta Euzkeraren maitaleak maite itzatzu. Obela 

dagokizu zuri ¡ene irakurlea! Eta onela dagokiye ere, ziñezko euzkeldun guziyai”341. 
 

Horrenbestez, euskaldun -euzkotar- zintzo eta jatorra izateak bere baitan 

zekarren, jada testuinguru hartan, ez bakarrik euskaraz hitz egitea baizik eta 

euskaraz irakurri eta idaztea eta, noski, euskarazko kultura idatziaren alde lan egitea. 

Laburbilduz, euskara zaleari eskatzen zitzaiona zera zen, besteak beste: euskal 

idaztiak erostea, gaztelerazkoak alde batera utzita euskarazko irakurgaiak 

zekartzaten egunkari eta aldizkariak erostea, euskaraz idaztea lagun eta ahaideen 

arteko idazki edo kartak, seme-alabei (guraso zirenei) euskara garbienez hitz egitea 

euskaraz irakurtzen eta idazten erakusteko. Honela ekinez bakarrik izan omen 

zitekeen euzkotarra euskaldun jatorra342. 

 

 

5.2.2.4.- Autoalfabetakuntzarako informazio lagungarria. 
 
 Bestalde, egutegi honetan euskarazko irakurketa eta idazketaren ikaskuntzan 

eta praktikan sakontzeko lagungarri eta erabilgarri suerta zekiokeen hainbat 

informazio aurki zezakeen euskaldun eta euskaltzaleak. Nolabait, norberak bideratu 

behar zuen alfabetatze prozesuari begira euskarri izan zitekeen informazioaz ari 

gara, euskarazko irakurketa eta idazketaren garapenerako informazio funtzionalaz. 

Autoalfabetatu nahi zuenarentzako laguntza ematearen funtzioa beteko lukete 
                                                           

341 Euzkel-Egutegiya 1912, Epaillak 14 “Euzkera maite nai badezu”. 
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informazio praktiko hauek. Berez, egutegia euskaraz idatzita egotea bazen, jada, 

nahiko euskarri garrantzitsua, irakurketaren praktikarako batez ere. Gainontzean, 

ezin esan dezakegu irakurketa-idazketaren ikaskuntza eta garapenerako baliabide eta 

errekurtso apartekoak eskaintzea zenik egutegi honetan ikusten dugun ahaleginik 

handiena. Aitzitik, indar handiena herritarren mentalitatean eragin eta hauen 

kontzientzia astintzean jarri zela esan behar dugu. Halere, garrantzitsua iruditzen 

zaigu aipatu informazio praktikoak ere kontuan hartzea, ugariak ez izan arren, 

funtzio interesgarria bete zezaketela uste dugulako. Euzkel-egutegiya-k osatzen zuen 

entziklopediatxo “didaktikoaren” barruan beste osagai oinarrizkoa osatzen zuten eta, 

neurri horretan, egutegiaren izaera bere osotasunean ulertzeko ezinbestekoak dira. 
 

Mota desberdinetako testuek eskaintzen zuten irakurketa eta idazketarako 

informazio lagungarria. Alde batetik, irakurketari begira, testu zehatz batzuk 

irakurtzeko aukera eta gomendioa luzatzen zuten idatziak ditugu. Arestian aipatu 

dugun legez, euskara ongi hitz egin, irakurri edo idazteko gakoa jardunean zegoen: 

“…jardutea, oitutzea. Oituraren bidez zailtasuna joango zaizute, errestasuna etorri 

ere bai”, eta zentzu horretan, oso egoki zeritzoten euskarazko idaztiren bat hartu eta 

egunero zertxobait irakurtzeari. Honela, bada, gomendatzen zen, besteak beste, 

Iztuetaren edo Lardizabalen idatziren bat irakurtzea Gipuzkoan; Peru Abarka 

Bizkaian; Geroko Gero iparraldean eta, ahal izan ezkero, guztiei guztiak irakurtzea. 

Libururen bat eskuratzea ezinezkoa zen kasuetan, egunkariak irakurtzea 

gomendatzen zen, noski, lehendabizi euskarazko idatziak irakurtzekotan. 

Gipuzkoarra, Bizkaitarra, Euskal-Esnalea, eta Euskalduna egunkari eta aldizkariak 

izan ziren gomendatuak lehenengo momentuan. Gerora, aukerak zabaltzearekin 

batera, zenbait euskarazko aldizkariri buruz -Euskal-Esnalea, Euzko-deya, Jesus´en 

biotzaren deya, Jaungoiko zale, Irugarren Prantzisko´tarra, Euskalerriaren alde, 

Euskal-erria, eta Euzkadi-, oinarrizko informazioa jarri zen irakurlearen esku, hots, 

argitalpen  lekua, maiztasuna eta ordaina. Ondorioz “…Beraz ez iñundik esan 

irakurtzekorik ez dagola. Euzkotar guztik lagundu bear giñioke izperringi edo 

                                                                                                                                                                                 
342 Euzkel-Egutegiya 1917, Orrillak 9 “Euzkeldunak euzkeldun”. 
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periodiku oiri eta ori egiñaz gure izkuntz ederra egunetik egunera bizkorrago ta 

gorago agertuko litzake”343. 
 

Euskal-Esnalea elkarteari zein izen bereko aldizkariari buruzko informazioa 

zen zehaztasun eta maiztasun handiagoz eman zena, aztergai dugun epealdian. Beren 

inguruko propaganda eta azalpenak egiteaz gain, elkarteari babesa eta laguntza 

ematea eskatu zitzaion, behin baino gehiagotan, irakurleari. Laguntzeko moduetako 

bat, adibidez, gaztelerazko egutegia erosi beharrean Euskal-Esnalea´rena erosten 

hastea zen, oso polita, berri-berria, eta eguraldi gaiztorik ez zekarrena alegia.344 

Hala, hasierako erresistentziak gaindituta, “…asieran ba-ziran euzkeldun kaxkar 

asko Egutegiya emanarren artu nai etzutenak, arrokeriz beterik esanaz: erderaz ere 

ba-dakigu bai!…”, badirudi gero eta euskaldun gehiagok ekin ziola euskaldunen 

alde zegoena aukeratzeari. 

 

Elkarteari laguntzeko beste modu oso eraginkorra urtean bost pezeta 

ordainduz, elkarteko bazkide egitea omen zen: “…euzkotar guziyak euzkerari 

laguntz ori emango balioteke laxter jasoko luke buruba, bai!…”,. Ordainean, 

“amabostean beingo polit-polit bat” jasoko zuen bazkide bakoitzak. Gainera, 

Euskal-Esnalean sartzeko ez zen lan gehiegirik egin behar, elkarteko buruari, 

“Arturo Campion – Pamplona” izena ematea nahikoa zen345. Eskatzen zitzaion 

                                                           
343 Lehenengo urtetako informazioaz ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Azaroak 11 “Jardunaz”. 

Azken urteetako aldizkarien berri emanez: Euzkel-Egutegiya 1918, Uztaillak 10 eta 11 “Euzkel-
ingurliak edo izperringiak”. Antzeko propaganda  ikusi dugu euskaraz idatzitako idazki-azalen 
kasuan, Bilbon salgai zeuden “Euzkotasuna” izeneko idazki-azalen berri ematen zelarik, berau erosi 
eta hedatzera, erabili eta zabaltzera deituz, in Euzkel-Egutegiya 1913, Epaillak 26 “Idazki-azalak”. 
Testuinguru honetan kokatuko genuke, baita ere,  Sabino Arana Goiriren Umiaren lenengo aizkidia 
liburutik zati bat aukeratu eta egutegi honetan argitaratu izana, in Euzkel-Egutegiya 1910, Otsaillak 
22 “Aurren itzaldiyak (irakurrtzen irakasteko). (Bizkai-eraz).” Baita, Euzkel-Egutegiya 1916, 
Uztaillak 14, 15, 16, eta 17 “Asko den, eta ixo”.  

344 Euzkel-egutegiya 1910, Ilbeltzak 10. Baita ere, Euzkel-egutegiya 1917, Ilbeltzak 1 
“Agur”. 

345 Euzkel-egutegiya 1916, Jorraillak 12 “Euzkal-Esnalea”. Antzekoa in Euzkel-Egutegiya 
1918, Epaillak 4 “Euskal-Esnalea”. Ikus aldizkariari eta elkarteari buruzko berri gehiago in Euskal-
Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 15 “Euskal-Esnalea”, Jorraillak 5 “Euskal-Esnalea”, 
Jorraillak 27. Euzkel-Egutegiya 1910, Iraillak 12 “Idazkija”. 
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diruak euskarari zer nolako onurak zekarzkion ikustarazten saiatu ziren ere 

egutegikoak, hamabostekariaz gain, elkartean eginiko inbertsioak euskal kulturan 

izaniko ondorio emankorren berri emanez: Bilintxen hitz neurtuak bildu eta 

argitaratu izana, inon aurkitu ezin ziren Iturriagaren Jolasak eta Mogelen Ipui onak 

berrargitaratzea eta Truebaren Ipuiyak euskaratu izana, besteak beste346. 
 

Bestalde, Hegoalderako argitaraturiko aldizkarien berri emateaz gain, mugaz 

beste aldean hedaturikoena ere eman zen, Ezkualduna egunkariari buruzko 

informazioa, bereziki. Baita irakurtzera gonbidatu ere, “…Zu, Gipuzkoa´ko 

euzkotarra Lapurdi´ko semea baño euzkoa etzera. Zure euskerak aiñexe balio du 

Lapurdi´ko euzkerak. Irakurri zazu, ba, noizik bein badere, Bayona´ko 

<EZKUALDUNA>, zure anayen, berri ikasteko. Mauleon, Sara, Uztaritz, Baigorri, 

Game, Ligiñaga, Urdiñarbe eta beste euzko-erri askoren izenak agiyan ez dituzu 

jakingo. Andaluzi ta Balentzi-kuak bai noski…”347, noizik behingo irakurketa 

besterik ez bazen ere. 

 

Funtzio bikoitza eman diezaiekegu azpimarratu ditugun informazio horiei eta, 

beraz eragileen asmoei: euskarazko idatzien propaganda egitearena, honela 

euskarazko idatziaren merkatua bultzatuz. Eta, euskaraz irakurtzeko borondatea 

zuen euskalduna irakurtzeko zituen aukera desberdinetaz informatu eta janztea, 

honela euskaldunen autoalfabetakuntzari lagunduz348. 

 

 Beste idatzi batzuk euskaraz idatzi nahi baina nola egin ez zekien 

euskaldunari laguntza ematera bideratuak zeuden, eredugarriak eta imitagarriak izan 

zitezkeen euskarazko idatzi zehatzak bere esku jarriz. Adibidez, ateburuetan jartzeko 

iragarki edo errotulu posible batzuen ereduak: 
                                                           

346 Euzkel-egutegiya 1918, Epaillak 20. 
347 Euzkel-Egutegiya 1912, Azaroak 12 “Ezkualduna”. Bere irakurketa gomendatzeaz gain, 

berau etxeratzeko eskakizuna zein helbidetara igorri behar zen ere aditzera ematen zuen. 
348 Gauza bera esan daiteke garaiko euskal aldizkarietan (Euskal-Esnalea, Euskal Erria, 

Euskalerriaren alde, Ibaizabal, Baserritarra etab.)euskarazko liburuen inguruan egin ohi zen 
propagandaren, eta liburu berrien argitalpenaren berri emateko gehienek eduki ohi zuten tarte 
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“Katalin Txintxortaren Jatetxia. 
Ondo, garbiro, ugari ta merke jateko ez iñora joan, sartu ementxe.” 
“Musugorri´ren Ardoetxia. 
Ardo ona, txakolin ederra ta sagardo bikaña salgai dauzkat. Egarri zaudeten 
gixaxuok, atozte, ta nik asetuko zaituztet.” 
“Epelde´ren Bizargintza ta Illegintza. 
Igarri gabe bizarra kendu, illiak moztu ta usaindu, bibotiak kixkurtu, bizarrak 
apaindu, kina-igurtziyak egin; itxusiyak edertu.” 
“Aramendi´ren Arategiya”  
“Arana´ren Jostundegi ta oyaldegiya. 
Oyaletan emen bezelako aukerarik eztago iñun. Azkeneko erara ebaki ta 
josten dira etxe ontan gizonezkoen jantziyak”349. 

  

 Era berean, jaunartze eguneko oroigarria, seme-alabaren jaiotzaren berri nola 

eman, edo elizetako zenbait ohar publiko euskaraz idatzita nola jar zitezkeen 

azaltzen zuten adibide eredugarriak eskaini oi ziren beste egun batzuetan, 

zenbaitetan inskrizioren bat euskaraz zein helbidetan lor zitekeen ere adierazten 

zelarik350. Finean, euskaldunak bere eguneroko bizitzan euskaraz irakurtzeko edota 

idazteko topa zitzakeen informazio-formazio mailako arazoak eta hutsuneak nolabait 

betetzen laguntzera zetozen idatziak ditugu hauek guztiak. 

  

 Oro har, euskaltzaletasunaren heziketa kategoriaren barruan txertatu ditugun 

idatziek euskararekiko, euskarazko ele, idazketa eta irakurketarekiko motibazioa 

piztu eta indartzea zuten helburu nagusia. Motibazio hau, halaber, arrazoi 

instrumentaletan baino, arrazoi ideologikoetan zegoen oinarrituta gehien bat. Euskal 

Herriari eta euskaldunari berez zegokion hizkuntza euskara zela onartzetik abiatuz, 

                                                                                                                                                                                 
bereziaren –“Idazti berriak” izenarekin zenbaitetan- kasuan.  

349 Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 13 eta 26, eta Otsaillak 16 “Ateburuetan jartzeko 
iragarkiyak”. 

350 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1915, Dagonillak 9 “Bazan garaya!”, oraingo honetan 
proposamenak luzatu baino, errealitatean aurki zitekeen jokabide pozgarriaren berri ematen zen, 
Donostiko Crédit Lyonnais diru-etxeak euskaraz atarian jarririko iragarkiaren berri, hain zuzen. 
Elizako ohar publikoaren adibidea ikus in Euzkel-Egutegiya 1911, Uztaillak 1, 2 “¡¡Agur, Miren 
garbi-garbija, orban barik sortuba!!”, eta Uztaillak 3 eta 4 “Euzkerea maite dogula baña...”. 
Lehenengo jaunartzearen inguruko estanpatxoa egiteko adibidea ikus in Euzkel-Egutegiya 1917, 
Epaillak 26 “Euzkeldunak euzkeraz”. Seme edo alabaren jaiotzaren berri emateko adibidea ikus in 
Euzkel-Egutegiya 1918, Azaroak 14 “Euzkeraz”. 
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honek bizi zuen zokoratze sozial, kultural eta politikoa salatu eta desagertzeko zuen 

arrisku larria agerian jarri nahiak eragin zuen aztertu ditugun idatzi hauek 

argitaratzea, hauen bitartez irakurlea, hots, herritar euskaldunak batik bat, bere 

hizkuntzaren egoeraz jabe zedin eta bere hizkuntzarenganako, euskararenganako, 

ardura eta konpromisoa  har zezan. Honela, batetik, herritarrengan kontzientzia 

linguistikoa garatzeari eta, bestetik, euskaldunengan hikuntza komunitate bereizi 

batetako kide zirenaren sentimendua indartzeari lagunduko zitzaion, kontzientzia 

linguistikoa sendotzeak eta hiztunak hizkuntza komunitatearekiko zuen lotura 

estutzen zuen konpromisoa indartu eta bideratzeak hizkuntza identitatearen 

eraikuntzan eragingo zuelarik, bai euskaldun norbanakoarengan bai hiztun-

taldearengan. Noski, euskalduna partaide zeneko komunitate bereiziaz egutegian 

ematen zen definizioak beregan hartzen zituen, hizkuntzarenarekin batera, kultura, 

politika eta moral mailako beste ezaugarri oinarrizko batzuek, segidan ikusiko 

dugunez. 
 

5.2.3.- Euzkotartasunaren heziketa. 

 

 Euzkotartasunaren heziketa izenburupean bildu ditugun testuetan atzeman 

dugun ezaugarririk nabarmenena zera izan da: zuten kutsu ideologiko-politikoa. 

Egutegiko orrialdeetan ikusi ditugu “euzkel” izaera, bere osotasunean hartuta, 

islatzen zuten testuak, espreski herritarrarengan euskaltzaletasuna indartzean 

oinarritzen zirenak. Bestalde, ezin ahantz genitzake “euzkel” izateak, bere baitan, 

definizio linguistikoarekin, kulturalarekin eta erlijioso-moralarekin351 zituen erlazio 

estuak. Baina, horiekin batera, eta horien artean ere, azpimarratu behar ditugu, 

zehazki, ezaugarri linguistikoetan baino gehiago ezaugarri ideologiko-politikoetan 

indarra jarri zuten beste idatzi batzuk. Horietan, “euzkeldun” izatea, batik bat, 
                                                           

351 Oso zaila izan zaigu, testu batzuen kasuan, formazio esparru batean edo bestean 
sailkatzea, askotan idatzi berean interesgune desberdinak biltzen baitziren. Zenbait testutan zaila 
gertatu zaigu bereiztea mezuaren oinarrizko formazio-ildoa euskaltzaletasuna sendotzearena zen ala 
euzkortatasunarena zen, finean osotasun batean ulertuak izan baitziren gehienetan. Adibidez, ikus: 
Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Jorraillak 3. Euzkel-Egutegiya 1910, Epaillak 5. Euzkel-
Egutegiya 1911, Ilbeltzak 11, Urrillak 25, Azaroak 27. Euzkel-Egutegiya 1917, Urrillak 12. Euzkel-
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“euzkotar” kontzeptuak definitua ageri zen, eta “euzkotarra”, aldi berean, 

abertzaletasunaren mugen barruan kokatzen ziren ezaugarri ideologiko-politikoetan 

oinarritzen zen izateko modua zen. Zenbait kasutan (ez askotan), halaber, egiten zen 

propaganda politiko eta partidista ikusita, euzkotar izaeraren ezaugarriak 

abertzaletasunaren muga zabaletan baino euzko alderdi jeltzalearen ideologia 

politikoaren mugetan kokatzen zirela esan beharko genuke352.  

 

Oro har, beraz, mezu ideologiko-politiko euzkotarra -abertzalea-, zabaltzen 

zuen heinean, bereziki herritarraren “euzkotar” izaera aldarrikatu eta indartzeko 

asmoa -“euzkotartasuna” herritarrarengan indartzeko asmoa, alegia-, igartzen zaio 

nabarmen egutegiari. Zentzu horretan, mezuek herritarraren ideologia politikoan 

eragitera jotzen zuten neurrian, maiztasun batez egutegian hauek jasotzeak 

irakurlearen mentalitatean nolabaiteko eragina sor zezakenaren zalantzarik ez dugu. 

Are gehiago, norbanakoaren identitate ideologiko-politikoa eraiki eta sendotzen 

lagun zezakeen neurrian, eragina hezgarria litzateke. Ondorio hezgarri horri 

erreferentzia eginez, hain zuzen, hitz egiten dugu guk irakurlearen -herritarraren-, 

euzkotartasunaren heziketaz. Irakurlearen euzkotartasunean eragiteko xede, interes 

eta asmoarekin argitaraturiko idatzien azterketatik atera ditugun emaitzak dira 

ondoren azaldu nahi ditugunak. 

                                                                                                                                                                                 
Egutegiya 1918, Azaroak 16 etab.  

352 Egutegi honetan erreferentzia politiko eta partidista zehatzak agertu baziren ere, ez zen 
ildo hori, oro har, egutegiko urteetan eta orrietan zehar ardatz nagusia izan. Euzkel-Egutegiya-k 
baino askoz ere egutegi politikoaren itxura handiagoa ageri dute, ikusi ahal izan dugunaren arabera, 
Bizkaian argitaratu ziren egutegiek, hots, Egutegi bizkaŧaŕa-k (1897, 1898), Egutegi Bizkaitaŕa-k 
(1910) eta Egutegi Euzkotaŕa-k (1912). 
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88. Grafikoa: Euzkotartasunaren heziketa Euzkel-Egutegiyan, agerpen maiztasunaren bilakaera 1909-
1918, portzentaien araberakoa. Iturria: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, eta Euzkel-Egutegiya 
1910-1918. Geronek egina. 

  

Gainontzeko gai multzo eta ataletan gertatu legez, urtez urteko agerraldia ez 

zen batere erregularra izan mezu abertzalearen kasuan ere. Egunetan zenbaturiko 

agerpen maiztasun handiena zenbatu duguneko urteak 1911 (30 egunez)353, 1912 (28 

egunez)354 eta 1914 (26 egunez)355 urteak izan dira. Urte horietan zenbaturiko 

agerpen egunen arabera, esan dezakegu, gisa honetako idatziren bat irakurtzeko 

aukera izango genukeela, gutxienez, hilean bi egunez, idatzien batezbesteko 

banaketa berdina egingo bagenu, noski. Hamabostean behin, beste modu batean 

irakurrita, izango zukeen irakurleak, beraz, mezu abertzale edo aberkoiren bat 

zeraman idatzirik irakurtzeko aukera. Beste hiru urteetan ere -1917 (22 egunez)356, 

                                                           
353 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 20, Otsaillak 25, 26, Jorraillak 24, Orrillak 1, 2, 

3, 4, 9, 25, Garagarrillak 2, 6, 8, 12, 13, 16, 24, Uztaillak 11, 19, 21, Dagonillak 18, 27, 28, Urrillak 
13, 20, Lotazillak 12, 15, 17, 25, 26.  

354 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1912, Otsaillak 10, Epaillak 17, 25, Jorraillak 25, 28, 
Garagarrillak 4, 5, 9, 13, 23, Uztaillak 11, 21, 29, 30, Dagonillak 19, 20, 29, Iraillak 2, Urrillak 1, 2, 
14, 25, 30, Azaruak 1, 2, 18, 19, Lotazillak 6. 

355 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1914, Ilbeltzak 13, 30, 31, Otsaillak 9, 12, 13, 14, 15, Epaillak 
15, Jorraillak 22, Orrillak 15, 16, 17, 22, Garagarrillak 6, 9, 19, 22, 23, 24, 30, Uztaillak 21, Iraillak 
13, Azaruak 1, 2, Lotazillak 24. 

356 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1917, Epaillak 16, 21, Jorraillak 13, 25, Orrillak 30, Dagonillak 
6, Urrillak 16, 17, 18, 22, 23, 24, Azaruak 25, 27, 28, 29, 30, Lotazillak 20, 21, 22, 23, 24. 
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1913 (19 egunez)357, 1916 (19 egunez)358-, nahiko esaguratsua izan zen, 

kuantitatiboki bederen, idatzi hauen presentzia, hilean batez beste ia bi egunez 

aurkitu zitezkeelarik (hipotetikoki). Gainontzeko urteetan -1909 (14 egunez)359, 

1918 (11 egunez)360, 1915 (7 egunez)361, 1910 (4 egunez)362-, egun dezente 

gutxiagoz zenbatu dugu kutsu ideologiko-politikodun testuen presentzia. 
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89. Grafikoa: Euzkel-Egutegiya 1911, edukia kategorietan bereizia, agerpen-portzentaien arabera. 
Iturria: Euzkel-Egutegiya 1911. Geronek egina. 
 

Urteko egun kopuru osoa kontuan hartuta, 1911. urtea agertu zaigu mezu 

euzkotarra portzentai handienez zabaldu zen urtea legez, hizkuntza formazioarekin 

eta euskaltzaletasunarekin zerikusia zuten edukietan ere portzentai handienak 

                                                           
357 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1913, Otsaillak 12, 24, 28, Jorraillak 14, Orrillak 1, 2, Uztaillak 

4, 13, 20, 21, 27, Dagonillak 10, 24, Urrillak 25, Azaruak 27, Lotazillak 2, 16, 25, 26. 
358 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1916, Ilbeltzak 27, Epaillak 9, 10, 11, Jorraillak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 19, Garagarrillak 9, 10, 11, 12, Dagonillak 14, Azaruak 18, 21. 
359 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 17, 20, Otsaillak 18, Jorraillak 16, 

Orrillak 13, 29, Dagonillak 21, 23, 24, Urrillak 26, Lotazillak 11, Orrillak 25, Urrillak 11, Azaruak 
25. 

360 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 13, Otsaillak 14, 16, Epaillak 24, 31, 
Garagarrillak 11, Uztaillak 7, Azaruak 26, 27, Lotazillak 9, 10. 

361 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1915, Otsaillak 12, 22, Uztaillak 21, Dagonillak 8, 14, 15, 17. 
362 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 20, Otsaillak 10, Epaillak 17, Jorraillak 3. 
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atzeman ditugun urte berdinean hain zuzen. Urte horretan, halaber, gerturatu zen 

gehien egutegi bizkaitarren eredura Euzkel-Egutegiya, besteak beste, bi euskalkietan 

idatzita argitaratua izan zelarik. 
 

Horietako hainbat idatziren eginbehar nagusia euskal sena zertan zen aditzera 

ematea zela esango genuke. Nolabait euskaldunaren “jatortasuna” zertan zetzan 

esatera zetozen. Eta, oro har, azpimarratu nahi genuke, euzkotarrei zegokien tasun 

bereizia galtzeko arriskuan ikusten ziren jokabide batzuen bitartez definitzen zela 

batez ere. Euskaldunaren izate jatorraren, “euzkotartasuna”ren, definizioa 

aurkariaren identifikaziotik abiatzen zen eta bere aurka eraikitzen ziren berezko sena 

omen zenaren ezaugarri propioak363. Ildo horretatik, gainbehera zetorren egoera 

garaikidearen kritika egiten zen eta, aldi berean, antzinako urte ederretara bihurtu 

nahia gero eta indar handiagoa hartzen ari zen joera zen, iraganeko nazio, herri, 

komunitate eta biztanleen izaera eta irudi mitikoa berreskuratu nahi zelarik, neurri 

haundi batean eredu gisa hartuz. 
 

 Ikuspegi tradizionalistaren haritik, beraz, euskaldunaren “jatortasuna” 

jokabide egokian eta ohitura ederretan oinarritzen zen. Ohitura eder eta garbi horiek, 

bestalde, tradizioan eta moral kristauan oinarritzen ziren. Iraganak eskaintzen zuen –

tradizioan eta moral kristauan-, ez bakarrik norbanakoarentzat egokiena zen 

jokabide-eredua, baita gizarte eta herri mailan gara zitekeen naziotasunaren 

ideiarako eredurik sendoena ere, hots, Lege Zaharretatik eratorritakoa. Bestalde, 

behin baino gehiagotan adierazi zen legez, Lege Zaharrak soilik berreskuratu ahal 

izango ziren euzkotar onak izanik. Eta, zer zen, bada, euzkotar ona izatea? Ze 

ezberdintasun zegoen euskaldun eta euzkotar artean? Nola bereizten ziren euzkotar 

onak eta txarrak? Zer zen abertzale izatea? Hona hemen oinarri-oinarrizko galderak, 

garaiko euskaldun askok egingo zituenak seguruen eta, egin ez bazituen ere, behin 

baino gehiagotan egutegiak irakurleari plantearaziko zizkionak. Baita, erantzunak 

argi baino argiago eman ere bere orritxoetan. 
 

                                                           
363 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1912, Uztaillak 11. 
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Aintzat hartu ditugun idatzien artean, aberriari zuzentzen zitzaizkion bertso 

eta kanta sortatxoa aipatu nahi dugu, lehenik eta behin. Bertso eta kanta  batzuk 

aberriarekiko maitasuna adierazi nahi zuten, berari gorazarre egin eta, neurri handi 

batean, berau erreibindikatu. Beste bertso batzuk euskaldunen batasuna 

aldarrikatzera jotzen zuten nagusiki; beste batzuk, halaber, asaben legeekiko 

begirunea azpimarratzera. Oro har, bertsoaren bitartez, batez ere, herritarraren 

sentimenduak ziren ikutu nahi zirenak. Norbanakoak bere herriarekin zituen lotura 

afektiboak indartu nahi ziren, aldi berean, ordea, galbahe ideologiko zehatzetik -

abertzaletasunetik-, berreziak izan ziren lotura afektiboak.  
 

Bertsoetara eta kantetara jotzea, kasu honetan herritarrarengan 

euzkotartasunaren sentimendua eta ideia indartzeko asmoz, egutegian maiz erabili 

zen errekurtsoa izan zen, nahiz eta  berauen presentzia ez oso homogeneoa izan. 

Horrela, urte batzuk izan ziren, 1914 eta 1916 urteak, bertso eta kanten agerpena 

bereziki nabarmena izan zutena. Agerpen egunak zenbatzerakoan 1914. urtean, 

adibidez, formazio ideologiko-politikoarekin zerikusia zuten idatziak 26 egunez 

atzeman bagenituen, hauetako 21 egunetan (%80an)364, ia gehienak beraz, bertso 

moduan jarritako mezuak ziren. Gauza bera gertatu zen 1916. urtean 

argitaraturikoekin, zenbaturiko 19 egunetatik 15etan (%78an)365 bertso edo kanten 

bidez adierazitako mezuak baitziren. Gainontzeko urteetan, mezu euzkotar eta 

aberkoia izaera bereko idatzien artean, gutxi gorabehera %20-60 bitarteko 

portzentaian366 eman zen aditzera bertso moduan.  

                                                           
364 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1914, Ilbeltzak 13, 31, Otsaillak 9, 12, 13, 14 eta 15, Epaillak 15, 

Orrillak 15, 16 eta 17, Garagarrillak 6, 10, 19, 22, 23, 24, Iraillak 13, Azaruak 1 eta 2, Lotazillak 24. 
365 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1916, Epaillak 10 eta 11, Ilbeltzak 27, Jorraillak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, Garagarrillak 9, 10, 11, 12, Dagonillak 14. 
366 Agerpen portzentaia eskasenak 1917. urtean  (orotara 22 egunez zenbatutakoen artean 

bertso moduan jarriak 4 egunez - %18-  besterik ez), 1911.ean (orotara 30 egunez zenbatutako 
idatzien artean bertso moduan jarriak 8 egunetan  -%26- besterik ez) eta 1915. ean  (orotara 7 
egunez zenbatutako idatzien artean bertso moduan jarriak 2 egunetan  -%28- besterik ez) atzeman 
ditugu. Ikus, erreferentzia zehatzak: Euzkel-Egutegiya 1917, Jorraillak 13, Orrillak 30, Dagonillak 
6, Azaruak 25. Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 20, Orrillak  1, 2, 3 eta 4, Orrillak 25,  Uztaillak 
11, Urrillak 20. Euzkel-Egutegiya 1915,  Dagonillak 8, 17. 
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Bertso moduan jarritako idatzietaz gain, aurreko atalean adierazi legez, 

adierazpen zuzen eta motzen, iritzi testu luzeen eta egoera desberdinen azalpenen 

bitartez ere zabaldu zen mezu euzkotarra. 
 

Horrela, testu horietan zehar nabarmen azpimarraturik ikusi dugun ideietako 

bat, zera izan zen: euskaldunek beren burujabetasuna galdu eta Espainiarekiko 

menpekotasuna areagotu zutenez geroztik euskara galtzen hasia zen eta, aldi beran, 

gaztelera bereganatzearekin batera, euskaldunen gainbehera kulturala eta morala 

bidean zen, herritarra eta herria galbidean murgilduz erabat. Irmo heldu zitzaion 

ikuspegi hori zabaltzeari. Gainbeheraren zeinurik nabarmenena, hain zuzen, 

euskaldunei ei zegozkien ohitura onak eta Jainkoarenganako sinismena galtzea zen, 

ondorengo idatziak ongi erakusten digunez: 

“Euskera baztertzen ari dan bezela sinismena galtzen dijua Euskalerrietan. 
Erri oyetan ez da aditzen euskal soñu alai ta biguñik; ez da ikusten antziñako 
dantza garbi ta ederrik. 
Zortzikuaren ordez malageñak eta tanguak besterik ez dira nabaitzen. 
Aurreskuba iya eskutatu da, ta bere ordañetan valtzeo zikin ta nazkagarriya 
ikusten da erromeri ta jayetan. 
Loikeriya, itz gaiztuak ta uskeriya besterik ez dago. 
¡Errukarriya dator Euskalerriyaren izaera erdalkeriyari utzita euskeraren alde 
egiten ez badu!”367. 

 

Ez da goikoa aipatu arazoaren inguruan egutegian argitara ematen zen idatzi 

bakarra. Antzeko mezua zeraman testu bat baino gehiagorekin egin ahal izan zuen 

                                                                                                                                                                                 

 Gainontzeko urteetan bertsoen presentzia nabarmenagoa izan zen: orotara zenbaturikoen 
artean %35-36ko portzentaian agertu ziren 1909an (14 egunetatik 5etan) eta 1913an (19 egunetatik 
7tan), %42ko portzentaian 1912an (28 egunetatik 12tan), %50an 1910ean (4 egunetatik 2tan) eta 
%63 inguruko portzentaian zenbatu ditugu 1918an (11 egunetatik 7tan). Ikus, erreferentzia 
zehatzak: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 20, Jorraillak 16, Orrillak 13, Dagonillak 
23, Lotazillak 11. Euzkel-Egutegiya 1913, Otsaillak 12, 24, 28, Orrillak 1 eta 2, Lotazillak 25 eta 
26. Euzkel-Egutegiya 1912, Otsaillak 10, Epaillak 25, Garagarrillak 4 eta 5, 9, 13, Dagonillak 19, 
Uztaillak 20 eta 30,  Urrillak 1,  3, Azaruak 18,  Lotazillak 6. Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 20, 
Jorraillak 3. Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 13, Otsaillak 16, Epaillak 24,  31, Azaruak 26 eta 27, 
Lotazillak 9. 

367 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Urrillak 11. Testu bera, oraingoan bizkaieraz, in 
Euzkel-Egutegiya 1911, Garagarrillak 2 . Ikus, baita ere, Euzkel-Egutegiya 1911, Urrillak 13 
“Ekandu zarr on bat” (ogia mozteko moduaz). Euzkel-Egutegiya 1915, Otsaillak 12 “Askoren 
antzekoa” (kanta zikinen sarbideaz). 
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topo irakurleak urte guztietan zehar, zela iritzi testu luze eta erakusgarrien bitartez, 

zela mezu motz, zuzen eta zorrotzen bitartez, zela bertso hunkigarrien bitartez. Idatzi 

horietan guztietan, iragana Euzkadiren bizitza paketsu, pozgarri eta 

gizatasunezkoaren erakusgarri ikusten zen bezala, hots: 

“Len, euzkerea garbi-ederra egiten zan Euzkadi´ko bazterr guztijetan. Len, 
euzko-erria bere burubaren jaube bakarra zan. Len, euzko odola etzan arrotz-
odolaz nazten, guda-zelajan baño. Len, igande ta jai egunak zindo-zindore 
zaintzen ziran Euzkadi guztijan, biarr eztan lanaz loitu barik. Len, euzkotarr-
aboetan etzan bidaurik entzuten, baña gizonak gizonagoak ziran oraingoak 
baño. Len, etziran euzko-gaztiak nazte-dantzetan ibilten, orainguak lez: baña 
gudari zinduak sorrtzen ziran Aberrija aldezteko”368. 
 

Oraina ekandu onen galtzea eta nahasmen eta zikinkeriaren garaia gisa 

azaltzen zen, bertan joera makurrak egokiak baino ugariagoak baitziren. Oraina 

“zikintzen” ari omen zen. Zikintze hitzak zuen konnotazio moralari erreferentzia 

egiten zitzaiolarik batez ere, “zikintze”aren ideia esparru edo maila desberdinei 

aplikatzen zitzaiela esan behar dugu: hizkuntzari zegokionez, arestian ikusi dugu, 

egiten zen kritikarik sutsuenetakoa bide horretatik zihoan, gaztelerarekiko 

zaletasunak ondorioz baitzekarren euskararen narrastea, trakestea, biraoz betetzea, 

hitz batean esanda, hizkuntza zikintzea. 
 

Zikintze prozesua bizi zuen beste alorra, eta horregatik salatzekoa zena, 

euskaldunen odolarena zen. Goiko aipuan agerian jarri denez, “...len, euzko odola 

etzan arrotz-odolaz nazten, guda-zelajan baño...”, gaur aldiz, salatzen zuten, erdal-

jendearekin nahastu eta ezkontzen dira eta, ondorioz, euskaldunen abenda “euzko-

enda garrbi eta sendua” 369galtzeko arriskuan dago. Baina, batez ere, maizen jaurtiki 

                                                           
368 Euzkel-Egutegiya 1911, Garagarrillak 12 eta 13 “Len eta orain”. Urte bereko 

Dagonillaren 28ko idatzia “Aldi zarrak”. Baita Euzkel-Egutegiya 1912, Epaillak 17 “Len ta Orain”; 
Uztaillak 29, 30 “Len eta orain”. Kontrara, orainaren egoera tamalgarriari buruzko kritika eta 
salaketak, saminduraz beterikoak asko, irakur daitezke ondorengo idatzi hauetan: Euzkel-Egutegiya 
1911,  Jorraillak 24 eta Dagonillak 27 “Aldi-barrijak”. Euzkel-Egutegiya 1912, Azaroak 1 “Len ta 
Orain”. Euzkel-Egutegiya 1913, Lotazillak 25 eta 26 “¡Eguarritan negar!” (E.). Euzkel-Egutegiya 
1917, Urrillak 22, 23, eta 24 ”Amari begira”. 

369 Euzko-enda garbiaren ezaugarri adierazgarri batzuen adibideak ikus daitekez ondorengo 
testu hauetan, Euzkel-Egutegiya 1911, Otsaillak 25 “Bizkaitar sendoa”, eta Otsaillak 26 “Gure 
euzko-endia”. 
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ziren zikinkeria salaketa sutsuenak euskaldunen ohiturei eta bihotzei zegozkienak 

ziren, izate eta ekite moralarai zegozkionak, alegia. Zikinkeriak zekarzkeen kalteen 

artean kaltegarriena euskaldunen moralan eragiten zuena zela ikusten zen. 

Jainkoarenganako sinismena galtzen ari zen neurrian euskaldunen jokabide morala 

zikintzen ari zela zekusaten. Hor zegoen, hain zuzen, “¡Zoricharrekua bularra 

zartadatuaz zerurontz begiratzen ez duan Euskalduna! .....”370, euskaldunaren-

euzkotarraren eta euzkadiren, finean, euskal sena eta izatearen deuseztapena. 

 

Bestalde, nola aurre egin zikinkeriaren arerioari? Ahal bazen gehiago ez 

zikintzen saiatuz eta, ahal zen neurrian ere, garbituz. Garbitu hizkuntza, erdalkeriak 

eta lizunkeriak beretik ezabatuz. Garbitu odola, “Euzkotarra!....gure abenda ederra 

galdu eta zatituezkero Euzkadi austuko da eta euzkotarren izenak gizonen 

oroimenetik iges-egingo du! Euzkotarra, euzkotarrekin ezkondu, ba, ez 

erbestetarrakin”371. Euzkotarrak euzkotarren artean ezkontzea zen gomendio 

nagusia. Testuinguru horretan, egutegiko testuetan zehar jaurti ziren kritiken artean 

migrazio mugimenduari, eta bere ondorioei, eginikoak behin edo behin tartekatu 

ziren ere. Alde batetik, euzkotarrek erdal herrietara joateko zuten gero eta zaletasun 

nabarmenagoa salatzen zen (batzuentzat nahi baino nabariagoa zena nonbait), 

aldegiteak zekartzan kalte nabarmenak ikusita bertan gera zitezen erregutzen 

zitzaielarik. Ikus adibide bat: 

“...Euzkotarra ba-zera 
Ene irakurrlia 

Ez iñoiz arren juan 
Erdel-erritara 

Gazi-kiratsa baita 
Errdeldun-oitura 
Ona kalte guziya 

Ekarri diguna, 
Ez oldoztu ederra 

                                                           
370 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Dagonillak 21. Testu bera errepikatua, bizkaieraz, 

in Euzkel-Egutegiya 1911, Garagarrillak 6. 
371 Euzkel-Egutegiya 1917, Epaillak 16. 
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Ta gozua dala: 
Gazi-samiña da-ta 

Errdeldun erriya”372. 
 

Euskaldun semeak atzerrira joatea desegokitzat jotzen zen hein berean 

kritikatua zen kanpotik etorritako inmigrazioa. Hala, erbestearren etorrerak 

zekartzan kalteetaz oharterazi nahi zitzaion irakurleari, hala nola: odol nahasketa, eta 

ondorioz euzko endaren zikintze eta galtzea373, euzkotarrei zegozkien ondasunen 

jabe kanpotarrak egitea374, euskal ohituren pozointzea etab: 

“(...) Arrezkeroztik etsai argala 
jabetu oi da euzko-ekandubaz 
maltzurru, legun, oro galdubaz”375. 

 

Garbitu bihotza eta ohiturak. Hau da aplikatzen zen formula, garbiketa eta 

garbizaletasunarena alegia. Horretarako, batetik, galdutako jokamoldeak 

berreskuratu beharra zegoen eta, bestetik, praktika eta jokabide berriak bultzatu 

behar ziren galbide eta desagerpen arriskutik ihes egin ahala izateko. Luzatu ziren 

dei eta proposamen guztiak aipatu bide hautetatik jo zuten. Horra adibidea 

ondorengo idatzian: 

“Euskalerriyari ongi nai badiozu bere oitura zarrak gordetzen egin zazu alegin 
guztiya; bere jolas, jai eta batez ere bere dantza garbiyak ez ditezela aztu 
euskaldunen artian. (...) Askoi, oyek gauzak chikik dirala iruditzen zaye; 
alakuai ezan nai diotet, oitura onak galdu ezkero azkar galduko dala gure 
jatorri edo abenda eta baita gure euskera”376. 

 

                                                           
372 Euzkel-Egutegiya 1911, Orrillak 1, 2, 3, eta 4 “¡Ez juan ara!” (Zerobi-Olaetxia). Ikus, 

baita ere, urte bereko Uztaillaren 19ko idatzia “Bertotik juatia”. Ikus ere, Euzkel-Egutegiya 1910, 
Ilbeltzak 20 “Ama-alabak” (P.M.). 

373 Ikus, Euzkel-Egutegiya 1911, Uztaillak 19 “Bertotik juatia”. Baita ere, urruti aurkitzen 
zen euskaldun askoren samina adieraziz, Euzkel-Egutegiya 1914, Garagarrillak 22, 23 eta 24 
“Urruntasuna” bertsoa (Errenteria´tar Gorgoni. “Euzkadi”-tik). 

374 Ikus, Euzkel-Egutegiya 1914, Ilbeltzak 3 “Arrotz euzkozaliak” (Ori´tar). Baita, urte 
bereko Garagarrillaren 19ko bertsoak “Atzerritar pizkorra” (Ori´tar). 

375 Euzkel-Egutegiya 1914, Iraillak 13 “Azpikeriya” (U-E´tar E.). 
376 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Orrillak 25. Oso antzeko testua ikus daiteke, orain 

bizkaieraz, in Euzkel-Egutegiya 1911, Garagarrillak 8. Ikus, baita ere, urte bereko Uztaillaren 11ko 
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Ohitura onak, hots, zaharrak, berreskuratzeko langintzan euskal dantzak leku 

pribilegiatua izan zuten. Berauek berreskuratu eta mantentzearen aldeko idatziak 

maiz ikus ditzakegu egutegi honetan, lehenengo egunetatik jada, askok behar bezala 

egiten ez ei zekien aurreskua nola dantzatu behar zen azalpenak emanez377, edo 

euskaldunak euskal dantzak, oro har, dantzatu behar zituenaren ideia bultzatuz:  

“...Egiz 
 kantatu genezake 
 euskaldunak gerala 
 dantzik onenen jabe: 
 jolas eder au 
 len ala zan, ta gaur 
 jolas guziyen gañ jarri bear litzake. 
 Zertako bals-polkak 
 Gazte meditarren artian? 

  Erdaldetik datoz 
 Oitura garbiyen kaltian. 
 ¡Ez, ez, 
 emen ez dira jayo! 
 ¡Euzkeldunak euzkel-dantzak ditu nayago!”378. 

 

Dena den, badirudi, irakurtzeko eskaintzen ziren testuetako mezuen arabera, 

garaiko euskaldunak galbidean sartzera eraman zituen arrazoietako bat, 

nagusienetakoa behar bada, zera zela “...len Euzkadi´k beran buruba ezeban 

ezagutzen, eta origaitik etorri izan da egoera negarrgarrizkoraño...”, beren herria, 

aberria, ez “ezagutzea”. “Ezagutzeaz” ari zirenean, halaber, ezagutza mota batetaz 

ari zirela esan behar dugu, errealitate baten berrezagutzaz eta jabekuntzaz, “aberria 

ren” kontzientziaz alegia, euzkaldun eta euzkotarrarengan hori baitzen faltan 

botatzen zutena, hain zuzen, aberriaren kontzientzia politikoa edukitzea. Izan ere, 

euzkotarrei eta euzkadiri irtenbidea eta itxaropena hortik zetorkien, noski, bere 

burua ezagutzetik: “...orain, oztera, buruba ezagutzen asi da Euzkadi, ta ezaguerian-

ondoren osasuna ete-datorrkio?...”379. 

                                                                                                                                                                                 
bertsoa.  

377 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 17 “Aurreskuba”. 
378 Euzkel-Egutegiya 1916, Jorraillak 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10 “Euzkel-Dantzak” (O.P.A.). 
379 Euzkel-Egutegiya 1911, Garagarrillak 12 eta 13 “Len eta orain”. Ikus, baita ere, Euzkel-

Egutegiya 1912, Uztaillak 21. 
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Irakurleari bere herria berrezagutzen lagundu nahi zitzaion atal honen 

inguruan bildu ditugun idatzi gehienetan, bere formazio politiko eta ideologikoan 

indarra jarriz, euskaldunari aberriaz kontzientzia hartzen zezan bultzatuz, eta 

euzkotarrari abertzaletasuna sendotzen lagunduz. Ildo horretatik, bada, idatzi ugari, 

bertsoz zein hitz lauz, aberriari luzaturiko kantak ziren, bere aldeko maitasuna, 

begirune eta fideltasuna aldarrikatzera zuzendurikoak alegia. Horra lehenengo 

urteko adibide bat: 

“Eder-ederra zara, 
Neure Aberrija; 
Ta edertasun ori 

Geuretzat egin da. 
 

Ezaindu gura ba-zau 
Erbesteren batek, 

Jaso Goiko Iŧurrirantz 
Zeure begi orrek”380. 

 

Eta aztertu dugun azken urteraino “entzun” zitzakeen irakurleak aberriaren 

alde altxatzera deitzen zuten kantak. Hona beste adibide bat: 

“ Txori xoxo ta birigarruak 
goizetan daude alayak, 

loras ederki apaindurikan 
mendi, baso ta zelayak; 
negu beltza ere itzuli eta 

argi ta garbi odeyak, 
kukua zintzo ekarri digu 

betiko bere garayak; 
Ama Euzkadi ojuka dago 

Esnatu gaitzan anayak. (...)”381. 
 

Bitarte horretan, urtez urte argitaraturiko bertso eta kanta gehienetan ikus 

daitezkeen izenburuek, baita zenbait egileren jarrera ideologiko argiek ere, garbi 

                                                           
380 Euskal-Esnalearen Egundiya 1909, Ilbeltzak 20 “Aberri Ederra”, (Arana-Goiri´tar 

Sabin).  
381 Euzkel-Egutegiya 1918, Otsaillak 16 “Ama Euzkadi´ri” (Etxe-txulo). 
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adierazten zuten bilatzen zen helburua: “Aberri Ederra” (Arana-Goiri´tar Sabin), 

“Agur Euskal-Erriyari (Iparragirre)”, “Euskal-Erria” (Arrese´tar Emeterio)382; 

“Udaberriya” (Bera´tar E.M. Aba)383; “Zazpigarrena: ez ebatsi” (B.E.M.A.)384; 

“Euzkalduna” (Arrese´tar E.), “Lenago il” (E.G.S.), “Piztuko balirake...” ; 

“Itxarkundia”, “¡Aupa euzkaldunak!”, “Mendiko negarra” (A.G.),  “Gu ta gutarrak 

¡Gora Euzkotarrak!” (Otaño´tar Kepa Miren, Pedro Maria), “Ene aberriya” 

(A.G.)385; “¡Gora!” (E´tar E.), “Baso-gizonen kantua” (Arrese´tar E.), “Argiya” 

(E´tar E.)386; “Euzkelerria”, “Txanton Piperri-operaren azkena” (Altzaga´k), “Ederra 

zara” (Arana-Goiri´tar Sabin), “Gu ta gutarrak” (Otaño´k), “Abestiya” 387; 

“Euzkalerriya” (T.A.), “Ama Euzkadi´ri” (K.)388; “Euskalerria” (Emeterio 

Arrese)389; “Euzkeldunak gera”, “Zortzikoa”390; “Abertzale baten negarra” (A.G.S.), 

“Ama euzkadi´ri” (Etxe-txulo), “¡Ene Ama!” (Arana Goiri´tar Sabin), “Didar bat 

aditu da”391. 
 

Batzuek Euskal Herriarekiko maitasunean eragiten zuten, semeak amari zor 

zion maitasunaren parekoa izango zen maitasunean, bere ezaugarri on eta 

bikaintasun guztiak agerian jarriz. Beste idatzi batzuetan, halaber, indar gehiago 

jartzen zen euskaldunengan aberriarekiko kontzientzia abertzalea esnatze lanetan, 

euzkotarrei aberriaren alde altxa zitezen dei ozena luzatuz. Halaber, norbanakoari 

                                                           
382 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 20, Dagonillak 23 eta Lotazillak 11. 
383 Euzkel-Egutegiya 1910, Jorraillak 3. 
384 Euzkel-Egutegiya 1911, Orrillak 25. Ikus, baita ere, antzeko mezuaz urte bereko 

Ilbeltzaren 20ko eta Urrillaren 20ko bertsoak. 
385 Euzkel-Egutegiya 1912, Otsaillak 10, Garagarrillak 4 eta 5, Garagarrillak 9, 

Garagarrillak 13, Urrillak 1, Urrillak 2, Azaroak 18, Lotazillak 6. Ikus, bertsoa ez izan arren, urte 
bereko Garagarrillaren 23ko idatzia “Ase eziña” 

386 Euzkel-Egutegiya 1913, Otsaillak 12 (antzekoa urte bereko Orrillaren 1 eta 2an), 
Otsaillak 24, Otsaillak 28,  

387 Euzkel-Egutegiya 1914, Ilbeltzak 13, Epaillak 15, Garagarrillak 6, Garagarrillak 10, 
Azaroak 1 eta 2. 

388 Euzkel-Egutegiya 1915, Dagonillak 8, Dagonillak 17,  
389 Euzkel-Egutegiya 1916, Dagonillak 14. 
390 Euzkel-Egutegiya 1917, Jorraillak 13, Dagonillak 6. 
391 Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 13, Otsaillak 16, Epaillak 24, Epaillak 31. 
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eskatzen zitzaion aberriarekiko konpromisoa emankorra izan zedin -euskara eta 

Euskal Herria heriotzetik libratzeko- ezinbestekotzat jotzen zen elkarren artera 

biltzea, hots, “Euzkaldun guziyok bat” egitea, “<Anai maiteak (...) Katolikua geran 

aldetik, Jaungoikua maitatuaz: euzkeldunak geran aldetik gure zorioneko Lege-

zarrak gordeaz; itz batian anai guztiyok bat egiñaz>”392.  
  

Denok bat ikuspegiari jarraituz, adibidez, bizpahirutan izan ziren argitaratuak 

Gernikako arbolari Arrese eta Beitiak egin zizkion bertsoak, fedea eta asaba 

zaharren inguruan euskaldunak biltzearen beharra aldarrikatzen zuen ideia 

indartzeko393. Batasunerako deia espreski horretara zuzenduriko bertso zein hitz lauz 

eginiko idatzien bitartez luzatu zen. Gainera, batasunaren ideia beste eduki 

ideologiko orokorragoen baitan ere zabaldu zen. 

 

Bestalde, bertsoen bitartez zabaldu zen aberriaren aldeko deia indartua ageri 

zen hitz lauz idatzitako testuetan eta, ondorioz, aberriarekiko eskatzen zen 

konpromisoa erabatekoa egiten zen: 

“<Gure Aberriyan, ezagutu degu, bere lege ta edestiyaren bidez: asmo sendua 
artu degu Aberriya aldezteko bere etzai oroen aurrean. 
Begiyok jaso ditugu Goiko Jaunarontz, Euzkadiren Jaun bakarra danerantz, ta 
zin esan degu lan egingo degula gure indar makalakin Aberriya piztutzeko ta 
bizi-erazteko, aurrean jarriko zaizkigun jarki guziyen ardurarik gabe, 
zaletasun guziyak, otasunak, sendi aizkidetasunak eta bizitza bera ere 
galdurik, galdu bear badira>”394. 

 

                                                           
392 Euzkel-Egutegiya 1911, Dagonillak 18 “Denok bat” (Krisalu). Ikus, asaben ohituren 

inguruan euskaldunak biltzeko ideiaren inguruan Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Otsaillak 18, 
(Juan Karlos Gerra). Urte bereko Jorraillaren 16ko bertsoa “Arbola bat” (Arrese eta Beitia´tar 
Pelipe), errepikatzen da urte bereko Orrillaren 13an eta in Euzkel-Egutegiya 1912, Epaillak 25. 
Gernikako arbolaren izate sinbolikoari eginiko bertsoak ere ikus daitezke in Euzkel-Egutegiya 1916, 
Garagarrillak 9, 10, 11, eta 12 “Euzkeldun baten eriyotzaz” (Jautarkol). Ikus ere, Euzkel-Egutegiya 
1914, Otsaillak 12, 13, 14 eta 15 “Euzkaldun guziyok bat”.  

393 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Jorraillak 16, Orrillak 13. Euzkel-Egutegiya 
1912, Epaillak 25. Ikus, baita ere: Rousseau-k Gernikako arbolaz esandakoei buruz in Euzkel-
Egutegiya 1915, Epaillak 10 “Roouseau´tar Jon Jakoba”. 

394 Euzkel-Egutegiya 1911, Garagarrillak 24 “Aberriyaren aldez”, (Azkain). Ikus, baita ere, 
Euzkel-Egutegiya 1913, Lotazillak 2. 
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Gauza guztien gainetik, baita bizitzaren gainetik ere, euzkotarrari eta 

euzkaldunari zegokion aberriaren alde lan egitea, izan ere... 

“Euzkadi da neretzat 
amarik onena 

gaur arte besoetan 
ekarri nauena: 

Berari nik zor diot 
Euzkalduntasuna 

Ta ori baño obe dan 
Euzkotartasuna”395. 

 
Aberriarekiko nolabaiteko kontzientzia edukitzea, printzipioz, Euskal Herriko 

biztanle orori eskatzen zitzaion. Baina, aberriarekiko benetako kontzientzia eta 

konpromiso ideologiko-politikoa edukitzea, inondik inora saihestezina zena, 

euskaldunari, eta neurria handiagoan –erabatekoan-, euzkotarrari zegokion.  

 

Horrenbestez, kontzientzia abertzalea sendotzeari begira hartu zen lehenengo 

lanetako bat euzkaldunaren eta euzkotarraren arteko bereizketa azpimarratzearena 

izan zen. Hona hemen ikasgaietako bat: 

“-Lengoan azaldu zidazun, Polentzi, Euzko-Abendakoen izena euzkotarra 
dala. Izen berezi-egokia deritzat, egoki-berezirik ba-da. Enuen ordea ongi 
ulertu zergatik ez-dagokien euskaldun-izena euzkotarrarena bezik egoki. 
- Gauzak apurka, Soter. Ta lenengoz: euskalduna baño euzkelduna esan bear 
dezu. Euzkelduna da euzko-ele-duna, euzkotarren ele edo izkuntza itz-egiten 
duana. Ta aunegatik eztira euzkotar guziak euzkeldunak, ezta euzkeldun 
guziak euzkotarrak ere. Euzkel-abizen edo apelliduak dituan edonor, ori bai 
euzkotarra da, Eukera-pitiñik ere jakin ez-arren, bere zañetan Euzko-
Abendaren odol garbia darama-ta; karabiñeruen semeak ostera, ijitoen 
antzera, ezin litezke euzkotarrak izan, Euzkera garbi ederra dariotela ba-
diardute ere; euzkeldunak izango dira baña besterik ez. Artu, ba, ongi gogoan, 
Soter: Euzkotarra, gure odolduna; Euzkelduna; Euzkeraz dakiana”396.  

 

Gisa honetako ikasgaien bitartez, erakutsi nahi zitzaion irakurleari zeintzuk 

ziren “Euzkadi” kontzeptua definitzen zuten oinarrizko elementuak: lurraldetasuna, 

arraza, hizkuntza, kultura eta erlijioa. 

                                                           
395 Euzkel-Egutegiya 1917, Jorraillak 13 “Euzkeldunak gera”. 
396 Euzkel-Egutegiya 1917, Lotazillak 20, 21, 22, 23 eta 24 “Euzkel-gayak”. Ikus, baita ere, 

Euzkel-Egutegiya 1912, Dagonillak 29, Urrillak 14. 
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Behin, hizkuntzak eta arrazak ezartzen zituzten mugen arteko bereizketa 

argitu ondoren, halaber, euzkotarren artean bereiztu beharra zegoen euzkotar onak 

zirenen eta euzkotar txarrak zirenen artean eta, ondorioz, euzkotartasunari 

atxikituriko funtsezko ezaugarrietaz jabetu. Urteetan zehar, ongi azpimarratzen 

saiatu ziren zein zen euzkotar zintzoari zegokion jokabide egokia. Has gaitezen, 

bada, euzkotar onak ez zirenei egiten zitzaizkien kritiketatik benetako euzkotarrari 

zegokion jokabide zintzoaren ardatzak zeintzuk ziren jakiteko. Batez ere, euzko-

abendaren odola zeraman euzkotar askori leporatzen zitzaiona zen lege zaharren 

aldeko deia egin bai, baina euskaldunen jatorri, hizkuntza eta ohitura ederren alde 

ezer egin nahi ez izatea397. Halaber, kanpoko politiketan murgildurik ibili, 

atzerritarren lagun egin eta beraien alde borrokatu bai, baina Euskal Herriaz eta 

zegozkion arazoetaz ardurarik ez izatea 398. Irakurleak nahiko garden, eta bortitz aldi 

berean, adierazia ikus zezakeen, adibidez, zer zen euzkotar txarra izatea ondorengo 

mezu motzean laburbilduta: “Zar ta biartsuba ikusirik amari alde egiten diyon semia 

nazkagarri bat da. Euzkotar nazkagarriya, Aberriyaren nekiak ikusirik alde egiten 

diyona”399. 
 

Bereziki, euzkotarra euzkotar txarra zen baldin eta beste aberri bat maitatzen 

bazuen, arerioarekin bizi eta bere alde egiten bazuen. Baina, baita ere, beste alderdi 

politikoen (kontserbatzaile, liberalen, etab.) alde eginez, alderdi jeltzalearen aurka 

eta gorrotoz aritzen bazen: 

“Jakin eta gero bere aberrija Euzkadi dala, euzko-semiak beste aberri bat 
mateago ba-dau beria baño, Euzkadin bera bixi ixanagatik, ezta euzkotarr 
ona. 

                                                           
397 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Orrillak 29. Testu berdina, bizkaieraz, in Euzkel-

Egutegiya 1911, Garagarrillak 16. 
398 Euzkel-Egutegiya 1914, Lotazillak 24 “Bidekaturik...” (Eleizalde). Euzkel-Egutegiya 

1916, Azaroak 16 “Euzkera erdera baño geyago”. Baita, urte bereko Azaroaren 21eko idatzia. 
Euzkel-Egutegiya 1918, Otsaillak 14 “Atzerri otserri”. Urte bereko Uztaillaren 7ko idatzia 
“Arrotzak, eskua latz”. 

399 Euzkel-Egutegiya 1913, Azaroak 27. Testu bera, zertxobait moldatuta, errepikatuko zen, 
ondoren, in Euzkel-Egutegiya 1914, Garagarrillak 30 “¡Euzkotarra!” izenburuarekin. 
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* * * 
Jakin eta gero Euzko-alderdi utsaren arerijo bixijak dirala, alderdi edo partidu 
arrotzale guztijak, danak eta bakotxa, batzuek Jel´en arerijo osuak (baltz 
ixenekuak), besteak Lagi-zarr aldekuak (zuri ixenekuak), da alan-be euren 
aldez senperrenak eta eijuak egiten dabezan euzkotarra, apurtu nairik Euzkadi 
maite dauan alderdija, ezta euzkotarr ona ez gitxiago be, deungia baida.  

* * * 
Jakin eta gero arerijuari lagundutia abenda, ele, oitura, eskubide ta edesti 
euzkuari, erijotza emoten lagundutia dala, erraz da guzti-be, arerijo artian bixi 
ba-da lan sendo egiten euzko-etsaientzat, euzkotarr oso baztua da.”400 

 

Horrenbestez, egin behar ez zenaren azalpenetatik ongi baino hobeto 

adierazita agertzen zitzaion irakurleari zertan zetzan euzkotar ona eta zintzoa izatea: 

aberria maitatzea zen euzkotar onak zuen eginbeharreko nagusia. Aberria maitatu eta 

aberriaren alde egin, inoren beldurrik izan gabe eta inolako lotsik sentitu gabe. 

Funtsean, euzkotar ona izatea abertzalea izatea zen. Eta, ildo horretatik, euzkotarrari, 

berriketak alde batera utzi eta, abertzaletasunari heltzeko deia maiz luzatu zitzaion, 

kontakizun historiko ugariren amaieran ondorio gisa edota zuzenean misiba motz eta 

zorrotzen bitartez 401. Ildo beretik, abertzaletasunaren laguntza behar beharrezkoa 

ikusten zen, hain justu, euskaraz hitz egiteak askotan zekarren nekea arintzeko. 

 

Aberria maitatzeak, bestalde, zera esan nahi zuen  “...Jaungoikua maitatu 

bear dezu, katoliko ona izanaz, eta Lege-zarra, maitatzen badituzu gure oitura onak, 

abenda ta euzkera, gure izkuntz ederra”. Zehazki, aberria maitatzeak, abertzalea 

izateak, jaioterria, gurasoen hizkera eta ohitura onak maitatu eta defendatzea esan 

                                                           
400 Euzkel-Egutegiya 1911, Lotazillak 12 “Jakin eta gero...”. Ikus, baita ere, euzkotar askok 

jeltzaleekiko zuen gorrotoa salatuz, urte bereko Lotazillaren 15eko idatzia “Gorrotua”. 
Kontserbatzaileen aurkako kritikatxoa ere, urte bereko Jorraillaren  24ko idatzian “Aldi-barrijak”, 
eta liberalen aurkakoa in Euzkel-Egutegiya 1913, Jorraillak 14. Azken hauetaz, baita ere, in Euzkel-
Egutegiya 1912, Dagonillak 20 “Aragon´en”. Eta Euzkel-Egutegiya 1914, Jorraillak 22 “Gezurrezko 
ezarketak”. 

401 Euzkel-Egutegiya 1912, Jorraillak 25 eta 28 “Euzkotar bati”. Antzeko mezuen adibideak 
ikus in Euzkel-Egutegiya 1911, Orrillak 9 “Jopun (esclavo) ez izan”. Urte bereko Orrillaren 25eko 
bertsoak “Zazpigarrena: ez ebatsi”. Euzkel-Egutegiya 1912, Urrillak 25, Iraillak 2. Urte bereko 
Urrillaren 30eko idatzia “Abertzaletasuna”; Azaruaren 2ko idatzia “Euzko-Edestiya (historia)”. Urte 
bereko Azaruaren 19ko idatzia “¡Abertzale izan zaitezte!”. Urte bereko Lotazillaren 4ko idatzia. 
Ikus baita ere, Jaungoikoa eta aberria lotsik gabe eta beldurrik gabe maitatzeko egiten diren deiak in 
Euzkel-Egutegiya 1913, Lotazillak 16. Euzkel-Egutegiya 1914, Ilbeltzak 30 “Euzkotarra!”. Euzkel-
Egutegiya 1915, Otsaillak 22 “Erridi Biztanletsuenak”. Euzkel-Egutegiya 1916, Azaruak 18. 
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nahi zuen. Gauza guztien gainetik, ordea, abertzaletasunaren barruan banaezina 

ageri zen binominoa azpimarratzen zen: Jaungoikoa eta aberriak osatutako 

binomioa. Sabino Arana Goirik zabaldu eta defendatu zuen ideia “Gu 

Euzkadirentzat, eta Euzkadi Jaun-Goikuarentzat” gogoan eta bihotzean eraman 

beharra zeukan beti euzkotar abertzaleak.402 Ikuspegi horretatik, Jaungoikoa maitatu 

gabe ezin zen aberria maitatu, eta aberria maitatu gabe ere ezin maita zitekeen 

benetan Jaungoikoa. Jaungoikoa-aberria formula banaezina esplikatzeko egun 

desberdinetan zehar argitara eman ziren ikasgai moduko zenbait testu motz. Horra 

horietako batzuk: 

“Gauz guztiyen egille, Jainkuaren ondoren, Aberriya maite izan biar degu. 
Beste gauz guztiyak baño geyago maite izan biar degu. Jainkuak berak olaxen 
aginduba dauka. 
Oraindik ere geyago esango degu: ezin diteke Jainkua maitatu, Aberriya 
maitatu gabe.” 
“Aberriya maitatu gabe, Jainkua maitatu nai duena, gezurti ta egiyaren etsai 
da; guztiyak dakiten gauza jakitia bai-da urko laguna maitatu gabe Jainkua 
ezin maitatu ditekela. Bañan nun dira urko lagun bertagokorik gure odoleko, 
gure abendako, gure euzko-erriko anayak baño? 
Beraz gure aberriyaren kaltez datorren guziya gorrotatu egin biar degu.” 
“Gure abenda, gure euzko-erriya, Euzkadi, ori da gure Aberriya. Ezta gure 
Aberriya gu, euzkotarrok, bizi geran mendi ta ibarrak; bañan mendi ta ibar 
oyetan bizi dan abenda, euzko-erriya, ori da gure Aberriya. 
Gure Jainkua maitatu nai badegu, gure Aberriya ere maite izan biar degu.” 
“Egiz Aberriya maite duena, bere aldez alegintzen da, ludi ontan beste saririk 
artzia uste izan gabe. 
Aberriyaren aldez lan egiñaz, Jainkuaren aldez lan egiten da. Ezin diteke 
Jainkoagabeko Aberririk” 403. 

 

                                                           
402 Sabino Arana Goiriren aberrigintzarako ideologian Zabaletak azpimarratu duen 

“Jaungoikoaren itzala” nabarmena da ere egutegian argitaratu ziren idatzi abertzale-ideologikoen 
artean. Aipatzekoa da, era berean, bertan argitaratu ziren Aranaren idatzi gehienak gai erlijiosoen 
ingurukoak zirela, eta ez hainbeste zuzenean eduki politikodunak. Ikus, ZABALETA, I. (1998): 
Euskal nazionalismoa eta hezkuntza (1895-1923). Leioa, EHU. 

403 Euzkel-Egutegiya 1913, Uztaillak 13, 20, eta 27, Dagonillak 10 eta 24 “Aberriyaren 
naitasuna”. Antzeko ideiarekin, ikus baita ere Euzkel-Egutegiya 1911, Lotazillak 17 “Gu 
Euzkadirentzat Euzkadi Jaungoikoarentzat” (Arana ta Goiri´tar Sabin), (T.Alzaga). Euzkel-
Egutegiya 1912, Dagonillak 19 “Jaungoikoa ta Euzkadi”. Euzkel-Egutegiya 1914, Orrillak 22. 
Euzkel-Egutegiya 1918, Garagarrillak 11ko mezu motz eta zuzena. Testuinguru honetan, 
aberriarentzat euskaldun apaizek zuten garrantzia adierazteko adibidea ikus daiteke in Euzkel-
Egutegiya 1910, Otsaillaren 10eko “Euzkeldun abadia” (Arana-Goiri´tarr S. Umiaren lenengo 



Kaletik etxera: euskarazko egutegiak eta euskarazko irakurketa espazio pribatuan                       449 

 Euzkotar abertzaleak ezin zitzakeen, beraz, bereiztu Jaungoikoa eta Aberria. 

Biak zinez maitatzera beharturik zegoen, Jaungoikoa eta Lege Zaharra baitziren 

euzkotarrari zorionik handienetakoa emango ziotenak. Agindua hor zegoen: 

Jainkoaren ondoren Aberria maitatu behar zuen, eta euskaldun eta euzkotarren 

Aberria Euzkadi zen. 

  

 Testuinguru ideologiko horretan, oso garrantzitsutzat jotzen zen aberria zein 

zen ezagutzea, Euzkadi ongi ezagutzea, baldin eta berarenganako maitasuna 

areagotu nahi bazen. Helburu horrekin, euzkotarra eta euskalduna bere aberriaren 

ezagutzan jazteko helburu eta asmoarekin argitara eman izan zela, esan genezake, 

egutegi honetako hainbat idatzi. Hauen artean, testu batzuk irakurlea denbora 

historiko zehatzean kokatzen laguntzen zuten, irakurlearentzat erreferentzia 

historiko-politiko oinarrizkoa izan zedin urtero ia gogorarazten zelarik une zehatz 

bat: Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian 1876ko Uztailaren 21ean gobernu espainiarrak 

ezarri zuen gudari-legeaz ari gara. Urte hartatik abiatuta egiten zen urte zenbaketa, 

honela “Gaur ogeita hemeretzi urte, gobernu españarrak ezarri zuan Araba, 

Gipuzkoa ta Bizkaya´n gudari-legia” 404. Foruen galtzea ekarri zuen gudari-legearen 

ezarpenak markatu behar zuen euzkotarrarentzat garai berri baten hasiera, non 

eskumenak galtzen ziren baina, aldi berean, kontzientzia berriari, aberri-

kontzientziari alegia, hasiera emango zitzaion. Erreferentzia gisa hartua izan zedin 

gogorarazi nahi zen beste elementua Sabino Arana Goiriren irudia zen, eta ondorioz 

ere JEL alderdiarena. Tarteka-marteka topa zitezkeen alderdiaren sortzailearen 

izaerari eta pentsamoldeari goratzarrare egiten zioten testuak405, edota bere 

pertsonari -euzko askatzailea zenari-, luzaturiko ohorezko kantak406.  
 

                                                                                                                                                                                 
aizkidia). 

404 Euzkel-Egutegiya 1911, Uztaillak 21. Baita 1913.ean, 1914an, 1915an. Foruei buruzko 
hainbat argibide historiko ikus daiteke ere in Euzkel-Egutegiya 1913, Urrillak 25. Euzkel-Egutegiya 
1916, Jorraillak 19 “Ez orain bakarrik baita...”. 

405 Euzkel-Egutegiya 1911, Lotazillak 25 “Euzkotar baten biyotza” (Krisallu). 
406 Euzkel-Egutegiya 1918, Azaroak 26 eta 27 “Jel-indarra”. Baita ere, urte bereko 

Lotazillaren 9koa. Euzkel-Egutegiya 1917, Azaroak 25 “Arrena”. Euzkel-Egutegiya 1911, Azaruak 
25ko idatzia, bere heriotz eguna oroituz. 
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Irakurlearen formazio ideologiko-abertzalea osatzera zetorzkeen beste hainbat 

idatzi, edo eduki ere azpinarratzekoa da. Kultur gaitzat jo badaitezke ere, duten 

ezaugarri aberkoiagatik funtzio berezi honen barruan kontsideratu ditugu. Horrela 

ikusi dugu, adibidez, Euskal Herria osatzen zuten herrialdeen inguruko azalpenak 

ematen zirenean407; Iruñan euskal Lege Zaharrei jasotako oroigarrian zeuden testuak 

argitan jarri nahi zirenean408; Euskaldunek izan zituzten gudak eta garaipenak 

azaltzera jotzen zenean409; Arrotzen agintzak gezurrak zirela ikustaraztera jotzen 

zutenean410; Donostiako Museo Etnografikoaren irekieraren berri ematen zenean411; 

edota jeltzaleek argitaraturiko Euzkadi egunkariari bertsoak jarri zitzaizkionean412, 

etab. Idatzi horiek guztiek, eduki desberdinak landu arren, bat egiten zuten 

oinarrizko ezaugarri batean: guztiek jotzen zuten pentsakera eta ekintza 

abertzalearen sendotzera, zela Jainkoa eta lege zaharrekiko konpromisoa indartuz, 

zela Euskal Herria nazio gisa identifikatzera zeraman berezko alderdiren bat –

politikoa, geografikoa, etnografiko-kulturala, etab.-, sendotuz. 

  

Ikuspegi abertzalea zela eta, ezin buka genezake atala egutegiaren orrietan ere 

islatu ziren garaiko jarrera kontrajarrien aipamen txikia egin gabe. Izan ere, urte 

desberdinetako aleak aztetu izanari esker, estrategia mailan abertzaleen artean 

zegoen eztabaidaren berri izateko aukera izan baitugu egutegiaren testuinguruan ere. 

Bertan, urtez urte egutegian nabarmendu zen jarrera nagusienaren arabera 

lehentasuna euskararen alde ekiteak zuen, eta ondorengo langintza zen ekintza 

politikoan aritzea. Oro har, egutegiak eskaintzen zuen ikuspegia nagusiki 

euskaltzaletasuna indartzearena zen. Lehenbaitlehen euskararen egoerari heldu behar 

zitzaionaren ideia zen azpimarratzen zena, orain arteko azalpenetan ikusi ahal izan 
                                                           

407 Euzkel-Egutegiya 1913, Uztaillak 4 “Gure aberriya”. 
408 Euzkel-Egutegiya 1915, Dagonillak 14 eta 15 “Iruñako oroigaya”. Baita ere, Euskal-

Esnalea´ren Egundiya 1909, Azaruak 25. 
409 Euzkel-Egutegiya 1916, Epaillak 10 eta 11 “Il ote gera?”. 
410 Euzkel-Egutegiya 1917, Urrillak 16, 17, 18 “Agintza”. 
411 Euzkel-Egutegiya 1917, Azaroak 27, 28, 29 eta 30 “Lagun-berriketa”. 
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dugunez, hain zuzen euskara zelako aberriaren muina eta, ondorioz, berau salbatuz 

bakarrik lortu bait zitekeen aberria salbatzea. Ikus: 

“...Erderea ta erdeldunak sartuaz-sartuaz etorri zaizkigu; euzkeldunak ere 
apurka-apurka erdeltzaletzen...eta orra orain, gure Euzkera gaxoari gogor 
eusten ez badiogu, laster gera guziok erdeldunduta, ta orduan...¡Agur 
Euzkera, ta euzkeldunak, eta Euzkelerria ta Euzkadi!¡Ezingo degu geyago 
bururik jaso! ¡¡Eutsi, ta zabaldu Euzkera!!”413. 
 

Abertzaletasunaren ikuspegitik begiratuta, euskararen aldeko ekintza nagusitu 

beharra ikusten zen. Egutegiko orrialdeetan, oro har, hizkuntzan oinarrituriko jarrera 

planteamendu politikoari nagusitu zitzaion argi eta garbi. Halere, orrialde horietan 

ere izan zuen isla (bakana izan arren) abertzaleen artean indarra zuen beste jarrera 

estrategikoak, hots, hizkuntzaren kuestioaren gainetik arazo politikoari lehentasuna 

ematen zionak, alegia. Ikus, adierazpen zehatz hau: 

“Euzkotar abertzaliak maite ditu lendabizi Jaungoikua eta Euzkadiko Lege-
zarra; gero bere izkuntza, oiturak, abenda, dantzak eta jolasak. Ez lendabizi 
euzkera eta gero gañerako gauzak. 
Lege-zarra Jaungoikoarekin Euzkadi´ko sustraya da. 
Euzkotar danak maitatuko bagendu gure bakar eta egitako Aberrija, gure 
Euzkadi zoragarriya, orduban ekarriko giñuzke gure antziñako Lege 
maitagarriak. 
Orduban aginduko genduke gure Euzkadin. Guk egingo giñuzke gure legiak 
guretzako. Orduban irikiko giñuzke euzkal-ikastolak eta erakusten jarri 
erakusle euzkaldunak. 

 Bañan bitartian ez”414. 
 

Lehenetasuna zerri eman, ekintza politikoari ala hizkuntza ekintza 

kulturalari? Horra hor, abertzaleen artean pizturiko oinarrizko ezatabaidagaietako 

bat. Egutegiko orritxoetan oso agerpen urria eduki izanak, ez du esan nahi garaiko 

abertzaleen artean indarrik ez zuen jarrera zenik goian aipatutakoa. Baina 

egutegiaren eragileek bultzatzen zuten ideiarekin bat ez zetorren ikuspegia dugu eta, 

hein horretan, isla eskasa izan zuen hemen. 

 

                                                                                                                                                                                 
412 Euzkel-Egutegiya 1914, Orrillak 15, 16  eta 17“¡Agur!” (Ori´tar Koldobika). 
413 Euzkel-Egutegiya 1917, Lotazillak 24 “Euzkel-gayak”. 
414 Euzkel-Egutegiya 1911, Lotazilla 26 “Guk maite deguna”. 
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Oro har, testu hauen bitartez helerazi nahi zen mezua oinarrizko ezaugarri 

batzuetan laburbildu genezake: batasun nazionalerako deia, lurraldetasunean eta 

antolaketa propioan oinarrituriko eskaera eta ideologia nazionalistaren propaganda 

partidista (gutxi baino badago). Horrela, alderdi jeltzaleak bilduko zituen oinarrizko 

printzipio ideologiko-politikoen baitan joko zen nazio identitatea sendotzera irakurle 

euskaldunarengan. Herritartasuna -irakurleak inplizitua zuena gehienbat-, 

komunitate eta kultura propioaren mugak definitzen zituen kontzientzia politikoaren 

bitartez esplizitu egiten zuen euzkotartasunean berreraiki nahi zen415, sendo eta 

irmo, nazio identitatean heziz euskaldun norbanakoa eta, baita hiztun taldea ere. 
 

5.2.4.- Formazio kulturala.  

 

 Formazio kulturala helburuaren inguruan bildu dugu hainbat eta hainbat 

testuren bitartez zabaldu zen informazioa. Kultura hitzak, esan dezagun Harrisek416 

adierazitakoari jarraituz, oro har ekiteko, jokatzeko, pentsatzeko eta sentitzeko 

jarraibideen osotasun konplexua izanik, beregan hartzen ditu gizakiak gizartean 

eskuratzen dituen ezagutzak, sinesmenak, artea, morala, zuzenbidea, ohiturak eta 

beste hainbat gaitasun eta aztura. Zentzu horretan, ezin bereiz daiteke kultura 

errealitatea hizkuntzarenetik, moraletik, politikatik edota gizartetik. Gure azterketari 

argibiderik ematearren, ordea, eduki bereizi gisa sailkatu dugu kultura mailako 

formazioari dagokiona, inoiz goian aipatu loturak ahaztu gabe. Eta, ildo horretatik, 

saiatu gara ikusten zein gairen inguruan eta nola finkatu nahi ziren irakurle 

euskaldunarengan jokatzeko, sentitzeko eta pentsatzeko jarraibide edo pautak. 

 

                                                           
415 Gure ustez egutegiak rol garrantzitsua jokatu izango zuen bertakoaren errepresentazio 

berriaren sorreran, eta eragina identitate lokalaren berrinterpretazioan eta, ondorioz,berreraikuntzan. 
Ikus, zentzu honetan, BLANC, D. (1985), op. cit., 16-28. 

416 HARRIS, M. (1995): Introducción a la antropología general. Madrid: Alianza Editorial. 
145.or. 
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90. Grafikoa: Formazio kulturala Euzkel-Egutegiyan, agerpen maiztasunaren bilakaera 1909-1918, 
portzentaien araberakoa. Iturria: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, eta Euzkel-Egutegiya 1910-
1918. Geronek egina. 
 
Oro har, kultura orokorreko gaien inguruan argitaratu ziren idatzi kopuruak 

nahiko ugariak izan ziren urte gehienetan. Salbuespen gisa har ditzakegun bi 

urteetan izan ezik, 1910 eta 1911, beste gainontzeko urte guztietan 50 egunetik 

gorakoa izan da idatzi hauen presentzia. Beraz, nabarmenki herritarraren formazio 

kultural orokorra elikatzen laguntzen zuten testu kopururik eskasena 1911. urtean 

(34 egunez zenbatuak, urteko idatzi guztien %9 hartuz)417 eta 1910.ean (41 egunez 

zenbatuak, urteko idatzi guztien %11a hartuz)418 atzeman dugu, idatzien 

batezbesteko agerraldia (orekatua balitz) hilabeteko hiru egunetakoa izanik, hor 

nonbait. Aitzitik, beste urteetan atzemandako kopuruak arras desberdinak dira. 

Presentzia eskasena izan zuteneko urteetan ere 70 egunetik gora, gutxienez astean 

behingo maiztasunaz beraz, zenbatu dugu arlo honi dagozkion testuen agerpena, 

hots, 1917an (72 egunez, urteko idatzi guztien %19 hartuz)419 , 1913an (75 egunez, 

                                                           
417 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 10, 11, 13, 14, 18, 28, 29, 30, Otsaillak 6, 14, 15, 

21, 27, Garagarrillak 1, 7, Uztaillak 8, 13, 28, Dagonillak 3, 4, Iraillak 22, Urrillak  9, 10, 14, 15, 
16, 17, 23, 29, Azaruak 3, 14, Lotazillak 27, 28, 29.  

418 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Otsaillak 11, 16, Epaillak 27, Jorraillak 1, 2, 4, 9, 14, 17, 
18, 22, 23, 24, 26, Orrillak 6, 11, 24, Garagarrillak 21, 27, Uztaillak 1, 2, 19, 22, 23, Dagonillak 1, 
4, 18, Iraillak 15, 16, 22, Urrillak 6, Azaruak 11, 13, 22, 23, 24, Lotazillak 4, 15, 16, 19, 29. 

419 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 4, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 26, 29, Otsaillak 
1, 2, 3, 7, 8, 10, 13, Epaillak 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18, 23, 27, Orrillak 5, 6, 10, 11,  Garagarrillak 4, 5, 



454 Alfabetatze espazioak eta herri-heziketa Gipuzkoan, 1876-1918 

 

urteko idatzi guztien % 20 hartuz )420, 1916an (81 egunez, urteko idatzi guztien % 

22  hartuz)421, eta 1912an (87 egunez, urteko idatzi guztien % 23 hartuz)422. Urte 

horietan ez ezik, are nabarmenagoa izan zen kultura izaereko idatzien presentzia, 90 

egunetik gorakoa, 1918an (91 egunez, urteko idatzi guztien %24 hartuz )423, 1909an 

(93 egunez, urteko idatzi guztien % 25 hartuz)424, 1914an (95 egunez, urteko idatzi 

guztien % 26 hartuz)425 eta 1915an (100 egunez, urteko idatzi guztien % 27 

hartuz)426.  

                                                                                                                                                                                 
Uztaillak 1, 2, 7, 12, 13, 19, 24, 25, 26, 30, 31, Dagonillak 7, 10, 11, 15, 21, 23, 24, 28, Iraillak 2, 3, 
9, Urrillak 7, 8, 25, 27, Azaruak 1, 18, Lotazillak 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18. 

420 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 4, 7, 10, 17, 28, 29, Otsaillak 3, 9, Epaillak 2, 3, 
27, 28, 29, Jorraillak 5, 7, 11, 16, 23, 24, 25, 29, 31,  Orrillak 6, 8, 22, 24, 27, 28,  Garagarrillak 1, 
2, 3, 12, 14, 19, 22, 26, 27, 30, Uztaillak 1, 2, 3, 8, 9, 12, 22, 24, 29, Dagonillak 4, 6, 8, 9, 12, 14, 
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27,  28, 30, 31, Iraillak 1, 9, 25, 27, 30, Azaruak 4, 8, 13, Lotazillak 18, 
20, 22. 

421 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1916, Ilbeltzak 25, 26, 29, 30, Otsaillak 9, 14, 24, 28, Epaillak 1, 
3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, Jorraillak 25, 26, 27, 28, Orrillak  5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 
19, 20,  22, 27, 31, Garagarrillak 7, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, Uztaillak 6, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 
Dagonillak 10, 23, Iraillak  22, 25, 26, 27, 28, Urrillak 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30, 31, Azaruak 1, 5, 
6, 13, 19, Lotazillak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

422 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1912, Ilbeltzak 9, 12, 16, 19, 24, 27, 29, Otsaillak 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
9, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 29, Epaillak  5, 7, 23, Jorraillak 14, 15, 17, 20, 30, Orrillak  8, 11, 
13, 18, 19,  Garagarrillak 6, 11, 15, 20, 24, 27, 30,  Uztaillak 1, 10, 12, 14, 15,  18, 22, 26, 27, 
Dagonillak 4, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 23, 24, 27, 28, Iraillak 5, 7, 9, 16, 26, 28, 30, Urrillak 12, 21, 
Azaruak 11, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 30, Lotazillak  7, 9, 11, 14, 16, 30. 

423 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 3, 5, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 25, 31, Otsaillak 1, 3, 
4, 6, 8, 11, 12, 21, 26, Epaillak  3, 14, 16, 21, 23,  Jorraillak  3, 9, 10, 15, 16, 19, 21, 29, Orrillak  5, 
6, 15, 22, 23, 24, 25, 27, Garagarrillak  6, 18, 19, Uztaillak 1, 2, 5, 15, 17, 25, 27, 28, 29, 30, 
Dagonillak 8, 9, 10, 14, 15, 25, 26, 27, 28,  Iraillak  5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 
Urrillak 21, 27,28, 29, Azaruak 9, 28, 29, 30, Lotazillak 1, 2, 7, 13, 19, 28, 30, 31. 

424 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 4, 6, 8, 14, 16, 18, 28, 31, Otsaillak 
2, 3, 24, 13, Epaillak 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 23, 24, 29, Jorraillak 3, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 
26, 28, 29, Orrillak  1, 2, 4, 5, 11, 4, 21, 22, 24, 26, 30, Garagarrillak 2, 3, 7, 11, 17, 22, 27, 28, 30, 
Uztaillak 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 21, 22, 23,  24, 28, 30, Dagonillak 3, 5, 6, 7, 10, 14, 19, 24, Iraillak 1, 
3, 14, 30, Urrillak 14, 19, 27, Azaruak  7, 13, 16, 19, 20, 28, Lotazillak 1, 2, 5. 

425 Ikus: Euzkel-egutegiya 1914, Ilbeltzak 5, 24, 25,  Otsaillak 11, 20, Epaillak 17, 19, 20, 
21, 31, Orrillak 1, 21, 27, Garagarrillak 9, 18, 25, 26,  Uztaillak 3, 7, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 
31, Dagonillak 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, Iraillak 3, 5, 6, 7, 
16, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 29, Urrillak 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, Azaruak 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 25, Lotazillak  3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 30, 31. 

426 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak  9, 12, 13, 14, 16, 17, 25, Otsaillak 1, 3, 7, 8, 11, 
16, 21, 22, 23, Epaillak 13, 19, Jorraillak 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, Orrillak 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 
23, 24, 29,  30, 31, Garagarrillak 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29,  
Uztaillak  11, 17, 25, 26, 31, Dagonillak 1, 3, 4, 12, 16, 20, 21, Iraillak  3, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 23, 
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91.Grafikoa: Euzkel-Egutegiya 1914, edukia kategorietan bereizia, agerpen portzentaien 
arabera. Iturria: Euzkel-Egutegiya 1914. Geronek egina.  
 
 

Egutegia argitaratu zen lehenengo urtearekin (1909) batera, 1914 eta 1915 izan 

ziren urteko edukiaren barruan formazio kultulararen inguruko gaiei tarterik 

handiena eskaini zitzaien urteak. Eduki kategorien banaketari begiradatxoa botatzen 

badiogu (Ikus, baita, 82.grafikoa), ikusten da 1914 urtean (91.grafikoa) hizkuntza-

formazioaren eta formazio erlijioso-moralaren inguruko gaien presentzia, baita 

asmakizunen presentzia ere, gutxiagotu egin zela kultura arloko gaien mesedetan. 

1915. urteko grafikoari (92.) so egiten badiogu, nabarmenago ikusiko dugu 

hizkuntzarekin zerikusi zuzena zuten gaien, baita formazio ideologikoarekin zein 

moralarekin erlazioa zuten edukien presentziaren gutxiagotzea eta, aldiz, kultura 

orokorreko gaie eta ateraldi xelebreek urte horretan hartu zuten leku nabarmena. 
 

 

                                                                                                                                                                                 
Urrillak 6, 19, 22, 26, 27,  28, 29, 30, 31, Azaruak 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 29, 
Lotazillak  2, 3, 12.   
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 92. Grafikoa: Euzkel-Egutegiya 1915, edukia kategorietan bereizia, agerpen portzentaien 
arabera. Iturria: Euzkel-Egutegiya 1915. Geronek egina.  

 

Era askotariko gaien inguruko informazioa zen egutegi hauetan zabaldu zena. 

Batzuetan, irakurlearentzat erabilgarria eta praktikoa zen informazioa eskaintzen 

zen, besteetan gomendio eta aholku multzoa. Bitxikeria zein “jakinbeharreko” 

gisakoa besteetan. Guztien edukiak, ordea, testu oso baten zati ziren neurrian, 

formazio mota batekiko –kulturalarekiko-, erlazioan bildu ditugu eta ikuspegi 

horretatik aztertu, irakurlea kultura esparru desberdinetan nolabait “janztea” eta, 

askotan, instruituz hura formatzea bultzatu zezaketen neurrian. Horrela, bada, testu 

hauetan landu oi ziren gaien sailkapena egin dugu hainbat azpigai bereiztuz: 

Eguraldia, Nekazaritza eta abelzaintza, Euskal Herriko geografia eta historia, 

Literatura, Esaera Zaharrak eta atsotitzak, Sukaldaritza, Haurren hazkuntza, 

Osasuna, eta Bitxikeriak. 

 

 Eguraldiari buruzko informazioa lehenengo bi urteetan eskaini zen, batez ere 

ugarien. Nolabait almanakeen izaera tradizional eta ohizkoari jarraitu nahi izan 

zitzaion, denboraren neurria ematearekin batera eguraldiaren inguruko berriak 

eskainiz eta pronostikoak ere eginez. Bere buruaren propaganda egiteko garaian ere 
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besteekiko bereizgarritasuna markatzeko almanakeen izaera aurreikusle 

tradizionalari heldu zitzaion, ondoren pasartean ikus daitekeenez: 

“Ez dira oraindik egun asko saltzalle batek deitzen zubela Calendarios para 
el año que viene. 
Joan zayo gizon bat bere bekoki illuna oso aserreturik, eta esan diyo: 
Aizazu gizon, lengo egunianpronostiku bat erosi nizun eta irakurtzen asi 
nintzan bezela, an etzeguen besterik baizik, eguraldi charrak, aiziak, 
turmoyak eta kazkarabarrak, gauza guziyen ondamena ta galera. 
Ayek denak ikusirik esan nuben, ez ala jainkesa, eztek zikiñ orrek nai 
dekanik egingo ire mutur beltz orrekin eta jartzen zubenik gertatu etzedin, 
chiki-chiki egin eta subari eman niyon. 
-Ederki egiña. 
-Besterik bai al dezu? 
-Bai; oso polita eta berri berriya <Euskal-Esnalea´rena>. 
-Eguraldi gaiztorik orrek ez du jarriko? 
-Bai zera! Ez al dezu ikusten euskaldunen aldekua dala?”427. 

 

Eguraldiaren inguruko argibide ugarienak 1909 eta 1910. urteetako aleetan 

argitaratu ziren. Ondorengo urteetan noizean behin bakarrik ikusi ahal izango ditugu 

gisa honetako testuak. Aurrerantzean ez zen egutegiaren zereginik nabarmenena 

izango eguraldiaren inguruko argibideak ematea. Proportzionalki ere ez ziren oso 

ugariak izan, baina ondorengo beste urteetan baino egun gehiagoz eman zen 

eguraldiari buruzko informaziorik 1909 eta 1910ean, horietako gehienak 

“Eguraldiya”428 edo “Eguraldiyarenak”429 izenburu generiko pean, beste zenbaitetan 

izenburu zehatzagoarekin edo inolako sarbiderik gabe430. Oro har, idatzi horietan 

zehar eskaintzen zena eguraldiaren inguruan egin ohi ziren hainbat pronostikoren 

argibideak ziren, hala nola: kuarta tenporek edota bederatziurrenak eragiten ote 

zuten eguraldian, nola atzeman zitezkeen eguraldi gaiztoaren etorrera, tximista, 

                                                           
427 Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 10 “Choruen itzai belarriyak ichi”. 
428 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Epaillak 4, Jorraillak 21. 
429 Euzkel-Egutegiya 1910, Jorraillak 1, 9, Orrillak 11, Uztaillak 2, 22, Dagonillak 4, 18, 

Iraillak 15. 
430 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Otsaillak 13 “Eguraldi gaiztuaren agerbidiak”. 

Euzkel-Egutegiya 1915, Uztaillak 11 “Ekaitz-garayan”. Euzkel-Egutegiya 1918, Iraillak 30 
“Ekaitzaren kaltez”. Inolako izenbururik gabe ere eguraldiaren inguruko informazioarik ematen da 
in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Epaillaren 3ko idatzian, Epaillaren 5koan, eta Otsaillaren 
3koan. Euzkel-Egutegiya 1910, Jorraillaren 22ko idatzian. Euzkel-Egutegiya 1913, Azaruak 4koan. 
Euzkel-Egutegiya 1916, Orrillak 31koan. 
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kazkabarra, trumoia, euriak, etab. Noiz eta nola gertatzen ziren fenomeno horiek, 

barometroaren gorabeherak interpretatuz eguraldia nola aurre ikus zitekeen etab, 

esplikatzen zitzaion irakurleari. Bestalde, hainbat gomendio eskaintzen zen ekaitza 

garaian edota tximista egin ezkero har zitezkeen neurrien inguruan. Izan ere, azken 

urteetako idatzi apurrak tximista eta ekaitzengandik babesteko hartu beharreko 

neurrietan zentratuko ziren, batez ere. 
 

Almanakeen ohiko izaerari jarraituz, halaber, eguraldiaren inguruko 

informazioarekin batera eskaintzen zen ere nekazaritzarekin zerikusi zuzena zuen 

ezagutza. Hemen, aurreko kasuaren antzera, eskaini zen informazio motan aldaketa 

ikusi dugu lehenengo urtea eta beste gainontzekoen artean. Hasierako urtean, beste 

egutegi eta almanaka arrunten legez, eskaini zen zenbait hilabetetan erein, iñausi edo 

txerta zitezkeen barazki eta landareei buruzko oinarrizko informazioa eta aholku 

multzoa, “Baratza”431 izenburua zeramaten idatzien bitartez, hain zuzen. Ondorengo 

urteetan, aldiz, zabaldu egin zen gaia lorazaintza eta abelzaintzara hedatuz, eta 

aldatu ere maiztasuna eta azalpen modua. Nekazaritzarekin zerikusia zuten gai 

zehatzen inguruko aholku eta gomendioak ematen jarraitu zuten, hala nola: tomateen 

bizitza nola luza zitekeen, buztin lurra eta ondar lurra bereizten eta bakoitzaren 

ezaugarriak esplikatuz, nola kendu landare eta arboletako txingurriak, bareak 

hiltzeko gomendioak emanez, etab.432 Baita ere lorazaintzari begira igorritako 

aholku apur batzuk433. Horretaz gain, badirudi zuhaitzaren inguruko kezka berezia 

bazegoela, herrialdean zuhaitzak mozteko egon zitekeen joeraren aurrean berauek 

birlandatzera bultzatuz, 1912. urtean434 eta batez ere maiztasun handiagoz 1916an,435 
                                                           

431 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 4, Otsaillak 2, Epaillak 1, Jorraillak 3, 
Orrillak 1. 

432 Euzkel-Egutegiya 1911, Otsaillak 6, Urrillak 15, 16. Euzkel-Egutegiya 1914, Dagonillak 
12 “Txingurrik”. Euzkel-Egutegiya 1918, Epaillak 16 “Bareak iltzeko”. 

433 Euzkel-Egutegiya 1912, Uztaillak 19. Euzkel-Egutegiya 1913, Orrillak 22 “Ortensia 
urdiñak”. 

434 Euzkel-Egutegiya 1912, Lotazillak 7, 9, 11 “’Maite Zugatzak!”. Bada beste idatzi bat 
Euzkel-Egutegiya 1911, Azaruaren 14koa “Lugiñari” lurra lantzen duenari zuzendutakoa, 
gaiztanondoa landatzeak dituen zailtasunaren aurrean pinuak eskaintzen dituen erraztasunak 
azaltzen dituena. 
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zabaldu ziren idatziak ikusita. Horietan, basoak hustutzen ari zirela salatzeaz gain 

kontzientzia-hartze kanpaina baten itxura oso osoa hartzen zutelarik, zuhaitzek 

zekartzaten onuretaz (uholde eta lehorterik egon ez zedin, errekek beren bideari segi 

ziezaioten, eguraldia eta haizeak nahaspila ez zitezen) eta aberastasunetaz 

jabetuarazi nahi zen herritarra eta berauek landa zitzan konbentzitu, horretarako 

arrazoi zientifiko, ekonomiko -“IX. Belardi-basuetan dago erri menditsuben zori, 

aunditasun t´aberastasuna; beraz Euzkadi´ko lur maitia zoridun, aundi t´aberats ikusi 

nai degunok, bere mendi-basuetako utsuniak estaltzeko egiñala degigun.”-, eta 

abertzale-ideologikoetaz -“(...) Antziñako aldiyetan arbol bat ebakitzen zubenai, iru 

landare berri aldatzeko agintzen zion Lege-zarrak(...)”-, baliatuz.   
 

Lurra eta landareen zaintzaz ez ezik, hainbat aberetaz (txerria, behia eta oiloa 

batez ere) eta berauen produkzioaren hobekuntzari begira informazioa eta gomendio 

batzuk eskaini ziren ere noizean behin436. Deigarri egiten dira ahateak haztearen 

abantaila ekonomikoak azalduz eta berauek hazteko moduaz azken urtean ageri 

diren idatziak, abere horren produkzioa bultzatzera zuzenduriko propaganda 

kanpainaren itxura hartzen dutelarik hauek ere437. 
 

Bestalde, almanakeen tradizioari helduz baita ere, hainbat eta hainbat 

idatzitan Gipuzkoako herriei, baita Euskal Herriko beste herrialdeei buruzko 

informazio zehatz eta erabilgarriak eskaintzen ziren. Gipuzkoako herrialdeari 

zegokionez, herri mailako informazio orokorra eskaintzen zela ikusi dugu, ez 

bakarrik baina, batik bat 1909 eta 1912. urteetan: Gipuzkoako jaiak noiz ziren, eta 

1896tik 1913ra bitarteko Euskal Festak noiz eta zein herritan ospatuko ziren438 
                                                                                                                                                                                 

435 Euzkel-Egutegiya 1916, Ilbeltzak 25, 30, Otsaillak 9, 14, 24 “Zugatzak”. Baita urte 
bereko Epaillaren 21an “Zuaitzari dagozkion gogapen eta esankizunak”, eta Epaillaren 22, 23, 24 
eta 25eko idatziak “Zuaitza” izenburupean, zein Orrillaren 5eko “Zugatzak” idatzia eta Orrillaren 
11ko “Zuaitzaz” izenburuko idatzia. 

436 Ikus, Euzkel-Egutegiya 1911, Iraillak 22 “Lugiñentzat”, Urrillak 23 “Beyak”. Ikus ere, 
oiloen hazkuntza hobetzeko gomendioak in Euzkel-Egutegiya 1912, Otsaillak 5ko idatzia. Euzkel-
Egutegiya 1914, Garagarrillak 18koa. Eta, Euzkel-Egutegiya 1918, Jorraillak 15, 16 “Ollotegiak 
nola ipiñi”, eta Garagarrillak 6koa “Ollo-zale txakurrak jorratzeko”. 

437 Euzkel-Egutegiya 1918, Urrillak 27, 28, 29 “Ateak”. 
438 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Jorraillak 12, 13 “Gipuzkoako Jayak”. Baita urte 
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adieraziz. Gipuzkoa herrialdeak zein beste herrialderekin egiten zuen muga, edota 

Gipuzkoako herri bakoitza Donostiatik zenbat kilometrotara zegoen, zenbat biztanle 

zituen eta urteko jaiak eta azokak noiz ospatzen zituen adierazten zen439, era berean. 

Gipuzkoako herrien inguruko informazioa aberasten zen noizean behin agertu ziren 

informazio bitxiekin (Mendaroko errekaz, Ordiziako azokaren inguruan, herrien 

izengoitiak zirela eta, Arriarango intxaurrondoaz, etab)440. Informazio horrek guztiak 

egutegiak hartzaile zuen irakurlearekin -batez ere gipuzkoarra zena-, eta baita 

garaiko une historikoarekin zuen lotura erakusten digu. Aldi berean, Hego Euskal 

Herriko lau herrialdeen lotura estutzearren eta aberri-identitatea indartzearren 

argitaratu zela, esan dezakegu, Bitxikeria edo “Curiosidades” atalean kokatuko 

genukeen herrialde mailako hainbat datu: biztanle kopurua, ezkongai, ezkondu, 

alargunen kopurua, etxe kopurua, hauetako zenbat erre, erori ziren edota zenbat 

moja, fraile, mediku eta legegizon zegoen aditzera ematen zuena. Are bitxiago, 

garaiko datuak baino ehun eta hogei urte lehenagoko datuak zirela kontuan hartzen 

badugu. Ildo horretatik zihoazen Gipuzkoari zein Bizkaia, Araba eta Nafarroari 

buruz 1913an emandako datuak441, lau herrialde mailako datu estatistiko eta guzti 

ekarriz.  
 

Aberri identitatea indartzera jotzen zen, halaber, Hegoaldeko lau herrialdeen 

inguruko informazio geografiko eta historiko eguneratuagoak eskaintzen zirenean, 

lehenengo urteetan batez ere: Nafarroako ibarren eta mendi nagusien izenak, edota 

                                                                                                                                                                                 
bereko Uztaillaren 1ko “Euskal-jayak”. 

439 Euzkel-Egutegiya 1912, Dagonillak 4 “Gipuzkoako-ertzak”. Urte bereko Dagonillak 5, 7, 
8, 11, 24, 27, 28, Iraillak 7, 9 “Gipuzkoa-ko erriyen berriyak”, lau, bost edo seinaka herri ageri da 
egun bakoitzean bakoitzari dagokion informazioarekin, halere zerrenda bukatu gabe geratu zen. Ez 
diogu segidarik aurkitu ondorengo egunetan, eta herrien erdien informazioa falta dela iruditzen 
zaigu. 

440 Ikus, bitxikeria hauen berri, in Euzkel-Egutegiya 1914, Garragarrillak 9 “Kilimon-
Errekatxua”. Euzkel-Eguteiya 1915, Orrillak 6 “Ordizia (Villafranka)´ko periya”. Euzkel-Egutegiya 
1917, Ilbeltzak 5, 6 “Erriyen izengoitiak”. Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 3 “Arriaran´go 
intxaurra”. 

441 Euzkel-Egutegiya 1913, Dagonillak 4 “Gipuzkoa 1797´garren urtian”, Dagonillak 6 
“Bizkaya 1797´garren urtian”, Dagonillak 9 “Araba 1797´garren urtian”, Dagonillak 14 “Naparra 
1797´garren urtian”, Dagonillak 16, 20, 27 “1797´garren urtian”. 
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Bizkaiko eta Gipuzkoako mendi nagusiak442 ematen zirenean. Xede bera beteko 

zuten, gure ustez, lehenengo bi urteetan zehar “Euzkeldunentzat egun 

oroigarriyak”443 izenburupean edota “Jazopen gomutagarrijak”444 izenburupean 

argitaratuz eman ziren data eta gertaera historiko ezberdinek. Oro har interesgarriak 

izan zitezkeen berri historikoen artean (Guttenberg´en inprentaren sorrera, uholde 

ospetsuak, Europan kolera agertzen den lehenengo aldia, etab.) -asko beste 

hizkuntzetako egutegietan legez “sucesos” atalean txerta zitezkeenak-, euzkotarren 

ikuspegi ideologiko-politikotik garrantzitsuak izan zitezkeen gertaera batzuk, eta 

erlijio edo elizaren ikuspegitik ere garrantzia zuten beste batzuk aipatzen ziren 

bereziki. Guztiak ziren euzkeldunak gogoan hartu beharreko gertaera eta data 

historikoak. Adibidez: Astarloa jaio zeneko data, Berriotsoaren gorpua ekarri 

zutenekoa, foruen desagerpen data, Jesusen Konpainiaren berrezarpena, Canovas hil 

zuteneko eguna, Gipuzkoa eta Bizkaiaren arteko bake aitormena, Begoñako 

peregrinazioa, Gudaroste frantsesa Bilbotik irten zenekoa, hiru probintzien 

ordezkariak lehen aldiz elkarrekin aritzeko elkartu zirenekoa, Erregeak Bizkaian 

hainbat tokitan aduanak jartzearen agindua, Gipuzkoari pase forala kendu zioteneko 

eguna, etab. 
 

Kultur ezaguera zabal horri gehitu behar zaizkio, bestalde, noizean behin 

modu soltean agertu izan ziren euskaldun ospetsu batzuen azalpen historiko edo 

biografiazkoak. Une batean aditzera eman zenez, “Euzkotar gizon ospetsuen izenak 

ikasi”-araztera bultzatzeko nolabaiteko asmo xumea bazegoen eragileen buruetan, 

eta horren adibide dira zenbait euzkotar eta euskaltzaleren berri emanez eskainitako 

                                                           
442 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Epaillak 9 “Naparrua´ko Ibarrak”, Epaillak 23 

“Bizkai´ko mendi nagosiyak”, Garagarrillak 2 “Gipuzkoako mendi nagusiyak”. Baita, Euzkel-
Egutegiya 1912, Otsaillak 1, 2 “Gipuzkoa´ko mendi nagusiyak”. 

443 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Jorraillak 15, 17, 19, 20, Orrillak 5, Garagarrillak 
11, Uztaillak 2, eta 3 “Euzkeldunentzat egun oroigarriyak”. 

444 Euzkel-Egundiya 1910, Jorraillak 4, Orrillak 6, Garagarrillak 21, 27, Uztaillak 1, 
Dagonillak 1, Iraillak 22, Urrillak 6, Azaruak 11, Lotazillak 4 “Jazopen gomutagarrijak”. 
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erreferentziatxo historikoak: Elkano eta Goñi, Elisanburu, Bilintx, Errenderia´tar 

Erramon Aba eta Otañorenak, besteak beste445. 

 

Literatura ere, ahozkoa bereziki, presente egon zen aztertu ditugun urte 

guztietan, euskal kanta zahar eta herrikoien bitartez eta, baita ere, hainbat 

euskaltzale eta idazleren hitz neurtuen bidez. Urtero ematen zen argitara hitz neurtu 

eta kanta kopuru bat, aldakorra bazen ere. Agerpen egunen maiztasuna zenbatuta 

bolara desberdinak atzeman ditugu horien presentzian. Gutxien zenbatutako urteetan 

urteko 20 egunetik behera agertu zaizkigu, 1911 eta 1912. urteetan. Ez da, demagun, 

batez beste hileko bi egunetara iristen hitz neurtu literarioen presentzia urte horietan. 

Gehien zenbaturikoetan, berriz, urteko 57 egunez agertu zaizkigu, 1914. eta 1916. 

urteetan hain zuzen. Urtean zehar libreki banatuko bagenitu, astean behin bertsoren 

bat irakurtzeko aukera genuke. Hogei egunen bueltan (hilean bi egunez gutxi 

gorabehera) zenbatu ditugu 1910., 1913. eta 1917. urteetan, 30 egunez  (hilean ia 

hiru egunez) 1918an, eta 40 egun inguru (batez beste hilean ia lau egunez) 1909an 

eta 1915ean..  
 

 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 
Kultura formazioa 
egunetan 93eg. 41eg. 34eg. 87eg. 75eg. 95eg. 100eg. 81eg. 72eg. 91eg. 

Hitz neurtu eta 
kantak egunetan 45eg. 20eg. 14eg. 18eg. 23eg. 57eg. 43eg. 57eg. 23eg. 30eg. 

Hitz neurtu eta 
kanten portzentaia %48 %48 %41 %20 %30 %60 %43 %70 %31 %32 

13. Taula: Euzkel-Egutegiya 1909-1918. Hitz neurtu eta kanten presentzia formazio kulturalaren esparruan, 

agerpen egunetan eta portzentaietan neurtua urtez urte. 

 

Formazio kulturalaren helburuaren inguruan bildu eta zenbatu dugun eduki 

osoaren testuingurutik proportzionalki ikusita, ez zen berdina izan urte bakoitzean 

ahozko literaturari eskaini zitzaion tokia. Nabarmen ikus daitezke goian aipaturiko 

bolara edo goiti-behetik: kultura formazio orokorra eskaintzen zuten gaien artean ia 

egun kopuruaren erdia betetzen zuten hitz neurtu eta kantek 1909, 1910 eta, 
                                                           

445 Euzkel-Egutegiya 1912, Azaruak 13 “Elizanburu”, Iraillak 26. Euzkel-Egutegiya 1915, 
“Gure izneurlariyak, Bilintx”. Euzkel-Egutegiya 1917, Lotazillak 25 “Errenderi´tar Erramon Aba”, 
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zertxobait gutxiago izan arren, 1911n. Ondorengo bi urteetan, 1912an eta 1913an, 

behera egin zuen nabarmen bertso eta kanten kopuruak, kultura arloko idatzien 

artean %20ra jaitsiz berauen agerpen egunen portzentaia 1912an. Presentzia 

nabarmena berreskuratu zuten 1914. eta 1916. urteetan (gutxiago izan arren gorantz 

ere 1915an) kultura arloko idatzien agerpen egunen kopuruaren erdia baino gehiago, 

dezente gehiago, 1916an, hitz neurtu eta kantek beteko baitzuten. Ondorengo bi 

urteetan, 1917 eta 1918an alegia, beherako joera nabarmendu dugu herenera jaitsiz 

hauen proportzioa. 
 

Kultura esparru zabalaren barruan txertatu dugun ahozko literatura, alde 

batetik, euskal kanta zaharrek, herrikoiek eta, askotan, herrikoi bihurtutakoek 

osatzen zuten. Zenbaitetan, espreski kanta zahar gisa aurkeztutako testuak ziren, 

hala nola: “Euskalerriko eresiak”446, “Abesti (kanta) zarrak”447, “Abesti zarra”448, 

edo “(Euzkel-abezti zarra)”449. Bestetan, sarreratxorik gabe ezta egilearen izenik 

gabe -herriak bere eginak zituelarik nonbait- agertzen ziren herritarrek ongi 

ezagutzen zituzten kanta eta bertsoak450. Horiez gain, euskal idazle, poeta eta 

euskaltzale askok -ezagunak batzuk anonimoak besteak-, jarritako bertsoak ditugu. 
 

Ugarien eskaintzen ziren bertsoak idazle ezagunenak ziren, izenburuarekin 

eta egilearen izenarekin aurkeztuak izaten zirenak gehienetan451. Kasu askotan egile 

berdinaren lan desberdinak ematen ziren argitara, hots, erlijio gaiarekin zerikusia 

zuten bertsoak, hizkuntzarekin espreski zerikusia zutenak, kutsu ideologiko-politiko 
                                                                                                                                                                                 
Ilbeltzak 18 “Otano”. 

446 “Euskal- Esnalea´ren Egundiya 1909”, Garagarrillak 3 “Mariya nora zuaz” eta 
“Urkiolako San Antonio”. 

447 Euzkel-Egutegiya 1914, Dagonillak 21, 22, Iraillak 3, 5, 6, 7, 29. 
448 Euzkel-Egutegiya 1917, Garagarrillak 5. 
449 Euzkel-Egutegiya 1918, Lotazillak 19 “Urretxindorra”. 
450 Ikus, adibidez, Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Uztaillak 30 “Charmangarria”, 

Dagonillak 3 “Zortzikoa”, Dagonillak 24 “Kantachua”, Lotazillak 5 Domingo kanpañaren bertsoa. 
Euzkel-Egutegiya 1912, Otsaillak 16 “Nere andrea”. Edo “Chanton Piperri” operaren bertsoak 
errepikatuak, bizkaieraz lehenik eta gipuzkeraz ondoren, in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, 
Orrillak 11ean, eta Euzkel-Egutegiya 1914, Urrillak 2, 3, eta 4ean. 

451 Ikus eranskinetan urte bakoitzean egilearen izenik gabe agertu ziren bertso eta kanten 
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nabarmena zutenak, eta literarioagoak zirenak, gai poetikoagoak, lirikoagoak 

jorratzen zituzten bertsoak, alegia. Guk atal honetan azken hauek hartu ditugu 

kontuan, jakinik, esan bezala, ez direla egile bakoitzaren altxorretik egutegi honetan 

aurki ditzakegun idatzi bakarrak. Horrenbestez, espreski egilea eta izenburua 

adieraziak zituzten bertsoak hartu ditugu oinarri eta, horren arabera, bereizi ditugu 

beren literatur lanak noizean behin argitaraturik ikusi zituzten idazleak, alde batetik, 

eta, urte desberdinetan zehar argitaratuak izan zituzten egileak, bestetik.  

 

Egun batez, hala urte betez, beren literatur lanen bat argitaraturik izan zuten 

idazleen artean aiaptu behar ditugu, besteak beste: Pelipe Kasal Otegi, Mendibil, 

Boni, Kurlola, Mibisus (Imanol Arriandiaga Gorozika), Krak-krak, B.I., Juan V. 

Arakistain, E.K., M.S. (Martzelino Soroa), Ibarrarte´tar P, Emiliano Mujika, 

Zuaiztialde, Kaiku, Azkue, Baxerritar bat, Mañasi Artzainea, Uranga, S.452. Urte 

betez, baina lehenengoetan ez baizik eta azken urteetakoren batean  lanak argitaratu 

zizkieten idazleak ditugu, adibidez: Aberri, Ramon Inzagarai, Bera´tar Erroman 

Aba, Juan M. Ugarte, Otano, Ubeon, Ezkidi´tar Joseba, Larrun, Aizkibel´dar 

Bingen, Enbeita´tar Kepa, Tene (Robustiana Mujika Egaña), Gordobil´tar Narkixe, 

eta Eltzo Azpiazu´tar J.453 

                                                                                                                                                                                 
zerrenda. 

452 Pelipe Kasal Otegi, “Ama bat bere aurrarekin” in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909,  
Garagarrillak 22. Mendibil, “Artzaingoa (zatiyak)” in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Iraillak 
30. Boni, “Maitetasunezko karta” in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Dagonillak 6. Kurlola, 
“Ziri-neurtitzak (Epigramas)” in Euzkel-Egutegiya 1910, Iraillak 16. Mibisus, “Aretxa ta baratzana” 
in Euzkel-Egutegiya 1910, Orrillak 24. Krak-krak, “¡Ardua!” in Euzkel-Egutgiya 1910, Uztaillak 
19. B.I. (Biktoriano Iraola?), “Lanik gabe” in Euzkel-Egutegiya 1912, Garagarrillak 20. Juan V. 
Arakistain, bertsoa izenbururik gabekoa, in Euzkel-Egutegiya 1912, Dagonillak 13. E.K. “¿Bai?” in 
Euzkel-Egutegiya 1914, Urrillak 28. M.S. “Bapo gizontxua!” in Euzkel-Egutegiya 1914, Urrillak 30. 
Ibarrarte´tar P. “Ikazkiña mendiyan” in Euzkel-Egutegiya 1914, Lotazillak 30, 31. Emiliano Mujika, 
“Txorikumeak” in Euzkel-Egutegiya 1914, Epaillak 31, Orrillak 1. Zuaiztialde, “Artzaya itxututa” 
in Euzkel-Egutegiya 1914, Orrillak 27. Kaiku, “Orkolaga berri bat” in Euzkel-Egutegiya 1914, 
Ilbeltzak 5. Azkue, “Iru ta bat” in Euzkel-Egutegiya 1914, Otsaillak 20. Baxerritar bat, “Au duk 
egualdija. Azkoiti´ri” in Euzkel-Egutegiya 1915, Otsaillak 8. Mañasi Artzainea, “Atzo-gaur” in 
Euzkel-Egutegiya 1915, Urrillak 28, 29, 30, 31, Azaruak 1. Uranga, “Udazkena” in Euzkel-
Egutegiya 1915, Azaruak 14, 15, 16. S., “Ori dek ori” in Euzkel-Egutegiya 1915, Lotazillak 12.  

453 Aberri, “Txori gaxua” in Euzkel-Egutegiya 1916, Otsaillak 29, Epaillak 1. Ramon 
Inzagarai, “Aizkorri” in Euzkel-Egutegiya 1916, Uztaillak 18. Bera´tar Erroman Aba, “Aitz-gorrik 
Euskal-Erriari” in Euzkel-Egutegiya 1916, Uztaillak 31. Juan M. Ugarte, “Aitz-gorri” in  Euzkel-
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 Horietaz gain, aipatu behar da beren bertsoak bizpahiru urtez argitaratuak 

ikusi zituzten idazleen sorta: Elizanburu, Arana eta Goiri´tar Sabin,  P.M. (Pedro 

Migel Urruzuno), Dr. Guilbeau, Etxeita´tar J.L., Etxegarai´tar K (Karmelo 

Etxegarai), I., Iparragirre, Jautarkol (Jose Luis  Jauregi Etxenagusia), Pedro M. 

Otaño, Felipe Arrese ta Beitia, A. edota Azkoiti (Gillermo Larrañaga), eta Migel 

Antonio Iñarra454. 

 

                                                                                                                                                                                 
Egutegiya 1916, Dagonillak 10. Otano, “Nere kabira” in Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 19. 
Ubeon, “Urrungaitza” in Euzkel-Egutegiya 1917, Otsaillak 1, 2. Ezkidi´tar Joseba, “Nere biyotza” 
in Euzkel-Egutegiya 1917, Orrillak 5, 6. Larrun, “Andregai merkea” in Euzkel-Egutegiya 1917, 
Lotazillak 9. Aizkibel´dar Bingen, “Txoriyaren abestiya” in Euzkel-Egutegiya 1917, Lotazillak 11, 
12. Enbeita´tar Kepa, “Miren Ama´ri” in Euzkel-Egutegiya 1918, Iraillak 17, 18. Tene, “Aurtxuaren 
irriparria” in Euzkel-Egutegiya 1918, Lotazillak 28. Gordobil´tar Narkixe, “¡Lo...Lo!” in Euzkel-
Egutegiya 1918, Lotazillak 30, 31. Eltzo Azpiazu´tar J. “¡Gaxoa!” in Euzkel-Egutegiya 1918, 
Ilbeltzak 15, 16; “Madalen berritxu” urte berdineko Uztaillaren 5ean; “¡Atozkit!” urte berdineko 
Iraillaren 20, 21, 22, 23, 24 eta 25ean. Izengoiti eta inizialak garbi identifikatu ditugun kasuetan 
parentesi artean jarri dugu egilearen izen osoa. 

454 Elizanburu, “Nere echea” in  Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Orrillak 26. 
“Elizanburu´renak (Laburdi´ko izkeran)” in Euzkel-Egutegiya 1912, Azaruak 14, 15, 16. A.eta 
G.´tar S. “Goxeko Ixarra” in Euzkel-Egutegiya 1910 Jorraillak 23, 24; “Ene Ama” in Euzkel-
Egutegiya 1912, Jorraillak 30. P.M.:“Sebastiana Baldes emakume ijitoaren koduta” in Euzkel-
Egutegiya 1910, uztaillak 23; “Ipui bat” urte berko Lotazillaren 15 eta 16an; “Guziya nai duanak...” 
in Euzkel-Egutegiya 1914, Urrillak 16, 17. Dr. Guilbeau, “Nere Maiterena” in Euskal-Esnalea´ren 
Egundiya 1909 Lotazillak 12, eta errepikatua gero in Euzkel-Egutegiya 1918, Otsaillak 3 eta 4. 
Etxeita´tar J.L.: izenbururik gabeko bertso bana in Euzkel-Egutegiya 1911 Ilbeltzak 18 eta 
Otsaillaren 15an; “Bakar bijak” urte bereko Dagonillaren 3 eta 4ean; “Erbesteko negarra” in Euzkel-
Egutegiya 1917, Dagonillak 23 eta 24. Eleizalde´tar Koldobika: “Eguzki sarkaldijan” in Euskal-
Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 16; “¡Ez ken!” in Euzkel-Egutegiya 1918, Epaillak 23. 
Etxegarai´tar K.: “Espetxetik (kartzelatik) irtetzean” in Euzkel-Egutegiya 1914, Iraillak 27; 
“Gezurrezko azkatasauna” urte bereko Urrillaren 24 eta 25ean; “Zer egia!” in Euzkel-Egutegiya 
1915, Azaruak 20. I.: izenburuik gabeko bertsoa in Euzkel-Egutegiya 1913·, Uztaillak 24; “Nere 
Kabiya” in Euzkel-Egutegiya 1915, Orrillak 19, 20. Iparragirre: “Nere Maitiarentzat” in Euzkel-
Egutegiya 1914, Dagonillak 1; “Glu-glu-glu” in Euzkel-Egutegiya 1915, Orrillak 7, 8. Jautarkol : 
“¡Ekin arraunai!” in Euzkel-Egutegiya 1916, Jorraillak 25, 26, 27, 28; “Maitasun-indarra” in Euzkel-
Egutegiya 1917, Urrillak 7, 8. Pedro M. Otaño: “B-rekin” in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, 
Epaillak 29; “Naskerak” urte bereko Orrillak 21 eta Garagarrillak 27; “Limosnacho bat” in Euzkel-
Egutegiya 1910 Azaruak 23, 24; errepikatua gero in Euzkel-Egutegiya 1911, Lotazillak 27, 28, 29. 
Felipe Arrese ta Beitia: “Fortunea” in Euskal- Esnalea´ren Egundiya 1909, Iraillak 14; izenbururik 
gabeko bertsoa urte bereko Ilbeltzaren 18an; baita beste bat in Euzkel-Egutegiya 1910, Otsaillak 11; 
“Azken-agurra” in Euzkel-Egutegiya 1914, Urrillak 19, 20. A/Azkoiti: “Bi kabiak” In Euskal-
Esnalea´ren Egundiya 1909, Dagonillak 14; “Sendi baten” in Euzkel-Egutegiya 1914, Azaruak 10; 
“¡Au duk egualdija!” in Euzkel-Egutegiya 1915, Otsaillak 7. Migel Antonio Iñarra: “Zor izaki ba” 
in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, uztaillak 24; “Bestiak Bezela” in Euzkel-Egutegiya 1910, 
Lotazillak 29; “Gertu gaitezen” in Euzkel-Egutegiya 1914, Lotazillak 12, 13; errepikatua in Euzkel-
Egutegiya 1915, Azaruak 29. 
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Urtetan, eta egunetan ere, ugarien eta maizenen argitaratuak izan ziren lanak 

Bilintxenak455, Jose Artolarenak456, Antonio Arzakenak457 eta, batez ere, Emeterio 

Arreserenak izan ziren. Bilintx, Artola eta Arzaken bertsoak 1915 . urte bitartean 

ikusi ahal izan ditugu batez ere. Arreseren bertso gehienak, halaber, lehenengo 

urteetan eman ziren argitara, baina ondorengo hiru urteetan ere bertsoren bat edo 

beste topatu dugu.  
 

Aurreko idazleen kasuren batean edo bestean gertatu zen legez, azken hauen 

bertso batzuk urte batzuetan argitalpen errepikatua izan zutela ikusi dugu, adibidez, 

Bilintxen “¡Ja-Jai!” izenburua zeramaten bertsoek458, Antonio Arzaken “Gaŝua”459 

eta “Mendija”460, eta Emeterio Arreseren zortzi bertso hauek: “Sorgin dantza”461, 

“Neŝka bati (oroitz-liburuan ipiñia)”462, “Egunsentiya”463, “Illunabarra”464, “Beazun 

                                                           
455 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 8 “Biyotz erituba”, Uztaillak 22 “Bi izar”, 

Dagonillak 10 “Izazu nitzaz kupira”, Uztaillak 4 eta 5 “ ¡Ja-Jai!”. Euzkel-Egutegiya 1914, 
Dagonillak 7 eta 8 “ ¡Ja-Jai!”, Dagonillak 4 “Bilintx´ena”. Euzkel-Egutegiya 1915, Orrillak 31, 
Garagarrillak 1 “Beartsubaren zoritxarra”, Garagarrillak 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, eta 20 “Zaldi 
baten bizitza”, Garagarrillak 27 eta 28 “Sartaizetxoari”, Garagarrillak 11 eta 12 ”Ordaintzalle on 
bat”. 

456 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Otsaillak 24 “Gure Izarra”. Euzkel-Egutegiya 1910, 
Otsaillak 16 “¡Gabon!”, Jorraillak 17, 18 “Chori gashua”, Azaruak 22 “Mendiyan”. Euzkel-
Egutegiya 1912, Otsaillak 9 “Naitasuna”. Euzkel-Egutegiya 1913, Garagarrillak 30, Uztaillak 1 
“Agiñ kentzallia”. Euzkel-Egutegiya 1915, Orrillak 23, 24 “Nere erri maitea”, Iraillak 7, 8, 9, 10 
“Bateltxuan”. 

457 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Epaillak 7 “Gaŝua”, Jorraillak 28 “Neŝka illa! (Ama 
bati)”, Uztaillak 21 “Itsasoan”, Urrillak 19 “Arrantzalia”. Euzkel-Egutegiya 1911, Garagarrillak 1 
“¡Lo! (Nere amari)”, Uztaillak 8 “Nere lurra”, Uztaillak 28 “Mendija”. Euzkel-Egutegiya 1914,  
Azaruak 25 “Gaŝua”, Azaruak 18, 19 “Mendija”, Epaillak 17 “Aruntz!”, Epaillak 19, 20, 21 
“Mendiko alaba”. 

458 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Uztaillak 4, 5, eta Euzkel-Egutegiya 1914, 
Dagonillak 7,8. 

459 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Epaillak 7, eta Euzkel-Egutegiya 1914, Azaruak 25. 
460 Euzkel-Egutegiya 11, Uztaillak 28, eta Euzkel-Egutegiya 1914, Azaruak 18, 19. 
461 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Jorraillak 22, eta Euzkel-Egutegiya 1912, Otsaillak 

29. 
462 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Orrillak 14, eta Euzkel-Egutegiya 1913, 

Garagarrillak 14. 
463 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Orrillak 24, eta Euzkel-Egutegiya 1912, Otsaillak 6. 
464 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Iraillak 1, eta Euzkel-Egutegiya 1912, Otsaillak 23. 
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tantoak”465, “Txantxangorriya”466, “Bakar-egoitza”467, “Oz-giro (Gau illargiztu 

batean)”468. Emeterio Arrese bertsogilerik argitaratuena izan ez ezik errepikatuena 

ere izan zen, beraz. Ia urte guztietan izan ziren bere bertsoak argitaratuak: 9 egunez 

1909an, 1910 eta 1911n ez dugu bere bertsorik topatu, 5 egunez 1912an, 15 egunez 

1913an, egun batez 1914an eta 1915ean, 18 egunez 1916an, 2 egunez 1917an eta 

egun batez 1918an469.  

 

Bertso hauetan jorratzen zen gaia, herria utzi behar izateagatik edo maitasun 

ordainik ez jasotzeagatik bertsolariak sofritzen zituen bihotzeko pena eta tristuren 

ingurukoa zen, batik bat. Bazen, baita, amari, naturari, edota Euskal Herriko bazter 

eta txokoei gorazarre egiten zion bertso ugari ere.  

 

Oro har, hitz neurtu eta kantetan oinarrituriko ahozko literaturaren presentzia, 

aldakorra izanik ere, iraunkorra izan zen egutegiko orritxoetan. Bertsoaren bitartez 

(literarioa, ideologikoa, erlijiozkoa, etab.) egutegiak bat egiten zuen herriaren 

tradizioarekin, herriaren ahozko tradizioarekin, irakurlearekiko sintonizazioa bilatuz 
                                                           

465 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Azaruak 28, eta Euzkel-Egutegiya 1913, Uztaillak 
2, 12. 

466 Euzkel-Egutegiya 1912, Uztaillak 14, 15, eta Euzkel-Egutegiya 1916, Iraillak 25, 26, 27, 
28. 

467 Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 10, eta Euzkel-Egutegiya 1916, Azaruak 13. 
468 Euzkel-Egutegiya 1913, Jorraillak 16, eta Euzkel-Egutegiya 1916, Azaruak 1. 
469 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909,Jorraillak 22 “Sorgin-dantza”, Orrillak 4  “Neŝka 

bati (Oroitz-liburuan ipiñia)”, Orrillak 24 “Egunsentiya”, Uztaillak 14 “Kun kun”, Iraillak 1 
“Illunabarra”, Urrillak 27 “Nere ama”, Azaruak 19 “Loak (itzuliya)”, Azaruak 28 “Beazun tantoak”, 
Lotazillak 1 izenbururik gabeko beste bat. Euzkel-Egutegiya 1912, Otsaillak 6 “Egunsentiya”, 
Otsaillak 23 “Illunabarra”,Otsaillak 29 “Sorgin dantza”, Uztaillak 14, 15 “Txantxangorriya”. 
Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 10 “Bakar-egoitza”, Jorraillak 5 “Katalin”, Jorraillak 16 “Oz-giro 
(Gau illargiztu batean)”, Jorraillak 23, 24 “Galtza berrik. Esakera zarretik biurtua”, Orrillak 6 
“Agur”, Garagarrillak 1, 2 “Egunsentiko pozak”, Garagarrillak 14 “Nezka bati. Oroitz-liburu batian 
idatziak”, Uztaillak 2, 12, 22, Dagonillak 8, 23 “Beazun tantoak. Ameriketan idatziyak”, Uztaillak 
29 “Mendizut”. Euzkel-Egutegiya 1914, Iraillak 19 “Boina biar”. Euzkel-Egutegiya 1915, 
Dagonillak 1 ”Maritxo!, E-I´tar M´ren ilberrian bere gurasoai eskeñia”. Euzkel-Egutegiya 1916, 
Orrillak 6, 7, 8 “Indarra nagusi”, Garagarrillak 24, 25, 26, 27, 28 “Basotar baten kantua”, Uztaillak 
6 “Urrun-gaitza”, Dagonillak 23 ”!Agur¡”, Iraillak 25, 26, 27, 28 “Txantxangorriya”, Azaruak 1 
“Oz-giro. Gau illargitzu batean”, Azaruak 5, 6 ”Gabon=ots. Abesti zarren antzera lagun batek bere 
liburuan ipintzeko eskatu ta Amerika´ra bigalduak”, Azaruak 13 “Bakar-egoitza. (Ameriketan 
idatzia)”. Euzkel-Egutegiya 1917, Otsaillak 7, 8 ”Itsas-mutillak. Tolosa´ko Iñauteritan”. Euzkel-
Egutegiya 1918, Otsaillak 21 izenbururik gabeko bertsoa.  
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nolabait. Neurri batean, pentsatzen dugu, egutegiko orrien irakurketa garai hartan 

Gipuzkoan hain zabaldua zegoen bertsopaperen irakurketarekin parekatu daiteke, 

ahozko literaturari eskaini zitzaion lekua zela eta, irakurketa espazio eta esparru bera 

konpartitzen zutela uste baitugu. Eta, zentzu horretan, irakurleria bertsua 

konpartituko zuten ere. Itz-Jostaldi eta Euskal Festen antzera, Egutegiya-k ahozko 

kultura eta kultura idatziaren arteko erlazioa finkatzen lagundu zuela esango dugu. 
 

Literatur alorrean, bestalde, aipatu behar ditugu zenbait urtetan argitara eman 

ziren ipuin eta fabula batzuk, hitz lauz zein neurtuz idatziak eta, agerian ondorio 

moralizatzaileren bat jarriz ala irakurritakotik ondorioren bat inferitzeko modua 

emanez, irakurleari nolabaiteko ikasbiderik ateratzeko aukera eskaintzen ziotenak. 

Ez ziren ugariak izan, baina bai aipatzekoak gainontzeko idatzi eta pentsamendu 

moralizatzaileekin batera, osotasun batez, erakutsiko baitzioten herritarrari 

zintzotasunaren bidetik zein jokabidek eramango zuen. 
 

Ipuin eta fabulak 1909, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 eta 1918. urteetan ikusi 

ditugu. Egun gehienez argitaratuak 1913. urtean470 (6 egunez), eta 1914 eta 1915ean 

(4 egunez) 471; kopuru horren azpitik beste urteetan472. Horietariko askotan ez zen 

egilearen izenik adierazten, zenbaitetan ez eta izenbururik ere. Egileren baten 

erreferentzia egin zenean Bizenta Ant.º Mogel, Iturriaga eta Jose Artolarenak izan 

ziren, lehenengoaren “Ipui bat. Leoia ta Aizeria” eta  “Txakurra ta katua”, 

bigarrengoaren “Mendiyak aurgiten (Ipuya)” eta azkenaren “Arratoya ta Katua” 

ipuiak argitaratu zirenean. Kasuren batean edo bestean agertu zen atzerriko 

ipuinaren baten itzulpena. Beste batzuetan “Ipuia” izen generikoaren azpian agertu 

                                                           
470 Euzkel-Egutegiya 1913, Epaillak 2, 3 “Burutzua zan”; Jorraillak 29, 30 “Ikasi”; 

Garagarrillak 3 “Zarregia”; Dagonillak  22 “Bekaizkeria”. 
471 Euzkel-Egutegiya 1914, Ilbeltzak 24, 25 “Arratoya ta Katua” (J.Artola); Garagarrillak 

25, 26 “Auzia”. Euzkel-Egutegiya 1915, Orrillak 29 “Txakurra ta katua” (Mogel); Garagarrillak 29 
“Gabeko ibilleraren irabaziya”; Iraillak 3 “Ipuiña”; Azaroak 8 izenbururik gabeko kontakizuna. 

472 Euzkel-Egutegiya 1916, Iraillak 22, izenbururik gabeko kontakizuna. Euzkel-Egutegiya 
1917, Uztaillak 31 “Otsoa ta autsa (Errusiko erri-ipuña)”; Lotazillak 16 “Emakumea eta Olloa” 
(“Ipuin-Doxtar baten euzkeralbena”). Euzkel-Egutegiya 1918, Epaillak 3 “Ipuya”; Jorraillak 3 
“Ipuia”; Dagonillak 15 “Euzkel-ipuya”. 
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ohi ziren idatziak. Esan bezala, guztiek bazekarten ikasbiderik, aukeratu ditugun 

ondorengo pasarte hauetan ikus daitekeenez, lanarekiko zaletasunaz, adibidez: 

“...Azkarra ta lan zalea danak gorako bidea irabazi oi du, beti ezpadare, askotan bai 

beintzat”. Besteei on egiteaz, xumea eta zintzoa izateaz: “...Ez iñori gaitzik egin, 

etortzerik nai ez padezu, bada ikusia dago besteri egindako gaitz ta kaltea azkenik 

geron gain datorrela”, inbidia edukitzearen kalteaz, Jainkoarekin konplitu beharraz, 

etab.  
 

Literaturaren esparruan ahozko literaturak eta ipuin zein fabulek erabateko 

protagonismoa hartu zutela ikusi dugu eta honek, aldi berean, euskal kultura sustatu 

nahi zuen elite intelektualean herri kulturaren indartzeak hartu zuen garrantzia 

erakusten digu. Herri kulturari emaniko garrantziaren isla da, hein berean, ezagutza 

eta jakintza popularraren adierazpide diren esaera zahar eta atsotitzei eskaini zitzaien 

leku esanguratsua. Egutegiak kultura popularrarekin zuen lotura eta konpromisoa 

argi eta garbi ikusten dugu esaera zaharrak eta atsotitzak idatziz jaso eta argitara 

emateko erabakian.  
 

Esaerek egutegian hartzen zuten tokia zela eta, landutako gaien artean 

aparteko azalpena merezi dutela uste dugu. Esaerek, zaharrek eta ez hain zaharrek, 

espazio ugari bete zuten egutegian, batzuetan espreski agerian adierazten zelarik 

“Esakun zarrak”, “Esaera zarrak”, “Esakerak”, eta zenbaitetan “Atsotitzak” 

izenburuarekin. Beste kasu askotan, ordea, esaera mordoa argitara eman zen solte, 

ateraldi xelebreren batekin edo iritzi-testuren batekin orrialdea konpartituz, inolako 

aurkezpenik gabe, inolako sarreratxo edo izenbururik gabe. Halaber, esaera zahar 

ugari tartekatu ohi zen beste pentsamendu edo gogamen moralistarekin batera. Joera 

honek, kasu askotan zaildu egiten du adierazpen batzuen eta besteen sailkatzea, 

esaera, pentsamendu, gogoeta, gogapenaren arteko mugak oso ahulak egiten 

baitzaizkigu. Ezin uka daiteke esaera zahar eta atsotitz ugarirengan egon bazegoela 

nolabaiteko irakaskintza moralik, baina ezin murriz daiteke, horregatik, esaerek 

biltzen zuten ezagutza eta jakinduria guztia mezu moralizatzailera. Jokabide morala 

bideratu nahi izateaz gain herritarrari gizarteratzeko baliagarri zitzaion ezagutza 
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erabilgarri zabala eskaintzen zioten esaera zahar eta errefrauek, belaunaldiz 

belaunaldi metaturiko jakintza, hain zuzen. Moralaz haratago, beraz, herritarrari 

kultura-formazio zabalagoa eskaintzen ziotela kontsideratzen dugu, beti ere, 

tradizioan txertaturiko ezagutza popularraren multzo itxia islatzen zutela. 
 

Horrenbestez, nahasmen posibleak saihestu nahian eta gure analisiari begira, 

aparte kontsideratu dugu agerian esaera zahar gisa aurkezturik zabaldu zen ezagutza. 

Beharbada, esaerek irakurlearengan eragin zezaketen ondorio hezgarria beste 

antzeko adierazpideen bitartez eragindakoaren parekoa zatekeen, eta, alde horretatik, 

ez lukete tratamendu bereizirik mereziko. Baina, biltzen zuten ezagutza jaso eta 

helarazteko eta, zentzu horretan, herri kultura sustatzeko eragileek zuten asmoa eta 

interesaren erakusgarri diren heinean, esaera zaharren edukiarena beste gaietatik 

bereizi beharreko esparrua dela iruditzen zaigu. 

 

Egutegiaren bultzatzaileek esaerekiko zuten interesa, gehien bat, hasierako 

urteetan ikusi dugu nabarmen, “ Esaera zarrak, gezurrik ez” 473 leloaz jakintza iturri 

baliagarri gisa azpimarratzen zelarik, esaera zaharrak bildu eta egunez egun 

irakurlearen eskuetan jarri zituztenean 1909an eta 1910ean. Lehenengo bi urteetan, 

orriaren aurrealdean hilak zenbat zuen adierazten zuen zenbakiaren azpian esaera 

zahar bat ematen zen egunero. Bai lehenengo urtean, bai bigarrengoan 

(aurrerantzean utzi zitzaion aurrealdean esaerak jartzeari) 365 egunez argitaratu zen, 

beraz, orri bakoitzaren aurrealdean esaera zahar multzo bera, esaera berberak egun 

berberetan argitara emanez474.  

 

Aurrealdean ez ezik, ordea, atzealdean ere argitaratu oi ziren esaerak, esaera-

sortatxo gisa askotan. Horrela, 1909 izan da atzealdeko orrialdetxoetan esaera-

sortatxoen agerpena egun gehienez (13 egunez)475 zenbatu dugun urtea. Ondorengo 

                                                           
473 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Iraillak 8. 
474 Ikus dagokion eranskina. 
475 Euskal-Esnbalea´ren Egundiya 1909, “Esakun zarrak” Ilbeltzak 14, 28, Epaillak 24, 
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urteetan, batez ere 1912an (7 egunez)476, 1913an (5 egunez)477, 1917an (2 egunez)478 

eta 1918an (3 egunez)479, atzeman ditugu, halaber, izenburu adierazgarriren baten 

azpian eskainitako esaera sortak. Horiekin batera kontuan hartu behar dira sarrera 

berezirik gabe, gehienbat 1918an (7 egunez), agertu ziren esaera sorta batzuk, eta 

modu soltean egun desberdinetan zehar eskainitakoak. Oro har, esan dezakeguna da 

aldakorra izan zela esaera zahar eta atsotitzen agerraldia, leku gehien 1909. urtean 

eskaini zitzaielarik, geroago ere, 1912an eta 1918an, espazioa zertxobait 

berreskuratuz. 

 

Esaera zaharretaz, bestalde, azpimarratzekoa da, behin argitaratu zirenekin 

batera, esaera bat baino gehiagoren kasuan atzeman dugun errepikatzea. Ikusi 

dugunez, esaera batzuk aurrealdeko orrialdeetan bizpahiru aldiz argitaratu ziren urte 

bereko egun desberdinetan. Hona, aurrealdeko orrialdeetan agerturiko esaera bat, 

urte berdineko (1909) egun desberdinetan, aurrealdean ere, errepikatua: “ Umiaren 

ikasiya, echian ikusiya” esaera, adibidez, ilbeltzaren 29an ez ezik jorraillaren 22an, “ 

Echean ikusiya, umeak ikasiya”, eta, antzekoa, urrillaren 16an, “ Umearen zentzuna, 

echean entzuna”, azaldu zen. 

 

Halaber, aurrealdean agerturiko hainbat esaera berragertzen zela ikusi dugu 

urte bereko beste egunen bateko atzealdean eskainitako testuan, gutxi batzuk 

ondorengo urteetan ere errepikatuak agertu zirelarik. Errepikatuak izaten ziren 

testuen kasuetan, bestalde, grafiaz aldatuak edota hitzen baten aldaketarekin agertu 

ohi ziren maiz, gai berdinaren bertsio desberdin modura, esango genuke. Segidan, 

                                                                                                                                                                                 
Jorraillak 29, Orrillak 4, 22. “Esaera zarrak” Azaruak 7, 13, 16, Orrillak 30, Uztaillak 28.  
“Atsotitzak” Uztaillak 23, Dagonillak 7.   

476 Euzkel-Egutegiya 1912, “Esakunak” Orrillak 19. “Esakun zarrak” Azaruak 23, 25, 27, 
30, Lotazillak 14, 16. 

477 Euzkel-Egutegiya 1913, “Esakerak” Orrillak 27, 28. “Esakun zarrak” Lotazillak 18, 20, 
22. 

478 Euzkel-Egutegiya 1917, “Esaerak” Uztaillak 1. “Baserritarren erantzupenak” Uztaillak 2. 
479 Euzkel-Egutegiya 1918, “Esaera zarrak” Otsaillak 6, 8. “Esakun zarrak” Orrillak 27. 

Hauekin batera ere hainbat egunez agerturiko esaera-sorta: Uztaillak 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
Dagonillak 26. 
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esandakoaren adibide argigarri gisa ipini ditugu 1909. urtean, baita ondorengoetan 

ere, atzemandako esaera errepikatuak: 

 

 

 

 
(1909) Aurrealdean (1909) Aurrealdean (1909) Atzealdean Beste urteetan 
“Adiskide berri 
bategatik ez utzi 
zarra” 
(Ilbeltzak 1) 

 (Uztaillak 23) 
“Adiskide zarra 
berriagatik ez laga” 

 

“Arrai aundiyak jaten 
du chikiya” 
(Ilbeltzak 6) 

  (1918, Orrillak 27) 
“Arrai aundiak, jaten 
ditu txikiak” 

“Chori bakoitzari 
eder bere kabiya” 
(Ilbeltzak 16) 

  (1918. Orrillak 27) 
“Edozein txoriri, eder 
bere kabia” 

“Chakur gosetubak, 
ogiya amets” 
(Ilbeltzak 18) 

 (Orrillak 4) 
“Txakur gosiak, ogiya 
ames” 

 

“Obe dek bein to, ez 
bi bider gero” 
(Ilbeltzak 22) 

(Garagarrillak 4) 
“Nayago det bein to ez 
amabi emango” 

  

“Surik ez dan tokiyan, 
kerik ez” 
(Ilbeltzak 28) 

(Garagarrillak 16) 
“Su gaberik, ez da kerik”
(Orrillak 16) 
“Sua zan tokian, kea 
irten zan” 

(Orrillak 22) 
“Surik ez dan tokitik, ez 
da ateratzen kerik” 

 

“Umiaren ikasiya, 
echian ikusiya” 
(Ilbeltzak 29) 

(Jorraillak 2) 
“Echean ikusiya, umeak 
ikasiya” 
(Urrillak 16) 
“Umearen zentzuna, 
echean entzuna” 
(Dagonillak 14) 
“Zer ikusi, ura ikasi” 

  
 
 
 
 
(1912, Orrillak 19) 
“Umeak zer ikusi, ura 
ikasi” 

“Nolakuari, alako” 
(Ilbeltzak 31) 
 
 

(Garagarrillak 2) 
“Nolakoari, alako” 

  

“Olua buruban ta 
ibilli munduan” 
(Otsaillak 6) 

(Orrillak 20) 
“Aizea buruan ta ibilli 
munduan” 
(Azaruak 11) 
“Chapela buruan ta 
ibilli munduan” 

(Ilbeltzak 31) 
“Aizea buruan ta ibilli 
munduan” 

 

“Uri galduban, 
auziya eskuban” 
(Otsaillak 10) 

 (Ilbeltzak 28) 
“Uri galduan, auziya 
eskuban” 
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(1909) Aurrealdean (1909) Aurrealdean (1909) Atzealdean Beste urteetan 
“Arrotzak eskuba 
latz” 
(Otsaillak 16) 

 (Epaillak 12) 
“Arrotzak eskuba latz” 
 

 

“Arrotz-erri, otso-
erri” 
(Otsaillak 17) 

(Azaruak 14) 
“Atzerri, otsoerri” 

  

“Pake charra obia 
da, auzi ona baño” 
(Otsaillak 23) 

 (Orrillak 22) 
“Pake charra obea da, 
gerra ona baño” 

 

“Aurrak azi, nekiak 
asi” 
(Epaillak 3) 

(Iraillak 21) 
“Umeak asi ta nekeak 
bizi” 

(Ilbeltzak 5) 
“Umeak asi ta nekeak 
bizi” 

 

“Dagonian bon-bon, 
ez dagonian egon” 
(Epaillak 9) 

  (1912, Orrillak 19) 
“Dagonian bonbon, 
eztagonian egon” 

“Echiari eusteko abe 
charra, urte askuan 
mutil zarra” 
(Epaillak 12) 

 (Azaruak 13) 
“Echeari eusteko abe 
charra, urte askoan 
mutil zarra” 

 

“Urte euritsu, urte 
ogitsu” 
(Epaillak 19) 

 (Orrillak 30) 
“Urte euritsu, urte 
ogitsu” 

 

“Begi bat asko du 
saltzendunak, eun ez 
ditu naiko erostunak” 
(Epaillak 27) 

  (1912, Lotazillak 30) 
“Begi bat asko du 
saltzendunak, eun ez ditu 
naiko erostunak” 

“Alper egon ta alper-
lana egin, biyak 
berdin” 
(Epaillak 31) 

 (Uztaillak 23) 
“Berdiñak dira alperrik 
egotia eta alperrikako 
lana egitia” 

 

“Erori dan ezkurra, 
guztien su-egurra” 
(Jorraillak 3) 

 (Jorraillak 29) 
“Jausi dan ezkurra, 
oroen su egurra” 

 

“Berriketa asko 
duenak, gauza on 
guchi” 
(Jorraillak 4) 

 (Orrillak 22) 
“Berriketa asko duenak, 
gauza on guchi” 

 

“Ez itz egin, ez bada 
nai uts egin” 
(Jorraillak 12) 

 (Orrillak 30) 
“Ez itz egin, ez bada nai 
utsegin” 

 

“Esaten duenak bear 
ez dana, adi dezake 
nai ez duena” 
(Jorraillak 15) 

(Dagonillak 13) 
“Esaten duenak nai 
duena, entzungo du nai 
ez duena” 

(Uztaillak 23) 
“Bear ez dana esaten 
dubenak, aditu lezake 
nai ez dubena” 

 

“Ardiak beeka 
egonik, ez du jaten 
belarrik” 
(Jorraillak 16) 

 (Orrillak 30) 
“Ardiyak beeka egonik, 
ez du jaten belarrik” 

 

“Asko dakik, bizitzen 
baldin badakik” 
(Jorraillak 18) 

 (Uztaillak 23) 
“Aski dakik bizitzen 
badakik” 

 

“Simon ta Juda 
santua, orainchen 
negua eldu da” 
(Orrillak 5) 

 (Azaruak 7) 
“San Simon eta Juda 
negua eldu da” 

 

“Asko badek, asko 
biarko dek” 
(Garagarrillak 9) 

 (Jorraillak 29) 
“Asko badek, asko 
biarko dek” 

(1918, Orrillak 27) 
“Asko ba-dok, asko 
bearko dok” 
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(1909) Aurrealdean (1909) Aurrealdean (1909) Atzealdean Beste urteetan 
“Bakoitzak bere 
opillari ikatza” 
(Garagarrillak 13) 

 (Azaruak 16) 
“Nork beraren opillari, 
ikatza” 

 

“Choriak lumatik, zer 
dan ezagun dik” 
(Garagarrillak 15) 

 (Orrillak 30) 
“Choriyak lumatik zer 
dan ezagun dik” 

 

“Oilloari oloa, 
astoari lastoa” 
(Garagarrillak 18) 

 (Orrillak 4) 
“Olluari olua, astuari 
lastua” 

 

“Geroa, alperraren 
leloa” 
(Garagarrillak 21) 

(Uztaillak 29) 
“Geroa, alperraren 
leloa” 

  

“Ardi chikia beti 
dildoch” 
(Garagarrillak 27) 

 (Orrillak 22) 
“Ardi chikiya, beti 
bildots” 

 

“Atean uso echean 
otso, alako bizikera 
gaizto” 
(Uztaillak 26) 

(Dagonillak 21) 
“Kanpoan uso, echean 
otso; alako bizikera, 
gaizto” 

(Jorraillak 29) 
“Atean uso, etxean otso: 
alako bizbera, gaxo” 

(1912, Orrillak 19) 
“Atean uso, etxian otso” 

“Nolako Perucho, 
alako Maricho” 
(Dagonillak 2) 

 (Orrillak 22) 
“Nolako Peru, alako 
Mariya” 

 

“Urde goseak, 
ezkurra amets” 
(Dagonillak 15) 

  (1912, Orrillak 19) 
“Txerri goseak, ezkurra 
amets” 

“Goiz gorri, arrats 
euri” 
(Dagonillak 17) 

 (Orrillak 30) 
“Goizean odei gorriak, 
arratserako euriak” 

 

“Chakurrak nun miña 
an mingaña” 
(Iraillak 9) 

(Azaruak 21) 
“Zakurrak non miña, an 
mingaña” 

  

“Oiñezkorik nai ez, 
zaldizkorik etorri ez” 
(Iraillak 19) 

  (1918, Otsaillak 8) 
“Oñezkorik nai ez ta 
zaldizkorik etorri ez” 

“Oillo gosea, 
kantari” 
(Urrillak 20) 

 (Orrillak 22) 
“Ollo gosea kantari” 

 

“Guchika guchika, 
asko egiten da” 
(Urrillak 30) 

(Azaruak 29) 
“Guchika guchika, urruti 
joan diteke” 

(Ilbeltzak 14) 
“Gichika, gichika, urrun 
lioake” 

 

“Gurasoak nolako, 
umeak alako” 
(Lotazillak 1) 

 (Orrillak 22) 
“Gurasoak nolako, 
umeak alako” 

 

“Aritz asko dan urtea, 
besteak baiño ez 
obea” 
(Lotazillak 13) 

 (Jorraillak 29) 
“Areitz asko dan urtea, 
besteak baño ez obea” 

 

“Chiroak (pobreak) 
dirudi inchausti, 
guztiyok arrika beti” 
(Lotazillak 14) 

 (Orrillak 4) 
“Txirua intxausti dirudi, 
danak arrika beti” 

 

“Echeko autsak biar 
du, echeko suba 
estali” 
(Lotazillak 24) 

 (Orrillak 30) 
“Echeko sua echeko 
autsaz estali bear da” 
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14. Taula: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909. Errepikaturik agertu ziren esaera zaharrak. Iturria: Euskal-
Esnalea´ren Egundiya 1909. Geronek egina.  
  

Ikusi ahal izan dugunez, errepikatze joera lehenengo urtean izan zen 

nabarmena, esaera kopururik handiena argitaratu zen urtean, hain zuzen. Ondorengo 

urteetan sortatxoan ala bakarka azaldu ziren esaera gehienak behin izan ziren 

argitaratuak. Salbuespen gisa hartuko ditugu 1912 eta 1913. urteetan argitaraturiko 

hiru egunetako esaera sortak, erabat berdinak baitziren batekoak eta bestekoak480.   

 

Errepikatzen ziren adierazpenak eta, noski, errepikatzen ziren ere gaiak. 

Bazeuden oinarrizko gai batzuk adierazpide desberdinen bitartez iraunkorki azaltzen 

zirenak, behin eta berriz errepikatuak zirenak. Errepikatuak izan ziren esaeren 

irakurketa zabala egin ondoren, nabarmenki hainbat jokabide eta baliotan jartzen 

zela indarra ikusi dugu, hala nola, prudentzian eta desioei, ekintzei, esanei eta hitzei 

neurria hartzearen garrantzian. Ongi ikusten dira balio horiek esaera hauetan: “Asko 

badek, asko biarko dek”, “Esaten duenak bear ez dana, adi dezake nai ez duena”, 

“Ez itz egin, ez bada nai uts egin”, “Berriketa asko duenak, gauza on guchi”, “Obe 

dek bein to, ez bi bider gero”, etab.  

 

Berritxukeria salatu eta, aldi berean, hitzei neurria hartzearen (isilik egotearen 

) onuren azpimarratze errepikakorra nabarmena da. Hitzetan -ondorioz, ekintzetan-

prudentzia edukitzeko joera bultzatu nahia ikusten da nabarmen bai esaera zaharren 

bitartez zabalduriko mezuetan bai gogoeta eta pentsamendu motzen bitartez 

irakurtzera emaniko mezuetan. Esaera zaharren kasuan aipatu nahi genituzke, 

adibide gordin gisa, 1913. urtean bi egunez argitaraturiko esaerak (bertako zein 

beste herrialdeetako herri esaerekin batera Foncio, Mileto´tar Tales, Zoroastro etab. 

bezelako atzerriko pentsalari ezagunen adierak ere biltzen dira bertan), guztiek 

herritarrarengan isiltasunerako joera, hitzak neurtu beharraren garrantzia 

azpimarratzera jotzen zuten neurrian. Ez dira adibide bakarrak, baina joera oso baten 

                                                           
480 Euzkel-Egutegiya 1912, Azaruaren 25 eko esaera sorta, oso-osorik, errepikaturik agertu 

zen in Euzkel-Egutegiya 1913, Lotazillaren 18an; gauza bera, 1912ko Azaruaren 27ko sorta 1913ko 
Lotazillaren 20an; eta 1912ko Azaruaren 30ekoa 1913ko Lotazillaren 22an. 
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erakusletzat har ditzakegu duten kargagatik, eta adierazten duten ikuspegi 

tradizionalagatik. Argigarria iruditu zaigu egun horietako mezuak bere osotasunean 

hemen txertatzea: 

 

“Asko itz egiten dutenak ontzi utsak lez dira: ots geyagokoak dira utsak, 
beteak baño. 

 Asko itz egiteak ez dakar jakintsu izatea, ez du adierazten jakintsua dala. 
 Ixiltza urrea da. 
 Itzik onena, esateko dagoena. 
 Alotetan (dudan) bazaude, ixil zaite. 
 Esaten degunaren mendekuak gera, ta esan ez degunaren jabe”481. 
  

Eta ildo beretik jarraitzen zuten ondorengo egunean: 

 “Zere ixilkayak zeretzako gorde, ez beste iñori ixiltzekotan adirazi. 
 Askotan mingañak lepoa mostutzen du. 
 Mingañ luzeak esku motza. 
 Lana, lana ta ez berriketa. 
 Lengo euzkotarrak itz gutxi eta lan askokoak omen ziran, ta gaurkoak...”482.
  

Izan ere, hor zegoen gakoa: euzkotartasunean, benetako euzkotar izaeran, 

hitzak alferrik galdu ez eta lanean aritzearekin identifikatzen zen izaera (langilea eta 

isila) horretan, alegia.  

 

Ildo beretik, nagikeriak eta errezkeriak utzi eta lan egin eta saiatzearen 

beharra eta, itxurakeriak alde batera utziz, jokabide zintzo eta eredugarriari 

emandako garrantzia behin eta berriz azpimarratzen zen, “Gurasoak nolako, umeak 

alako”, “Guchika guchika, asko egiten da”, “Atean uso echean otso, alako bizikera 

gaizto”, “Geroa, alperraren leloa”, “Ardiak beeka egonik, ez du jaten belarrik”, 

“Alper egon ta alper-lana egin, biyak berdin”, “Dagonian bon-bon, ez dagonian 

egon”, “Umiaren ikasiya, echian ikusiya”, “Surik ez dan tokiyan, kerik ez”, gisako 

honetako esaerek aditzera ematen diguten legez. 
 

                                                           
481 Euzkel-Egutegiya 1913, Orrillak 27 “Esakerak”. 
482 Euzkel-Egutegiya 1913, Orrillak 28 “Esakerak” 
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Oro har, esaera eta esakun zaharrek naturaren eta eguraldiaren zeinuak eta 

giza jokabidea eta giza erlazioak interpretatzeko pistak ematen (beharbada 

zuzenagoa litzateke gogorarazten aditza erabiltzea) zizkieten herritarrei, baita 

jokabide sozial, zibiko eta moral zuzena eramateko bidean jartzen zituzten aholkuak 

eman ere. 

Aholku, gomendio eta argibide ugari dugu, izan ere, egutegiko orrietan. 

Esaera zaharren bidez batzuk, gai bereziren baten inguruan bildutako testu 

“tekniko”en bidez beste batzuk. Azken hauek, lehen esaerekin egin bezala, bildu eta 

aztertu ditugu formazio kulturala orokorraren inguruan, eta jorratzen zituzten gaien 

arabera bereizi ditugu. Horrela, sukaldaritzaren inguruko gaiei buruzkoak, haurren 

hazkuntzari buruzkoak eta, batik bat, osasunari begira eskainitako argibideak, 

aholkuak eta gomendioak zirela ugarienak ikusi dugu. Sukaldaritzaren inguruko 

idatziak izan ziren gutxien argitaratuak483. Nabarmenagoa izan zen, aldiz, umeen 

hazkuntzari begira amei zuzenduriko testuen presentzia. Eta, are nabarmenagoa, 

osasunaren inguruko gaiei buruzko informazio eta aholku sortena.  

 

Haurrak zaindu eta hezteko argibide teknikoak eta aholkuak (agindu itxura 

dutenak) espreski ematen zituzten idatziak nabarmen agertu ziren 1914, 1915 eta 

1918. urteetan484, egun jarraietan zehar izenburu hauekin azalduz: “Amaren amar 

agindubak”485, “Aurrak azteko”486, “Umientzako kaltegarri bat”487. Beti ere gaian 

                                                           
483 Egun bakar batez atzeman dugu sukaldaritzaren inguruko gaia ukitzen duen testurik in 

Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Garagarrillak 7 “Cherri-solomoa esnetan”. Euzkel-Egutegiya 
1912, Uztaillak 18, sukaldaritzarako aholku pare bat; eta Euzkel-Egutegiya 1918, Jorraillak 21, 
“Sukalderako onutxu batzuk”. Zertxobait gehiago, lau egunez, Euzkel-Egutegiya 1913, Jorraillak 2. 
Eta, urte bereko Dagonillaren 30, 31 eta Iraillaren 1ean “Ongi bazkaltzeko bidiak”. Sukaldearen 
inguruan ere, nahiz eta jatenarekin zerikusirik izan ez, hainbat informazio erabilgarri eskaintzen zen 
in Euzkel-Egutegiya 1918, Dagonillak 27 “Bizitokiak garbitzeko”, eta Dagonillak 28, “Sukaldeko 
zurrutarriak garbitzeko”, idatzietan. 

484 Aurrez agertu zen ere haurrek negar egiteari utz ziezaioten estrategiatxoren bat in 
Euzkel-Egutegiya 1912, Otsaillak 28 “Aurrak negarrik egin ez dezaten”. Eta, in Euzkel-Egutegiya 
1913, Dagonillak 28 “Umien negarrak”. 

485 Euzkel-Egutegiya 1914, Azaruak 6, 7, 8, 9. 
486 Euzkel-Egutegiya 1915, Jorraillak 16, 18, 20, 22, 24. 
487 Euzkel-Egutegiya 1918, Orrillak 23, 24, 25. 
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jakitun zen pertsonaren baten  babesean -T-L´tar M., edo L.E.488-, testu horietan 

lantzen zena, zera zen: haurrak hazteko garaian amak jarraitu beharreko bidearen 

nondik norakoa, bai alderdi medikutik, ikuspegi pedagogikotik eta, baita, moraletik 

ere argibideak eta agindu itxura hartzen zuten gomendioak luzatuz. Horrela, 

jakinaraziko zitzaion amari bularra noiz, nola eta noiz arte eman, nola jantzi haurra, 

loa nola erregulatu, zer eta noiz eman jaten eta edaten, nola eta noiz garbitu, noiz 

atera umea pasiatzera, etab. Noski, laguntza teknikoak ematearekin batera ez zen 

sendagilearen hitza errespetatzearen garrantzia (sendagaiak hartu eta txertoak 

jartzeko derrigorrezko erreferentzia behar zuen izan) eta Jainkoarenganako 

maitasuna pizteko beharra aldarrikatzeko aukerarik galtzen. Horrenbestez, gomendio 

guzti horiekin haurraren gorputza, adimena eta afektibitatea nola hezi erakutsi nahi 

zioten garaiko ama euskaldunari. Haurraren hazkuntza eta hezkuntzarako amaren 

formazioan eragiteko zuten nahia begien bistakoa egiten da aipatu testuen 

izenburuetan. Mezuen  tonua ikusteko, bestalde, horra adibide gisa ondorengo 

pasartea: 

“IV – Zure semia beti garbi eukiko dezu, jantzi geyegirik beñere jarri gabe; ta 
biarrik gabe ez erantzi. 
V- Logalerik eztaukala lorik egitera ez biartu, ta eztiozu janaririk uneoro 
eman biar, alkohol´a duan edaririk beñere eman gabe. 
VI- Aize garbiko artualdi bat egunero emango diozu, eta al dezula, uretan 
bustialdi bat”489. 
 

Bestalde, zenbaitetan egiten ziren zehaztapenek, ondorengoek kasu, garaiko 

herritarren artean zabalduta egon zitezkeen hazkuntza ohiturak erreformatzeko 

interesa islatzen dutela uste dugu: “Sendalariyak agintzen ditun sendakayak, 

bakarrik emango dizkiozu, ezjakiñen iritziyak alde batera utziyaz”, “Logalerik 

eztaukala lorik egitera ez biartu, ta eztiozu janaririk uneoro eman biar, alkohol´a 

duan edaririk beñere eman gabe”, “Aitzekirik gabe txertatu ezazu”, “aurra bear dan 

bezela azi ta sendatzeko biderik onena da aurrari bere amaren esnea ez beste iñorena 
                                                           

488 “Amaren amar aginduak” testuak T-L´tar M.-k sinatuak zetozen, “Aurrak azteko” 
izenburua zutenek, aldiz, L.E.-sen sinadura. Umeentzako kaltegarria zen jokabidearen azalpenaren 
kasuan egiten den erreferentzia europako beste herrialde batetako agintarien jokabidea da. 
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ematea”, “Seaskatik kanpora aurrak ez du beiñere lo egin bear”, “Ardoa, aketa (kafia), 

txerrikiyak, eltzaria eta arnariak (frutak) aurrarentzat arras kaltegarriak dira”, “Amar 

illabete dituenetik aurrera bein edo bein eman zayozkazuke esne utsaren, edo ur eta 

gatzarekin nastutako, esne zopak, baño aragiaren edo koipe gauzaren salda edo 

zukurik iñoiz ere ez”. Adibide hauetan, aldi berean, herritarren ezagutza eta 

praktiken eta ezagutza mediko-zientifikoaren artean zegoen nolabaiteko gatazka edo 

tentsioa ikus dezakegu.  

 

Haurren hazkuntzari buruzko idatzietaz gain, osasunaren inguruko gaiak 

jorratzen zituzten testuak, esan dugu, ziren ugarienetakoak. Gehienbat, 1912. urtean 

jorratu ziren gai horiek “Osasunerako” izenburupean, bizitza osasuntsua eramateko 

gomendio eta aholku sortak emanez (21 egunez zenbatuak)490. Bertan hainbat 

hausnarketa motz, burutapen, aholku eta gomendio biltzen zen egoki eta luzaroan 

osasuntsu bizitzeko bidea ematen zutenak. Hona, horietako adibide bat: 

“Gutxi jan-edana, pizkortasuna, ibillera, ona emen luzaro bizitzeko bidea. 
Zorionekuak bularra zabaldurik uda-goizetako aize sendagillea artu 
dezatekenak!. 
Tabako geyegi artzia, ardo geyegi artzia baño kaltegarriyagua da. Goizetako 
aize garbiya arnastutzia, sendakairik onena da”491. 

 

 Oro har, “Buruba arin, oñak bero, sabela lasai”492 esaldian laburbildu daiteke 

testu horietan ematen ziren gomendioetan aditzera eman nahi zen mezua. Zentzu 

berean aritu ziren 1913ko gomendio sortak493, eta 1914an Z´tar J. sendagileak494  

“Osasundun izateko” izenburuarekin idatzirikoak: goiz jeiki, goiz oheratu, haize eta 

                                                                                                                                                                                 
489 Euzkel-Egutegiya 1914, Azaruak 7 “Amaren amar aginduak”. 
490 Euzkel-Egutegiya 1912, Ilbeltzak 9, 12, 24, 27, Otsaillak 7, Epaillak 5, 7, Jorraillak 17, 

20, Orrillak 8, 11, Garagarrillak 11, 15, 27, 30, Uztaillak 22, Dagonillak 17, Iraillak 5, 16, 28, 
Urrillak 12. Hauetako zenbait aholkuren kasuan Kneipp-en egiletza adierazten da. 

491 Euzkel-Egutegiya 1912, Jorraillak 20, “Osasunerako”. 
492 Euzkel-Eguteiya 1912, Ilbeltzak 9, “Osasunerako”. 
493 Euzkel-Egutegiya 1913, Jorraillak 11 “Luzaro bizitzeko”; urte bereko Uztaillaren 3koa. 
494 Urte berean ere agertu ziren sendagile berak sinaturiko gomendio edo guziok egin-

beharrekeoak, “Larru-garbitasuna” izenburuaz, gorputzaren garbiketa ohiturei buruz zazpi bete-
behar argi eta garbi adieraziz; ikus Euzkel-Egutegiya 1914, Azaruak 13 eta 14.  
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eguzkia hartu, gutxi jan, garbitu, behar adineko atsedena hartu, ondo jantzi, etab. 

aholkatuz, besteren artean.  

 

Hurrengo urtean, 1915ean, “Japoitarren esaerak”495 izenburuarekin 

eskainitako aholkuak ere ildo horretatik zihoazen: goiz jeiki eta goiz oheratu, ahalik 

eta ordu gehien aire zabalean egon, egunean behin haragia jan, kafe gutxi hartu, 

tabakorik eta alkoholik ez hartu, etab. Urte horretan ere deigarria da, “Donosti´ko 

Artola´rena”496, “Alkoolaren kaltiak”497, “Alkoola”498 izenburuen azpian, alkohola 

neurriz kanpo edatearen kalteak agerian jarriz agertu zen idatzi kopurua Ez da 

lehenengo urtea, ia konstante bat dela esan daiteke, urtez urte zabaltzen baitzen 

ordikeriaren aurkako mezuren bat, esaeren bitartez, gogapenen bitartez edota 

alkoholaren ondorio kaltegarriei buruz espreski idatziriko testuen bitartez499. 

Batzuetan kaltea, jakinarazi nahi zenez, fisikoa eta osasun mailakoa zen, “Batetik, 

indarrik batere eztu ematen ta bestetik gaitzak arrapatzeko bidian jartzen du”, 

besteetan kaltea morala zen, “edaten segituz gero laugarren gradua, zerriyarena”. 

Herritarren praktika eta erreformatzaileen nahiaren arteko gatazka iraunkorraren 

adibide garbia da alkoholaren fenomenoarena, herri mailan finkaturik dagoen 

jokabidea erreformatzea zein langintza zaila suertatzen den adierazten duena, 

bestalde. 

                                                           
495 Euzkel-Egutegiya 1915, Urrillak 26 eta 27. Osasunaren inguruko gaietaz espreski beste 

hainbat esaera ere topa daiteke in Euzkel-Egutegiya 1914, Urrillak 13 “Itz oroigarriyak”; edota 
Euzkel-Egutegiya 1916, Orrillak 20. 

496 Euzkel-Egutgiya 1915, Azaruak 9, 10, 11, 12. 
497 Euzkel-Egutgiya 1915, Ilbeltzak 9. 
498 Euzkel-Egutgiya 1915, Ilbeltzak 12. 
499 Ikus Euskal-Esnalea´ren egundiya 1909, Dagonillak 5 “Ordikeriaren ondorenak” 

(Martin Aranburu, Deba´ko sendakiña). Mediku berak saria jaso zuen Azpeitiko Euskal Festetan 
alkoholismoak zekartzan kalteen inguruan aurkeztu zuen idatziagatik. Eta, 1901. urtean argitaratu 
zen bere liburua, Erari espirituzcoac gueyegui eratetic personai eta familiai etortzen zaizten 
ondoren caltegarrien gañean arguibidea Devaco medicu On Martin Aramburuc escribitua eta 
Azpeitico Euskal itz jostaldietan sarituba, Provinciaren Moldizteguian. Ikus ere Euzkel-Egutegiya 
1917, Uztaillaren 24, 25 eta 26 egunetako azalpen testuak (Zerbera osalariak sinatuak). Neurri 
txikiagoan bada ere, tabakoaren klateetaz ohartaraziz ere zabaldu zen hainbat mezu, adibidez ikus 
Euzkel-Egutegiya 1916, Orrillak 19 “Tabakua”, esaeretan eta gomendio orokorretan 
tartekaturikoekin batera. 
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 Osasunaren inguruko gaietaz topatu ditugun beste gainontzeko idatziek 

gaixotasun ezberdinak sendatzeko edota larritasun egoera desberdinetatik onik 

ateratzeko informazio erabilgarria eskaintzen zuten, batez ere: latza, perrexilaren, 

limoiaren, igalien onurak eta erabilgarritasuna500, odol jarioak nola eten501, norbaitek 

su hartu edo ito egiten denean egin beharrekoa502, etab. Idatzi guzti horietan 

irakurlea gai zehatzetan formatzera jotzen zuten, eta nolabaiteko oinarri “zientifiko-

teknikoa” zuten edukiak ziren (edo hori erakusten saiatzen zen).  

 

Azkenik, kultur alorreko formazio orokorraz amaitzeko, Bitxikerien 

esparruaz hitz egin behar dugu. Hemen, gaztelaniaz “Curiosidades” deitzen zaion 

sailean sartuko genituzkeen gaiak bildu ditugu, irakurlea “egunean” jartzen 

laguntzen duen informazio arina, bitxia jasotzen dutenak. Bitxikeria gisa hartu 

dugun testu multzoko informazio gehiena arrunta da, beste edozein hizkuntzetan 

idatzitako egutegietan, gai orokorreko egutegi eta almanaka ohikoei berez dagokien 

atala osatzen duena. Idatzi gehienetan ez da Euskal Herriari buruzko, ez bertako 

hizkuntzari edo historiari buruzko informazio berezirik ematen. Halere, zenbait 

kasutan bitxikeriatzat hartu ditugu Euskal Herriari buruzko informazio batzuk 

eskaintzen zituzten idatziak, zela Iruñan Lege-Zaharreko monumentuan zeuden 

euskal-idaztien berri ematen zuena, zela 1890. urteko datuetan oinarrituz 

Hegoaldeko lau herrialdeetako biztanleriari buruzko datu demografikoak ematen 

zirenean503, irakurlearen euzkotartasuna eta euskaltzaletasuna indartzeko zabaltzen 

ziren informazioak“bitxiak” ziren heinean. Bestelakoan, oro har, gai eta eduki anitz 

                                                           
500 Euzkel-Egutegiya 1911, Azaruak 3 “Latxa edo latza (osagaija)”. Euzkel-Egutegiya 1914, 

Dagonillak 20 “Perrexilla”. Euzkel-Egutegiya 1918, Dagonillak 25 “Perresillaren onurak”. Urte 
bereko Iraillaren 5an “Igalien kutsua”. Euzkel-Egutegiya 1916, Ilbeltzak 29. 

501 Euzkel-Egutegiya 1914, Lotazillak 14 “Sudurretik dijuan odola gelditzeko”. Euzkel-
Egutegiya 1917, Uztaillak 7 “Bi mutiltxoen artian”. 

502 Euzkel-Egutegiya 1912, Otsaillak 2 “Norbaitek su artu duanian”. Euzkel-Egutegiya 1917, 
Orrillak 10, 11 “Ituak bizira nola ekarri”. Ikus, baita ere, Euzkel-Egutegiya 1915, Lotazillak 2 eta 3 
“Lepokoa”, lepokoa erabiltzearen alde positiboak eta negatiboak azalduz. 

503 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Azaruak 25; urte berdineko Azaruaren 20an 
“Euzkel-erriyetako ezkontzak, jayotzak eta eriyotzak”.  
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eta mundu guztiarentzat interesgarria izan zitekeenaz ari gara “bitxikeriak” gai 

multzoaz ari garenean.  

 

Zehazki, bitxikeriek egutegian betetzen zuten espazioa nahiko aldakorra izan 

zela esan behar dugu. Kultura alorreko gaien artean eduki bitxia zuten idatzien 

agerpen egunak zenbatu ditugunean504, nolabaiteko pisua izan zutela ikusi dugu 

1911. urtean, 1913an, 1915ean, 1917 eta 1918an, kultura alorreko gaiei zegokien 

osoaren %35aren inguruko proportzioa hartzen zutelarik. Dena den, gai bitxien 

presentzia nabarmenago agertu zaigu 1917. urtean, kultur alorreko gaien agerpen 

egunen erdia bereganatzen baitzuten testu hauek, batez beste hilean hiru egunez 

bitxikeriaren bat irakurtzeko aukera eskaini zitekeelarik. 

 

Idatzi desberdinek ukitzen zituzten gaiak, ugariak izan arren, urte horietan 

zehar nahiko iraunkorki landu ziren eta, beraz, ondorengo azpigai multzo nagusietan 

bildu ahal izan ditugu: Batetik, naste-borraste edo potpourri gisako testuak, 

munduan zenbat egunkari zeuden, zenbat gizon eta emakume, etab. azaltzen 

zutenak505.  

 

Bestetik, ludiaren eta kosmosaren inguruko gaiak lantzen zituzten testuak 

ditugu, luditik ilargira zenbateko bidea zegoen, izarren izenak eta koloreak zeintzuk 

                                                           
504 Bi egunez zenbatu ditugu gisa honetako testuak 1909 (% 2´15) eta 1910. urteetan (% 

4´8), 12 egunez 1911an (% 35´2), 19 egunez 1912an (% 21´8), 25 egunez 1913an (% 33´3), 18 
egunez 1914an (% 18´9), 35 egunez 1915an (% 35), 7 egunez 1916an (% 8´6), 36 egunez 1917an 
(% 50) eta 33 egunez 1918an (% 36´2). 

505 Euzkel-Egutegiya 1910, Jorraillak 14 “Naste-borraste ederra”. Euzkel-Egutegiya 1912, 
Iraillak 30 “Gauz-pill bat”. Euzkel-Eguteiya 1915, Ilbeltzak 16 “Nasketa”. Euzkel-Egutegiya 1917, 
Iraillak 9 “Nasteborraste”; Azaruak 1 “Jakingarriyak”. Euzkel-Egutegiya 1918, Epaillak 21,  
Garagarrillak 24, Uztaillak 17, Dagonillak 8, Dagonillak 9, Dagonillak 14 “Naste-borraste”. 
Nahaste borrastearen barruan sartu ditugu ere, esplizituki horrela azaldu ez arren, noizean 
behingoko gai zehatzak lantzen zituzten idatzi solteak. Ikus adibidez: Euzkel-Egutegiya 1910, 
Jorraillak 26 “Idazti (liburu) bat zertarako dan” (Mark Twain). Euzkel-Egutegiya 1912, Jorraillak 14 
“Atezaya”. Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 4 “Ardua”, Urrillak 31ko idatziak. Euzkel-Egutegiya 
1914, Orrillak 21 “Egalariak”, Uztaillak 20, 21. Euzkel-Egutegiya 1915, Garagarrillak 21 
“Egutegiya”, Urrillak 6 “Oliyua”. Euzkel-Egutegiya 1917, Urrillak 27. Euzkel-Egutegiya 1918, 
Lotazillak 7 “Ziñizkeria”. 
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ziren etab506 azaltzen zutenak. Baditugu ere, neurketa mota ugariak - denborarenak, 

distantzienak, eraikuntzenak, ibaienak, mendienak, itsasontzi eta trenenak, 

populazioarenak, etab.-, eskaintzen zituzten testuak507. Hor ziren ere anatomia eta 

giza gorputzaren inguruko informazioa ematen zuten idatziak, ilearen ezaugarriak 

emanez, gorputz atal desberdinen funtzionamendua azalduz etab508. Baita Historiako 

gertaera eta datu bitxiak ematen zituzten testuak, Alejandro edo Napoleon bezalako 

pertsonaia historikoen gorabeherak azalduz, hainbat elizaren eraikuntza datak 

emanez, etab. 509 Naturaren eta animalien inguruko informazioa -hainbat txoriren 

                                                           
506 1911. urteko Euzkel-Egutegiya –n topaturiko bitxikeria ia guziak gai hauen ingurukoak 

ditugu, ikus: Ilbeltzak 10, 11 “Luditik izarretaraño zenbait bide ote-dagon”; Ilbeltzak 14 “Ludiya 
zelan amaitu daiteken”; Ilbeltzak  28 “Izarren margoak (koloreak)”; Iilbeltzak 29 “Izarren margoak 
eta argitasuna”; Ilbeltzak 30 “Izarrak zenbait ore diran”; Urrillak 9, 10,  29 “Ortze-gayak”. Ikus, 
baita ere: Euzkel-Egutegiya 1913, Otsaillak 9 “Txiki gera”; Iraillak 9 “Ozkarbi”. Euzkel-Egutegiya 
1915, Jorraillak 9 “Izar ta izarbelak”, Urrillak 19 “Illargiyan iñor bizi al da?”. Euzkel-Egutegiya 
1916, Orrillak 22, 27, Garagarrillak 7. Euzkel-Egutegiya 1917, Otsaillak 13 “Margodun izarrak”, 
Lotazillak 13, 14 “Goikoaren altsutasuna”, (k.). Euzkel-Egutegiya 1918, Orrillak 5 “Eguzkiaren 
orban aundia”. 

507 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Otsaillak 14 “Urtearen askaldiya”. Euzkel-Egutegiya 1912, 
Epaillak 23 “Ibai nagusien luzera”, Orrillak 18 “Izaki batzuen azkartasuna”, Uztaillak 12 “Ordu 
batzuek”, Uztaillak 26 “Eraleak”, Uztaillak 27 “Gudaztiak”. Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 28, 
29 “Gudariak”, Dagonillak 12 “Zergatik ditu otsaillak 28 egun”,(errepikatua in Euzkel-Egutegiya 
1918, Otsaillak 1), Dagonillak 18 “Gudariyak”, Azaruak 13. Euzkel-Egutegiya 1914, Uztaillak 7 
“Zartzaroa”, Uztaillak 22, Uztaillak 23 “Ezkilla andienetakuak”, Dagonillak 10. Euzkel-Egutegiya 
1915, Ilbeltzak 25 eta  Otsaillak 16 “Izperringiak”, Otsaillak 1 “Onei´tik gorako uriak”, Otsaillak 11 
“Europako Bultziak (trenak)”, Otsaillak 21 “Erri-baturik zabalenak”, Otsaillak 22 “Erridi 
Biztanletsuenak”, Garagarrillak 2 “Gañak”, Uztaillak 17 “Mahomatarrak”, Uztaillak 25, 26 
“Biztanleak”, Uztaillak 31 “Ibai, uzin ta itxasoak”, Dagonillak 3, 4 “Ludiko (munduko) uri 
aundienak”, Dagonillak 12 “Ebiya”, Dagonillak 16 “Otza”, Dagonillak 20, 21 “Ezkongentzak”, 
Iraillak 17 “Zugatzen bizia”, Iraillak 21 “Gizonak jasoak”, Azaruak 2, 3 “Lastertasuna”. Euzkel-
Egutegiya 1917, Illbeltzak 4, 13, 17, 26, 29, Otsaillak 3 “Ludiyan bizi diranak”, Ilbeltzak 10 
“Jakingarriyak”, Otsaillak 10 “Oyartzun ospetsuenetako batzuek”, Epaillak 10 “Itxas-sakontasuna”, 
Dagonillak 10, 11 “Eguna neurtzeko era batzuek”, Iraillak 3 “Su-mendiyak”, Urrillak 25 “Ludian 
goitasun aundiena duten etxiak”, Azaruak 18 “Ludiko ibai nagusiak”, Lotazillak 1 “Berrogei-eta-
amar urtekin”, Lotazillak 7, 8 “Ludiko giza-lan nagusiyenak”. Euzkel-Egutegiya 1918, Otsaillak 26 
“Otsak noraño irixten diran”, Epaillak 14 “Egaztiak noraño igotzen diran”, Epaillak 16 “Joale 
aundienak”, Orrillak 6 “Hotel aundiyak”, Dagonillak 10, Urrillak 21, Azaruak 9. 

508 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Otsaillak 14 “Illearen margoa”, Otsaillak 27 “Gure 
kokotxuak”. Euzkel-Egutegiya 1912, Ilbeltzak 16 “Gure ezurrak”, Ilbeltzak 19 “Gure Biyotza”, 
Otsaillak 15 “Gure odola”, Otsaillak 19 “Gure gorputzaren berua”, Otsaillak 27 “Gure arnasa”. 
Euzkel-Egutegiya 1914, Dagonillak 5 “Gatza gorputzian”. Euzkel-Egutegiya 1915, Otsaillak 3 
“Ikusmenaren lanak”. Euzkel-Egutegiya 1918, Iraillak 26 “Umea”. 

509 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Urrillak 14 “Txadon batzuek”. Euzkel-Egutegiya 1912, 
Garagarrillak 6 “Uzte gabian arrapatua”, Uztaillak 10 “Asmakizun bidegea”, Dagonillak 23 
“Napoleon´en zorroztasuna”, Azaruak 11 “Irugarren Napoleon´ena”. Euzkel-Egutegiya 1913, 
Orrillak 24 “Egun batean egiña”, Dagonillak 19 “Zar-zale”. Euzkel-Egutegiya 1914, Uztaillak 10 
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hegaldien ezaugarriak, zapuen onurak, arrainen ohiturak, etab.-, eskaintzen zuten 

testuak510 ere multzo honetan sartuko ditugu. Herrialde desberdinetako ohitura 

bitxiak eta bertako egunkariek zabaldu zituzten berriak jasoz, informazio 

interesgarriak eskaintzen zituztenak ere baditugu511. “Sucesos” gisako berriak 

ematen zituztenak512, istripu ospetsuren baten edo jaiotza aldrebesen baten berri 

emanez. Eta, azkenik, sorkuntzen eta aurkikuntzen inguruko datu historikoak eta 

teknikoak eskaintzen zituzten testuak513, noiz, nola eta nork sortu zuen adieraziz, 

adibidez, lurrinontzia, bioliña edo josteko makina. 

 

Beste egutegi ohikoen ildoari jarraikiz, “curisoidades” moduko informazioa 

eskaintzearekin irakurlea azken berrikuntzen eta aurkikuntzen jakinaren gainean 

jartzen zuten, bitxikeria mordoaren bueltan “egunean” jarriz. Aukera aprobetxatuz, 

zenbaitetan, askotan ez bazen ere, informazio bitxi hauetaz baliatzen ziren egileak 

                                                                                                                                                                                 
“Lourdes´era”, Uztaillak 14 “Ikastetxe ezagunenak”. Euzkel-Egutegiya 1916, Epaillak 3, 4 
“Oraingo abertzale bat”, Epaillak 28, 29 “Dante Alighieri, Antziñeko abertzale bat”. Euzkel-
Egutegiya 1917, Dagonillak 7, Lotazillak 18 “Zorigaiztoko guda. ¡¡¡Urtebetean!!!”. Euzkel-
Egutegiya 1918, Orrillak 15 “Krupp zupin (kañoi)-olea”. 

510 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1912, Otsaillak 25 “Enada eta Usua”, Garagarrillak 24 “Egaztien 
lana”. Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 7 “Aizia”, Ilbeltzak 17 “Begiyak”, Iraillak 25 “Pisti 
ongarriyak”, Iraillak 27 “Abere batzuen biziya”, Azaruak 8. Euzkel-Egutegiya 1914, Otsaillak 11 
“Itzala”, Uztaillak 31 “Txoriyen lana”. Euzkel-Egutegiya 1915, Iraillak 23, Urrillak 22 “Usuak”. 
Euzkel-Egutegiya 1917, Uztaillak 12, 13 “Xaguak”. Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 17 “Itxas be-
beko arraiak”, Ilbeltzak 22 “Itxasoko suge aundia”, Jorraillak 10 “Urrea”, Jorraillak 19 “Itxasoan 
belarrak”, Jorraillak 29 “Ludiko zingira aundiena”, Garagarrillak 18 “Itsasoko-txaberamaen 
azitzea”, Uztaillak 2 “Konkak (sapuak)”, Iraillak 17 “Argia” (Selgar´ena euzkeraz). 

511 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1913, Otsaillak 3 “New-York”, Garagarrillak 12 “Txinatarren 
mototza”, Dagonillak 21, 22 “Argentina´n”. Euzkel-Egutegiya 1914, Uztaillak 3 ”Ume-erailtza”; 
Uztaillak 13 “Zatar-biltzalleak”, Uztaillak 24 “Mozkorkeriak”. Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 17, 
Epaillak 13 “Etxe-luzeak”, Epaillak 19 “Aldero”, Jorraillak 14 “Jazbel, jantzi-beltz edo lutua”. 
Euzkel-Egutegiya 1917, Iraillak 2 “Zubi omengarriya”. Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 25 “Oitura 
ona”. Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 31 “Mexico´ko zugatz bat”, Orrillak 22 “Ikatz ordekoa”, 
Uztaillak 15 “Gabeukatz-ola”. 

512 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1912, Jorraillak 15 “Ero batena”. Euzkel-Egutegiya 1913, 
Uztaillak 8 “Lau ankakua”, Uztaillak 9. Euzkel-Egutegiya 1915, Otsaillak 23 “Egalaria”. Euzkel-
Egutegiya 1918, Lotazillak 13 “Gertatua”. 

513 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1913, Garagarrillak 19 “Titariak”. Euzkel-Egutegiya 1914, 
Dagonillak 18 “Lurriñontziya”, Dagonillak 24 “Bioliña sortu zuana”, Urrillak 6 “Josteko makina”. 
Euzkel-Egutegiya 1915, Jorraillak 30 “Lareun urte”. Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 15 “Nork 
asmatu zuan su-gurdia?”, Epaillak 23 “Eresiak”, Garagarrillak 4 “Jakingarria”, Dagonillak 15. 
Euzkel-Egutegiya 1918, Uztaillak 1 “Ingigintza”, Dagonillak 14 “Naste-borraste”. 
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irakurleari mezu gehigarria helarazteko. Kasu batzuetan mezu moralista-erlijiozkoa 

izaten zen, gisa honetako bukaerak emanez, “...Ta alperrak aste osuan lanik egiten 

eztunezkero, esan diteke egunero erlijiyo berriya duela” (erlijio desberdinetako jai 

egunen berri ematen zeneko idatziari), “(...) Goikoaren irakastetan ez dabiltzen  

erridiak ontan ta beste gauz askotan gaizkiagotuko dira”514 (dibortzio gehien izan 

zituzten herrialdeen berri ematen zituen idatziari), “...Eguzkiaren izpiak ez dute-ta 

gureganatzen 8 iroiren edo minutu eta 13 iroireki edo segundo baizik igarotzen. 

Esan nazazu, ba, ene irakurlea, altsua ote dan ala ez itz bakar-bakarraz oik gustiyak 

irazan eta eraldu zituan Jauna eta Irazalea”515 (izarrak zein distantzian eta zein 

neurritakoak diren azaltzen zuen idatziari) etab. Mezua ideologiko-politikoa zen, 

beste batzuetan, honelako amaieren bitartez: “...Danak, angoak eta emengoak, 

zenbatu ta unei (milloi) bat bagera Euzkadi´n dauden maketo gabe or nunbait” 

(munduko herrialde desberdinetako biztanle kopuruak azaltzen zituzteneko 

idatzietan), “...Guretzako abek guziak baño Euzkadi geyago da ta maiteagotu biar 

degu”516, etab. 

 

Zentzu berean, ez dugu atal hau bukatu nahi informazioa, bitxiena izanik ere, 

Euskal Herriko marko geografiko, politiko eta kultural zehatzera egokitzeko 

egutegiak egin zuen esfortzua aipatu gabe. Goian aipatu amaiera moralizatzaile eta 

ideologizatzaileekin batera, ahalik eta aukera gehien aprobetxatzen zen informazio 

bitxi orokor eta unibertsalaren testuinguruan Euskal Herriari zegokion berezitasunen 

bat txertatzeko: zela eliz garrantzitsuenen eraikitze datak emateko garaian 

Nafarroako, Gipuzkoako edo Bizkaiko batzuena ere aipatuz517, zela ehun urtetik 

gorako pertsonak herrialde desberdinetan zenbat bizi ziren agertzerakoan Euskadiko 

kasuak ere azalduz518, zela Europako ikastetxe ezagunak nongoak eta noiz sortuak 
                                                           

514 Euzkel-Egutegiya 1914, Uztaillak 20. Euzkel-Egutegiya 1915, Dagonillak 21 
“Ezkongetzak”. 

515 Euzkel-Egutegiya 1917, Lotazillak 14 “Goikoaren altsutasuna”. 
516 Euzkel-Egutegiya 1913, Otsaillak 3 “New-York”. Euzkel-Egutegiya 1915, Otsaillak 22 

“Erridi Biztanletsuenak”. 
517 Euzkel-Egutegiya 1910, Urrillak 14 “Txadon batzuek”. 
518 Euzkel-Egutegiya 1914, Uztaillak 7 “Zartzaroa”. 
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azaltzeko garaiean Oñatikoaren aipamena ere ginez519, zela egunen izenak europako 

hizkuntza desberdinetan nola esaten diren agertzeko garaian ere euskaraz nola diren 

adieraziz520. 

 

5.2.5.- Heziketa moral eta erlijiosoa. 

  Herritarren jarrera moral eta erlijiosoan eragiten zutelakoan atal honen 

barruan bildu ditugun idatziak zenbait azpimultzotan sailkatu ditugu, aldi berean: 

ospakizun erlijiosotarako egun bereziekin zerikusi zuzena zuten edukiak, erlijio-

testuak eta otoitzak, maxima moralak, bertsoak eta kantak, “Bizitza eredugarriak”, 

eta euzkotartasuna eta erlijioaren arteko lotura indartzen zuten testuak. Ospakizun 

erlijiosoetarako egun bereziekin zerikusia zuten edukitzat hartu ditugu urte 

sasoiarekin bat (gabonak, aste santua, etab.) atzealdean azaltzen ziren idatziak, 

erlijio gaiarekin bat zetozenak, eta askotan, urtez urte errepikatzen zirenak. 

Bidenabar, azpimultzo berean kontsideratu ditugu, baita ere, egun zehatzarekin ez 

etorri arren, herritarren jokabide erlijiosoa eta morala indartzera zetozen edukiak. 

Beharrezkoa ikusi dugu, bestalde, azpiatal berezi gisa hartzea otoitza eta errezuen 

alorra, izan ere hauek euskaraz argitaratzeak erlijio liturgian euskara mailan zegoen 

hutsunea bete nahia adierazten duela uste baitugu. Maxima moralen kasuan, atal 

berezia merezi dute, gure ustez, hezkuntza alorrean duten garrantziagatik. Gizarte 

gainbeheraren aurrean, euskaldunen jokabidea formatu eta erreformatzera 

zuzenduriko gomendio, gogoeta eta pentsamendu ugari dugu. Horien artean, esaera 

zaharrek toki propioa zutelarik, kultura tradizional itxietako gazte eta helduen 

formazioan oso funtzionala izan zen ezagutza korpus itxia aipatu behar da. Izan ere, 

iraunkorki balio izan zuten helduen artean onartua zegoen egia berretsi eta, bertara 

gazteak biltzeko. Esaerek, maxima moral eta pentsamenduek zuten inportantzia 
                                                           

519 Euzkel-Egutegiya 1914, Uztaillak 14 “Ikastetxe ezagunenak”. 
520 Euzkel-Egutegiya 1917, Epaillak ,1, 2 ”Egunen izenak”. Ikus, baita ere, urte bereko 

Epaillaren 9ko idatzia. Ikus daitezke ere, antzeko helburuarekin eginak izan zitezkeenez: Euzkel-
Egutegiya 1916, Epaillak 29 “Dante Alighieri”. Euzkel-Egutegiya 1917, Uztaillak 19 “Ikasteko 
iñoiz ez da berandu”. Euzkel-Egutegiya 1918, Garagarrillak 24 “Naste-borraste”. Urte bereko 
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pedagogikoa ukaezina da, pentsamendua eta jokabidearen erregulatzera jotzen zuten 

heinean. Faktore hezgarriak dira izan ere: “no sólo transmiten un saber empírico en 

frases cortas, sencillas y fáciles de memorizar, sino que además alertan, con igual 

simplicidad, acerca de las penalizaciones que la sociedad depara a aquellos que se 

desvían”521.  

Ahozkotasunaren presentzia aparte hartu nahi izan dugu oraingoan ere, bertan bilduz 

argitaratu ziren izaera erlijiosoa zuten bertsoak eta kantak. Beste idatzi batzuetan 

gertaera eredugarriak eta bizitza erredugarriak kontatzera jotzen zen, baita ere, 

herritarrak zein ispilutan begiratu behar zuen ikus zezan. Azpiatal berezian aztertu 

ditugu, halaber, bereziki Euzkadik zein euzkotar izateak erlijioarekin zuen lotura 

azpimarratzen zuten testuak.  

 

 Ezin da ahaztu egutegiak, hastapenez, erlijio gaiarekin erabat loturik agertzen 

zirela, bertan denboraren neurketan erabatekoa izanik erlijio erreferentzia, egunari 

zegokion santuaren aipamena eginez, edota egunari zegokion erlijio araua adieraziz. 

Gogoan har aurrealdeko orrialdeei buruz goian eman ditugun azalpenak.  

 

 Azpiatal hauetan jaso ditugun idatzi guztietan atzeman dugun ezaugarria zera 

izan da: irakurlearengan komunitate eta kultura kristau, katoliko eta tradizionalista 

batetako partaide zenaren sentimendua indartu nahi izatea. Herritarraren pertenentzia 

sentimendua indartzea, erlijio eta moral kristauan oinarrituriko identitatea (identitate 

morala) beregan finkatzen lagunduz. 

                                                                                                                                                                                 
Uztaillaren 22 “Gertatua”. 

521 CARREÑO, M. (1991), op.cit., 197.orr. 
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93. Grafikoa: Heziketa moral eta erlijiosoa Euzkel-Egutegiyan, agerpen maiztasunaren bilakaera 
1909-1918, portzentaien araberakoa. Iturria: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, eta Euzkel-
Egutegiya 1910-1918. Geronek egina. 
 

 Oro har, kutsu moral eta erlijiosoa zuten testuen agerpena, batik bat, 1910. 

urtean522 izan zen nabarmena (143 egunez -urte osoko idatzien %39 hartuz-, 

argitaratu ziren mota honetako testuak). Hipotetikoki idatzien batezbesteko banaketa 

orekatua egin ezkero, urte hartan astean bitan, gutxienez, gisa honetako testuren bat 

argitara emango zela pentsa genezake. Erlijio edo moralaren inguruko gaiek leku 

oso esanguratsua hartu zuten, beraz, 1910. urtean (ikus 94. grafikoa) argitaratu zen 

egutegian, honen osaketa eta argitalpenaren ardura Isaac Lopez-Mendizabal jaunak 

hartu zuen lehenengo urtean hain zuzen. Euskal-Esnalea elkartearen gidaritzapean 

sortu zen egutegiaren hasierako izpirituari jarraitu zion Lopez-Mendizabalek euskara 

eta euskaltzaletasunaren inguruko gaiei tarte nabarmena eskainiz. Baina, nabarmen 

murriztu zuen ateraldi xelebreen presentzia eta, baita, kultura orokorreko gaiena ere, 

heziketa moral eta erlijiosoari eskainitako tartearen mesedetan. Gure ustez, 

                                                           
522 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 6, 9, 16, 22, 26, 27, 28, 29, Otsaillak 1, 4, 6, 8, 

12, 13, 15, 17, 21, Epaillak 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, Jorraillak 
7,  12, 13, 24, 29, 30, Orrillak 1, 2, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 31, Garagarrillak 1, 
2, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 29, Uztaillak 4, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 21, 30, 31, 
Dagonillak 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 25, 27, 29, Iraillak 1, 2, 5, 7, 8, 14, 17, 29, Urrillak 2, 7, 
10, 13, 15, 16, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, Azaruak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 20, 21, 30, 
Lotazillak 3, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.  
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tolosarrak bira eman nahi izan zion egutegiari –serioagoa eginez-, Sabino Aranak 

1897 eta 1898an argitaratu zituen egutegiak erreferentzia bezala hartuz. 
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94. Grafikoa: Euzkel-Egutegiya 1910, edukia kategorietan bereizia, agerpen portzentaien 
arabera. Iturria: Euzkel-Egutegiya 1910. Geronek egina. 
 

 
Egutegi eta, baita, egunkari eta aldizkari jeltzaleekiko erlazioa ez zen hautsi 

ondorengo urteetan. Sabino Aranaren  Egutegia (1897) eta Lenengo egutegia-ko 

testuak (1898) argitaratuak ikusiko ditugu, halaber, 1911n eta 1918an. Eta Euzkadi 

egunerokotik, edo Napartarra-tik hartutako idatziak beste hainbatetan. 

Bizkaiarekiko lotura estutzen saiatu zen, era berean, 1911. urteko egutegian, berau 

euskalkibitan argitaratuz (bizkaieraz eta gipuzkeraz) eta, ordura arte Bizkaian 

argitaratu ziren egutegien ildotik, alderdi umoretsu eta jostagarriei tokia kendu eta 

eduki moral eta ideologiko-politikoei leku gehiago emanez. 
 

Ondorengo urtean, 1911n523 (107 egunez - urte osoko idatzien %29-), baita 

1913an524 (107 egunez - urte osoko idatzien %29-) eta 1917an525ere (100 egunez -

                                                           
523 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 4, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 23, Otsaillak 1, 9, 

10, 12, 13, 28, Epaillak 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, Jorraillak 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 27, 28, Orrillak 8, 18, 19, 31, Garagarrillak 4, 23, 28, 30, Uztaillak 
6, 7, 20, 24, 26, 31, Dagonillak 1, 2, 11, 15, 16, 23, 30, 31, Iraillak 7, 8, 14, 15, 17, 20, 23, Urrillak 
3, 4, 6, 30, 31, Azaruak 1, 2, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 29, 30, Lotazillak 3, 4, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 30, 31. 

524 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 1, 3, 5, 9, 11, 18, 21, 25, Otsaillak 1, 4, 7, 8, 10, 
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urte osoko idatzien %27-), urteko 100 egunetik gora –astean bitan-, zenbatu ditugu 

argitalpen hauek. Maiztasun nahiko esanguratsua, esango genuke.  
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 95. Grafikoa: Euzkel-Egutegiya 1913, edukia kategorietan bereizia, agerpen portzentaien 
arabera. Iturria: Euzkel-Egutegiya 1913. Geronek egina. 

 

 Lopez-Mendizabalek egutegiaren ardura hartu zueneko lehenengo bi 

urteetako saiaketa desberdinen ondoren, badirudi hasiera bateko ereduari (1909an 

martxan jarri zenari) jarraitu zitzaiola berriro 1912. urtetik aurrera, irakurleriak -

merkatuak-, bultzatuta esango genuke, egutegi arinagoa eta irakurterrazagoa eginez. 

Eduki multzo nagusiak ia urte guztietan mantendu baziren ere, neurri desberdinean 

izan ziren landuak urte batzuetan eta besteetan. Eta, zehazki, morala eta erlijioaren 

inguruko gaien presentzia zerbait nabarmenagoa izan zela ikusi dugu 1913. eta 

1917. urteetako egutegietan. 

                                                                                                                                                                                 
15, 21, 22, Epaillak 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, Jorraillak 1, 3, 4, 
6, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, Orrillak 3, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, Garagarrillak 5, 
6, 7, 13, 16, 17, 18, 24, 28, 29, Uztaillak 5, 7, 18, 25, 26, 31, Dagonillak 2, 5, 13, 17, 25, 26, Iraillak 
4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, Urrillak 8, 9, 31, Lotazillak 7, 8, 12, 15, 17, 
23, 24, 27, 30. 

525 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 14, 21, 24, 25, 28, Otsaillak 11, 12, 14, 17, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 28, Epaillak 12, 15, 17, 19, 21, 25, Jorraillak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 30, Orrillak 
2, 3, 16, 26, Garagarrillak 2, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 27, Uztaillak 3, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 
28, 29, Dagonillak 4, 10, 13, 14, 17, Iraillak 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 
28, 29, 30, Urrillak 3, 5, 20, 21, 29, 30, Azaruak 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, Lotazillak 2, 3, 4, 6, 15, 26, 
27. 
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 96. Grafikoa: Euzkel-Egutegiya 1917, edukia kategorietan bereizia, agerpen portzentaien 
arabera. Iturria: Euzkel-Egutegiya 1917. Geronek egina. 

 

Gainontzeko urteetan zertxobait jaitsi zen kutsu erlijioso edo morala zuten 

idatzien presentzia. Urteko 60-65 egunen inguruko maiztasunez agertu zaizkigu 

(urte osoko idatzien %16) -gutxienez astean behin, demagun-, 1909an526, 1912an527 

eta 1915ean528. Presentzia zertxobait nabarmenagoa izan zuten, halaber, 70-75 

egunen bueltan (hilean bostpasei egunez), 1914an529, 1916an530 eta 1918an531.  

                                                           
526 Orotara, 60 egunez agertu zaizkigu testu hauek. Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 

1909, Ilbeltzak 6, 7, 21, 26, Otsaillak 4, 11, 19, Epaillak 17, 21, 25, 26, 31, Jorraillak 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 14, 23, 24, Orrillak 6, 8, Garagarrillak 10, 18, 21, Uztaillak 16, 17, 31, Dagonillak 1, 8, 18, 27, 
31,  Iraillak 4, 7, 8, 9, 10, 13, 20, 22, 25, 28, Urrillak 3, 9, 15, 16, 22, 24, Azaruak 2, 3, 21, 
Lotazillak 8, 17, 22, 23, 24, 26, 27. 

527 Orotara, 62 egunez agertu zaizkigu testu hauek. Ikus: Euzkel-Egutegiya 1912, Otsaillak 
21, Epaillak 24, 30, 31, Jorraillak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, Orrillak 1, 2, 4, 5, 23, 24, Garagarrillak 
12, 26, 28, Uztaillak 4, 17, Dagonillak 9, 15, 25, 30, Iraillak 12, 17, 18, 19, 21, 23, 24, Urrillak 5, 7, 
9, 10, 13, 15, 16, 23, 26, 27, 31, Azaruak 3, 4, 8, 22, 26, Lotazillak 5, 8, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 
29, 30. 

528 Orotara, 59 egunez agertu zaizkigu testu hauek. Arlo horretan urterik eskasena izan zen 
1915ekoa. Ikus: Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 22, 23, 24, Otsaillak 9, 10, 17, 19, 20, 28, 
Epaillak 2, 3, 4, 10, 25, 27, 28, 29, 30, 31, Jorraillak 1, 2, 3, 5, 6, 11, 21, Orrillak 2, 3, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 27, Garagarrillak 6, Dagonillak 13, 20, 21, 29, Iraillak 4, 19, 20, Urrillak 
11, Azaruak 6, 19, Lotazillak 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 

529 Orotara, 69 egunez agertu zaizkigu testu hauek, urte osoko idatzien %18a. Ikus: Euzkel-
Egutegiya 1914, Ilbeltzak 10, 17, Otsaillak 16, 21, 28, Epaillak 3, 4, 30, 31, Jorraillak 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 23, 25, 26, 27, 29, Orrillak 23, Garagarrillak 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29, Uztaillak 
2, 5, 9, 18, 19, 29, Dagonillak 2, 19, 23, 28, Iraillak 1, 8, 14, 20, 25, 30, Urrillak 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
22, Azaruak 12, 15, 20, 23, 27, 30, Lotazillak 8, 9, 11, 15, 19, 25, 29. 
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 Esan bezala, idatzi hauetan, formazio esparru berean eragiten zuten arren, gai 

zehatzak jorratzen ziren, modu desberdinean jorratu ere. Horregatik, azpiatal batzuk 

sortu ditugu, interesgune desberdin horiek bildu eta azterketa sistematikoagoa egin 

ahal izateko. Bestalde, azpiatalen presentzia nahiko aldakorra izan zela konturatu 

gara, urte bakoitzetik bestera oso desberdina izan zelarik, adibidez, errezoei, 

bertsoei, edo maximei eskaintzen zitzaien tokia, baita erlijiotasuna eta 

euzkotartasunaren arteko lotura finkatzera jotzen zuten idatziei eskaintzen zitzaiena. 

Ikus dezagun zein izan zen azpiatal bakoitzari eskaini zitzaion tartea. 

 

 Urteko data zehatzekin bat zihoazen ospakizun erlijiosoen inguruko testuak 

ez ditugu urte guztietan ikusi. Ez dugu modu horretako erreferentziarik ez 1912an, 

ez 1914an ez eta azken hiru urteetan (1916, 1917, 1918). Bestalde, atzeman izan 

ditugun urteetan, ezin esan dezakegu ugariak izan zirenik urteko egunak. Adibidez, 

egun gehienez agertu zireneko urteetan, 1911 eta 1915ean, ez ditugu 11 egunetik 

gora zenbatu (urte bakoitzean zenbaturiko testu moral eta erlijiosoen artean %10 eta 

16 bitarteko portzentaiaz). Zertxobait gutxiago topatu ditugu (8 egunetan) 1910. 

urtean, eta oso gutxi 1909an (2 egun) eta 1913an (egun 1).  

 

Oro har, idatzi hauek urteko egun seinalatuei buruzko idatziak ziren. Egun 

berezien inguruko azalpen historikoak eskaintzen zituzten idatziak ziren, elizak 

ospatzen zituen egun zehatzen inguruko azalpen historikoak, zein biblikoak, ematen 

                                                                                                                                                                                 
530 Orotara, 73 egunez agertu zaizkigu testu hauek, urte osoko idatzien %20. Ikus: Euzkel-

Egutegiya 1916, Ilbeltzak 2, 4, 6, 9, 12, 16, 17, 22, 23, Otsaillak 1, 8, 10, 11, 18, 25, 27, 28, 
Epaillak 12, 13, 14, 26, Jorraillak 2, 3, 12, 15, 17, 22, 30, Orrillak 2, 4, 9, 12, 15, 24, 26, 
Garagarrillak 5, 8, 22, 23, Uztaillak 23, 30, Dagonillak 7, 18, 19, 30, 31, Iraillak 1, 6, 7, 8, 11, 12, 
13, 14, 15, 19, Urrillak 18, Azaruak 9, 10, 11, 12, 22, Lotazillak 10, 11, 12, 15, 24, 25, 26, 27, 29, 
30, 31. 

531 Orotara, 77 egunez agertu zaizkigu testu hauek, urte osoko idatzien %21. Ikus: Euzkel-
Egutegiya 1918, Ilbeltzak 12, 19, Otsaillak 10, 13, 17, 20, 27, Epaillak 22, 26, 27, 28, 29, 30, 
Jorraillak 4, 20, 22, 25, 30, Orrillak 1, 7, 8, 11, 12, 16, 26, 30, Garagarrillak 5, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 
23, Uztaillak 1, 3, 9, 16, 21, 24, Dagonillak 3, 6, 7, 21, 22, 23, 31, Iraillak 1, 2, 9, Urrillak 1, 5, 6, 7, 
8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, Azaruak 4, 13, Lotazillak 11, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
29. 
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zituztenak, zergatik, noiz eta nola ospatzen ziren argituz, adibidez, Errege eguna532, 

santu guztien eguna533, otsailaren 1ko eguna534, Aste Santuko jai egun bakoitza535, 

Eguberri eguna536, epaillan ospatzen ziren erlijio gertaerak537, edota Lurdesko Ama 

Birjiñaren eguna538, “Sorrkunde Errugabea”ren eguna539, Ama Mariaren Jasoeraren 

eguna540, Mariaren jaiotza eguna541, etab.542 Beste batzuetan, egun bereziari 

zegokion erlijio estua edo otoitza zen argitaratzen zena egun berean, edo 

inguruetako batean. Hona hemen horietako adibide bat:  

“Sortaldeko iru errege santuak Gaspar, Melchor eta Baltasarrek mirarizko izar 
baten bitartez jakin zuten zeruko Erregearen jayotza, eta beren lurrak utzi eta 
aur Jainkoa arkitzeko gogo biziz irten ziran eta Jerusalenen sarturik galdetu 
zuten: ¿Nun dago jayo dan juduen errege? Berri onek Herodes erregea izutu 
zuen, baña bildurra bere barrunbean estalirik Errege santu oyei eskatu zien 
Belenen billatzen zuten aurra arkitzen zutenean itzuli zitezela ostera 
beragana, ura adoratzera bera ere joan zedin. Joan ziran beren bidean eta erriz 
kanpotik zegoen estalpe baten gañean izarra gelditu zitzayela ikusirik, 
ezagutu zuten ura zala Gloriko erregia zegoen tokiya; sartu ziran bertan, eta 
Birjiña aurrarekin besoetan ikustian, argiro ezagutu zuten zekusten aur ura 
egizko Jaungoikoa zala, eta lurrian auzpezturik adoratu zuten urre, inzensu 

                                                           
532Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 6 “Iru erregiak”. Baita ere in Euzkel-

Egutegiya 1910, Ilbeltzak 6 “Iru erregiak”. Eta, Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 6 “Iru erregiak”. 
533 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Urrillak 31, Azaruak 1. Euzkel-Egutegiya 1911, Urrillak 

31, Azaruak 1 “Gaurko Goizperra (Ebanjeliyua)”, Azaruak 2. 
534 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Otsaillak 1. Euzkel-Egutegiya 1911, Otsaillak 1. 
535 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1915, Epaillak 27 “Abar-igandia”, Epaillak 28 “Astelen deuna”, 

Epaillak 29 “Astearte Deuna”, Epaillak 30 “Asteazken Deuna”, Epaillak 31 “Ostegun Deuna”, 
Jorraillak 1 “Ostiral Deuna”, Jorraillak 2 “Larunbat Deuna”, Jorraillak 3 “Berpizte-eguna”. 

536 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Lotazillak 24 “(Biyarko jaya)”, Lotazillak 25 “Josu´ren 
Jayotza”. Euzkel-Egutegiya 1911, Lotazillak 24 “(Biyarko jaya)”. 

537 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1913, Garagarrillak 13 “Epailla (Marzo)”. Ikus, baita ere, in 
Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Jorraillak 14 “Urte oroigarriyak”, eliza katolikoaren data 
seinalatu batzuetatik zenbat urte pasa ziren azalduz. 

538 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Otsaillak 12 “Gaurrko Jai-Eguna” (B.E.A.M.). Testu bera 
ikus in Euzkel-Egutegiya 1911, Otsaillak 12. 

539 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Lotazillak 7 “(Biyarko jaya)”. Euzkel-Egutegiya 1911, 
Lotazillak 8 “Sorrkunde Errugabea”. 

540 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Dagonillak 15, 16. 
541 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Iraillak 7, 8. 
542 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1915, Orrillak 3 “Gurutze deuna arkitzen dute”, Orrillak 13 

“Jaunaren igoera”. 
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eta mirra emanaz; eta beren mendetasuna agertu ondoren itzuli ziran etorri 
ziran ez beste bide batetik. Aingeruak ala esan zielako”543. 

 

 Egunak eta ospakizunak urtez urte errepikatzen ziren neurrian errepikatzen 

ziren ere zegozkien azalpenak, ez kasu guztietan baina bai batzuetan: errege-

egunaren kasuan, santu guztien egunarenean, Eguberri egunekoan, Lotazillaren 8ko 

Ama Birjinaren egunarenean, zein Otsaillaren 12koarenean, etab. Errepikatuak ere 

ikusi ditugu zenbait erlijio testu eta otoitzak, bertsoak eta kantak, idatzi erlijioso-

ideologikoak. Baita gogoeta bat baino gehiago ere.  

 

Beste esparruetan legez, hots, euskaltzaletasunaren eta euzkotartasunaren 

heziketari dagokienean, zein formazio kulturalekoan, bertso eta kantak ere argitaratu 

ziren gai erlijioso eta moralen inguruan. Ospakizun erlijiosoen azalpenak eta erlijio 

testu eta otoitzak ez bezala, erlijio gaia zuten bertso eta kantak urtero argitaratu 

ziren. Hain zuzen, egun gehienetan argitaratu zituzten urteak 1910 (48 egun), 1917 

(32 egun) eta 1913 (27 egun) izan ziren, nahiko presentzia esanguratsuarekin. Urte 

osoko egunen arabera azpimarragarriak dira 1910. eta 1917. urteko datuak, eta are 

azpimarragarriagoak egiten dira gai moral eta erlijiosoetaz ziharduten idatzien artean 

bertsoek eta kantek urte horietan izan zuten presentzia ikusita, hots, %33 1910ean 

eta %32 1917an. Beste urte batzuetan ere, nahiz eta bertsoak argitaratu zireneko 

egunen kopurua txikiagoa izan, esparruko idatzien artean bertso eta kanta erlijiosoek 

protagonismo nabarmena izan zutela esan behar da. Ikusi dugunez, esparru honetan 

bilduriko testuen %30tik gora osatzen zuten bertso eta kantek 1915ean eta 

1909an544; idatzi erlijiosoen %20tik gora 1913an, 1918an eta 1916an545. Aitzitik, 

                                                           
543 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 6 “Iru erregiak”. 
544 1915an 22 egunez zenbatu dugu bertso eta kanta erlijiosoen presentzia, esparruko 

idatzien %37 adierazten dutelarik. 1909an 19 egunez zenbatu dugu bertso eta kanta erlijiosoen 
presentzia, esparruko idatzien %31 adierazten dutelarik. 

545 1913an 27 egunez zenbatu dugu bertso eta kanta erlijiosoen presentzia, esparruko 
idatzien %25 adierazten dutelarik. 1918an 19 egunez zenbatu dugu bertso eta kanta erlijiosoen 
presentzia, esparruko idatzien %24 adierazten dutelarik. 1916an 17 egunez zenbatu dugu bertso eta 
kanta erlijiosoen presentzia, esparruko idatzien %23 adierazten dutelarik. 



Kaletik etxera: euskarazko egutegiak eta euskarazko irakurketa espazio pribatuan                       495 

bertso eta kanta erlijiosoen presentzia arras eskasagoa izan zen bai egun kopuruetan 

bai hartzen zituzten protzentaietan 1912an, 1914an eta 1911n546. 

 

Beste esparruetan ere ikusi ahal izan dugunez, hauetako bertso eta kanta ugari 

egilearen izenarekin eman zen argitara. Beste batzuk, ordea, egilearen izenik gabe 

argitaratu ziren547. 

 

Egilearen izena agerian zeramaten bertsoak kontuan hartuta, beren bertsoak 

urte gehienez, hiruzpalau urtez alegia, argitaratuak ikusi zituzten egileak Jose 

Ignazio Arana (1909, 1910, 1914, 1915), Arana-Goiri´tar Sabin (1909, 1910, 1917), 

B.E.A. (1909, 1910, 1916) eta Jautarkol (1916, 1917, 1918) izan ziren. Bi urtez 

argitaratuak ikusi zituztenak, berriz, Eleizalde´tar Koldobika (1909, 1910), Emeterio 

Arrese (1916, 1917), E. Elizechea (1910, 1913) eta Erredenderi´tar Erramun Aba. 

Buruñurduna (1917, 1918) izan ziren; Urte betez, halaber, azaldu ziren beste idazle 
                                                           

546 1912an 12 egunez zenbatu dugu bertso eta kanta erlijiosoen presentzia, esparruko 
idatzien %19 adierazten dutelarik. 1914an 7 egunez zenbatu dugu bertso eta kanta erlijiosoen 
presentzia, esparruko idatzien %10  adierazten dutelarik. 1911an 9 egunez zenbatu dugu bertso eta 
kanta erlijiosoen presentzia, esparruko idatzien %8 adierazten dutelarik. 

547 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Otsaillak 4 “Garbia zera”, Epaillak 18 “Mariaren 
bakartasunari”, Jorraillak 29 eta 30 “Loreil-abestiyak”, Orrillak 7 “Mayatzeko loriak”, Orrillak 9 
“Loreak eta biotza”, Orrillak 15 “Goteumari”, Orrillak 26 “Sakramentu guztiz Santuari”, 
Garagarrillak 1 eta 2 “Josu-Biyotzaren Abestiyak”, Garagarrillak 12 “¡O biotz santu!”, Uztaillak 9 
“Balseozaleai”, Dagonillak 9 eta 10 “¡Miren neskutzari!”, Dagonillak 20 “Zerura”, Azaruak 5 “¡O, 
zer penak!”, Iraillak 2 “¡O, María!”, Lotazillak 22 “Tolosako olentzaro gabeko kanta zarrak”, 
Lotazillak 26, 27, 28 “Gabona (1)”. Euzkel-Egutegiya 1911, Orrillak 18 eta 19 “Orrilla´ko Azken-
agurra”, Uztaillak 26 “Bi gizoni”, Urrillak 3 eta 4 “Asistar Patzeska Deuna´ri Ereserrkiya. <Iste 
confessor> bezela”, Lotazillak 7 “Sorrkunde Errugabea´ri”. Euzkel-Egutegiya 1912, Epaillak 30 
“Goiko amari”, Orrillak 4 eta 5 “Ama Birjiñari Azken-agurra”, Orrillak 23 eta 24 “Arantzazu´ko 
Amari”, Dagonillak 16 “Agurra”, Azaruak 22 “Izaskun´go Ama Mariyari”, Lotazillak 8 “Miren 
garbi-garbiya”, Lotazillak 24 “Josu´ren Jayotza”, Lotazillak 25 “Euzkotarrak Jesus´en Jayotzari”. 
Euzkel-Egutegiya 1913, Epaillak 19 “Jose Aita Deunari”, Orrillak 3, Orrillak 9 eta 10 “Ama 
Neskutzari”, Orrillak 15 “Ederrena”, Orrillak 20 eta 21 “Mayatzeko Loreak”, Orrillak 26 “Loretxo 
eder bana”, Orrillak 29, Garagarrillak 5, 6, 17 eta 18 “Josu-Biyotzari Abestiyak”, Uztaillak 31 
“Eliz-atari batian”, Lotazillak 8 “Guziz garbiya”, Lotazillak 23 eta 24 “Goazen Belena”. Euzkel-
Egutegiya 1914, Epaillak 4 “Ikurton Deunari (Al altísimo sacramento)”, Orrillak 23 “Agurra”. 
Euzkel-Egutegiya 1915, Epaillak 2, 3, 4, 5 “Larraiz´ko Ama Miren´i”, Jorraillak 5 eta 6 “Ogi zerutik 
etorriya Zu zera gure poz guztiya”, Lotazillak 22 “Gabonetako kantak”, Lotazillak 27, 28 eta 29 
“Gabon zar”. Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 21 “Otoya”, Jorraillak 9 “133´garren eresia”, Iraillak 
4 eta 5 “Arantzau´ko Ama´ri”, Iraillak 10 eta 11 “Larraiz´ko Ama Birjiñari”, Lotazillak 26 eta 27 
“Enara gaxua”. Euzkel-Egutegiya 1918, Otsaillak 17 “Jesus´ek umiai”, Orrillak 26 “¡Atoz!”, 
Garagarrillak 8 eta 9 “Josu-biotzari”, Garagarrillak 13 “Josu´ren biotzari”, Garagarrillak 14 “Ama 
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hauen bertso erlijiosoak: 1909an Antonio Arzak, Migel Antonio Iñarra, Pio Mª 

Morata C.R.L., Mibisus eta Karmelo Echegarai; 1910ean P.M., B.E.M.A, B.A.E., E. 

Elizechea; 1911n E´tar J.B.; 1914an Alkain´dar Perdiñanda eta Olantxe; 1915ean 

E.U., Mirendarra, A., Abade Euzkotarra; 1916an R.L., Jose Elizondo, 

Garitaonaindia´tar Basil, Domingo Agirre, Intza´r D.A.; 1917an Koldobika, 

Erraimun, Ezkidi´tar Joseba, Etxeita, Etxeberria´tar Koldobika; eta 1918an K., Elzo-

Azpiazu´tar J., Bustintza´tar Ebaista. Oro har, bere bertsoak egun gehienetan 

argitaratuak ikusi zituena, guztien artean alde handiz, Arana-Goiri´tar Sabin izan zen 

(guztira 24 egunetan). Egun kopuruetan presentzia nabarmena izan zuten beste 

bertso idazleak E´tar E. (guztira 10 egunetan) eta Jautarkol ( guztira 11 egunetan) 

izan ziren. Gainontzeko egile guztiek 1-5 bitarteko egunetan izan zituzten 

argitaratuak. Beraz, bai egun kopuruetan bai urte kopuruetan maizenen argitaratu 

izan ziren bertso erlijiosoak Arana-Goiri´tar Sabinenak izan ziren. 

 

Kanta eta bertso sorta bat Ama Birjiñari eskainitako bertsoek osatzen zuten, 

batzuk Maria amari gorazarre egiten ziotenak eta, beste batzuk Birjiñak hartzen 

zituen adierazpen zehatzen ohorez egindakoak, gehienetan -urteroko zita legez-, 

berauen ospakizun egunekin konplituz argitara ematen zirenak548: Maiatzeko loreak, 

                                                                                                                                                                                 
Neskutzari”, Uztaillak 3 “Onesten det”. 

548 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Otsaillak 11 “Agur maria, gure ama” (Jose 
Iganzio Arana), Iraillak 7 “Ama baten argia” (A.A.), Iraillak 8 eta 9 “Gure Ama zerutarraren 
jayotzan” (Arana-Goiri´tar Sabin), Lotazillak 8 “Miren-sorkundiari” (B.E.A.). Euzkel-Egutegiya 
1910, Otsaillak 4 “Garbia zera”, Epaillak 18 “Mariaren bakartasunari”, Epaillak 26 “Ama-Deunaren 
bakarrlia” (Eleizalde´tar Koldobika), Jorraillak 29 eta 30 “Loreil-abestiyak”, Orrillak 1, 2, 28 eta 29  
“Andera Miren garbijari” (Arana-Goiri´tarr Sabin), Orrillak 17 eta 18  “Ave, Maris Stella” (A. Eta 
G.´tarr S.), Orrillak 7 “Mayatzeko loriak”, Orrillak 9 “Loreak eta biotza”, Dagonillak 9 eta 10 
“Miren Neskutzari”, Dagonillak 14 “Ave, Maris Stella” (A. Eta G.´tarr S.), Dagonillak 16 
“Begoña´ko Ixarr Zerutarrari” ( A.eta G.´tarr S.), Iraillak 2 “¡O, Maria!”, Lotazillak 8 “Ama 
Miren´en sorkunde errugiari” (Jose Ignazio Arana). Euzkel-Egutegiya 1911, Orrillak 18 eta 19  
“Orrill´ko Azken-agurra”, Azaruak 21 eta 22 “Karmelo´ko Ama-Neskutza´ri” (E´tar J.B.), 
Lotazillak 7 “Sorrkunde Errugabea´ri”. Euzkel-Egutegiya 1912, Epaillak 30 “Goiko amaria”, 
Orrillak 1 eta 2 “Andera Miren Garbiyari”, Orrillak 4 eta 5 “Ama Birjiñari Azken-agurra”, Orrillak 
23 eta 24 “Arantzazu´ko Amari”, Dagonillak 15 “Agurra”, Azaruak 22 “Izaskun´go Ama Mariyari”, 
Lotazillak 8 “Miren garbi-garbiya”. Euzkel-Egutegiya 1913, Epaillak 14, 21 “¡Ama Tamaltsua!” 
(E´tar E), Orrillak 3, Orrillak 9 eta 10 “Ama Neskutzari”, Orrillak 15 “Ederrena”, Orrillak 20 eta 21 
“Mayatzeko Loreak”, Orrillak 26 “Loretxo eder bana”, Iraillak 21 “¡Ama tamaltsuari!” (E´tar E.), 
Lotazillak 8 “Guziz garbiya”. Euzkel-Egutegiya 1914, Orrillak 23 “Agurra”. Euzkel-Egutegiya 
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Ama zerutarraren jaiotza, Andre Maria  Birjiñaren zeruratzea, Sorkunde 

Errugabeari, Begoñako Amari, Karmeloko Amari, Arantzazuko Amari, Izaskungo 

Amari, Larraizko Amari, Lurdesko Amari, etab. Hona hemen, horietako bertso 

batzuk: 

“Izaskun´eko Ama 
Birjiña Mariya 

Onez ta edertasunez 
Betiko jantziya; 

Amatxo zu zerade 
Guztizko garbiya 
Goizeko izar eder 

Alai ta argiya. 
- 

Biotz nereko Ama 
Gozo txit laztana 

Euzkaldunen zaindari 
Ibiltzen zerana; 

Alkar arturik gatoz 
Pozkiro zugana, 
Begiratu bat egin 
Dezazu gugana. 

- 

Euzko-erri guztiyak 
Txit maite zaitugu, 

Zurekin bizitzea 
Betiko nai degu; 
Eta bene-benetan 

Esaten dizugu 
Zugatikan beñere 

Aztuko ez gera gu”549. 
 

Beste sorta bat zuzenena Jesukristori eta bere inguruko gertaerei eskainitako 

bertsoek osatzen zuten. Hemen sartzen ditugu: Jesusen Bihotzari eskainitako kantak, 
                                                                                                                                                                                 
1915, Epaillak 2, 3, eta 4 “Larraiz´ko Ama Miren´i”, Orrillak 10, 11, 12 “Orrilla-abestiak “ 
(Mirendarra, Euzkadi´tik), Orrillak 14, 15, 16, 17 “Mayatzeko Loriak” (A.), Lotazillak 9 “Gure 
Ama Miren´i”. Euzkel-Egutegiya 1917, Otsaillak 11 eta 12 “Lourdes´ko Uso Zerutarrari” 
(Koldobika), Orrillak 3 “Miren Andera´ri” (Ezkidi´tar Joseba), Dagonillak 13 eta 14 “Begoña´ko 
izar zerutarrari” (Arana-Goiri´tar Sabin), Iraillak 4 eta 5 “Arantzazu´ko Amari”, Iraillak 10 eta 11 
“Larraiz´ko Ama Birjiñari”. Euzkel-Egutegiya 1918, Orrillak 7 eta 8 “Ama Miren´i”, Garagarrillak 
14 “Ama Neskutzari”, Urrillak 14 eta 15 “¡Ama, ez utzi!” (Elzo-Azpiazu´tar J.), Lotazillak 29 
“Ama umiagaz” (Bustintza´tar Ebaista).  
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aste santuaren inguruko kantak, eta baita gabonak inguruko kantak eta bertsoak 

ere550. 

 

Bertso eta kanta gehienak Ama Birjiñari eta Jesukristori eskainiak izan arren, 

argitaratu ziren, halaber, beste batzuk santu zehatzen bati eskainitakoak551, eta beste 

batzuk, elizako liturgian kantatzeko, edo otoitz gisa idatziak izan zirenak552.  

                                                                                                                                                                                 
549 Euzkel-Egutegiya 1912, Azaruak 22 “Izaskun´go Ama Mariyari”. 
550 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Jorraillak 11 “Pistuera” (Jose Iganzio Arana), 

Garagarrillak 10 “Biyotzetik” (Antonio Arzak), Garagarrillak 18 “Jesus” (Antonio Arzak), Uztaillak 
16 “Jesus´en biotz gozo-gozoari” (Pío Mª Morata C.R.L.), Lotazillak 22 eta 23 “Gabon-kantak” 
(Karmelo Echegarai), Lotazillak 24 “Gabon-abesti zatijak” (Arana-Goiri´tar Sabin), Lotazillak 26 
“Gabon-abesti zatijak” (Eleizalde´tar Koldobika). Euzkel-Egutegiya 1910, Orrillak 5 “Josu´ren 
Igokundia” (B.E.A.), Orrillak 26 “Sakramentu guztiz Santuari”, Garagarrillak 1 eta 2 “Josu-
Biyotzaren Abestiyak”, Garagarrillak 3 “Garagarril-Abestiyak” (B.E.M.A), Garagarrillak 12 “¡O 
biotz santu!”, Garagarrillak 16 eta 17 “Josu´ren Bijotzari Abestija” (A. Eta G.´tarr S.),Uztaillak 17 
“Biyotz-maitasun Egintza “ (B.A.E.), Urrillak 27 eta 28 “CIX Erezija” (A. Eta G.´tarr I.), Azaruak 3 
eta 4 “XIV Eresija” (Eleizalde´tar Koldobika), Lotazillak 22 “Tolosako olentzaro gabeko kanta 
zarrak”, Lotazillak 26, 27 eta 28 “Gabona (1)”. Euzkel-Egutegiya 1911, Iraillak 20 “Ereserkija Josu 
ixen gozuari”. Euzkel-Egutegiya 1912, Lotazillak 24 “Josu´ren Jayotza”, Lotazillak 25 “Euzkotarrak 
Jesus´en Jayotzari”. Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 3 “Josu-Biyotzari abestiyak” (E´tar E.), 
Otsaillak 7 “Atoz, Jaun ori” (E´tar E.), Epaillak 7 eta 8 “Josu Biyotzari abestiyak”, Epaillak 20 
“Garbaipen-abestiya” (E´tar E.), Jorraillak 3 eta 4 “Josu-Biyotzari abestiyak” (E´tar E.), Orrillak29, 
Garagarrillak 5, 6, 17 eta 18 “Josu-Biyotzari abestiyak”, Lotazillak 23 eta 24 “Goazen Belena”. 
Euzkel-Egutegiya 1914, Epaillak 4 “Ikurton Deunari”, Lotazillak 9 “Amabikoa” (Arana´tar I.). 
Euzkel-Egutegiya 1915, Jorraillak 5 eta 6 “Ogi zerutik etorriya...”, Lotazillak 22 “Gabonetako 
kantak”, Lotazillak 23 eta 24 “Zortziko laburrak”, Lotazillak 25 eta 26 “Zortziko Luziak” (Abade 
Euzkotarra, Euzkadi´tik), Lotazillak 27, 28 eta 29 “Gabon zar” (Euzkadi´tik). Euzkel-Egutegiya 
1916, Iraillak 6, 7 et a 8 “Jesus Kurutzetuari” (Jose Elizondo), Lotazillak 24 “Gabon abestiya” 
(Garitaonaindia´tar Balbin), Lotazillak 25 eta 26 “Seiaskatxo bat. Gabon-eresia” (Domingo Agirre). 
Euzkel-Egutegiya 1917, Jorraillak 2 “Josu ta gogoa” (J. Vedaguer), Jorraillak 6, 7, eta 8 
“Golgota´n” “Sitio” “Egarri naiz” (Erraimun), Garagarrillak 15 eta 16 “Josu-Biyotza´ri” 
(J.Verdaguer), Uztaillak 15 eta 16 “Josu-idantzeski batean idatziak” (J.E.´tar K.), Iraillak 28 eta 29 
“Josu-Biotzaren Abestiya” (Errenderi´tar Erramun Aba. Buruñurduna). Euzkel-Egutegiya 1918, 
Otsaillak 17 “Jesus´ek umiai”, Garagarrillak 8 eta 9 “Josu-niotzari”, Garagarrillak 13 “Josu´ren 
biotzari”, Lotazillak 21 eta 22 “Josu Umetxo´en negarrari” (Lope de Vega´rena euzkeraz),  
Lotazillak 24 eta 25 “Josu-aurrari” (J.E.´tar K.), Lotazillak 16 eta 27 “Josu´ren negarrari” 
(Errenderi´tar Erramon Aba.) 

551 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Garagarrillak 21 “Gonzaga´ko Luis 
Zoriaundikoari” (Migel Antonio Iñarra). Euzkel-Egutegiya 1911, Urrillak 3 eta 4 “Asistar Patzeska 
Deuna´ri Ereserrkiya “. Euzkel-Egutegiya 1914, Garagarrillak 12, 13 eta 14 “Andoni Deunari” 
(Olantxe, Euzkadi´tik). Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 24 “Damu-egintza” (E.U.). Euzkel-
Egutegiya 1917, Lotazillak 3 eta 4 “Jabier´tar Pantzeska Deunaren eriyotzaz” (Etxeberria´tar 
Koldobika). 

552 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Uztaillak 31 “Erroman!” (Pio Mª Morata 
C.R.L.), Iraillak 22 “<Sacris solemnis> euskeraz (zatijak)” (Arana-Goiri´tar Sabin) (Berdina ikus in 
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Baita ere, gutxiago baziren ere, kontuan hartu behar ditugu erlijiozko helburu 

zehatzen inguruan aritu baino, ikasgai moralaren bat eskaintzeko interesa 

nabarmenagoa zutenak. Horien adibide gisa azpimarra ditzakegu ordikeriari buruz 

agertu ziren bertsoak, osasun fisikoaren inguruko hausnarketa baino osasun 

moralaren inguruko kalteak azpimarratzen zituzten neurrian553. 

 

Aipaturiko idatzietaz gain erlijio testu ugari argitaratu zen elizaren ospakizun 

eta liturgien inguruan, otoitzak, ebanjelioak, eta itun zaharreko pasarteak, besteak 

beste. Horrelako erlijio testuak lehenengo bost urteetan zehar argitaratu ziren 

ugarien. Gero, hutsune baten ondoren, berriro heldu zitzaion 1918an berauek 

argitaratzeari. Zehazki, argitalpen egun kopururik handienak 1911n (28 egunez) eta 

1910ean (27 egunez) -hilean bi egunetan demagun-, zenbatu ditugu. Zentzu berean, 

erlijio-testuen presentzia nahiko esanguratsua izan zen 1909an (14 egunez) eta 

1913an (20 egunez) batez ere, formazio moral eta erlijiosoaren esparruan bildu 

ditugun idatzien artean proportzionalki idatzi hauek izan zuten tokia ikusita, hots: 

%20tik gorako portzentaia 1911n eta 1909an, %18aren ingurukoa 1910ean eta 

1913an. Nahiko esanguratsua izan zen erlijio-testuen presentzia ere 1918an, 

                                                                                                                                                                                 
Euzkel-Egutegiya 1910, Garagarrillak 5, Urrillak 2), Urrillak 15 eta 16 “CXXVII Eresija” 
(Mibisus). Euzkel-Egutegiya 1910, Uztaillak 6 “Magnificat Abestija euzkeralduta” (A. Eta G.´tarr 
S.), ), Orrillak 15 “Goteumari”, Dagonillak 20 “Zerura”, Azaruak 5 “¡O, zer penak”. Euzkel-
Egutegiya 1914, Epaillak 31 “Amar agindubak” (Alkain´dar Perdinanda). Euzkel-Egutegiya 1916, 
Garagarrillak 22 “Otoitz” (Emeterio Arrese), Garagarrillak 23 “Gogua egazka” (Bera´tar E.A.), 
Dagonillak 19 “Otoitza” (R.L.), Iraillak 11, 12, 13, 14, 15 “Otoitza” (Jautarkol). Euzkel-Egutegiya 
1917, Ilbeltzak 21 “Otoya”, Jorraillak 9 “133´garren eresia”, Orrillak 2 “Otoitz” (Emeterio Arrese), 
Iraillak 23 eta 24 “¡Ekatzu zure eskua!” (J.E.´tar K.), Azaruak 21 “Estuntze xamurra”, Lotazillak 26 
eta 27 “Enara gaxua”. Euzkel-Egutegiya 1918, Orrillak 26 “¡Atoz!”, Uztaillak 3 “Onesten det”. 
Elizan kantatzeko ez, baizik eta hilerrian jartzeko bertsoa ikus, in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 
1909, Azaruak 2 “Ildegi baten arteko idazkuna” (Arana-Goiri´tar Sabin), berdina in Euzkel-
Egutegiya 1910, Azaruak 6 eta 7 “Ildegi atietarako Idazkunak” (A. Eta G.´tarr S.). Baita ere, in 
Euzkel-Edgutegiya 1917, Urrillak 30. 

553 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Dagonillak 25 “Ordikeriya” (E.Elizechea). Euzkel-
Egutegiya 1916, Otsaillak 25 “Mozkorra” (Intza´r D.A.). Ikus, baita ere, zahartzaroaren garrantziaz, 
amarengandik urruntzeak dakartzan arriskuetaz, elkar maitez bizitzearen alde, elizan txistua 
botatzeak adierazten duen gaitzaz etab. in Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 27 “Edertasuna” (P.M.), 
Otsaillak 21 “Bakoitza bere kabian” (P.M.), “Uztaillak 9 “Balseozaleai”. Euzkel-Egutegiya 1911, 
Uztaillak 26 “Bi gizoni”. Euzkel-Egutegiya 1913, Uztaillak 31 “Eliz-atari batian”. Euzkel-Egutegiya 
1916, Urrillak 18 “Onbidea” (Emeterio Arrese). Euzkel-Egutegiya 1917, Urrillak 20 eta 21 
“Ikasbideak”. Euzkel-Egutegiya 1918, Orrillak 1 “Oldozgayak” (K.). 
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zenbaturiko egunak (18 egun) eta esparruko idatzien artean testu hauek hartu zuten 

portzentaia (%23koa) kontuan hartzen baditugu. Aitzitik, erlijio testurik topatu izan 

dugun urteetan artean 1912.urtea izan da argitalpen egunik gutxien (2 egun) atzeman 

duguna. Halaber, hutsunerik nabarmenena 1914-1917 bitartean eman zen.  

 

Erlijio-testuen artean egunarekin lotuta zihoan otoitza mota bat ebanjelioena 

(“Goizpar-itzak”) zen. Ikusi ahal izan dugunez, ia urtero argitaratu zen 

ebanjelioetako testuren bat554 zegokion egunarekin lotuta, gehienetan “Biyarko 

Goizperra” edo “Gaurko Goizperra” izenburupean agertzen zelarik. Zentzu horretan, 

1913. urtea deigarria egiten da, izan ere bertan atzeman ditugun erlijio testu ia 

guztiak ebanjelioetako pasarteak baitira555. Hona hemen “goizper” hauetako baten 

adibidea: 

“Eskatzeko t´eskatzeko desaye jarraileai Josu´k: ziñez diyetzuet, ziarduben 
Berterosleak azken-apariyan, edozer, gauz Aitari eskatzen badiyozute nere 
izenean ematen dizute. Nere Aitak maite zaituzte, zuek maite izan nazutelako; 
eta nik ere zuen aldez eskatuko det”556. 
 

Erlijio testuen artean, halaber, ondorengo testu hauek nabarmendu ziren izan 

zuten agerpen egun kopuru ugariagatik eta maiztasunagatik: Kempis-en Kristo´ren 

Antz-bidea liburua bere hainbat atal argitaratu zelarik 557 lehenengo urteetan, 

1909an, 1910ean, eta 1911n alegia. Azpimarratu behar da ere Ane-Katariñe 
                                                           

554 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Jorraillak 9 “Josu´ren eriyotza”. Euzkel-
Egutegiya 1910, Ilbeltzak 16 “Josu-Izen Deuna”, Epaillak 3 “Jauna´ren Bost Zaurijak”, Azaruak 1 
“Gaurrko Goizperra (Ebanjeliyua)”. Euzkel-Egutegiya 1911, Epaillak 19 “Gaurrko Goizperra 
(Ebanjeliua), Jorraillak 27 eta 28 “Goizparr-itzak”, Azaruak 10 eta 16 “Goizpar-itzak”. Euzkel-
Egutegiya 1912, Iraillak 19 “Mateo´ri, Jesus´en deya”. 

555 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 1, 5, 11, 18, 25, Otsaillak 1, 8, 15, 22, Epaillak 1, 
9, 15, 18, 22, 30, Jorraillak 6, 12, 19, 26. 

556 Euzkel-Egutegiya 1913, Jorraillak 26 “Biyarko Goizperriya” (Joan XVI, 23-30). 
557 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 26 “Jaungoikoari eskar-egipenak”, 

Epaillak 31 “Egiyaren irakaspena”, Iraillak 25 “Atsekabearen ongindasuna”, Urrillak 3 “Adierazpen 
ongiñak”. Euzkel-Egutegiya 1910, Otsaillak 6 “Gogo zintsubari barnetik Kisto´k dagiyon itzaz”, 
Otsaillak 15 “Kisto´ren Gurutza-zaleak gitxi dirala”, Orrillak 21 “Txarrenari egin bear zayona”, 
Garagarrillak 18 eta 19 “Gogoaren atsedenge utsa”, Dagonillak 27 “Gurutza Deunaren bide zabala”, 
Urrillak 10 “Bere gorputza arrtzeko Jaunaren deya”, Iraillak 17 “Gurutzazko gaizka-bidea”. Euzkel-
Egutegiya 1911, Ilbeltzak 19 “Goiko-Jaunaren naya egiteko Otoya”, Dagonillak 23 “Kisto´ren 
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Emmerich-en Kristo´ren Nekauztearen (pasiyoaren) ikuspenak liburua, Kempis-ena 

baino gutxiagotan agertu arren, bere atalek nolabaiteko presentzia izan baitzuten558 

egutegiko lehenengo urteetan. Antzeko maiztasunez agertu ziren J.-K. Huysmans-en 

testuak ere559. Zentzu berean, aipatzekoa da A. Mendibururen Otoitz gayak liburua, 

bere pasarte batzuk argitaratu baitziren, batik bat, lehenengo eta azken urteetan560. 

Hiru testu horiekin batera beste hainbat euskaltzalek idatziriko, edo itzulitako 

otoitzek eta erlijio testuek ere izan zuten tokia orri hauetan, besteak beste: Angelus 

Domini euskeraz561, Arana-Goirik euskaratutako Benedictus-a562, Albizuri´tar 

Serapinek euskaratutako Josu-Kisto´ren Elestija563, Lopez Mendizabalen Dotriña 

Laburraren zatitxoa564, E´tar K.-ren “Ziñezmen, itxaropen eta maitasunezko 

egipenak”565, Emeterio Arreseren “Otoitz”566, Egutegi Bizkaitarretik jasotako 

“Artzai onaren deadarrak”567, bataiatzerakoan egin beharreko otoitzen inguruko 

azalpenak568, baita beste hainbat idatzi ere569. 
                                                                                                                                                                                 
Antz-bidea”, Dagonillak 30 eta 31 “Adimenaren argiya eskatzeko OTOYA”. 

558 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Jorraillak 7 “Josu´ren astiñaldiya”, Jorraillak 8 
“Gethsemani-baratzako Otoya”. Euzkel-Egutegiya 1910, Epaillak 21 eta 22  “Josu Kaipas´en 
aitziñan”.  

559 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Otsaillak 8 “Obendi eriyaren otoya”, Jorraillak 7 
“Norberaren gurutzalbena”, Uztaillak 21 “Diru gaizkiña”. 

560 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Otsaillak 4 “Nasaiki bizi diranai adierazpena”, 
Epaillak 26 “Josu gurutzan dakusdagun”. Euzkel-Egutegiya 1918, Jorraillak 30, Uztaillak 21, 
Dagonillak 3, Urrillak 23. 

561 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Epaillak 25. Testu bera aurki daiteke ere in Euzkel-
Egutegiya 1911, Lotazillak 31. 

562 Arana-Goirik itzulia legez ageri da ere ebanjelioetako pasarte bat in Euzkel-Egutegiya 
1910, Epaillak 25 “Josu´ren erijotzea”. 

563 Euzkel-Egutegiya 1910, Epaillak 13 eta 14. 
564 Euzkel-Egutegiya 1910, Jorraillak 13. 
565 Euzkel-Egutegiya 1910, Dagonillak 29. 
566 Euzkel-Egutegiya 1913, Jorraillak 1. 
567 Euzkel-Egutegiya 1918, Garagarrillak 7. 
568 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Iraillak 20 “Batayatzerakoan”. Ikus, baita ere, 

Euzkel-Egutegiya 1911, Epaillak 15, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, Jorraillak 1, 2, 3, 4, 5 
“Ikurrtonak”. 

569 Argitaraturiko beste gainontzeko erlijio-testu eta otoitzak ondorengo erreferentziatan 
aurki daitezke: Euskal-Esnalearen Egundiya 1909, Jorraillak 23 “Euzkeralben bat”, Iraillak 4 
“Jainkoaren urrikalmena, (Deun Austin-Aitorpenak)”. Euzkel-Egutegiya 1910, Epaillak 19 “Jose 
Santua”, Epaillak 20 “Ereserrkija”, Epaillak 23 “Jeremia´ren iragarrkizuna”, Jorraillak 31 
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Bai ospakizun erlijiosoetako idatziak, bai erlijio-testu eta otoitzak eta, baita 

ere, bertso eta kantak argitaratzearekin, euskararen erabilerari zegokionez 

euskaltzaleek garaiko elizkizunetan ikusten zuten hutsunea bete nahi zen nolabait, 

irakurlearen esku jarri nahi izan zirelarik euskaraz eginiko otoitzak, erlijio testuak, 

kantak, etab., herritarrek (baita apaizek ere) beraien elizkizun eta otoitzetan euskara 

erabil zezaten edo, behintzat, erabili beharraren kontzientzia eduki zezaten. 

Horrelako testuak egutegi honetan egotearen arrazoi nagusia horretan ikusten dugu: 

erlijio liturgiak euskaraz egin zitezen kontzientzia-harraraztean eta horretarako 

baliabide materialak eskura jartzean.  

 

Bestalde, orain arte aipatu ditugun erlijio testuei loturik aipatu behar dira ere 

ia urte guztietan zehar argitaratu ziren kontakizun erlijioso eta moral luzeak, hots, 

bizitza eta gertaera eredugarrietatik abiatuz ikasgai moralaren bat emanez amaitzen 

zutenak. Bereziki oinarrizko erlijio testuetara joaz (Itun Zahar eta Berrira), baina 

baita ere atzerriko adibideetara, esperientzia anitzetan oinarritutako kontakizun 

luzeak eskaini ohi ziren, jokabide egoki eta eredugarriak zeintzuk ziren argi 

erakusteko asmotan moralejaren batekin amaitzen zutenak. Maxima eta esakunekin 

batera, eta helburu bertsuei jarraituz, bizitzarako jokabide eredugarriak erakustera 

zuzenduriko hainbat eta hainbat idatzi argitaratu zen, ia urte guztietan. Maxima eta 

proberbioak ez bezala, ordea, idatzi hauetako gehienak testu luzeak ziren, orrialde 

osoa hartzen zutenak. Beraietan ikusi dugun berezitasuna, luzeraz gain, zera izan da: 

irakurlearentzat eredugarriak izan beharko zuketen jokabideak azpimarratzera 

zuzenduriko kontakizun historikoak eta erlijiosoak zirela. Hauetako asko “vidas 

ejemplares” moduko kategorian txertatuko genituzke. 

                                                                                                                                                                                 
“Ordulariyak ordua jotzian” (testu bera errepikatua in Euzkel-Egutegiya 1911, Orrillak 31), Urrillak 
13 “Josu-Biyotzaganako bidea”. Euzkel-Egutegiya 1911, Epaillak 26 “Miren´en Deikundia”, 
Urrillak 6 “I.irakurr-gaya”, Azaruak 23 “Sorpen-Idaztiya”. Euzkel-Egutegiya 1912, Jorraillak 1 
“Goiko Jaunaren aginduak”. Euzkel-Egutegiya 1918, Otsaillak 13 “Auts zera”, Epaillak 27 eta 28 
“Lau gurutzak”, Epaillak 29 “Ecce-homo”, Garagarrillak 5 “Otoitza”, Uztaillak 16 “Jaungoikoa bai-
da”, Dagonillak 7 “Eroak gera”, Iraillak 1 eta 2 “Gogoa illezkorra”, Iraillak 9, Urrillak 7 eta 8 
“Gizonaren elburua”, Azaruak 4 “Gizonak eta arto-landareak”. 
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Iraunkorki argitaratu ziren gisa horretako testuak, nahiz eta, oro har, urteko 

egun kopuruetan presentzia oso nabarmena ez izan, ez eta heziketa moralararen 

inguruan bildu ditugun idatzien artean ere. Egun kopururik gehienak 1911n (32 

egunez ) -gutxienez hamabostean behin, demagun-, 1912an (30 egunez), 1918an ( 

25 egunez) eta 1914an (20 egunez) zenbatu ditugu. Kopuru eskasenak, berriz, 

1909an ( 2 egunez), 1916an (3 egunez), 1910ean (11 egunez), 1917an (15 egunez), 

eta 1915ean eta 1913an (17 egunez). Heziketa erlijioso-moralaren inguruan bildu 

ditugun idatzien artean, halaber, idatzi mota horrek tokirik esanguratsuena 1912an 

(%48) izan zuen, zertxobait gutxiago 1918an (%32); %28-29aren inguru hartu zuen 

1911n, 1914an eta 1915ean. Portzentaia horietatik behera agertu ziren gainontzeko 

urteetan ( %15 1917an eta 1913an, %7 1910ean, %4 1916an, eta %3 1909an). 

 

Bai atzerriko pertsonaiaren baten inguruko informaziotik, bai santu, elizgizon 

eta hainbat ongileren biografiatxoetatik abiatuz, zabaldu nahi izan ziren ikasgaiak 

ondorengo gai hauen inguruan ibili ziren, batik bat: Jainkoarenganako maitasuna, 

batetik, eta beronek agindutakoa behar bezala betetzearen garrantzia bestetik, hots, 

igandeetan lanik ez egitea, meza entzutea, jaunartzea, etab.570. Testu batean aditzera 

                                                           
570 Ikus: “Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909”, Uztaillak 17 “Gaztea”. Euzkel-Egutegiya 

1910, Garagarrillak 24, 29, Uztaillak 7, 31, Dagonillak 15, Iraillak 7, 14. Euzkel-Egutegiya 1911, 
Ilbeltzak 4 eta 5 “Lenengo errkaben adiñak”, Ilbeltzak 12 “Itz baten goraberak”, Ilbeltzak 17 eta 18 
“Quid pro quo”, Otsaillak 9 eta 10 “Deun deigarriyak”, Epaillak 9 eta 10 “Eguzkiya”, Jorraillak 14,  
Garagarrillak 23, 28, Garagarrillak 30 “Miren´en Ikerrkundia”, Uztaillak 6 eta 7, Iraillak 14 eta 15 
“Gurutze Santuaren gogapena”, Uztaillak 20 “Gizon ona, alkate txarra”, Uztaillak 24, Iraillak 17 
“Biztoki-gayak ez dutela gure gogoa asetzen”, Iraillak 23 “Irazaki orok Jainkoa maitatzera 
garamatela”, Azaruak 17 “Arabiar-ipuiña (mozkorra)”, Lotazillak 18, 19, 20, 21 “Adan eta Eva”. 
Euzkel-Egutegiya 1912, Epaillak 24 “Otoitz egizu”, Epaillak 31 “Zortzi zoriontasunak”, Jorraillak 2 
“Elizaren bakaldun etsai batzuen azkena”, Jorraillak 3 “Sorayoaren sendamena”, Jorraillak 4 
“Salomon´en eriotza”, Jorraillak 6 “Aitormen deunaren ipintzea”, Jorraillak 7 eta 8 “Jauna´ren 
Berpiztuera”, Garagarrillak 28 “Pedro eta Pablo deunen eriotzak”,  Dagonillak 9 “Egi oroigarria”, 
Dagonillak 25, Iraillak 12 “Ezeuki-bidea”, Iraillak 21 “Betiko egia”, Iraillak 24 “Ikasiko ote degu”, 
Urrillak 7 “Ikasgarria”, Urrillak 15 “Izlari batena”,Urrillak 16 “Ugolde aurreko erkabak”, Urrillak 
26 “Agurtzaren ondorenak”, Urrillak 31 “Lenengo eta azkenengo jaunartzea”. Euzkel-Egutegiya 
1913, Epaillak 17, Orrillak 17 eta 18 “Lau gurpill”, Garagarrillak 16 “Agurtza”, Garagarrillak 28 
eta 29 “Aiton batena”, Uztaillak 19 “Egizko adizkidea”, Iraillak 29 eta 30 “Espetxian (kartzelan)”.  
Euzkel-Egutegiya 1914, Jorraillak 6, 7, 8, 9, 10, 11. Euzkel-Egutegiya 1917, Jorraillak 3, 4, 5 “Eli 
igarlea ta Sarephia´ko alarguna”. Euzkel-Egutegiya 1918, Otsaillak 10 “Manzoni eta Jaupa”, 
Orrillak 12 “Arrentzak”, Orrillak 16 “XI benedita doipurua”, Garagarrillak 20 “Arabia´r baten 
erantzuna”, Garagarrillak 23 “Jainko-letartea”, Uztaillak 9 “Gertatua”, Dagonillak 6 “Doipurua eta 
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eman zenez, Euzkel-Egutegiya-k herrian zuen eragina garrantzitsua baitzen, honen 

arrakastaz baliatu beharra zuten herritarren jokabide moralean eragiteko. Egutegia 

etxe askotan sartzen zenaren froga bat dugu adierazpen hau eta, aldi berean, 

jokabideen erreforma bultzatzeko plataforma gisa erabili izan zitekeenaren adibidea. 

Ikus, adierazpen zehatza: 

“Jakiñik <Euzkel-Egutegiya> etxe askotan sartzen dala, onen bitartez, 
irakurle guziai esker bat eskatzen dizuet: <otordu aurretik Aita gure bat 
esateko oiturari, zintzo jarraitu deyozuela. > 
Nabaitu det Euzkelerriko etxe askotan egunetik egunera galtzen dijoala, iya 
oraindaño gorde dan oitura ori; eta egiyaz txit mingarriya da galtzen uztea. 
Edo sinismena aztu dalako, edo zabarkeriz, sendi askotan asten dira jaten, ez 
Aitagure bat esan, eta ziñatu ere gabe, zakurrak bezela. 
Askok, badakit zer esango dezuten au irakurtzean –apaizen bat dek ori jarri 
duna, etzian zer jarri aundirik- baña sinistu, ez naiz apaiza, baizik, oitura on 
guzien maitale bat”571. 
 

 Halaber, zabaldu zen beste mezu nagusi bat erlijioa eta erlijiozaleen - eliza 

eta elizgizonen-, aldeko begirunea izan zen, eleizgabekoen aurrean tinko eutsi 

beharra azpimarratzen zelarik572. Hona hemen, erlijio katolikoaren eta erlijiozaleen 

aldeko kontakizun horietako baten adibidea: 

“Mexico´n aurtxoen gaxotetxean sua sortu zan. Lekatemiak (monjatxuak) 
ziran gaxozaileak. 
Aurtxo gaxoak erre etzitezen ari ziran lekatemiak su tartetik ateratzen. Nai 
zutena iritxi zuten aurtxoak gaizkatzea (salbatzea). Lan artan sei lekateme il 
dira. 

                                                                                                                                                                                 
ziza”, Dagonillak 21 “Elazar Deun´en zaldunak”, Dagonillak 22 eta 23 “Edesti (istori) ikusgarria”, 
Dagonillak 31, Urrillak 1 “Gizona”, Urrillak 13 “Damen Aba usterdunaren beldua”, Azaruak 13 
“Gertatua”, Lotazillak 15 “Koikile deunaren gotzona”.   

571 Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 22 “Eskaera bat”. 
572 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Jorraillak 9 eta 10 “Jazopen irukoya”, Azaruak 26 

“Gaztetasun ikurrtz edo señaleak”, Lotazillak 22 “Lantzian bein...”. Euzkel-Egutegiya 1912, 
Urrillak 5 “Erantzupen egokia”, Azaruak 3 “Antziñako Grezitarrak”, Azaruak 8 “Idazkiak”. Euzkel-
Egutegiya 1913, Epaillak 23 “Zinisduna”, Uztaillak 26 “Aurtxo biozduna”. Euzkel-Egutegiya 1914, 
Otsaillak 28 “Brasil´en”, Epaillak 3 “Orok deilariak”, Epaillak 30 “Gogoan artu zuan”, 
Garagarrillak 27 “Hapsburgo´ko Rodolfo”, Urrillak 8, 9, 10, “Emakumeak lezakeana”. Euzkel-
Egutegiya 1915, Epaillak 25 “Burugeak”, Dagonillak 20 eta 21 “Ezkongetzak”, Iraillak 19 eta 20 
“Ipuiña”. Euzkel-Egutegiya 1917, Orrillak 16 “Erantzuera ederra”, Azaruak 3 eta 4. Euzkel-
Egutegiya 1918, Epaillak 30 “Japon´darren aitorkundeak”, Urrillak 11 eta 12 “Edeskia” 
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Toki batzuetan  jarri dituzten gaxozaile laica´k izan baziran zer gertatuko ote 
zan? Ikustekoa izango zan noski. Zer dala ta ote da onelakoetan beti gopatz 
(religión) aldekoak agertzea? 
 Gopatz bagerik orrelakorik ez dago. Ala ere gopatz kaltez d abiltzanak 
aurrerapide zaleak omen dira. Gopatzaleak dira noski atzerapidez dabiltzanak, 
aurtxo gaxoak gaizkatzearren su tartean bizia galdu dutenak”573. 
 

Bidenabar, azpimarratu nahi zen ohitura onak jarraitu beharraren garrantzia 

(gutxiago jan eta edan, gutxiago gastatu, beraz, aurreztu eta bizitza sanoagoa 

eraman, idazti onak irakurri, lan egin, apustuetatik ihes egin etab.). Gezurrari aurre 

egitearen, ongia egitearen eta jokabide zintzoa eramatearen inguruko irakaskintzak 

izan ziren kontakizun moralizatzaile horien bidez gazte, heldu eta gurasoei begira 

zabaldu ziren beste batzuk574.Hona hemen, haur eta gazteen heziketaz gurasoek 

ardura har zezaten eman ziren azalpenetako baten adibidea: 

“Gizon batek deitu zion motiko bati ematen zizkala idazkia (karta) iru 
txakurtxorekin; oa, dio, ta idazki au selloa jarrita gero bota zak. 
Mutikoa or dijoa estankora ta alde guzietara begiratuaz, iñork ikusten etzuala 
iruditu zitzayonean sellu gabe idazkia bota ta or dijoa arinka gizonarengana 
diola: tori iru txakurtxoak, iñork ere ikusi ez nau idazkia botatzean. 
Etzan ijitoa izango, bestela ¡alajaiña! Iru txakurtxoaz zer egin asmatuko zuan 
jabeari biurtu gabe.” 
“Ondo asitako gaztetxoak beti ezagunak dira. Irakasten zayena ta batez ere 
ikusten dutena da egin oi dutena. Landaria biguña dan bitartean zuzendu 
leiteke; gero alperrikako lana izaten da”575. 

                                                           
573 Euzkel-Egutegiya 1914, Otsaillak 16 “Su tartean”. 
574 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Jorraillak 24. Euzkel-Egutegiya 1910, Azaruak 

20 “Iri-spustubak”. Euzkel-Egutegiya 1911, Dagonillak 11 “Alperrerija”, Azaruak 30 “Saturriño ta 
Tiburtzio”. Euzkel-Egutegiya 1912, Urrillak 9 “Adizkiderik onenak”, Urrillak 27 “Eltxo baten 
bidez”, Azaruak 4 “Iru adizkide”. Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 9 “Geroko-gero”, Epaillak 5 
“Asi gaitean”, Jorraillak 20 “Jokuban galtzen dana”, Garagarrilllak 7 “Luzaroko bizia”, Uztaillak 7. 
Euzkel-Egutegiya 1914, Garagarrillak 4 eta 5 “Motelaren onurak”, Garagarrillak 11 “Iru adizkide”, 
Uztaillak 29 “Ederki erantzuna”. Euzkel-Egutegiya 1915, Otsaillak 9 eta 10 “Bere gogora, iñor ez”, 
Otsaillak 19 “Astelen goizeko bakarrizketa”, Otsaillak 20 “Urrengo larunbateko bakarrizketa”, 
Otsaillak 28 “Barauak”, Epaillak 10, Jorraillak 11, Urrillak 11 “Biotzgea”. Euzkel-Egutegiya 1916, 
Orrillak 9, Orrillak 26. Euzkel-Egutegiya 1917, Jorraillak 26, Uztaillak 11, Azaruak 22 “Gertatua”, 
Lotazillak 2, Lotazillak 15 “Gertatua”. Euzkel-Egutegiya 1918, Otsaillak 10, Jorraillak 22 “Barauak 
biztaldia moztu egiten dute”, Urrillak 16, 17 eta 18 “Miren Neskutza´ren ogia”, Lotazillak 11 
“Gertatua”. 

575 Euzkel-Egutegiya 1912, Garagarrillak 12, “Ikusi gabe”. Gurasoentzako ikasbide on 
gehiago ikus daitezke urte bereko Garagarrillaren 26ko “Ikastolan ikasia”, Uztaillaren 4ko 
“Lenengo lausoa”, Uztaillaren 17an “Berezizko epaia”, Urrillaren 10an “Oroigarria”. Euzkel-
Egutegiya 1917, Iraillak 16 eta 17 “Umeetzaz oldozkunak”. Euzkel-Egutegiya 1918, Orrillak 11 
“Ama”. 
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Aipagarriak dira edariak menderatuta bizi izateak zekartzan jokabide eta 

egoera desegokietaz ohartaraztera zuzenduriko azalpen luzeak576. Baita ere, espreski, 

emakumezkoen jokabideabideratzera zuzenduriko gomendio eta aholku multzoak577. 

 

Oro har, kontakizun erlijioso eta moralizatzaileen helburua irakurlea egin 

behar ez zuenaz ohartaraztea zen, jokabide desegokien ondorio kaltegarriak begien 

bistan jarriz. Eta, aldi berean, egin behar zena eta tinko eutsi behar zena irakatsi nahi 

zitzaion, bizitzarako oinarrizko printzipio moral batzuk sendotzen lagunduz. 

 

Urteak pasa ahala, erlijio testuak gutxiagotuz joan ziren aldi berean esakun 

zuhur eta gogapenak gero eta ugariagoak izan ziren mezu morala zabaltzerakoan, 

hots, herritarren heziketa morala zuzentzeko garaian. Erlijio testu eta kontakizun 

luzeen bitartez landutako gaiak gero eta nabarmenago izan ziren atsotitz eta maxima 

moralen bidez zabalduak. Adierazpide generiko desberdinen pean -“Gogapenak”578 

eta “Itz Oroigarriyak”579 izan ziren maizen erabilitako terminuak-, urtez urte 

                                                           
576 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Epaillak 28, Urrillak 23 “Mozkorkeriya”. Euzkel-

Egutegiya 1914, Jorraillak 26 “Prantzitarra´k Marroko´n”. Euzkel-Egutegiya 1915, Orrillak 22 
“Ardua”. Euzkel-Egutegiya 1917, Uztaillak 8, 9, Iraillak 21.  

577 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Orrillak 20 “Neskatxai itz bat”. Euzkel-Egutegiya 1913, 
Urrillak 8 eta 9 “Entzuna”. Euzkel-Egutegiya  1915, Otsaillak 17 “Ezkontzakoan”. Euzkel-
Egutegiya 1916, Azaruak 22 “Andregai billa”.  

578 Maizen erabili zen  terminoetako bat da hau. Ikus, erreferentzia zehatzak: Euskal-
Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 7, 21, Otsailak 19, Epaillak 21, Dagonillak 8. Euzkel-
Egutegiya 1910, Ilbeltzak 9, 22, Otsaillak 17, Epaillak 4, 10, 31, Jorraillak 12, Orrillak 16, 23, 
Garagarrillak 9, 14, 21, Uztaillak 4, 13, 18, Dagonillak 13, 22, Iraillak 5, 29, Urrillak 7, 16, 20, 25, 
30, Azaruak 8, 15, 21, 30, Lotazillak 10, 18, 23. Euzkel-Egutegiya 1911, Otsaillak 28, Orrillak 8, 
Garagarrillak 4, Lotazillak 30. Euzkel-Egutegiya 1912, Otsaillak 21, Iraillak 19. Euzkel-Egutegiya 
1914, Ilbeltzak 17, Otsaillak 21. Euzkel-Egutegiya 1916, Jorraillak 15, 17, 22, Orrillak 2, 12, 15, 
Garagarrillak 5, Uztaillak 23, 30, Dagonillak 7, 18. Euzkel-Egutegiya 1917, Orrillak 26, Uztaillak 
28, 29, Iraillak 12, 13, 18, Urrillak 3, 5, 29, Azaruak 5, 6.  

579 Maizen erabili zen beste terminoa da. Ikus, erreferentzia zehatzak: Euzkel-Egutegiya 
1912, Dagonillak 30, Iraillak 23, Urrillak 23. Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 21, Otsaillak 4, 10, 
21, Epaillak 10, 24, 31, Jorraillak 25, 27, Orrillak 16, 19, Dagonillak 2, 5, Dagonillak 25, Iraillak 8, 
Iraillak 10, 12, 15, 19, 23, 25, Azaruak 30, Lotazillak 7, 12, 15, 17, 27, 30. Euzkel-Egutegiya 1914, 
Ilbeltzak 10, Uztaillak 2, 5, 9, 18, Dagonillak 2, 23, 28, Iraillak 14, 20, 25, 30, Urrillak 5, 7, 22, 
Azaruak 12, 15, 20, 23, 27, 30, Lotazillak 8, 11, 15, 19, 25, 29. Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 
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argitaratuz joan ziren, egutegi arrunt oro legez, hiruzpalau pentsamenduz, gogoetaz, 

zein aholkuz osaturiko sortatxoak. Hona, gogapen sorta hauetako baten adibidea: 

“Bere gora-berak eta atsekabeak ondo eramaten eztakien gizona baño zori 
gaiztogokorik ezta. 

_______ 
Iñoren beldurrik gabe bizi nai badezu, zere biotza beti garbi eduki dezazu. 

_______ 
Ikasi dezazu ixillik egoten eta mintza zaite bear dalarik bakarrik”580. 
 

 
Gogoeta sortak adierazteko erabili ziren beste terminuak “Idazti Deunaren 

esakunak”581, “Esakun oroigarriyak”582, “Esakun zarrak”583, “Esan 

gogoangarriyak”584, “Egiyak”585, “Oldozkuna”586, “Gogaiak”587 izan ziren. Beste 

                                                                                                                                                                                 
23, Orrillak 2, 25, 27, Garagarrillak 6, Dagonillak 13, Iraillak 4. Euzkel-Egutegiya 1916, Otsaillak 
27, 28, Epaillak 12, 13, 14, 26, Jorraillak 2, 3, 30, Garagarrillak 8. Euzkel-Egutegiya 1917, Otsaillak 
14, Epaillak 12, Garagarrillak 20, Iraillak 27.   

580 Euzkel-Egutegiya 1913, Lotazillak 12 “Itz oroigarriyak”. 
581 Itun zaharreko Proverbiorum eta Eccleasiastes liburuetatik, batik bat, harturiko esakerak 

bidu ziren termino honen azpian. Besteetan, esakun-idaztietatik zein ataletakoa zen besterik ez zen 
adierazten, izenbururik gabe. Erreferentzia zehatz guztiak hemen aurki daitezke: Euskal-
Esnalea´ren Egundiya 1909, Epaillak 17, Jorraillak 6, 10, Orrillak 6, 8, Iraillak 28, Urrillak 22. 
Euzkel-Egutegiya 1910, Epaillak 2, 14. Euzkel-Egutegiya 1911, Epaillak 3, 4, 6, 8, 11, 13, Jorraillak 
6, 11, 12, Azaruak 29.  

582 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1913, Uztaillak 5, 18, 25, Dagonillak 13, 17, Iraillak 4. 
583 Esakun edo esaera sorta batzuetan nabarmen ikusi dugu karga morala eta horregatik 

txertatu ditugu  (“Esakun”, “Esakerak”, izenburua zeramatzatenak ere) atal honetan eta ez kultur 
heziketari dagokionean. Ikus, erreferentzia zehatzak: Euzkel-Egutegiya 1914, Garagarrillak 7, 20, 
21, 28, 29, Iraillak 1, 8, Urrillak 11. Euzkel-Egutegiya 1916, Ilbeltzak 6, 9, 12, 23, Otsaillak 1, 8, 
11, 18, Iraillak 19. Euzkel-Egutegiya 1917, Iraillak 8. 

584 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1916, Lotazillak 10, 11, 12, 15, 29, 30, 31. 
585 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 26. Euzkel-Egutegiya 1912, Jorraillak 11. Euzkel-

Egutegiyak 1914, Jorraillak 23, 25, 27, 29 
586 Zenbaitetan ere “Oldozkayak” ageri da. Ikus: Euzkel-Egutegiya 1916, Azaruak 12. 

Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 14, Epaillak 15, Jorraillak 30, Garagarrillak 27, Uztaillak 20, 
Dagonillak 17. Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 12, Otsaillak 20, Epaillak  26, Jorraillak 20, 
Orrillak 30, Lotazillak 26, 27. 

587 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 19, Epaillak 22, Jorraillak 25, Urrillak 22. 
Termino hauekin batera ere erabili ziren , oso noizean behin, beste batzuk, hala nola, “Esangia”, 
“Naste-borraste”,  “Ikasgarriyak” , gisa honetako aholku eta hausnarketei sarbidea emateko. Ikus: 
Euzkel-Egutegiya 1918, Uztaillak 1,  24, Lotazillak 14. 
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zenbaitetan, kasuan kasuko izenburu zehatzagoren batetara jotzen zen588 edo, 

besteetan, inolako izenbururik gabe589 agertzen ziren.  

 

Pentsamendu eta gogoeta gehienen egileak, adierazten zirenean, atzerritar 

ospetsuak baziren ere, euskaldunek egindako hausnarketak ere argitaratu ziren 

noizean behin. Horien adibide dira Domingo Agirreren Garoa-tik hartutako “Esaera 

bereziak”590. 

 

Maxima horiek motzak izaten ziren, oro har, hiruzpalauz osaturiko sortatxo 

gisa egun bati zegokion idatziaren lekua hartzen zutenak. Beste kasu askotan, 

pentsamendu, gogoeta edo maxima motzen batek orrialde osoa hartu ez baizik eta 

beste edukiren batekin konpartitzen zuen orrialdea. Hona hemen, adibidez, ateraldi 

xelebre batekin orrialdea konpartituz: 

“- Bai aldakizu zubi ertzian zer gertatu dan? 
- Ez. 
- Automobil bat eta gurdi batek, alkar juaz biyak oso puskatu egin dira. 
- Eta barrenen zijuaztenak? 
- Etzijuan iñor barrenen. 
- Orduan pozik egon ditezke oker aundigorik izan ez dutenian. 

                                                           
588 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Dagonillak 1, 31, Azaruak 3, 21  

“Gaztechoentzat irakurtzak”; Iraillak 13 “Iri-etxe euskeldun-oroetan ipingarri litzateken idazkunak”. 
Euzkel-Egutegiya 1912, Azaruak 26 “Iru zorru”. Euzkel-Egutegiya 1913, Jorraillak 17 eta 18 
“Zoriontasuna”. Euzkel-Egutegiya 1915, Jorraillak 21 “Amar onu (consejo)”. Euzkel-Egutegiya 
1916, Ilbeltzak 4, 17 22, Otsaillak 10, Orrillak 4 “Ordikeriaren kaltiak” (Intza´D.A.). Euzkel-
Egutegiya 1917, Ilbeltzak 24, 25, Epaillak 25, Garagarrillak 11, 12, 22, 23 “Aberastasunerako 
bidea”, Ilbeltzak 28 “Onuak (Kontsejuak)”, Otsaillak 17 “Eginbearra”, Garagarrillak 17 “Qualis 
viita finis vita”, Iraillak 19 “Bekaizkeria (envidia)”.  

589 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Dagonillak 18, 27, Iraillak 10, Urrillak 9, 
Lotazillak 17, 27. Euzkel-Egutegiya 1910, Jorraillak 24. Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 11, 
Urrillak 30. Euzkel-Egutegiya 1912, Jorraillak 5, Iraillak 18, Urrillak 13, Lotazillak 5, 19, 20, 22, 
23, 28, 29, 30. Euzkel-Egutegiya 1913, Dagonillak 26, Iraillak 26, 28. Euzkel-Egutegiya 1914, 
Dagonillak 19. Euzkel-Egutegiya 1915, Dagonillak 29, Azaruak 19. Euzkel-Egutegiya 1916, 
Ilbeltzak 2, 16, Jorraillak 12, Orrillak 24, Dagonillak 30, 31, Iraillak 1. Euzkel-Egutegiya 1917, 
Epaillak 17, Dagonillak 10, Iraillak 30, Uztaillak 16, Dagonillak 4, Azaruak 22. Euzkel-Egutegiya 
1918, Otsaillak 27. 

590 Euzkel-Egutegiya 1916, Azaruak 9, 10, 11. Domingo Agirreren liburu beretik hartua ere 
in Euzkel-Egutegiya 1917, Uztaillak 3 “Landare berriak”. Aldiz, atzerritar ospetsuen esaeren  
adibideetako bat dugu in Euzkel-Egutegiya 1917, Otsaillak 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 “Salomon 
jakintsuaren esaerak”; Epaillak 19 “Sales´tar Pantzeska´ren esakera”. 
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_________ 
“Zartzen zeranian, zure umiak zuri egingo dizute, zuk zure gurasoai egin 
diezuna”591. 
  

Maxima moralen presentzia, bertso eta kanten antzera, iraunkorra izan zen, 

urtez urtekoa. Presentzia esanguratsua izan zela ere esan behar da, bai urteko egun 

kopuruari dagokionez, bai moral eta erlijio kutsuko idatzien artean hartu zuten 

tokiari dagokionez. Nabarmena eta esanguratsua izan zen maxima eta proberbioen 

presentzia, batez ere, 1916. urtean, agertu ziren egun kopuruarengatik (53 egun –

demagun, astean behin gutxienez-) eta, baita ere, irakurlearen heziketa morala 

orientatzera zuzenduriko ia testu gehienak gisa honetakoak izan zirelako (%72). 

Nabarmena izan zen ere heuren presentzia 1917an (50 egunez –atalean bildutakoen 

%50-), 1914an (42 egunez –atalean bildutakoen %60-) eta 1913. urtean (42 egunez –

atalean bildutakoen %39-). Esanguratsua izan ere beraien presentzia, atalean 

bildutako idatzien artean izan zuten tokiagatik, 1909an (24 egunez –atalean 

bildutakoen %39-), 1912an (18 egunez –atalean bildutakoen %29-) eta 1910ean (35 

egunez –atalean bildutakoen %24-). Beste urteetan, 1918an (15 egunez –atalean 

bildutakoen %19-), 1915an (11 egunez –atalean bildutakoen %16-) , eta 1911n (16 

egunez –atalean bildutakoen %14-), nahiko presentzia esanguratsua izan zuten, oro 

har, pentsamendu eta gogoeta moralek, nahiz eta urteko agerpen egun kopuruak 

jeitsi. 

 

Goian aipatu atalburuetako batzuk adierazten duten legez, maxima motz 

hauen asmorik garrantzitsuena zeramaten mezua gogoan hartua izatea zen, izan ere 

“las máximas breves, cuya evidencia es palpable, se imprimen facilmente en la 

imaginación: el hombre no las olvida; le sirven a veces para hacerle volver atrás del 

camino del vicio y, cuando menos, le enseñan a discurrir porque es incalculable el 

número de pensamientos que se originan y nacen, a veces, de una sola verdad”592. 

                                                           
591 Euzkel-Egutegiya 1912, Lotazillak 29. 
592 Almanaque de la filosofía, o sea, diccionario de los pensamientos más selectos de 

Séneca, Cicerón y demás filósofos antiugos y modernos. Valencia, Imprenta de Gimeno, 1830, 
7.orr. Zitatua in CARREÑO, M. (1991), op. cit., 201.orr. 
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Gogoan hartu, beraz, zer? Bada, gizakiari zegozkion “eginbeharretan” txertatuko 

genituzkeen oinarrizko gaiak, hala nola guraso ona izateko kualitateak, seme 

zintzoari dagozkionak, etab. Ikus, adibidez, ondorengo pasartea: 

“Egizko Jakinduriyaren asiera Jainkoaren bildurra da. 
Santutasunaren asiera apaltsu izatea da. 
Gizon jakintsu baten epai on gabe ez da ezer egin bear. 
Zure egikera guziyak Jainkoaganontz zuzendu itzazu. 
Guziz gain Jainkoa maite izan zazu. 
Charkeriyari ez charkeriz erantzun”593. 
 

 Gazteei zein helduei zuzendurik, hemen eskaintzen zena loci batzuen 

inguruko aholku eta ohar mordoa zen: jainkoarekiko maitasuna lantzea “Jaungoikoa 

ziñetsi, onetsi ta maitatu”, lagun hurkoarekiko begirunea eta maitasuna edukitzea , 

hitzontzikerian ez baizik ekintzan oinarritzea, alperkeriarako joerari aurre egin eta 

langilea izatea, “bear dan garayan lanari ematen dion semia jakintsua da, baña garai 

ortan alperkerian dabillena, ergel ta buru ariña”, gaztetik ikasten hastea, neurria 

hartzea jateari eta edateari, loari, “ez geyegi loari eman: izan zaitez langillia ta beti 

izanen duzu jateko ogia”, diruari, itxurakeriari, hitzari, gogoei ..., baita ere 

gaiztakeriatik aldenduz gizarte jokabideari ere neurria hartzea, etab. Egutegiak 

ohartarazi nahi zuen irakurlea jokabide desegokiaz, ekar zitzakeen ondorio 

kaltegarrietaz eta, jokabide egokiaren bidea hartzeko beharrezko aholkuak eman, 

hots, ondorengo hamar hauetan laburbildu daitezkeenak: 

“1.- Al dezun on guzia guziai egin. 
 2.- Ez iñortzaz gaizki esan. 
 3.- Erabaki baño len, gogaldu. 
 4.- Aserretua zaudenean ixildu. 
 5.- Eskatzen zaitzuna, al badezu, egin gabe ez gelditu. 
 6.- Ezeukiak soroskitu (lagundu). 

7.- Egindako utsunak aitortzeko ez bildur izan. 
 8.- Guziakin eroapendun agertu. 
 9.- Eztabaidetatik aldendu. 
 10.- Berritxuak diotena ez lasterregi ta errazegi ziñistu”594. 
                                                           

593 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Dagonillak 1. Baita ere, urte bereko Dagonillak 31, 
Azaruak 3, eta 21. 

594 Euzkel-Egutegiya 1915, Jorraillak 21 “Amar onu (consejo)”. Euzkel-Egutegiya 1913, 
Iraillak 13 eta 14 “Egitazko jakintsuba”. Aholku multzo batzuk espreski emakumezkoei zuzenduak 
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 Zentzu horretan, heziketa moralari dagozkion kuestioetan egutegiak 

irakurleak orientatzeko zuen asmoa garbia da, maxima, atsotitz eta esaeren bitartez, 

nagusiki, irakurlearengan bertutea, erlijioa, ordena eta lanarekiko maitasuna pizten 

hartu zen lana ikusita. 

 

 Azkenik aipatu nahi ditugun idatziak euzkotartasuna (abertzaletasuna) eta 

erlijioaren arteko lotura estutzera jotzen zutenak dira. Ez ditugu testu hauek urtero 

atzeman. Atzeman ditugunean ere ez dira oso ugariak izan. Baina, ikuspegi 

kualitatibotik, adierazgarria dela uste dugu egutegi honetan testu erlijioso-politikoek 

izan zuten presentzia. Zehazki, kutsu erlijiosoarekin batera nolabaiteko kutsu 

ideologiko-abertzalea zuten testuak atzeman ditugun urteak 1910 (14 egunez -

ataleko idatzien %9-) eta 1911 (11 egunez -ataleko idatzien %10-) izan dira. 

Geroago, egun gutxiagoz izan arren, 1917an (4 egunez -ataleko idatzien %4-) eta 

1918an (2 egunez -ataleko idatzien %2-). Azpiatal honetan bildu ditugun idatzietan 

atzeman dugun ezaugarririk esanguratsuena zera izan da: zenbait gertaera erlijioso 

aukeratu izan zenean ikuspegi euzkotar eta abertzaletik aukeratuak eta azalduak izan 

zirela. Horien artean kokatu ditugu, adibidez, jatorri euskalduna zuten santuen 

azalpen biografiazkoak, beraien bizitzaren gorabeherak eta jokabide aipagarrienak 

azaltzen zirelarik, heuren jatorri euskalduna azpimarratu nahia bistakoa baitzen 

idatzi horietan595. Halaber, aintzat hartu ditugu Euskal Herriarekin eta bertako 

                                                                                                                                                                                 
ziren, egin behar ez zutenaz eta egin behar zutenaz ohartaraziz, ikus in Euzkel-Egutegiya 1915, 
Azaruak 6 “Emakumiak egin biar ez dutena”. Euzkel-Egutegiya 1917, Uztaillak 10 “Emakumeak 
egin bear ez dutena”,  

595 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 28, 29, Otsaillak 13 “Berrio-Otsoa´tarr Balendin” 
(Albizuri´tar Serapin), [errepikatua in Euzkel-Egutegiya 1911, Otsaillak 13], Uztaillak 30 “Oñaz-
Loyola eta Likona´tarr Iñaki-Deunari”, Iraillak 8 “Alboniga´ko Ama-Neskutza”, Urrillak 15 
“Berrio-Otsoa´tarr Balendin, Espetxean” (Albizuri´tar Serapin), Urrillak 26 “Berrio-Otsoañ tarr 
Balendin´ak Domeka-Deunaren janzkija arrtzen dau” (Albizuri´tarr Serapin), Azaruak 16 “Berrio-
Otsoa´tarr Balendin´aren erijotzea” (Albizuri´tarr Serapin), Lotazillak 3,[ errepikatua in Euzkel-
Egutegiya 1911, Lotazillak 3 eta 4], Lotazillak 9 “Bizkaya´ren Zaindarija”,[ errepikatua in Euzkel-
Egutegiya 1911, Lotazillak 9 eta 10], Uztaillak 12 “Lourdes´ko izpiya”. Euzkel-Egutegiya 1911, 
Otsaillak 12 “Gaurrko Jai-eguna” (B.E.A.M.), Uztaillak 31 eta Dagonillak 1. Euzkel-Egutegiya 
1917, Epaillak 21 “Itziar”, Garagarrillak 2 “Eneko eta Iñaki”, Azaruak 23 “Jabier´tar Pantzeska 
Protestanteen iritziz”, Lotazillak 6 “Euzkotar ezaugarriak”. Euzkel-Egutegiya 1918, Urrillak 5  eta 6 
“Iturri alaztuna”. 
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semeekin zerikusia zuten gertaera eta ospakizun erlijiosoen inguruko azalpenak.596 

Horietako idatzi batzuetan, ematen ziren azalpen eta adierazpenetaz baliatuz, 

bidenabar, dei egiten zitzaien euzkotarrei beraien izateari zegokion kristautasuna 

zaindu eta sendotu zezaten, honela adibidez:“¡Euzko-Erriya! Euzko-Erriya, 

antziñako zure guraso zarren erlijioa eta sinismena ez utzi, benetan zoriontsua, 

zorionekua izan nai badezu”597. 

 

5.2.6.- Ateraldi xelebreak. 

 

 Egutegiaren edukiaz egin dugun azterketan kontsideratu dugun beste esparrua 

ateraldi eta kontakizun xelebreek osaturikoa da, umoreari eskainitakoa alegia. Esan 

daiteke egutegiaren muina, hein handi batean, umorez eginiko testuak, hots, ateraldi, 

gertaera eta kontakizun xelebreak izan zirela. Alde batetik, agerikoa zen 

eragileengan irakurlea modu atseginean hezteko zuten asmoa, “...Ez ba aztu jolas-

tartean esan dizkizun onu edo kontseju onak...”598, 1917ko agurrean gomendatu zen 

legez. Horretaz gain, egutegiak zuen alderdi umoretsuaren garrantzia ikus dezakegu 

ere horma egutegiaren estalkiak -1910. urtekoan zehazki-, alboetan zeramatzan 

iragarkietan, hots, “Igarkizunak” (ezkerreko alboan) eta “Izkirimiriyak” 

(eskuinekoan). Salmentarako propaganda gisa umoreari erreferentzia egitea ez zen 

egutegiari bakarrik zegokion ezaugarria izan. Herritarren artean antzerki, liburu eta 

abarren inguruko komentarioak eta propaganda egin nahi zenean maiz jotzen zen 

testuaren edo ekitaldiaren alderdi umoretsuari erreferentzia egitera. “Farregarria” 

edo “jostagarria” bezalako izenlagunak maiz erabili ohi ziren herritarra ekintza 

kulturaletara hurbil zedin animatzeko garaian edo libururen bat, aldizkariren bat, 

edota egutegia erosi eta irakurtzera anima zedin propaganda egiteko garaian. 
                                                           

596 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Epaillak 8 “Josu-Kisto´ren aldez il dirian Bizkai-semiak” 
(Albizuri´tarr Serapin), Dagonillak 6 “Itzaro-ugarrtea”, Dagonillak 1 “Itzaro-Ugarrtia, 1596-Irailla-
1´an”. Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 22 eta 23 “Gotzai euzkotarrak”. 

597 Euzkel-Egutegiya 1911, Dagonillak 2 “Sinisgarria ote da?”. Ikus, baita ere, Euzkel-
Egutegiya 1917, Epaillak 21 “Itziar”. 
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Umorea faktore garrantzitsua izan zen, amu gisa, herritarra euskarazko ekitaldietara, 

antzerkietara eta irakurketara erakartzeko garaian.  

 

Egutegiarentzat oinarrizko baldintza zena, irakurterraza eta atsegina 

izatearena, alegia, oinarri-oinarrizkoa zen baita ere garaiko euskarazko 

aldizkarientzat, baserritar eta herri xeheari zuzenduriko aldizkarientzat, batez ere. 

Halaber, irakurterraztasuna eta atsegingarritasuna bi errekurtsotaz baliatuz lortu bide 

zela nagusiki: umoreari eta ahozko kulturari tartea eskainiz. Ildo horretatik ezarri 

ziren Baserritarra aldizkarian, adibidez, “Izkirimiriak” atal bereizi moduan. Era 

berean, irakurterraztasuna eta atsegingarritasunaren ezaugarria azpimarratu zen 

Gipuzkoako Nekazaritza aldizkarian bere agerpenaren berri eman zenean, hots: 

“....Errebista au da terrama probintzialarena eta bertan asaltzen diran ez 
bakarrik terrama artako lagunak jakiñ bear dituzten guztiak baizik baserritar 
denari chit komeni zaizkanak. Gañera, bertzotan eta zelebrekeritan, bere buru 
zeiñ dan esaten duen modukoa dator eta onela egiten da beraren irakurtzea 
edo leitzea chit atzegiñezkoa”599. 

 

Helburu berarekin argitaratu ziren Ibaizabal (nahiz Bizkairako eta 

Gipuzkoarako idatzia izan, azken honetan izan zuen irakurle kopururik handiena) 

astekarian ere hizkirimiriak, igarkizunak, barrea sortarazteko bertsoak, egoera 

dibertigarriak, etab. Ondorengo pasartean astekariaz esaten dena esan daiteke, neurri 

handi batean, Euzkel-Egutegiya-ren gainean, bai edukiaz bai asmoaz: 

“¡Josuuus! Guardi-zibil bati barrezka negar eraguiteko beste. Ganera, ipuñak, 
irakurkizun edo artikulo politak Euskal-erriko gauzen ganean, irakasbide 
onak baserritarrentzat, gatz-piperdun zapladak gure artean euskereari 
destaiñaz beguiratuten deutsenari, igarkizunak burua sor daukenari elchoa 
baiño zoliago ipiñi eraguitekoak; berba baten, zapatu arratz domeka goizak 
aida baten eta gozoro igaro erazoteko papelik onena (...) Euskera gaisoa, ain 
ederra ta ain maitagarria, ta ain baztertua euskaldun askoren gogoetan, jasotea 
da IBAIZABAL-en eguinkizun bakarra. Barrezka barrezka euskaldunai 
euskerea maite izaten erakutsi”600. 

 

                                                                                                                                                                                 
598 Euzkel-Egutegiya 1917, Lotazillak 31 “Agur Euzkelduna”. 
599 Gipuzkoako Nekazaritza, 1903. 1.go zb. 
600 Ibaizabal, 1902, Garagarrillak 13, 23.zb. 
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Egutegiaren kasuan, beraz, alderdirik alaiena eta jostagarriena Igarkizunek, 

Hizkirimiriek eta ateraldi xelebreek bete zuten. Zentzu horretan, propagandarako 

erabil zitekeen estrategia izateaz aparte, oso nabarmena izan zen urtez urte egutegiko 

orrietan ateraldi eta gertaera xelebreek izan zuten presentzia. Argitalpen egun 

kopuruen arabera, egutegiko atalik oparoena ateraldiena izan zela ikusi dugu. 
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97. Grafikoa: Ateraldi xelebreak Euzkel-Egutegiyan, agerpen maiztasunaren bilakaera 1909-1918, 

portzentaien araberakoa. Iturria: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, eta Euzkel-Egutegiya 1910-1918. 
Geronek egina. 

 
  Gutxienekoz zenbatu ditugun urteetan ere, 1910an (121 egunez, urteko idatzi 

guztien %33 hartuz)601 eta 1911n (129 egunez, urteko idatzi guztien %35 hartuz)602 

alegia, 100 egunetik gora zenbatu ditugu -demagun, astean bi egunetako 
                                                           

601 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 7, 8, 12, 15, 21, 23, 25, 30, 31, Otsaillak 5, 7, 9, 
11, 14, 18, 19, 20, 23, Epaillak 1, 7, 9, 11,  12, 16, 29, 30, Jorraillak 5, 6, 8, 11, 15, 19, 20, 21, 25, 
27, Orrillak 3, 8, 10, 12, 14, 19, 22, 25, 30, Garagarrillak 4, 8, 11, 15, 20, 22, 26, 30, Uztaillak 5, 8, 
11, 16, 24, 27, 29, Dagonillak 5, 7, 8, 12, 19, 23, 24, 28, 30, 31, Iraillak 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 
20, 25, 26, 28, 30, Urrillak 3, 4, 5, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 29, Azaruak 10, 12, 14, 17, 18, 
19, 25, 26, 27, 28, 29, Lotazillak 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 30, 31. 

602 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1911, Ilbeltzak 3, 9, 16, 21, 24, 25, 26, 27, 31, Otsaillak 3, 5, 7, 
8, 11, 19, 23, 24, Epaillak 7, 14, 16, 18, 22, 24, 28,  30, Jorraillak 7, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23,  
30, Orrillak 5, 6, 7,  10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22,  23, 24, 26, 27, 29, 30,  Garagarrillak 3, 5, 9, 11, 
14, 18, 22, 26, 27, 29, Uztaillak  5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22,  23, 25, 29, 30, Dagonillak 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 31, Iraillak 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 
27, 28, 30, Urrillak  2, 5, 18, 19, 24, 28, Azaruak   5, 6, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 28, Lotazillak 2, 5,  6, 
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maiztasunaz-. Halaber, lehenengo urtean, 1909an (153 egunez)603, ezarri zen egun 

kopuru altuaren ildotik, 150 eta 160 egunen inguru ikusi ditugu (urteko idatzi 

guztien %40-45 hartuz) -demagun, astean hiru aldiz-, gainontzeko urte gehienetan, 

hots, 1912an (151 egunez)604, 1913an (159 egunez)605, 1914an (160 egunez)606, 

1917an (147 egunez)607 eta 1918an (165 egunez)608. Bi urteetan ateraldien presentzia 
                                                                                                                                                                                 
13, 16, 23. 

603 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 3, 5, 9, 10, 12,19, 22, 23, 24, 27, 30, 
31, Otsaillak 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, Epaillak 2, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 
28, 30, Jorraillak 4, 18, 30, Orrillak  2, 10, 16, 19, 27, 31, Garagarrillak 1, 4, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 
20, 24,  26, Uztaillak 6, 7, 8, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, Dagonillak 4, 11, 12, 13, 15, 17, 
20, 22,  26, 28, Iraillak  5, 6, 10, 12, 16, 19, 21, 24, 27, 29, Urrillak  1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 
18, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31, Azaruak  1, 4,  5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 
29, 30, Lotazillak 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31. 

604 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1912, Ilbeltzak 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, Otsaillak 4, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 26, Epaillak 1, 2, 3, 4, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 29, Jorraillak 9, 10, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 
29, Orrillak 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 31, Garagarrillak 1, 2, 3, 7, 8, 10, 14, 
18, 19, 21, 22, 25, 29, Uztaillak 2, 3, 5, 7, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 28, 31, Dagonillak 3, 6, 20, 22, 
26, 31, Iraillak 1, 3, 8, 10, 17, 20, 25, 27, 29, Urrillak 8, 11, 19, 22, 28, 29, Azaruak 17, 21, 24, 28, 
29, Lotazillak 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

605 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1913, Ilbeltzak 2, 6, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 29, 30, 31, 
Oitsaillak 2, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, Epaillak 4, 6, 11, 12, 13, 16, 25, 
Jorraillak 2, 8, 9, 10, 13, 15, 21, 22, 28, Orrillak 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 23, 25, 30, 31, Garagarrillak 
4, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 23, 25, Uztaillak 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 30, Dagonillak 3, 
7, 11, 15, 29, Iraillak 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, Urrillak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, Azaruak 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, Lotazillak 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 
21, 28, 29, 31. 

606 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1914, Ilbeltzak 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 26, 27, 28, 29, Otsaillak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Epaillak 1, 
2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, Jorraillak 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, Orrillak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 24, 26, 29, 30, 31, 
Garagarrillak 1, 2, 3, 15, 16, Uztaillak 4, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 30, Dagonillak 6, 9, 
10, 11, 17, 25, 29, 31, Iraillak 2, 4, 9, 11, 12, 15, 18, 22, 26, 28, Urrillak 1, 12, 14, 15, 18, 21, 23, 
26, 29, 31, Azaruak 11, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 28, 29, Lotazillak 1, 2, 7, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 
26, 27, 28. 

607 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 2, 3, 8, 11, 12, 16, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 
Otsaillak 4, 5, 6, 9, 15, 18, 23, Epaillak 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24,  28, 29, 30, 31, 
Jorraillak 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, Orrillak 1, 4, 7, 8, 12, 
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, Garagarrillak 1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 
21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, Uztaillak 4, 7, 14, 21, 22, 23, 27, Dagonillak 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 16, 18, 
19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, Iraillak 1, 7, 14, 15, 20, 22, 25, 26, 30, Urrillak 1, 2, 4, 6, 9, 10, 
15, 19, 28, 31, Azaruak 2, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, Lotazillak 5, 10, 17, 30. 

608 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, Otsaillak 2, 7, 9, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, Epaillak 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 
25, 26, Jorraillak 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, Orrillak 3, 4, 9, 10, 13, 14, 17, 
18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, Garagarrillak 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
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urriagoa atzeman dugun bezala, beste bi urte, 1915 (195 egunez, urteko idatzi 

guztien %53 hartuz)609 eta 1916 (187 egunez, urteko idatzi guztien %51 hartuz)610 

alegia, nabarmendu zaizkigu alderantzizko arrazoiarengatik, ateraldi xelebreen 

presentzia nabarmenagoa edukitzeagatik hain zuzen, urteko idatzi egunen erdia 

baino gehiago hartuz, -demagun, astean ia lau aldiz-. Hona hemen bi urte horietan 

edukiaren banaketa nolakoa izan zen erakusten diguten marrazkiak. 

 

                                                                                                                                                                                 
Uztaillak 4, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 31, Dagonillak 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 29, 
30, Iraillak 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, Urrillak 2, 3, 4, 9, 10, 19, 20, 24, 25, 
26, 30, 31, Azaruak 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 25, Lotazillak 3, 4, 6, 8, 16, 17, 
18, 20, 23. 

609 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 
29, 30, 31, Otsaillak 2, 4, 5, 6,  13, 14, 15, 18, 24, 25, 26, 27, Epaillak 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, Jorraillak 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
Orrillak 18, 26, 28, Garagarrillak 3, 4, 5, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 30, Uztaillak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, Dagonillak 2, 5, 7, 10, 11, 18, 19, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Iraillak 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, Urrillak 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, Azaruak 4, 5, 
7, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,  Lotazillak 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 30, 31. 

610 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1916, Ilbeltzak 1, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 
28, 31, Otsaillak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, Epaillak 2, 5, 6, 7, 8, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 27, Jorraillak 1, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 29, Orrillak 1, 3, 10, 14, 18, 21, 23, 25, 28, 
29, 30, Garagarrillak 1, 2, 3, 4, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, Uztaillak 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Dagonillak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Iraillak 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 29, 30, Urrillak 
1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Azaruak 2, 3, 4, 7, 8, 12, 17, 
20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Lotazillak 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28. 
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98. Grafikoa: Euzkel-Egutegiya 1915, edukia kategorietan bereizia, agerpen portzentaien 
arabera. Iturria: Euzkel-Egutegiya 1915. Geronek egina. 
 
 

Bistan da, goiko grafikoa (98.a) ikusita, 1915. urtean zehar egutegian zabaldu 

ziren edukien artean nabarmenki nagusitu zirela umorearekin loturiko testuak eta 

maila esanguratsuan ere kultura orokorraren inguruko idatziak. Murrizketa 

nabarmena izan zuen formazio moral eta erlijiosoarekin zerikusia zuketen idatzien 

igorpenak eta, nabarmen jeitsi ziren ere euskara eta euskal gauzen inguruko mezu 

eta idatzi zuzenak.  

 

Hurrengo urtean, 1916an, antzeko banaketa eman zela esan daiteke (ikus 

99.grafikoa). Alderdi umoretsuak nagusitasuna zuelarik, zertxobait areagotu zen 

euskaltzaletasunaren eta euzkotartasunaren inguruko idatzien presentzia. Bestalde, 

ez dugu hizkuntza formazioarekin zerikusia zuzena eduki zezakeen testurik atzeman, 

ez eta asmakizunen esparruan sar genezakeenik ere. 
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99. Grafikoa: Euzkel-Egutegiya 1916, edukia kategorietan bereizia, agerpen-
portzentaien arabera. Iturria: Euzkel-Egutegiya 1916. Geronek egina. 

 

 Argitaratu ziren idatzi umoretsuen nondik norakoa argiago ikustearren, 

bestalde, edukiaren eta moduaren arabera bereizketa bat egin beharra ikusi dugu, 

nolabaiteko azpitipologia sortuz. Horrela, kontakizun xelebreak, elkarrizketa 

moduan emandako ateraldiak eta bertso moduan jarritako ateraldi xelebreak bereizi 

ditugu. Idatzi tipo horiei ez ezik, aparteko arreta eskaini diogu Pernando 

Amezketarraren gertaera eta ateraldiak argitaratu izanari.  

 

Batetik, beraz, kontakizun xelebre moduko idatziak argitaratu ziren, gertaera 

xelebreren baten inguruan egiten ziren kontakizunak edo gertaeraren baten inguruan 

egiten ziren azalpen xelebreak -modu bietarako baitzegoen tartea, izaten zirenak, 

alegia. Honela adieraziak izanten ziren, adibidez:  

 “Madrillen ikaskuntzetan ebillen mutil batek eutsan bere aitari eskutitz bat 
esanaz: 
[Aita maitea: Poztuko nintzake au artueran osasun oso osoan bazengoz 
echeko guztiakaz batera. Bialduidazuz ainbat lasterren ogetabost ogerleko, 
euren bearrean nago ta. 
Biotzetik maite zaituen seme 

     Anton] 
Onetariko eskaerakaz kiskalduta eukan aita aspaldian, da onek erosi eban 
paper andi bat, eta azpitik ogerleko bat jarri ta ganetik lapitz bategaz diruaren 
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irudia atera eban ogetabost bider; bialdu eutsan paper au ogetabost irudiakaz 
eta eskutiz onegaz: 
[Seme maite-maitea: Pozarren artu ta irakurri ioadat ire eskutitza. Aonegaz 
ioazak eskatu deustaazan ogetabost ogerlekoak; eta, ene semechoa, bearrean 
aurkitzen azanean eskatu ardura barik, moldea echean iaukaguk-eta. 
Eure aita maitati 
       Jose]”611. 

 
 
 Halaber, horietako kontakizun batzuk, beste izaera (morala, kulturala, 

teknikoa, ideologikoa, etab.) zuten idatzietan gertatu legez, egun desberdinetan 

segida zutelarik argitaratu ziren, atalkako argitalpen gisa. Ez ditugu kasu askotan 

atzeman, baina bai noizean behin. Hona hemen, bi egunetan zehar azaldu zen 

horietako beste adibide dibertigarria: 

“Gabon jayak ziran eta txaunburu (vicario) jaunak dirautxo margolarijari: 
Imini egixu kontua, ia zeure lanakatik zer emon biar yatzun. 

 Amarr agindubak barrieztutiagatik.........................4 erreal 
 Pillatos´i mosua garbitu ta bere txapelari 
 ayebita barrija ezarrtiagatik....................................3     > 
 Deun Kepa´en ollarrari bustan barrija 
 ipiñi ta gangarra gorritutiagatik..............................5    > 
 Lapurr deungea obeto lotu ta ziri 
 bat ezkerreko eskuban sartutiagatik.......................3     > 
 Kaipas´en mirabeari mosua garrbitu 
 ta uliak orrastutiagatik..........................................4     > 
 

Zerua barrieztatu, ixerr bi geitu, 
 ta idargijari eskumako adarra  
 zuzendutiagatik..................................................7      > 
 Purgatoriyoko zua biztu, ta 
 inpernuko dragoe ta pistijari agiñak 
 zorrostutiagatik..................................................12    > 
 Balan´en astuari belarri  
 asitxuaguak ipiñi, 
 bustan gallurra mostu ta 
 atse-aurretako perra zarrak untze 
 barrijakaz jostiagatik..........................................6     > 
 Tobias´en semiari abarka 
 barrijak egin eta sakel zarrari 
 ugel barrija ezartiagatik..................................... 3   > 
        ________ 
                                                           

611 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Urrillak 25.  
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  Guztira................................................    47    > 
Beste onenbeste, gixon batek, egin dabela iñok entzun edo ba-daki, datorren 
urtian jakin eraso dagijala”612. 

 
  
 Kontakizun luze gisa hartu ditugu elkarrizketa klabean eskaini ez ziren 

idatziak. Gertaeraren bat modu farregarrian kontatzen zuten idatziak, batik bat. Hala, 

idatzi umoretsuen artean kontakizun luzeen presentzia ez zela oso nabarmena izan 

ikusi dugu. Argitalpen joerak marrazteko asmotan orientazio gisa egin dugun 

zenbaketaren ondorioz, urte guztien artetik 1911 ikusi dugu kontakizun 

umoretsuetarako joera nabarmenen azaldu zen urtea, batez beste hilean bi 

egunetakoa izanik kontakizun luzeak agertu zireneko maiztasuna. Ez dugu, halaber, 

inolako joerarik atzeman hauen argitalpenean, urteen arabera nahiko aldakorra izan 

baitzen maiztasuna.  

 

Aitzitik, idatzi umoretsuen artean gehien argitaratu zen testu mota 

elkarrizketa moduan jarritako ateraldi eta gertaera xelebreena izan zela ikusi dugu. 

Nabarmena da ateraldi eta gertaera xelebre gehienak elkarrizketa moduan eginak 

agertu izana. Elkarrizketara jotzeak, bere aldetik, idatzizko eta ahozko 

komunikazioaren arteko loturaren estutzea adierazten du, herritarren hizkeran eta 

espresio moduekin idatziak ziren neurrian, ateraldi horiek ahozko komunikazioa eta 

adierazpen idatzia uztartzeko bitarteko aproposa baitziren. Elkarrizketaren 

errekurtsoaren bitartez herritarren ahozko komunikazioaren isla fidela bilatzen zela 

esango dugu egoera eta gertaera hauek nolabaiteko antzezpen xumerako aukera 

irekitzen zutelarik aldi berean. Elkarrizketaren errekurtsoa, esan daiteke, herri 

xehearekin sintonizatu nahi zen komunikazio egoera anitzetan erabili izan zela, 

nahiz eta komunikazio egoera horiek idatzizkoak izan. Hainbat adibide ikus daiteke 

garaiko euskarazko aldizkarietan, hala nola, Gipuzkoako Nekazaritza-n eta 

Baserritarra-n argitaratu zen “Berrichukeriak” atala, Euskal-Esnalea-k zuen “Jokin 

                                                           
612 Euzkel-Egutegiya 1911, Azaruak 5 eta 6 “Beste onenbeste ezta iñoiz entzun, gixon batek 

egiteko...”. Berdina ageri da in Euzkel-Egutegiyan 1914, Ilbeltzak 26 eta 27 “Par egiteko” 
izenburupean eta gipuzkeraz. 
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Arteaga eta Euskal-Esnalea” pasarte finko, etab., guztietan irakurlearengana 

informazioa zabaldu eta iritzia egiteko bide gisa erabili zena, irakurlearengandik 

hurbil beti ere. 

 

Zehazki, elkarrizketa motzez eta erdimailakoez osatutako multzoa613 

kontakizun xelebre luzeena baino handiagoa izan zen urte guztietan zehar. 

Kopururik urrienak 1911. urtean ikusi ditugu. Beste gainontzeko urteetan, aldiz, 50 

egunetik gora zenbatu ditugu bai ateraldi motzen kasuan bai erdimailakoen kasuan. 

Ondorengo ateraldian ikus daiteke maizen argitaratu zen xelebrekeria moduaren 

adibidea: 

“Mutil koskor batek bere aitarentzako zeramakiyen gozariyaren erdiya bidean 
jan zuben eta aitarengana irichi zanean asi zan negarrez. 
- ¿Zer dezu seme? – galdetu ziyon bere aitak - ¿Zerbait gertatu altzaizu? 
- ¡Ai aita! Korrika nentorren bedorren gozariyarekin eta…zapla! Koska 
batian trabatu ta arri tarte batzuetara lapikua erori zait ta…salda bakar 
bakarrik jaso det”614. 

  

Zenbaitetan ere, elkarrizketa moduko xelebrekeria motzak binaka argitaratu ohi 

ziren orrialde berean, honela: 

“Ikastetxian 
Maxubak: - Sagarrak artzeko garairik onena noiz da? 
Mutil koskorrak: - Zakurrik eta baserritarrik eztagonian. 
 
   * 

*      * 
 Maitetasun-azalketa 

Mutillak: - Zuk erretako taloak jango nituzke ba nik. 
Neskak: - Pozik erreko nizkitzuke ba”615. 

 

                                                           
613 Idatzien neurriaren alderdia nahiko erlatiboa bada ere, irakurketaren moduak marrazteko 

baliagarria dela uste dugu. Hala,  testu motzatzat hartu dugu orrialdearen erdia baino tarte txikiagoa 
hartzen zutenak. Erdimailakotzat, aldiz, orrialde osoa hartu ez baina erdia baino tarte handiagoa 
betetzen zuten kasuan. Kontakizun edo gertaera luzea, halaber, orrialde osoa edo ia-osoa hartzen 
zuten testuak kontsideratu ditugu. 

614 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Dagonillak 20. 
615 Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 8. 
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Binaka argitaraturiko ateraldiak maiztasun handienez ikusi ditugu 1909an, 

1912an eta azken bi urteetan (1917 eta 1918an), 20 egunen bueltan hain, zuzen. 

Gutxien argitaratuak, aldiz, 1914-15 urteetan izan ziren. Beste gainontzeko urte 

guztietan 10 egunetik gora zenbatu ditugu.  

 

Halaber, beste ateraldiren batekin ez ezik, gertaera xelebrea maiz agertu ohi 

zen beste eduki motaren batekin orrialde bera betetzen. Konbinaketarik arruntena 

igarkizunen batekin, eta, batez ere, aurreko eguneko igarkizunaren emaitzarekin 

egindakoa izaten zen616.Era berean, umorearen laguntza aprobetxatu ohi zen mezu 

serioagoak zabaltzeko, hala nola, gogoeta moralaren bat edo beste, mezu euskaltzale 

edota euzkotarraren bat, edo informazio kulturalen bat617.  

 

Ez zen harritzekoa ere mezu erlijioso-morala zein ideologikoak zabaltzeko 

zuzenean umoreaz baliatzea, hainbat kasutan ikusi ahal izan dugunez. Hona hemen 

adibide bat: 

 
“Azpeitiko ostatu batean zan. Beste askoren artian indiano bat an ari zan esan 
alak esaten praille, abade, jesuita´gatik. Alako batian esan zuan orratik berak 
gabero errosarioa errezatu oi zuala. 
- Aizak, esaten dio aldamenean zedukan batek, nai dek ontza urre bat apustu 
egin Agur Maria errezatu ezetz? 
- Bai uraxe bereala ixildu. Ez ixildu bakarrik maitikan altxatuta andikan alde 
egin zuan. 
Etzan ori ordea  politena. Aizu –galdetzen diote apustu egin nai zuanari,- 
ontza urrerik bai al zenduan? 
- Ez, ez nian baño billatuko nian. 
- Nola orrenbesteraño aurreratu zera ba? 

                                                           
616 Ikus, adibidez: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 31, Epaillak 12. Euzkel-

Egutegiya 1910, Otsaillak 7, 20, Jorraillak 20, 21, Orrillak 22, Garagarrillak 20, Dagonillak 7, 23, 
Iraillak 3, Urrillak 5, 18, 19, 21, 22, 29, Azaruak 17, 18. Euzkel-Egutegiya 1913, Iraillak 7. Euzkel-
Egutegiya 1917, Orrillak 29, Azaruak 11. 

617 Ikus, adibidez, ateraldi xelebrearekin batera gogapenen bat eskaintzearen adibideak: 
Euzkel-Egutegiya 1913, Iraillak 12, 28. Euzkel-Egutegiya 1914, Otsaillak 22. Euzkel-Egutegiya 
1916, Azaruak 12. Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 28, Epaillak 15, Jorraillak 30, Iraillak 22. 
Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 12, Otsaillak 20, Epaillak 26, Orrillak 30, Ikus, halaber, 
ateraldiarekin batera mezu ideologiko-abertzaleren bat eskaintzearen adibide batzuk: Euzkel-
Egutegiya 1917, Epaillak 17. Euzkel-Egutegiya 1918, Garagarrillak 11. 
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- Banetxekian nik orrek errosarioa errezatzen etzuela. Errosarioa errezatzen 
duanak orrenbeste berriketa ez dik erabiltzen. Agur Maria ere, errezatzen ez 
bada, aztu egiten dek, orri ori gertatu zikok”618. 
 

Xelebrekeria gehienak izenbururik gabe agertu ohi ziren619. Halere, batzuetan 

irakurlea gidatzen zuen izenburuarekin ere agertzen ziren. Izenburuak generikoak 

izaten ziren batzuk, hala nola, “Baserritarren ateraldiyak”, “Ateraldiya”, 

“Izkirimiriak”. 620 Beste batzuk, aldiz, irakurlea egoeran sartzen laguntzen zuten 

izenburuak izaten ziren. Hona, adibide gisa, agertu ziren irakurburuen aukeraketa 

bat: “Irakaslea eta Ikasleak”, “Sermoi ondorian”, “Aroztegiyan”, “Bata bezelakua 

bestia”, “Artzekodun batek zortzalleari”, “Nagusi-Morroyak”, “Euskalerriko 

andaluzak”, “Epailleak ijituari”, “Senar gaizto baten aitorpena”, “Echekoandria ta 

neskacha”, “Arrantzale batena”, “Motikoen alkate”, “Errita-zalea”, 

“Txartelekoetan”, “Ikaslari baten azkarkerijak”, “Bizartegiyan”, “Bi baserritar 

trenean”, “Sagar-lapurretan”, “Nongoa ote zan”, “Epailearen aurrian”, “Garizuman”, 

“Mutil pizkorra”, “Morroi-artian”, “Nestor Donosti´n”, “Patxi ta Sendagillia”, 

“Bultzian (trenian)”, “Eiztari bizkorrak”, “Ikastetxean”, “Ostatu kaxkar batian”, 

“Jostunarekin”, etab.621 

 

Ildo honetatik, hainbat pertsonaiaren (irakaslea, baserritarra, apaiza, 

bizargina, arotza, udaltzaina, tabernaria, harakina, epailea, arrantzalea, alkatea, 

ehiztaria, sendagilea, jostuna, haginlaria, zapatariaren...) bitartez behin eta berriz 

errepresentatuak agertu ziren lanbide batzuk ikusi dugu. Behin eta berriz, hein 

berean, islatu ziren herritarren bizitzan oinarrizkoak ziren guneak: taberna, kalea, 

harategia, arrandegia, zapatadenda, eliza, trena, etxea, baserria, eskola, burdinola, 

antzokia, auzitegia, espetxea,... Eta, behin eta berriz, errepresentatu ziren gizarte 

egoera horietan gauzaturiko erlazioak, umore klabean interpretatuak noski, 
                                                           

618 Euzkel-Egutegiya 1911, Azaruak 20 “Indiano bat”. Ikus, baita ere, urte bereko Iraillaren 
1eko idatzia. Baita, Euzkel-Egutegiya 1912, Azaruak 29. 

619 Ikus 10. eranskina. 
620 Bere bariante ortografikoekin, hots, “izkirimirija”, “Izkimija”, “Izkirimiriyak, etab, 

eskuarki erabili zen izenburu hau, batik bat, 1916 eta 1917. urteetan. 
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ondorengo pertsonaia hauen arteko elkarrizketetan, nagusiki: apaiza eta herritarra, 

nagusia eta morroia, etxekoandrea eta neskamea, kaletarra eta baserritarra, 

baserritarren artekoa, maisua eta ikaslea, kanpotarra eta bertakoa, eskolatua eta 

eskolatugabea, aita eta semea / ama eta alaba, mozkorren artekoa, ehiztarien artekoa, 

etab. Lanbideak, espazioak eta erlazioak, guztiak ziren, nolanahi ere, Gipuzkoako 

herri gehienetako irakurleentzat ezagunak, arruntak eta gertukoak egiten 

zitzaizkionak, herri bizitzaren errepresentazio karikaturizatua eginez. 

 

Egoera xelebreetan egiten ziren leku erreferentziak ere irakurlearekiko 

gertutasuna bilatzen zuten. London, Amerika, Filipinak, Maroko, Sevilla, Valentzia, 

Bartzelona, Logroño, Andaluzia etab. bezalako atzerriko hiri eta zonalde “entzunen” 

ondoan agertzen ziren Euskal Herriko hainbat herriren ugariren izenak (Bilbo, Garai, 

Argintzano, Mundaka, Nafarroa, Leitza, etab. ). Dena den, gertaeren testuinguru 

bezala ugarien agertu zirenak Gipuzkoako herrienak izan ziren, Donosti, Hernani, 

Ormaiztegi, Zumarraga, Altzo, Alegi, Tolosa, Albiztur, Azpeitia, Zegama, Beasain, 

Leaburu, Berastegi, Villafranca, Berrobi, Altza, Lazkao, Bedaio, Zegama, 

Astigarraga, Errenteria, Matxinbenta, Amezketa, eta Orendain, adibidez. 

 

 Ildo beretik, herri tradizio eta kulturarekiko hurbiltasuna zaintzen zela ikusi 

dugu ateraldietako protagonistak ziren sujetuetan, behin eta berriz agertu zirenak. 

Herri pertsonaiez osaturiko unibertso oso bat dugu aurrean: Pello Kirten, Txanbolin, 

Tomate, Pachara, Jeolimo, Lesaka, Marrakax, Tripotx, Argintzanoko Manu, Anton 

Kaiku, Ijitoa, Joxe Krakas, Praxku, Triku, Pello itzaia, Koska itzaia eta, baita ere, 

Pernando Amezketarra... Horietariko asko garaiko izen arruntak ziren (Joxe, Praxku, 

Mikela, Pello Matilde, Josebatxu, Pelipe, Patxi, Koxme, etab) zenbaitetan modu 

farregarriagoan ipiniak. Gertaera eta istorio umoretsuetako protagonistak ziren 

pertsonaia horiek behin eta berriz entzun eta irakurriak izango zituzten herritarrek 

eta, zentzu horretan, hurbileko sentituko, herri kulturaren erreferentzia 

esanguratsuak izango zirelarik. 
                                                                                                                                                                                 

621 Ikus 10. eranskina. 
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 Oro har, ateraldi xelebre gehienak egilearen izenik gabe argitaratu ziren, 

inorenak ez eta, aldi berean, guztionak bailiran. Bakan batzuk besterik ez ditugu 

topatu, azken urteetan batik bat, egilearen izena zeramatenak: P.M., Biktoriano 

Iraola (maizen aipatua 1916. urtean, batez ere), Toribio Alzaga, Pillipe, A.A. Arruti, 

Nik, Jaxinto, Agirre, Antonio Arzak, Jajai, eta Elzo-Azpiazu´tar J.622 Proportzioan 

gutxitan agertu arren, ikusten da nolabait idatzi umoretsuetan espezialistak zirenen 

ordezkaritza, esan bezala, azken hiru urteetan gehienbat.  

 

Proportzioan, egilearen izenaz argitaratuak ikustea arruntagoa izan zen 

umorez eginiko bertsoen kasuan, nahiz eta baziren egilearen izenik gabe eta 

izenbururik gabe ere argitaratu zirenak. Espreski egilearen izenarekin argitaratu 

zirenetatik abiatuz, bada, urte gehienez (hiru urtez) eta egun gehienez argitaratuak 

izan ziren bertsoak Marzelino Soroarenak izan zirela ikusi dugu. Bi urtez Biktoriano 

Iraola eta Emeterio Arresere, eta E.Elizechearenak. Eta, urte batean, E.M. Azkue, 

Felipe Arrese ta Beitia, Jose Artola, eta Pilliperenak.623 

 

 Esan bezala, egutegiaren alderdi umoretsuaren baitan bereiztu dugun beste 

aspektu bat umorez eginiko bertsoena izan da. Edo, beste modu batean esanda, 

                                                           
622 Ikus, egileen ordenari jarraituz, beraien lanen erreferentzia zehatzak: Euzkel-Egutegiya 

1910, Iraillak 9, 10, eta 11 “Ijitoaren aitormena” (P.M.), Urrillak 4 “Petra Madrillen” (P.M.), 
Lotazillak 1 “Ama-Alabak” (P.M.). Euzkel-Egutegiya 1916, Garagarrillak 21 (Biktoriano Iraola), 
Uztaillak 5 (Biktoriano Iraola), Uztaillak 13 (Biktoriano Iraola), Uztaillak 22 “Izkirimiria” 
(Biktoriano Iraola), Dagonillak 6 “Izkirimiria” (Biktoriano Iraola), Iraillak 5 (Biktoriano Iraola), 
Urrillak 22 (Biktoriano Iraola), Urrillak 26 (Biktoriano Iraola), Azaruak 4 (Biktoriano Iraola), 
Azaruak 8 (Biktoriano Iraola), Azaruak 27 “Pillotari azkarrak” (A.´tar T.), Azaruak 28 “Ijitoak” 
(Pillipe), Azaruak 29 “Mundurako” (Pillipe), Azaruak 30 “Emalle txar, artzalle on” (Pillipe), 
Lotazillak 7 “Arrapazan”, Lotazillak 8 “Zoriona” (A.A. Arruti), Lotazillak 9 “Burugogorrak” (Nik), 
Lotazillak 16 “Botuetan” (Jaxinto). Euzkel-Egutegiya 1918, Epaillak 5 “Aize gorria” (Agirre), 
Epaillak 6 “¡Ez ba!” (Pillipe), Epaillak 8 “Maitea” (A´tar A.), Epaillak 12 “Apaltzean” (Jajai), 
Epaillak 13 “Azkartasuna” (Pillipe), Epaillak 13 “Saria” (Jajai), Uztaillak 23 “Galdetu, galdetu...” 
(Elzo-Azpiazu´tar J.), Iraillak 6 eta 7 “Ametsa...beti amets” (Elzo-Azpiazu´tar J.). 

623 Marzelino Sosoren bertsoak ikusi ditugu argitaratuak 1909an, 1914an, eta 1915ean, 
guztira 16 egunez. Biktoriano Iraolarenak 1909an eta 1915eean, guztira 3 egunez. Emeterio 
Arreserenak 1909an eta 1916an, guztira 2 egunez. E. Elizechearenak 1910ean eta 1913an, guztira 3 
egunez. Felipe Arrese ta Beitiarenak 1909an, bi egunez. E. M. Azkuerenak 1909an, egun batez. J. 
A.ren bakarra 1913an. Eta Piliiperena, behin batez ere, 1916an. Ikus, 10. eranskina. 
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bertso umoretsuen agerpena. Izan ere, elkarrizketa moduan jarritako ateraldi asko 

erriman eginak izan ohi ziren eta, alderantziz ere, erriman jarritako bertso askotan 

elkarrizketak tartekatuak zeuden. Bertsotan jarritako umorea ez dugu urte guztietan 

atzeman, eta atzeman dugunekotan nabarmen 1909. urtea agertu zaigu oparoen, ia 

hilean bi egunez agertuz. Lehenengo urtean atzeman dugun bertso umoretsuetarako 

joera, ondorengoetan, jada, ia desagertuz joan zela esan dezakegu. 

 

 Era berean, aparteko aipamena eskaini nahi izan diogu Pernando 

Amezketarraren pasadizoen argitalpenari. Izan ere, eragileengan istorio horiekiko 

interes berezia somatu baitugu berauek jaso eta zabalkuntzan hartu zuten lanean. 

Momentu batean adierazi zutenaren arabera, badirudi komenigarria ikusten zela, 

herritarren artean zuten oihartzun eta arrakastagatik, Pernandokeriak bildu eta liburu 

batean argitaratzea: “...Pernando ote zan? Eztakit; dakitana da, Pernandoren ateraldi, 

esakera, neurtitz eta gañerako burukaldiak idaztitxo batean norbaitek bilduko balitu, 

salduko litzakeala”624. Liburu desiratu hori azaldu bitartean, badirudi, bestalde, 

egutegiak beregain hartu zuela Pernandoren pasadizo ospetsuak herritarrei idatziz 

itzultzearen erantzukizuna. Uste honek bultzatuta jaso ditugu aparte Amezketako 

Pernandori zegozkion ateraldiak, espreski horrela adieraziak zetozen idatzietan 

oinarrituz, batez ere, baina baita ere, nahiz izenbururik agertu ez, berarenak zirela 

adierazten zuten aztarnak ematen zituzten idatziak aintzat hartuz, honelakoak 

adibidez: “Pernando bazijoan bere semiarekin baso batera eta onek galdetzen diyo 

aitari…” Bildu ditugun erreferentzien arabera ugarien agertu zireneko urteak 1909 

(12 egunez)625 eta 1911 (20 egunez)626 izan ziren. Gainontzeko urteetan askoz neurri 

                                                           
624 Euzkel-Egutegiya 1913, Otsaillak 6 “Maizter batena”. 
625 Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 22, Otsaillak 21, Epaillak 13, Jorraillak 4 

“Zillargillia ta Pernando”, Orrillak 2, Garagarrillak 13, Garagarrillak 24, Uztaillak 29, Iraillak 19, 
Iraillak 21, Urrillak 2 “Chakur ta nagusiyaren muturra”, Urrillak 30. 

626 Euzkel-Egutegiya 1911, Epaillak 18 “Amezketako Pernando tratalari”, ondorengo egun 
guztietan izenburua “Amezketako Pernandorena” zen, Epaillak 28, Jorraillak 16, Jorraillak 23, 
Orrillak 7, Orrillak 22, Orrillak 30, Uztaillak 5, Uztaillak 14, Uztaillak 22, Dagonillak 12, Iraillak 4, 
Iraillak 21, Urrillak 2, Urrillak 24, Azaruak 9, Azaruak 18, Lotazillak 5, Lotazillak 13, Lotazillak 
23. 
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txikiagoan (7 egunetan ikusi ditugu 1915ean, 4 egunetan zenbatu ditugu 1910ean, 

1913an, eta 1917an, 2tan 1912an eta batean 1914an eta 1916an)627. Oro har, egun 

kopuruetan eskaini zitzaien tartea oso esanguratsua ez bazen ere, aipamen berezia 

egitearekin azpimarratu nahi izan duguna zera izan da: umore euskaldunaren 

esparruan Pernandori arreta eskaintzearren egutegiak egin zuen ahalegina.  

 

Xelebrekerietan, beste esparrutan baina maizago eta ugariago agian, 

errepikapenerako joera oso nabarmena izan zen. Ez dugu sistematikoki neurtu 

zenbat ateraldi izan ziren errepikatuak, ez eta ateraldi bera ere zenbat aldiz argitaratu 

zen. Baina, idatziak egunez egun irakurtzen joan garen bitartean berehala ohartu 

gara ateraldi asko eta asko irakurriak genituela, jada, ezagunak egiten zitzaizkigula. 

Azterketa sistematikoagoa ezean, oraingoz “susmo” gisa bakarrik adierazi nahi dugu 

joera hau. Hemen, adibide moduan baliagarriak izan daitezkeen erreferentzia gutxi 

batzuk bakarrik jaso ditugu, errepikatuak izan zirenaren susmopean jarri ditugun 

ateraldiak askoz ugariagoak baitira. Adibidez, ondorengo ateraldia, lehen aldiz 

1911n irakurri duguna...(hamahiru mahaian eseritzea hamarrentzako tokia 

dagoenean). 

 

“-Zuk uste al dezu amairu mai batian eseritzia txarra dala? 
- Oso txarra...amarrentzat bakarrik bazkariya badago.” 

 

 Errepikatua ikus daiteke, 1916an, zertxobait aldatua: 

 “-Mai batian amairu eexeritzia gauza txarra dala uste al dek? 
- Izugarri txarra..., jana amarrentzat bakarrik dagonian.” 

 
Eta, baita ere, 1917. urtean: 
 
“Mayean amairu eseritzea txarra dala al deritzat? 

                                                           
627 Euzkel-Egutegiya 1915, Otsaillak 6 “Pernando´rena” izenburuarekin besteak, Epaillak 1, 

Epaillak 6, Epaillak 11, Epaillak 20, Epaillak 8, Uztaillak 13. Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 8 
“Amezketako Pernando”, Ilbeltzak 15, Otsaillak 18 “Amezketako Pernando”, Iraillak 20. Euzkel-
Egutegiya 1913, Ilbeltzak 15, Ilbeltzak 30 “Pernando ta mandazaya”, Otsaillak 6 “Maizter batena”, 
Epaillak 16 “Pernando ta tabernariya”. Euzkel-Egutegiya 1917, Ilbeltzak 16 “Pernando jakituna”, 
Epaillak 28 “Pernando ta Tabernariya”, Epaillak 29, Garagarrillak 8. Euzkel-Egutegiya 1912, 
Otsaillak 18 “Amezketako Pernandorena”, Orrillak 31. Euzkel-Egutegiya 1914, Azaruak 16. Euzkel-
Egutegiya 1916, Iraillak 18 “Pernando ikaskintzan ta eskribaua”. 
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- Oso txarra...jana amarrentzako besterik ez danean” 628. 
 

 

Fenomeno berdina ikus dezakegu ondorengo egunetako adibideetan: Euskal-

Esnalea´ren Egundiya 1909, Jorraillak 4 “Zillargillia ta Pernando” errepikatua ageri 

da in Euzkel-Egutegiya 1917, Orrilla 1 “Izkirimiriya” izenburupean. Euzkel-

Egutegiya 1911, Azaruak 5 eta 6 “Betse onenbeste ezta iñoiz entzun, gixon batek 

egiteko...” errepikatua ageri da in Euzkel-Egutegiya 1914, Ilbeltzak 26 eta 27 “Par 

egiteko” izenburupean eta orain, gipuzkeraz. Euzkel-Egutegiya 1913, Azaruak 12ko 

ateraldia errepikatua ageri da in Euzkel-Egutegiya 1915, Garagarrillak 24 “¿Aitak 

ala semiak ote zekian geyago?” izenburupean. Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 4 

“Ipui zarra” ateraldia errepikatua ageri da in Euzkel-Egutegiya 1917, Dagonillak 22 

“Begi-sendagille baten etxean” izenburupean. Euzkel-Egutegiya 1916, Uztaillak 24 

“Izkirimiria” izenburupean agertutako ateraldia errepikatua ageri da in Euzkel-

Egutegiya 1918, Jorraillak 5 (izenbururik gabe). Euzkel-Egutegiya 1916, Urrillak 

2ko ateraldia errepikatua ageri da in Euzkel-Egutegiya 1917, Garagarrillak 30. 

Euzkel-Egutegiya 1917, Urrillak 28 “Ateraldia” izenburupean azaldu ateraldia 

errepikatua ageri da in Euzkel-Egutegiya 1918, Jorraillak 2 (izenbururik gabe). 
 

Begien bistakoa egin zaigu xelebrekeria asko urte bat baino gehiagotan 

argitaratua izana izatea. Askotan zertxobait moldatua agertu ohi zen grafia aldetik 

(hitz bat edo beste aldatuta ere), urte batean gipuzkeraz zegoena beste batean 

bizkaieraz topa zitekeen, sarrera aldatuarekin agertu ohi ziren beste batzuk. 

Zitekeena zen, ere, urte batean izenbururik gabe agertu zena beste urte batean 

izenbururen baten pean irakurtzea, edo urte batean izenburu batekin eta bestean 

beste izenburuaren pean agertzea. Moldaketak moldaketa, finean, ateraldia berdina 

zen. Baliteke, beharbada, ateraldi xelebre asko ezagunak izatea. Dena den, idatziak 

eta honela zabalduak izatean berauen finkatzeari mesede egingo zitzaion eta, eduki 

                                                           
628 Euzkel-Egutegiya 1911, Iraillak 9 “Amairu mayan”, errepikatua ageri da in Euzkel-

Egutegiya 1914, Ilbeltzak 20 “Oso txarra” izenburupean; in Euzkel-Egutegiya 1916, Ilbeltzak 5 
(izenbururik gabe); eta in Euzkel-Egutegiya 1917, Garagarrillak 30 (izenbururik gabe).  
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bera behin baino gehiagotan agertu izanak (testuinguru berean, edo idatzi 

desberdinetan irakurketa egoera desberdinetan) finkatze horretan ere lagundu egingo 

zuen, zalantzarik gabe. 
 

Azken batean, herritarren hizkeran eta komunikazio moduetan, 

ahozkotasunean, finean, oinarrituz idatziriko ateraldi eta gertaera xelebreen 

argitaratzearekin lortu nahi zutena zera zela esango dugu: euskaraz irakurtzea ahalik 

eta ekintza arinena eta positiboena izatea irakurlearentzat. Beste modu batean 

esanda, irakurtze ekintzak lanik ez ematea, ahalik eta neke gutxien ematea 

irakurleari. Zer hobe, dibertituz burutzen dugun ekintza baino? “Instruir deleitando” 

izango litzateke oinarrizko abiapuntua. Hala, eduki umoretsu eta atseginen bitartez, 

irakurlearengandik eta bere egunerokotasunetik gertu, irakurlearengan euskaraz 

irakurtzeko zaletasuna bultzatu nahiko zen. Hori zen herri umorearekin lortu nahi 

zen helburua: euskalduna euskarazko irakurketan zaletzea. Halaber, ateraldi eta 

txisteek eskaintzen zituzten aukerak anitzak ziren: irakurleari gertukoak zitzaizkion 

kultur erreferentziak eta bizipenak jasotzeko aukera eskaintzen zuten, egoera eta 

jokabide eredugarriak eskaintzeko bidea ematen zuten, memorizatzen zein ahoz 

errepikatzen errezak ziren testuak ziren, jendearen aurrean, taldeari ahoz kontatzeko 

(antzezteko) edo irakurriak izateko aukera paregabea eskaintzen zuten, denbora 

librea pasatzeko aukera ematen zuten, hizkuntzaren ikaskuntzarako estrategia gisa 

erabiliak izan zitezkeen, eta, funtsean, guretzat oinarrizkoena dena, irakurketara 

gonbidatzen zuen umorea zeramatenez, alfabetakuntzarako baliabide garrantzitsua 

ziren. 

 

5.2.7.- Asmakizunak. 

 

Egutegiaren alderdirik jostagarrien eta dibertigarriena asmakizunek 

osaturikoa dugu. Izan ere, ateraldi xelebreekin batera, egutegiaren irakurketak 

zenbaitetan suposa zezakeen lan astuna leuntzen laguntzen zuten, neurri batean. 
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Hainbat izen generiko pean, hots, “Igarkiya”, “Igarkizuna” eta “Asmakizuna”629 

batez ere, agertu ziren, orrialdea bere osotasunean hartuz ala beste edukiren baten 

(gogoetaren bat, ateraldi xelebreren bat, kultur arloko gairen baten, etab.) laguntzaz 

betez. Gainera, asmakizuna agertu ondorengo egunean eman ohi zen bere emaitza 

argitara, gehienetan ere beste edukiren baten azpian. 
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100. Grafikoa: Asmakizunak Euzkel-Egutegiyan, agerpen maiztasunaren bilakaera 1909-1918, 
portzentaien araberakoa. Iturria: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, eta Euzkel-Egutegiya 1910-
1918. Geronek egina. 
 
 

Lehenengo urtea izan zen , 1909 (28 egunez, %7)630 gutxi gorabehera hilean 

bi egunetako maiztasunarekin edo, asmakizun kopuru handiena argitaratu zeneko 

urtea. Kopuru nahiko adierazgarrian agertu ziren, halaber, 1910ean (18 egunez, 

%4)631, zertxobait gutxiago 1917an (8 egunez, %2)632, eta gainontzeko urteetan 

                                                           
629 Terminurik erabilienak “Igarkiya” eta “Igarkizunak” izan ziren. 
630 Ikus: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 13, 29, Otsaillak 9, 25, Epaillak 10, 

16, 23, Jorraillak 1, 25, Orrillak 3, 9, 12, 17, 23, 28, Garagarrillak 5, 29, Dagonillak 2, 9, 16, 30, 
Iraillak 2, 11, 15, 23, 26, Urrillak 6, Azaruak5.  

631 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 13, 14, Otsaillak 7, 19, Epaillak 5, Jorraillak 20, 
Orrillak 22, Garagarrillak 6, 20, Uztaillak 15, Dagonillak 7, 23, Iraillak 3, Urrillak 5, 18, 21, 29, 
Azaruak 17. 

632 Ikus: Euzkel-Egutegiya 1917, Epaillak 18, Jorraillak 19, Orrillak 28, Uztaillak 17, 
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behin edo behin633 besterik ezin izan dugu topatu modu bateko edo besteko 

asmakizun edo denborapasarik. Izan ere, asmakizunen atalean bildu ditugun arren, 

beraien artean ere beste bereizketa bat egin dugu Gurutzegrama gisa adierazitakoen, 

Hieroglífiko moduan jarritakoen, Igarkizun moduan emandakoen eta Bertsotan 

jarritako asmakizunen artean. Gurutzegrama gisa hartu ditugun asmakizunak 

gehienetan izartxo batzuren ordez hizkiak jartzea eskatzen zutenak izaten ziren. 

Honela: 

* * ** 
* * * * 
* * * * 
* * * * 

Izarrtxuok izkiz ordeztu, ta goitik bera ta ezkerretik eskubira, 
darraitzen onek irakurri: 1ª.baserriyetan eta kale-etxe batzubetan 
dagoena; 2ª arrtzen iñork atseginik eztuana; 3ª.gau baten izena; 
4ª. Landarei dagokioten aditza”634. 
 
 

  Urte gehienez eta egun gehienez present egon ziren asmakizun moduak 

gurutzegramak eta buruhauste moduko asmakizunak izan ziren. Gurutzegrama 

kopururik nabarmenenak, zehazki, 1909an eta 1917an agertu ziren. Asmakizunak, 

berriz, ugarien 1910. urtean. Buruhauste moduko asmakizun edo igarkizunak esaten 

dugunean, batetik, irakurlea buruketa matematikoak egitera eramaten zuten ariketei 

egiten diegu erreferentzia, honelakoei adibidez: 

“Bi lagunak bide batian dijuaztela arkitzen dute zakeltxo bat, eta barrenen 
dagona ikusiyaz dio batak bestiari: 
- Zakeltxo onen dirua nereak daukanari erantsiyaz, zuk bezelako bost izango 
det. 

                                                                                                                                                                                 
Urrillak 26, Azaruak 11, 12, Lotazillak 28. 

633 Ikus, 4 egunez, in Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 11, Otsaillak 26, Jorraillak 11, 
Azaruak 22;  3 egunez, in Euzkel-Egutegiya 1913, Dagonillak 1, Iraillak 6, Azaruak 27. Baita, 3 
egunez, in Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 10, Orrillak 1, Orrillak 21. Egun batez argitaratuak 
ikusi ditugu in Euzkel-Egutegiya 1911, Garagarrillak 15; in Euzkel-Egutegiya 1912, Azaruak 20; in 
Euzkel-Egutegiya 1914, Lotazillak 22. 

634 Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 13 “Igarkizuna”. Antzeko adibideak ikus daitezke urte 
bereko Garagarrillaren 6an. Baita ere, in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 13 
“Igarkiya”, Otsaillak 9 “Igarkiya”, Otsaillak 25 “Igarkiya”, Epaillak 16 “Igarkiya”. Baita, in Euzkel-
Egutegiya 1911, Garagarrillak 15 “Igarrkija”. Euzkel-Egutegiya 1913, Azaruak 27 “Asmakizuna”. 
Baita, in Euzkel-Egutegiya 1917, Jorraillak 19 “Igerkaia”, Orrillak 28 “Igerkaya”, Uztaillak 17 
“Igarkia”, Urrillak 26 “Igarkiya”, Azaruak 11 “Igarkiya”.  Baita ere, in Euzkel-Egutegiya 1918, 
Otsaillak 26 “Igarkia”. 
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Besteak erantzuten dio: 
- Eta nik, arkitu degun zakeleko diruba nere zakelekuakin nastutzen badet, 
zuk, bezelako zazpi izango det. 
Zenbat errial zituen bakoitzak eta zenbat zeuden arkitutako zakelean?”635. 

 
 
 Eta, bestetik, asmakizun arruntagoei, ¿zer zen? ¿nor zen? Asmatu 

beharrekoak zirenei, gisa honetakoak alegia: 

“Nere gurasoak kantatzalleak dira, bañan ni ez naiz kantatzallea: nere 
soñekua zuriya da, ta nere biyotza gorriya. Nor ote naiz?”636. 
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101. Grafikoa: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, edukia kategorietan bereizia, agerpen 
portzentaien arabera. Iturria: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909. Geronek egina. 
 

Oro har, 1909. urtea (ikus 101 grafikoa) izan zen buruhauste gehien argitaratu 

zenekoa, urte osoko edukia kontuan hartuz, nahiko presentzia esanguratsua izan 

                                                           
635 Euzkel-Egutegiya 1915, Orrillak 21 “Igarkiya”. Antzekoak ikus daitezke ere urte bereko 

Orrillak 1 “igarkiya”. Baita ere, Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 14 “Igarrkizuna”, Orrillak 22 
“Igarkiya”. Baita, Euzkel-Egutegiya 1913, Dagonillak 1 “Asmakizuna”. Euzkel-Egutegiya 1917, 
Epaillak 18 “Asmakizuna”. Euzkel-Egutegiya 1918, Jorraillak 11 “Asmakizuna”. 

636 Euzkel-Egutegiya 1910, Otsaillak 7 “Igarkiya”. Antzeko adibideak ikus daitezke urte 
bereko Otsaillak 19 “Igarkiya”, Epaillak 5 “Igarkiya”, Jorraillak 20 “Igarkiya”, Garagarrillak 20 
“Igarkiya”, Uztaillak 15 “Igarkiya”, Dagonillak 7 “Igarkiya”, Dagonillak 23 “Igarkiya”, Iraillak 3 
“Igarkiya”, Urrillak 5 “Igarkiya”, Urrillak 18 “Igarkiya”, Urrillak 21 “Igarkiya”, Urrillak 29 
“Igarkiya”, Azaruak 17 “Igarkiya”. Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Epaillak 23 “Igarkiya”, 
Orrillak 3 “igarkiya”, Urrillak 6 “Igarkizunak”, Azaruak 5 “Asmaketa”. Euzkel-Egutegiya 1911, 
Azaruak 20 “Igarkizuna”. Euzkel-Egutegiya 1917, Azaruak 12 “Nola igaro gabe neurtu ibaia”, 
Lotazillak 28 “Igarkizuna”. Euzkel-Egutegiya 1918, Ilbeltzak 11 “Asmakizuna”, Azaruak 22. 
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zuela esan genezakeelarik. Ateraldi xelebreen kopuruari gehitzen badiogu 

asmakizunena, lehenengo urteko egutegiaren izaera, oro har, nahiko jostagarria eta 

atsegina zela esango dugu. Era berean, eta, zehazki, hieroglifiko moduan 

planteaturiko asmakizunak lehenengo urtean agertu ziren, 1909an, nahiko modu 

nabarmenean, gainera. Gerora ez dugu honelako gehiago topatu. Hieroglifiko 

horietako asko marrazki eta guzti argitaratu zen 
 

Bereizi nahi izan dugun beste asmakizun mota bertso moduan jarritako 

igarkizunena izan da. Izan ere, gainontzeko atal eta gaietan ikusi dugun legez, 

asmakizunen kasuan ere argitaratu baitziren bertsoen bitartez moldatutako 

asmakizunak. Hala ere, ezin dugu esan urteetan zehar mantendu zen joera izan 

zenik. Asmakizun bertsoak batez ere 1909. urtean agertu ziren, eta oso kopuru 

nabarmenean, gainera, urteko igarkizunen argitalpen egunen zenbatekoa kontuan 

hartzen badugu. Esan daiteke, lehenengo urte hartako ia asmakizun gehienak bertso 

moduan jarriak izan zirela637. Ondorengo urteetan, berriz, apenas izan dugu 

horrelakorik topatzeko aukerarik. Hona hemen, bertso moduan jarritako asmakizun 

horietako bat adibide gisa: 

“Etxian ditut bi zik...3 
ollo ta ollarrak dira ama...3 
zekor guriyak, beyak...3 
uso, ollagor eta m...3 
Txokak kantatzen tiru l...3 
Bear da ale ta mij...3 
Denak saldu ta zenbat d...3 
------ 
Naiko gauza det, ona zen...I 
Aztu ez bazait besteren...I 
Gutxigo duna bada an...I 
Buru austeko badet din...I 

                                                           
637 Zenbaturiko egun kopurutik (28 egun) erdia baino gehiago (15 egun) bertso moduan 

jarritako igarkizunenak ziren. 
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Etortzen bazait gizonen...I 
Eta galdetu dena zen...I 
Egingo degu tratu on...I”638. 

 

 Jose Artola eta, batez ere, Ramón Artola izan ziren asmakizun-bertso 

gehienen egileak, bai behintzat agerian agertu zireneko egileak. Bi egile horietaz 

gain ez zen beste gainontzeko kasuetan egilerik adierazi ez bertsoetan, ez 

gurutzegrametan, ez hieroglifikoetan ez eta buruhaustetan ere. 

 

 Asmakizunen esparruarekin amaitutzat eman dugu egutegiaren edukiaren 

nondik norakoen azalpenari. Nahiz eta egutegiak edukiaren inolako sailkapen 

agerikorik ez eduki, garbi ikusi dugu bere baitan argitaratu ziren idatziek hainbat 

oinarrizko gai lantzen zituztena: hizkuntzaren (euskararen) ingurukoak batzuk, 

politiko-ideologikoak beste batzuk, kultur orokorrekoak besteak, erlijio eta 

moralaren inguruko gaiak beste batzuk eta, baita umorea eta aisialdiari begira 

landurikoak ere. Aldi berean, kontsideratzen dugu horien irakurketak irakurlerian 

nolabaiteko eragin hezgarririk sortzen zuela, berauen izatea formatuz eta izaera 

“euzkeldun zintzoa”639 legez heziz. Zentzu horretan, eskola curriculum agerikoan 

hautatzen eta irakasten diren edukiek identitate pedagogikoaren, sozialaren eta, 

                                                           
638 Euzkel-Egutegiya 1915, Ilbeltzak 10 “Iru ta bat” (J. Artola). Bertso gehiago ikus daitezke 

in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Jorraillak 1 “Igarkizuna” (R.A.), Jorraillak 25 “Igarkiya”, 
Orrillak 9 “Igarkizuna” (R.Artola), Orrillak 12 “Igarkizuna” (R. Artola), Orrillak 17 “Igarkizuna”, 
Orrillak 23 “Igarkizuna”, Garagarrillak 29 “Igarkizuna”, Dagonillak 2 “Igarkizuna”, Dagonillak 9 
“Igarkizunak”, Dagonillak 16 “Igarkizunak”, Dagonillak 30 “Igarkizuna”, Iraillak 2 (Igarkizuna), 
Iraillak 15 “Igarkizuna” (R.A.), Iraillak 23 “Igarkizunak”, Urrillak 6 “Igarkizunak”. Euzkel-
Egutegiya 1914, Lotazillak 22 “Somaketa”.  

639 “Euzkeldun zintzoa” terminoaren garrantzia eta adierazpen garbia ikus in Euzkel-
Egutgiya 1920, Ilbeltzak 1 “Euzkeldun orri, agur!”. Hona hemen adierazpen osoa: “Euzkelduna: 
Jaungoikoak dizula berri on, eta guzietan euzkeldun zintzo irauteko kemena ere bai. Bere burua 
benetako euzkelduntzat daukanari dagokion bezela, ederki asi dezu urte berria arrotz-izkuntzeko 
egutegiak utzi ta gure euzkera utsezkoa artuaz. Horrela jarraitu dezazula urte guzian; euzkeraz egin 
zenezaken gauzarik ez dezazula arren erderaz egin. Egongo da bestela berriz ere baztertuta, arnas 
artu eziñik, oraindaño euzkeldun guzion lotsagarritzat egon dan bezela, gure euzkera gaxoa. 
Amabigarren urtea daramat, eta ni jayo nintzanetik asko indartu zaigu euzkera. Oraindio ez ordea 
naikoa ez eze gitxiagorik ere. Ekin dezayogun lanari guziok erderaren gain, berari dagokion bezela, 
jarri dezagun arteraño. ¡Euzkeldunak euzkeldun! Ekin!”. 



Kaletik etxera: euskarazko egutegiak eta euskarazko irakurketa espazio pribatuan                       535 

baita, nazionalaren eraikuntzan eragiten dutela onartzen delarik640, kontsideratzen 

dugu, hein berean, aztergai dugun epealdian eskoletan hedatzen zen ezagutza 

hegemonikoaren aurrean egutegiaren bitartez, kasu, indartu eta zabaldu nahi izan 

zen ezagutza multzoak -curriculum ez ofiziala eta ez eskolarra osatzen zuena-, 

identitate hegemoniko ezarriari aurre egingo zion erresistentziazko identitatea 

sendotzen lagundu zuela euskal herritarren artean. Identitate hori “euzkel” 

kontzeptuak bildu zuen, gure kasuan, eta aipatu esparruek osaturiko edukian 

oinarritu zen. Kulturaren eta gizartearen kontzeptzio tradizional eta katolikoaren 

testuingurutik eta “Izkuntza eta Lege Zarrak” lemak gidaturik (Lege Zaharrak 

abertzaletasun terminoetan berdefinituak gero eta gehiago) jo zuen egutegiak 

“euzeldun zintzoa” konfiguratzen laguntzera. 

 

5.3.- Publizitatea 
 

Bere baitan publizitatea eramateak oinarrizko dokumentu bihurtzen du 

egutegia, Euzkel-egutegiya bereziki, hainbat arrazoirengatik. Batetik, dokumentu 

interesgarri dira, lehenik eta behin, kontsumorako zerbitzuen eta produktuen 

propagandara eta publizitatea egiteko tresna izan zelako, garaiko aldizkari, egunkari 

eta egutegien antzera. Bertan enpresa, zerbitzu eta produktuen salerosketarako 

publizitatea egiteak Euzkel-egutegiya-k herritarren artean zuen harrera ona eta 

arrakasta adierazten digu. Zentzu berean, euskaldun irakurleari (erosleari kasu 

honetan) baliagarriak suerta ziezazkiokeen zerbitzuen eta produktuen eskaintza 

nolakoa zen ezagutzeko aukera ere ematen du egutegiko publizitatearen azterketak. 

Bestetik, euskarazko liburu eta aldizkarien publizitatea ere egiten zelarik, herritarrak 

argitalpen horien notizia izateko bide aukera-aukerakoa zuen Euzkel-egutegiya-n. 

Geuk, halaber, egiten zen propagandaren azterketatik abiatuz ikus dezakeguna da, 

batez ere, zein idatziren erosketa eta irakurketa zen bultzatzen zena. Euskarazko 

kultura idatziaren eragintza zein terminutan zehazten zen -zein eduki idatzi eta 

baliabidetan oinarritzen zen, alegia-, ezagutzeko informazio iturri interesgarria dugu 

                                                           
640 EZKURDIA, G. (2004), op.cit. 
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Euzkel-egutegiya. Ildo horretatik, egiten zen euskarazko idatzien propaganda 

aztertzetik ezagutu dezakegu non zentratzen zen inprimatzailearen interesa eta, aldi 

berean, nondik nora joan zitezkeen irakurlearen irakurketa edukiak eta moduak. 

 

Izan ere, Euzkel-Egutegiya-n egindako publizitateak izaera eta modu 

desberdinak hartu zituen, eta horretan datza ere iturri gisa duen aberastasuna. Alde 

batetik, egutegi liburuxkaren kontrazalaren barrualdean (horma egutegiaren azken 

orrialdean) egiten zen publizitatea dugu. Hemen, Eusebio Lopezen etxean salgai 

ziren euskarazko liburu batzuen berri eman eta, aldi berean, saltokiaren propaganda 

egiten zen, modu honetan: 

“ Lopez mendizabal`tar Isaak`ek egindako «Euskeraz eta erderaz itz egiteko 
esku-liburua.» 
Campion Arturo jaunaren «Euskal-Izkindea» 
Lardizabal`en «Testamentu zar ta berriko kondaira» 
Mendiburu`ren «Otoitz-gayak» 
Aizkibel ta Novia de Salcedo`ren «Iztegiyak» 
Lopez Mendizabal`en Aita Santu amargarren Pio`ren dotriña laburra, eta 
beste euskal liburu asko”. 

 

Euskarazko sei obra horien, eta bere saltzailearen propaganda etengabea izan 

zen 1909. urtetik 1913. urteraino641. Ondorengo urteetan aldaketaren bat edo beste 

egin zen publizitatea egiten zitzaien idatzien adierazpenean, batzuen aipamena 

deuseztuz eta argitalpen berriak txertatuz, adibidez: Mendibururen Otoitz-gayak lana 

ezabatu, eta Emeterio Arreseren Nere bidean eta Lopez-Mendizabalen Zenbakizti 

edo Aritmetika euzkeraz bi erreferentzi berriak txertatu ziren 1914an. Ondorengo 

urtean, 1915ean642. aurrekoei gehitu zitzaien aipamen berri bakarra laster salgai 

jarriko zen ..Erderatik-euzkerara ta euzkeratik-erderara itzultzeko sakeleko iztegiya-

rena izan zen. Lan hori jada salgai zegoenaren berri emanez agertu zen txertatua 

1917. urteko propaganda-tartean, gaztelera hutsean kasualki, honela “Obra nueva: 
                                                           

641 Eskuartean erabili dugun 1912. urteko alearen egoera dela eta, ezin izan dugu baieztatu 
urte horretan modu honetako propagandarik egin zenentz. Ondoren urtekoa ikusita, dena den, 
pentsatzekoa da, zalantza handirik gabe, beste aurreko urteen antzera 1912an ere propaganda 
berdina egin zela. 
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BERA-LOPEZ MENDIZABAL. Diccionario manual castellano-euskera y viceversa.- 

10ptas.” Urte berean, aipatu berrikuntzarekin batera desagertu zen propagandatik 

Aizkibel eta Novia de Salcedoren Iztegiyak liburuaren aipamena. Azken urtean, 

halaber, txertaturiko berrikuntzei gehitu zitzaizkien beste bakar batzuk: Olabideren 

Giza-soña, Iztuetaren Euzko-dantzak, Mendibururen Otoitz-gayak (berreskuratua) 

eta Gorosabelen Gipuzkoa´ko edestia. Adierazgarria da 1918an azken orrialdean 

eginiko propaganda, urteen poderioz, eta berrikuntzak berrikuntza, nahiko ongi 

finkatuta zegoena, honela:   

“E. Lopez´enean salgai daude: 
Bera-Lopez Mendizabal´en Erdera-Euzkera ta Euzkera-Erdera iztegia. 
Lopez Mendizabal´en Alkarizketako idazti edo liburua. 
Kanpion´en Euzkel-Izti edo gramatika. 
Olabide´ren Giza-soña. 
Arese´ren Nere bidean (itz-neurtuak). 
Lopez Mendizabal´en Zenbakizti edo Aritmetika euzkeraz. 
Lardizabal´en Testamentu zar ta beriko kondaira. 
Iztueta´ren Euzko-dantzak. 
Mendiburu´ren Otoitz-gayak. 
Gorosabel´en Gipuzkoa´ko edestia. 
Lopez Mendizabal´ek gipuzkeraz eta bizkayeraz euzkeratutako Aita Santu 
amargaren Pio´ren dotriña. 
 Eta abar.” 

 

Urteetan zehar azken orrialdean egin zen publizitateak erakusten digu, nahiko 

argi, zeintzuk ziren saltzailearen inprimatzailearen, eta berarekin batera ere 

egutegiaren eragileen, interesguneak: batez ere eta iraunkorki, euskara ikasi eta 

sakontzeko lagungarriak izan zitezkeen lanak, hots, gramatikak, hiztegiak eta 

elkarrizketarako eskuliburuak. Neurri berean, herritarren heziketa erlijioso eta 

morala sendotzeko lagungarriak ziren liburuak, hots, otoitz liburuak, dotrina, itun 

zahar eta berria, etab. Eta, azkenik, berrikuntzak pixkanaka txertatuz joan ziren 

mailan, kultur alorreko gaiak lantzen zituzten liburuak, batik bat, ahozko literaturari 

zegozkionak, bertako historia eta ohitura onen erakusketan zihardutenak zein 

formazio tekniko-matematikoari begira eginiko libururen bat, neurri askoz ere 

eskasagoan errepresentatua azken alor hau. Oro har, publizitatea egin zitzaien 

                                                                                                                                                                                 
642 Ez dugu azken orrialdeko publizitaterik ikusi 1916. urteko alean. 
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liburuetako edukiak oso bat zihoazen egutegiko orrialdetxoetan landuz joan zen 

eduki multzoarekin. Are gehiago, testu hauetako zati asko eta asko egutegiko 

orrietan argitaratuak izan zirela kontuan hartzen badugu643. 
 

Euzkel-Egutegiya-n egin zen beste publizitate modu bat zera izan zen: egunari 

buruzko oinarrizko informazioa ematen zen orriaren aldean (horma egutegian 

aurrealdea zena eta, egutegi liburuxkan eskuinaldea zena) azaltzen zen propaganda. 

Orrialde bakoitzean etxe, enpresa edo dendaren bateko propaganda egiten zen bere 

zerbitzuen berri emanez egunari zegokion zenbakiaren inguruan. Ezkerreko albotik 

hasi, gora eta eskuinaldeko alboan jarraitzen zuen publizitate-mezuak. Egun 

guztietan agertu ez bazen ere, modu honetako propaganda 1917 eta 1918. urteetako 

ia egun guztietan egin zen644. Gainera, azken bi urte horietan hasi zen joerak 

ondorengo urteetan ere neurri berean jarraitu zuen, egutegiko propaganda modu 

nagusia izatera bihurtuz.  

                                                           
643 Erreferentzia zehatzak aurki daitezeke urte bakoitzerako antolatu dugun aurkibideetan, 8. 

eranskinean alegia. 
644 Publizitatea egiteko modu hau lehenago hasi zen erabiltzen Egutegi Euzkotaŕa, jada 

1912. urtean. Baina gazteleraren presentzia Euzkel-Egutegiya-n baino askoz nabarmenagoa izan 
zen. 
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10. irudia: Euskel-Egutegiya, egutegi liburuxka formatoan. Publizitatea barrualdeko orrialdeetan. 
 

Egunari zegokion oinarrizko informazioa eskaintzen zen testuinguru berean 

egiten zen publizitatea zen hau. Bertan egiten zen propaganda eta publizitatea, batez 

ere, enpresa eta establezimendu batzuen ingurukoa zen, beren produktuen eta 

zerbitzuen berri emanez irakurleari. Horrela, ikusi ahal izan dugunez, baziren 

enpresa, denda eta lantokiak aipatu bi urte horietan beren zerbitzuen publizitatea 

egin zutenak, hala nola: Tolosako Eusebio Lopez, Tolosako Pedro de Amondarain 

(edo Amondarain´dar Kepa) eta Zaragozako Orus etxea. Urte betez publizitatea egin 

zuten enpresak, aldiz, hauek izan ziren: 1917an Bergarako Uribesalgo´tar Toribio, 

eta 1918an Donostiko Zabalo ta Jauregi etxea, Orioko Lasa´tar Euken (Euskal-

Esnalea elkarteko ordezkaria izan zena), Tolosako Elosegi (Elosegitarren artean 

Euskal-Esnalea elkarteko bazkide-babesle izan ziren Joaquin Elosegi Tolosako 

Bankuaren sortzailea –1911, eta Juan Elosegi txapelen entrepresako zuzendaria eta 

Tolosako alkatea -1914-1916-), Amorebietako A. De Urriolabeitia (Euskal-Esnalea 

elkarteko ordezkaria izan zena), Logroñoko Horacio Rodriguez, Eibarko Marcos de 

Iriondo eta Bergarako Pastor Añibarro645. 

                                                           
645 Ondorengo urteetan ere jarraitu zuten beren publizitatea egiten, batez ere, Zabalo ta 
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Horietako enpresa eta establezimendu batzuk, halaber, eslogan eta 

publizitate-mezu bat baino gehiago erabili ohi zuten urte berean beren publizitatea 

egiteko. Hona hemen, gure azken bi urteetan agertu zirenak: Eusebio Lopezen 

etxearen publizitatean “E.LOPEZ – TOLOSA. INGAR-KUTXA-OLA. FABRICA 

DE CAJAS DE CARTON” (1917, 1918), “IZTEGIYAK, EGUTEGIYAK, 

MEZETAKO LIBURUAK. E. LOPEZ – TOLOSA” (1917), “Irarkola-lanak-

(Imprenta-lanak). Mezetako euzkel-liburuak. Lopez´tar Eusebio´ren etxia – 

TOLOSA´n.” (1917), “Iztegiyak, Egutegiyak, Mezetako liburuak euzkeraz ta 

erderaz. E.LOPEZ  TOLOSA.”(1917, 1918), “ Alkarizketako (r tildeaz) idaztitxoa – 

Egutegiyak, Mezetako liburuak euzkeraz ta erderaz. E.Lopez – Tolosa” (1918) 

moduko eesloganak. 

 

Tolosako Pedro de Amondarain jaunaren publizitateko esloganak honako 

hauek izan ziren: “ETXIAK EGITEKO GAYAK, ONAK ETA MERKE PEDRO 

DE AMONDARAIN – TOLOSA” eta “EGINDAKO ARRINABAR-

LANTEGIYAK-TALLERES DE MARMOL COMPRIMIDO PEDRO DE 

AMONDARAIN – TOLOSA” 1917an. Eta 1918an, berriz, “AMONDARAIN´dar 

KEPA – TOLOSA. – IRAGIGEI-BILDEGIYA – Almacén de materiales para 

construcciones”. 

 

Era berean, Zaragozako Joakin Orus jaunaren etxeak hainbat esloganen 

bitartez egin zuen bere produktuen publizitatea: “TXOKOLATE BIKAÑENAK 

ZARAGOZA´KO JOAKIN ORUS´enak DIRA” (1917), “ARTU ITZAZUTE 

ORUS´en TXOKOLATIAK ETZAIZUTE DAMUTUKO” (1917), “ORUS´en 

TXOKOLATIAK GARBIYENAK ETA ONGIEN EGIÑAK DIRA” (1917, 1918), 

“TXOKOLATIAK eta GOXOKIYAK ONENAK ZARAGOZA´ko ORUSENAK 

                                                                                                                                                                                 
Jauregi etxea, Orioko Lasa´tar Euken, Tolosako Elosegi, Amorebietako A. De Urriolabeitia, 
Logroñoko Horacio Rodriguez, eta Zaragozako Orus txokolateak. 
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DIRA” (1917), eta “Zaragoza´ko Orus´en Txokolatiak bikañen-bikañenak dira” 

(1917, 1918). 

 

Bergarako Uribesalgo´tar Toribio jaunak eginiko publizitatean, halaber, 

“EURITAKUAK (IMPERMEABLES), ATORRAK (ALKANDORAK), ARI 

UTSESKO EUNAK ETA ABAR- Uribesalgo´tar Toribio, Bergara´n” eta 

“OYALAK, ARTILLE-GAUZAK, OIN-OYALAK, ATERKIYAK 

(GUARDASOLAK) Uribesalgo´tar Toribio – BERGARA´n” bezalako mezuak.  
 

Donostiko Zabalo ta Jauregi etxeaz agertu ziren eesloganak hauek izan ziren: 

“ZABALO TA JAUREGI – Drogeriya. Legazpi 3, - Donostiya´n- Bere etxe-

ordekoa: Antiguo´ko Matia Kalean, 6-16-53”, “ZABALO TA JAUREGI – Legazpi 

3, - Donostiya´n – Argazkintzarako (erretratatzeko) gayak” eta “ZABALO ta 

JAUREGI – Legazpi, 3 – Donostiya´n. Garbikayak (jaboyak) ta usai-gozokiyak”.    

 

Eibarko Marcos de Iriondo jaunaren publizitatea ondorengo bi eeslogan 

hauen bitartez egin zen: “Ikatzik ez da bear. Erosi tximistargizko zapilkiak 

(plantxak) – MARCOS DE IRIONDO – EIBAR” eta “Ikatzik bear ez duten 

berotzeko ontziyak. Garbi ta merkeak. MARCOS DE IRIONDO – EIBAR.” 
 

Bergarako Pastor Añibarro, Arana ta Lagunak enpresak, berriz, ondorengo bi 

hauek erabili zituen: “PASTOR AÑIBARRO, ARANA ta Lagunak – BERGARA 

Ekintz (industri) guzitarako anilina-margoak, urdin-biziak” eta “PASTOR 

AÑIBARRO, ARANA ta Lagunak – BERGARA. “Soc. Pour l´Industrie Chimique à 

Bàle”koaren ordezkoak”. 
 

Eeslogan bakar batez agertu zirenak, berriz, ondorengo enpresak izan ziren: 

Orioko Lasa´tar Eukeni, “LASA´tar EUKENI – ORIO. Sendagayak, margolaritzako 

gayak (koloriak)”; Tolosako Elosegi etxea, “ELOSEGI – TOLOSA. Txapelik 

onenak etxe ontakoak dira”; Amorebietako A. De Urriolabeitia, “Laran-ur laspeltsua 

– Limonada Gaseosa. A. de URRIOLABEITIA – Amorebieta”; eta Logroñoko 
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Horacio Rodriguez, “HORACIO RODRIGUEZ – G.Espartero 4, LOGROÑO. Etxe 

ontan saltzen dira Txokolate-esneko ta beste goxoki asko”. 
 

Bestalde, publizitate testu edo eslogan bakoitza urte bakoitzean, bataz beste, 

22-23 egunetan agertu ohi zen hilabete desberdinetan zehar banatuta. Eeslogan 

gehienen agerpen maiztasuna hileko bi egunetakoa izan zen gutxi gorabehera. 

Horrenbestez, oro har, agertu ziren eslogan kopuruak eta argitalpen egunak kontuan 

hartuta, bi establezimendu agertu zaizkigu, konparazioan, publizitatea egiteko modu 

berri horretan presentzia nabarmena izan zutenak, hots, Eusebio Lopez jaunaren 

etxea (89 egunez agertu zen 1917an, 47 egunez 1918an), noski, eta Orusen 

txokolate-etxea (112 egunez agertu zen 1917an, eta 24 egunez 1918an). 

Amondarainen etxea bi urtez agertu arren, guztira 67 egunez egin zuen propaganda. 

Antzeko egun kopuruaz baina urte batean (urtean 67-69 egunez agertuak) egin zuten 

publizitatea ere Uribesalgoren etxeak eta Zabalo ta Jauregi etxeak. Dezentez egun 

gutxiagoz egin zuten propaganda Iriondoren etxeak (43 egunez), Añibarrorenak (27 

egunez), Lasarenak (23 egunez), Elosegirenak (23 egunez), Urriolabeitiarenak (22 

egunez) eta Rodriguezen etxeak (19 egunez)646. Nabarmena da hainbat enpresaren 

protagonismoa ekinbide honetan, kontuan hartzen badugu, gainera, ondorengo 

urteetan beraien publizitatea egiten jarraitu zuten enpresa batzuk zeintzuk izan ziren.  

 

Eusebio Lopez jaunaren eta bere etxearen publizitatea areagotu egiten zen 

eredu berdinari helduz egiten zen zenbait euskarazko libururen publizitatea gehitzen 

hartzen badugu. Izan ere, enpresak, zerbitzuak eta kontsumorako zernahi 

produkturen publizitatea egiteaz gain Lopezen etxean argitaratu eta salgai zeuden 

euskarazko liburu batzuen inguruko propaganda ere egiten baitzen. Gure azterketa 

epealdian azken bi urteetan egin zen aurrealdeko publizitatean bi liburuei egin 

zitzaien erreferentzia. Bata, Bera-Lopez Mendizabalen hiztegia, honela ezagutarazia 

1917an eta 1918an: “Bera-Lopez Mendizabal´ek egindako Erdel-Euzkel eta euzkel-

                                                           
646 Ikus, eeslogan bakoitzaren maiztasuna agerpen egunen erreferentzia zehatzetan 11. 

eranskinean.  
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erdel-iztegia. E.Lopez´enean – Tolosa´n”647. Eta, bestea, Olabideren Giza-Soña 

liburua, modu honetan ezagutaraztera emana: “OLABIDE-GIZA-SOÑA- EUZKEL 

- IDAZTI BERRIA E.LOPEZ´enean saltzen da”.648 Eusebio Lopez jaunaren 

etxearen inguruko propaganda zabalak, bestalde, hainbat ondorio ateratzeko nahiko 

pista eskaintzen digula esan behar dugu.  
 

Batetik, egutegia inprimatzearen ardura Lopezen etxearena zenaren 

baieztapena sendotzeko datu baliagarria zaigu bere publizitatea iraunkorki agertu 

izana. Izan ere, lehenengo urteetan Eusebio Lopez jaunak Tolosan zuen inprimu 

etxean argitaratua zela adierazten bazen ere –horma egutegietan estalkiaren 

aurrealdean edota gainaldean, eta egutegi liburuxkan barrualdeko lehenengo 

orrialdean-649, 1916. urtetik aurrera ez zen inprimu-etxea izan zitekeenaren inguruko 

adierazpen zehatzik azaltzen. Horrela, itxura eta egituran mantendu ziren 

ezaugarriekin batera, publizitatean iraunkorki inprimu-etxe berdinaren presentzia 

nabarmena izateak Lopez jaunaren etxearen erantzukizun iraunkorra adierazten du.  
 

Bestetik, beste produktu eta zerbitzuen eskaintzaz gain, Eusebio Lopezek 

egiten zuen euskarazko liburuen publizitatearen informazioa baliagarria zaigu euskal 

kultura idatziaren merkatuaren interesguneak non kokatzen ziren ezagutzeko. Zentzu 

horretan, nahiko garbi ikus daiteke zeintzuk ziren, gutxi edo gehiago, irakurlea 

(euskalduna zein erdalduna) erakartzen ei zuten eta saltzailea motibatzen  ei zuten 

esparruak: hiztegigintza, mezetako liburuak eta, baita ere noski, egutegiak, inprima-

etxeak berak erabiltzen zuen salmentarako mezu honek adierazitakoari helduz, hots: 

“Iztegiyak, Egutegiyak, Mezetako liburuak euzkeraz ta erderaz...”. 

 

 Salerosten ziren euskarazko idatzi mota oinarrizkoak zeintzuk ziren 
                                                           

647 Orotara, 19 egunez agertu zen bere propaganda 1917. urtean, 23 egunez 1918an. 
648 Orotara, 21 egunez agertu zen bere propaganda 1918. urtean. 
649 Horma egutegien kasuan estalkiaren aurrealdean edota gainaldean  honela ageri zen: “E. 

Lopez´en echian egiña 1910”, “Tolosa´n; E. Lopez´en etxian” (1911, 1915). Liburuxka gisako aleen 
kasua gehienetan barrualdeko lehenengo orrialdean ageri da honelako adierazpenik: “Tolosan 
Eusebio Lopez´en echian” (1909), “Tolosa´n Lopez´tar E.´ren etxian” (1913), edo “Tolosa´n E. 
Lopez´en etxian” (1914). 
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ezagutzen laguntzen digun hein berean, testu horien hedapena zeintzu enpresek eta 

pertsonek babesten zuten ezagutzeko aukera eskaintzen digu publizitateak. 

Euskarazko egutegian publizitatea eta propaganda egitea hautu pertsonala zela 

kontsideratzen dugu eta, neurri horretan, euskal kulturarekiko jarrera babeslea zutela 

pentsatu behar da. Zitekeena zen beren etxeen publizitatea egutegian jartzeari 

nolabaiteko errentagarritasuna ikustea, honek euskaldunen artean izan zezakeen 

eraginaz baliatuz. Ez gaude errentagarritasun posible hori neurtzeko moduan 

oraindik. Dena delakoa izanda ere, ez dugu uste merkatu irizpide soilak bultzaturik 

jarri zutenik goian aipatutako enpresek beren publizitatea ez Euzkel-egutegiya-n, ez 

euskarazko beste hainbat egutegi eta aldizkaritan. Euskarazko idatzietan publizitatea 

egitea ez zetorren, hein handi batean, merkatuak behartuta. Kasu horietan hautu 

pertsonalaz hitz egin beharko genuke gehiago. Izan ere hainbat lantegi eta etxe 

egutegian publizitatea egiten azaltzeak egutegiari eta, oro har, euskarazko idatziari, 

batez ere, babes sinboliko handia eskaintzen ziola uste dugu, euskaldunentzat eta 

euskaltzaleentzat erreferentziazko etxeak bihurtuz. Euskara eta euskal kulturaren 

aldeko jarrera ideologikoaren adierazpen gisa interpretatu beharko genuke. Egon 

zitezkeen merkatu interesak inondik inora ahaztu gabe ere, honelako hautuan 

elementu ideologikoa -testuinguru euskaltzale eta abertzalean kokatua-, 

garrantzitsua zen. Merkatu irizpide soilak baino, irizpide ideologiko-ekonomikoak 

bultzaturiko hautua zela esango genuke.   

 

 Arestian egutegiaren eragileetaz hitz egin dugunean Euskal-Esnalea elkartea 

eta Lopeztarren etxea aipatu ditugu bereziki. Oraingo honetan, eragile-taldearen 

barruan bereziki sartu eta aipatu beharko genituzke, halaber, beren publizitatea 

eginez egutegia iraunkorki babestu zuten enpresa eta komertzio txikiak, besteak 

beste, Tolosako Elosegitarrena, Orioko Lasatarrena, Zaragozako Orus etxea, 

Tolosako Amondarainen enpresa, Donostiako Zabalo ta Jauregi etxea, 

Amorebietako Urriolabeitiaren enpresa, eta Logroñoko Horacio Rodriguezen etxea. 
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6.- Euzkel-Egutegi txikiya (1910-1920). 

 

Hormarako Euzkel-Egutegiyarekin batera argitaratu zuen Lopezen etxeak, 

Isaac Lopez-Mendizabal jaunak tajutua, sakelerako beste bat Euzkel-Egutegi txikiya 

izenarekin. Egutegi horri buruz Diaz Nocik argitaraturiko erroldan ematen diren 

datuak zehaztasun falta handiak dituztela, eta nahiko nahasgarriak suerta daitezkeela 

ikusita650, lehenik eta behin, aztertu ditugun aleetatik651, eta garaiko prentsan 

adierazi zenarengatik ezagutu ditugun xehetasun berriak eman nahi genituzke, 

besteen osagarri izan daitezen.  

 

 Euzkel-Egutegi txikiya izenez ezagutzen dugun sakeleko almanaka argitaratu 

zen, “Lopez´Mendizabal´tar Isaak´ek tajutuba”, 1910. urtean, lehen aldiz, “Tolosan: 

E. Lopez´en echian”. Nahiz eta lehenengo izenburuan Euzkel-egutegi txikiya-ren 

izena jarri beharrean Euskal-Egundi chikiya agertu, egutegi berdinaz hitz egiten ari 

garela esan behar da. Hormarako egutegiarekin gertatu zen legez, sakeleko honetan 

ere lehenengo izenburuan Euskal-Esnalea elkarteak gustukoak zituen euskal (ez 

euzkel) eta egundi (ez egutegi) terminoak agertu ziren. Deigarrian utziko dugu, 

sakeleko lehenengo egutegia plazaratzerakoan berriro ere termino horietara jo izana, 

jada inprima-etxe berdinak argitaratutako 1910.urterako hormarako egutegian -

“Euskal-Esnalea´ren Egundiya” ordez “Euzkel-Egutegiya”- izenburua aldatua 

zegoela kontuan izanda. Esplikazioren bat bilatzearren, pentsa liteke herritarren 

artean behar adinako harrera izateko -errekonozitua izateko, alegia-, lehenengo 

momentuan behintzat garrantzitsua izan zitekeela termino mailako erreferentzia 

harri heltzea, Euskal-Egundia-rena alegia, eta gerora, behin irakurleria ziurtatua izan 

                                                           
650 DIAZ NOCI, J. op.cit. (1994), 52.orr. Epigrafe bakar baten pean biltzen ditu Bizkaian 

agertu zen antzeko sakeleko egutegia, Euzkel-Egutegi txikija, eta Gipuzkoan argitaratu zena, gure 
oraingo hau. Ez da, halaber, argitaratzen hasi zeneko datarik ageri ez eta aleak zein liburutegitan 
aurki daitezkeen adierazten. 

651 Gure azterketa Koldo Mitxelenan, Fondo Gordeak: J.U. 6604, signaturaren barruan 
aurkitzen diren aleetan oinarritu da batez ere, hots: 1910.garren urterako Euskal-Egundi chikiya, 
1911.garren urterako Euzkel-Egutegi txikiya, 1912´garren urterako Euzkel-Egutegi txikiya, 
1913´garren urterako Euzkel-Egutegi txikiya, Euzkel-Egutegi txikiya. 1915 eta Euzkel-Egutegi 
txikiya. 1917.. “Almanaques” gaian sailkatuak daude. Neurriak, 10x15. 
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ondoren, Euzkel-Egutegiya terminoetara jotzea. Ezin dugu horrelakorik baieztatu, 

hipotesi soil bat besterik ez dugu izenburuaren inguruko gorabehera hori 

esplikatzeko. 

 

 Dena den, lehenengo urtea eta ondorengoen artean izenburuak desberdinak 

izan arren, egutegia berdina da. Hori bai, iturri desberdinetatik baieztatua geratzen 

da. Batetik, egutegitik bertatik. Lehenengo urtetik, jada, egutegiaren lehenengo 

orrialdean “Euskal-eche guztiyetan arkitu bihar litzake”en 1910. urterako hormarako 

Euskal-egundiya-ren (Euzkel-Egutegiya izango zenaren) argitalpenaren berri ematen 

zen aldi berean, adierazi zen, Lopez-Mendizabalek egindako agurrean, nola urte 

horretan eman zitzaion hasiera Euskal-egundi chikia argitaratzeari. Ondorengo 

urteetan, halaber, Euzkel-Egutegi txikiya izenarekin jada, adierazten zen ere 

zenbatgarren argitalpen urtean geunden, 1917ko alean, adibidez, zortzigarren urtean. 

 

Garaiko prentsatik ere jaso dugu egutegitxoaren argitalpenari buruzko 

berririk eta, baita noski, komentariorik. Bai RIEV aldizkarian bai Jesus´en Biotzaren 

Deya-n ere, eman zuten hormarako eta sakeleko Euzkel-egutegiya-ren berri, baita 

beraien inguruko komentaketarik egin ere652. Halaber, Baserritarra aldizkarian, 

1910. urterako salgai zegoen beste hormarakoarekin batera orrialde bakoitzean hil 

osoa agertzen zuen esku egundi txiki bat atera zela adierazi zitzaion irakurleari, 

“...bestea baño bilduagua eta bakoitzak berekiñ ibiltzeko oso pollita”653, zioen. 

Baita, Euskal-Esnalea aldizkariak, adierazi ere, nola 1911. urtean Lopezen etxeak bi 

egutegi argitaratu zituen, “Bat ormarakoa, “Euzkel-Egutegiya deritzona”, eta bestea 

“Euzkel-Egutegi txikiya”, “gure echietan chiki-chikitandik ikusten oituta gauden 

zaragozano oien antzekoa”654. Bertan esango zenez, aurreko urtean ere honelako 

egundi bat tajutu omen zuen Lopez Mendizabal jaunak, baina 1911. urtekoari 
                                                           

652 Ikus, adibidez: RIEV, 5. urtea, 2 eta 3 zb., apiril-irai. 1911. Jesus´en Biotzaren Deya, 
1918, Garagarrilla, 18.zb. 

653 Baserritarra, 1909. 
654 Euskal-Esnalea, 1911, t. I., 4.zb., 62. Hurrengo urtean ere, 1912an, modu berean iragarri 
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aurrekoak ez zuen atal bat erantsi omen zion, iragarriena. Euskal-Esnalea 

aldizkariak urtez urte eman zuen bi egutegien argitalpenaren berri 1918. urte arte. 

Ondorengo urteetan ez dugu egutegi txikiaren argitalpenaz berririk jaso aldizkari 

horretan. Zentzu honetan, hasierako data jakin badakigun arren, ezin dugu gauza 

bera esan amaiera urteaz, ez baitakigu zehatz-mehatz zein urtetan utzi zion Lopezen 

etxeak egutegi txikiya argitaratzeari. Azkue liburutegian ditugun aleen erreferentziak 

aintzat hartuta, bestalde, amaiera urtea 1920. urtea izan zela pentsatzearen aldekoak 

gara, beste daturik ezean 

 

Euskal-Erria aldizkarian ere, hormarako egutegiaren argitalpenaren berri 

eman ohi zen aldi berean egin ziren Euzkel-egutegi txikiya-ri buruzko aipamenak. 

Bai gaztelerazko calendario zaragozano-k herritarren artean betetzen zuen 

irakurketa espazioa euskarazko egutegi txikiak betetzeko zuen “asmoa” eta, aukera 

agerian jarriz, bai beronen irakurketak izan zitzakeen aspektu dibertigarri eta 

atseginak azpimarratuz, egutegi txikiaren berri ematen zen, eta egiten zen bere 

aldeko propaganda. Ikus, 1911-garren urterako Euzkel-Egutegi txikiya-z ziotena: 

“También ha publicado la misma Casa editorial, el Almanaque de bolsillo 
para 1911, digna continuación del que con general aplauso publicó el año 
pasado. Hora era de que el  `Calendario zaragozano, contiene mentiras para 
todo el año´como pregonaban los ciegos en la Brecha, cediera su puesto entre 
baserritarras y kaletarras á un Almanaque tan completo y tan bien 
confeccionado como el que tenemos presente. 
Además del calendario, contiene este librito una colección de graciosísismos 
cuentos, entre los que, como era de esperar, figuran unas cuantas salidas (de 
las más escogidas), del indispensable Pernando Amezketarra. 
Bien puede decir quien compre este librito, que si no mentiras, tiene risa para 
todo el año.¡Ler egiñ arte! 
Termina el Almanaque con buen número de anuncios redactados en euskera. 
Vaya un aplauso a los anunciantes y al editor. 
¿Necesitamos recomendar este Almanaque? De ningún modo. Hay cosas que 
se recomiendan ellas solas, y entre ellas está el Euzkel-egutegi txikiya para 
1911”655.  

 

                                                                                                                                                                                 
zuten, oso polita, gauza asko zuena eta iragarki asko zituena legez.  

655 Euskal-Erria, 1910, t. LXIII, 2. semestre, Bibliografía atalean. Zentzu berean agertu zen 
1912. urterako egutegiaren inguruko berria, hormarakoaren osagarri gisa etxe guztietan egon zedin 
gomendatzen zelarik. 
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Ildo beretik, 1916. urterako atera zen Euzkel-egutegi txikiya-ren berri 

ematerakoan, azpimarratu nahi izan zen bere egokitasuna, zela edukiaren aldetik, 

zela prezioaren aldetik656, eta baita hizkuntzaren aldetik ere, euskaraz idatzita 

zegoelarik euskaldun askok gaztelerako egutegiak irakurtzerakoan zituzten 

zailtasunak saihesten zituen neurrian. Ikus, hitzez hitz komentaketa: 

 “Siete años lleva publicándose este recomendabilísimo almanaque de 
bolsillo, euskérico desde el título hasta el pie de la imprenta, con santoral y 
anotaciones propias de esta clase de libritos, y con su apéndice final de 
chascarrillos, capaz de convertir un temporal de invierno en delicioso día 
primaveral. 
La presentación, la bartura del precio, todo recomienda la adquisiciópn de 
este calendario, que no debiera faltar en ninugan casa euskeldun. 
Principalmente en los caseríos debiera ser el único calendario de uso, 
desechando todos aquellos libritos que, cual aquel “Zaragozano”, “Contiene 
mentiras para todo el año”, como lo pregonaban por aquí, y que tras de costar 
un sentido a nuestros caseros el deletrearlo, resultaba que no le entendían al 
fin. 
No ofrece tal inconveniente el Euskel-Egutegi txikiya, aquí hallará el casero 
todo en su lengua y no necesita consultar a nadie para su interpretación”657.  

 
  

Egutegi horiek liburuxka txikiak ziren (10zm x 15zm), 30ren bat 

orrialdetakoak, paper finean eginak eta koloreetako azalez (arrosaz, berdeaz, horiaz, 

beixaz..) hornituak. Guk aztertu ditugun aleak, Koldo Mitxelena kulturuneko Julio 

Urquijo fondokoak alegia, folleto gisa daude katalogatuak, “Almanaques” gaian 

sailkatuak zehazki. Beraietaz ikusi ahal izan ditugun komentaketetan adierazi 

bezala, arinak, merkeak, oso eramangarriak eta erabilgarriak ziren. Hona horietako 

baten argazkia: 

                                                           
656 Ez daukagu bere balioaren inguruko datu zehatzik. Erreferentzia gisa har dezakegu, 

zalantza handiarekin halere, bizkaieraz idatzitako Euzkel-egutegi txikija-k berarentzat eta bere 
horma egutegiarentzat ematen zituen saleurriak. Txikia “Txakuŕ txiki bat”, eta hormarakoa “Eŕial 
bat”. Hormarakoaren kasuan, adibidez, bizkaierazkoa gipuzkorako Euzkel-Egutegiya baino 
merkeagoa zenez, gauza bera pentsa genezake ere Euzkel-Egutegi txikiya-ren salneurriaz. Dena den, 
daukagun erreferentzia bakarra denez, orientabide gisa baliagarria izan daiteke. 

657 Euskal-Erria, 1915, t. LXXIII, 2.semestre, Bibliografía atalean. 
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11. Irudia: 1910.garren urterako Euskal-Egundi chikiya658. 

Argitaratu zen lehenengo urtean egutegiaren arduradunak, Lopez-Mendizabal 

jaunak, egindako agurrean garbi azaldu zuen zergatik eta zertarako hasi zen horma-

egutegiarekin batera sakeleko egutegitxo hau argitaratzen: 

“Euskal-egundi chiki baten biarra ondo ezaguna zan. Laburdi-aldeko 
euskaldunak beriak badituzte, bañan alde onetakuak ayetako bat gabe bizi 
giñan, erderazkuak erosi biarrian arkiturik. 
Gaurtik aurrera onelako gauzik ez da gertatuko, eta ormarako (pareterako) 
egundiya argitaratu degun bezela egundi chiki au ere argitaratzen degu, alde 
guziyetan zabaldu dedin.  
Euskera eta euzko-erriyaren aldez lan egitera gatoz, ta egundicho au, bada, 
begi onez artu ezazute”659. 
 

Euskarazko egutegigintzan, batez ere Hegoaldekoan, sentitzen zen hutsunea 

betetzera zetorren. Hormarako Euzkel-egutegiya-rekin batera eskaintzen zen 

euskarazko irakurketarako beste aukera bat dugu. Irakurlea egutegia erostera eta 

                                                           
658 Argazki gehiago ikus daiteke 10. eta 11. irudi-eranskinetan 
659 1910.garren urterako Euskal-Egundi chikiya, “Agurra”. 
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irakurtzera animatu nahi zen, euskaraz irakurtzeko garaian aurki zitzakeen 

zailtasunak eta arazoak (hitz berri bat edo beste ezagutzen edo ulertzen ez zuena, 

etab.) alde batera utzi eta aurrera segi zezan animatu. Egutegitxoa argitaratzearekin 

lortu nahi zena ezinbestean erdal pronostikoak, ezer ulertu gabe, irakurri behar 

zituen baserritarrari aukera zentzuzkoagoa amatea zen660. Zentzu horretan, 

pronostikoak euskaraz irakurtzeko zaletasuna piztu nahi zen euskaldunarengan, zela 

horma egutegiaren irakurketaren bitartez zela sakeleko egutegiarenaren bitartez. 

Irakurketa ohitura berria ezartzeko egutegi txikiak zeraman amurik eraginkorrena, 

beronen irakurketak eskaintzen zuen alderdi jostagarri eta dibertigarria zen: 

“Eguneroko santuen izenaz gañera, gogapen, igarkizun, izkirimiri ta par egiteko 

gauz polit asko dakarzki, ta bein erosten duenak urteoro erosiko duela esan 

diteke”661. 
 

Egutegiak bi zati zituela esan daiteke. Lehenengo zatia, liburuaren erdia 

hartzen zuena, denboraren neurketa eta berari loturiko eginbeharrei buruzko 

informazioari zegokiona zen. Oro har, eskaintzen zen informazioa atal hauen 

inguruan zebilen: “Urteko illen izenak”, “Urtearuak”, “Urtek jai-egun aldakorrak”, 

“Barukaldiyak (Tenporak)”, “Barau-egunak” eta hilabete guztietako egunen 

zerrenda, zegozkien santuen izenekin. Urte batetik bestera agerpen ordena aldatuta 

agertu arren, funtsean atalak berdin mantendu ziren. 
 

Bigarren zatia, liburuxkaren orrialde kopuruaren erdia gutxi gorabehera 

hartzen zuena, idatzi desberdinez osatuta zegoen. Hori dela eta, horma egutegiarekin 

erabili dugun analisi ildo berari heltzea erabaki dugu sakeleko Euzkel-egutegiya-k 

aztertzerakoan. Eta, ondorioz, zenbait aspektu azpimarratu nahi genuke segidan. 

Horma egutegian legez, sakeleko egutegi txikian ere testuaren irakurketa eta 

ulermena errazteko estrategiak agertu ziren, lehenengo urteetan batik bat. 

Euskarazko hainbat hitzen ondoan (edo behean) gaztelerazko termino erabiliagoa 

                                                           
660 Ikus, 1911 eta 1912. urteetarako Euzkel-Egutegi txikiya-ko agurrak. 
661 1910.garren urterako Euskal-Egundi chikiya.  
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jartzea eta gaztelerazko itzulpen zuzena ematea izan ziren egutegi txikian agertu 

ziren estrategia ohikoenak. 
 

Gaztelerazko termino erabiliagoa jartzea izan zen joera nabarmenena. 

Adibide deigarria dugu, kasu, zenbait hilabeteren izendapena bi modutan emana 

agertzea, honela adibidez: “Epailla (Marchua) / Jorrailla (Apirilla) / Orrilla (Mayatza) / 

Dagonilla (Abuztuba) / Lotazilla (Abenduba)”. Adibide honek agerian uzten du, 

beste behin, egutegiari hain funtsezkoa zaion informazioaren inguruan (hilabeteen 

izendapenean) euskaldunek izan dituzten zailtasunak, nahasmenak eta adostasun 

ezak. Gaztelerazko itzulpenak emateari dagokionez, bestalde, hemen ere jada 1911. 

urterakoan santuen izenak lehenik euskaraz eta gero gazteleraz agertuko ziren. 

Halaber, 1915. urterakotik aurrera, hilabete bakoitzaren euskarazko izenaren azpian 

gaztelerazkoa emango zen. Egitura mailako informazio horri gehitu behar zaio, 

noizean behin, hitz bati edo besteari parean jarri zitzaion gaztelerazko itzulpena. 
 

Egutegi txikian landu ziren gaiei dagokienez, bestalde, azpimarragarriena 

zera dugu: umoreak hartu zuela gero eta nagusitasun handiagoa. Izan ere, lehenengo 

urteko idatzi multzoa kenduta, esan daiteke beste gainontzeko urte guztietan 

egutegiaren bigarren zatia deitu duguna ateraldi eta gertaera xelebrez osatua zegoela 

nagusiki. Lehenengo urtean, 1910.ean, bai gai desberdinen inguruan ziharduten 

idatzi mordoska argitaratu zen, horma-egutegiaren ildoari jarraitzen ziotenak, oro 

har. Hain zuzen, testu ia guztiak, guztiak ez esateagatik, 1909ko Euskal-Esnalea´ren 

Egundiya-n ere argitaratuak izan zirela ikusi dugu. Argitaratu ziren, bada, testu 

batzuk herritarren euskaltzaletasuna piztu eta indartzera jotzen zutenak, hala nola: 

E´tar K. sinaturik “Euzkeltzale zintsubaren agintzak”662 izenburua zeraman idatzia, 

edo euskara erabiltzen ez zuten euskaldunak kritikatuz agertu bost hausnarketa 

zorrotzak663. Ondorengo urtean, 1911.ean, pare bat mezu ere agertu zen ateraldi 

xelebreen artean, beharrik gabe erdara erabiltzen zuen euzkotarra benetakoa ez zela 
                                                           

662 Idatzi berbera agertu zen Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Uztaillak 11 eta 12. 
663 Bost hauetatik lau, guk ikusi ahal izan dugunez, Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909-n 

agertu ziren ere, bat Ilbeltzaren 11n, bestea Otsillaren 6an, bestea Jorraillaren 2an eta bestea 
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salatuz bata eta, euskaldunei euskara ikasten saiatu ez izana leporatzen ziena 

bestea664. Azaldu ziren ere, euzkotarraren identitate-zeinuak indartzera jotzen zuten 

idatziak: Emeterio Arrese-ren “Euskalerria”665 bertsoa, edo aurreskua behar bezala 

dantzatzeko Iztuetak ematen zituen aldaerak agertzen zituen “Aurreskuba”666 idatzia. 

Azaldu zen, horma-egutegian legez, irakurlearen heziketa erlijioso eta moralerako 

elikagaia izan zitekeen errezurik, hots, “Angelus Domini euskeraz”667. Baita, 

herritarrari bere inguruaren ezagutza orokorra aberasteko baliagarria suerta 

zekiokeen informazioaren bat edo beste, hala nola: Orkolaga´tar Juan Migelek 

idatzitako “Eguraldiya ezagutzeko bide batzuek” (17-23 orr), eguraldiaren nondik-

norakoak ezagutu eta ulertzeko hainbat esplikazio dira, guztira hogeita zortziren bat 

argibide. Argibide horietako batzuk Euskal-Esnalea´ren Egundiya-n ere izan ziren 

argitaratuak egun desberdinetan zehar, egilearen izenik gabe orduan. Guztiak 

elkarturik eskaintzen diren honetan badute egilerik, aldiz.668 Eguraldia ezagutzeko 

bideak eskaintzeaz gain, ematen zitzaion irakurleari bere inguruko jaien berri 

“Gipuzkoako jayak” izenburupean agertu zerrendan, egunak eta herriak adierazten 

zirelarik669. Herrialdeko jaien inguruko atal hau mantendu zen ondorengo urteetan 

ere, ateraldi xelebre eta izkirimirien osagarri gisa. 
 

Azkenik, egutegi txikiaren izaeraren adierazgarri izan zen esparrua aipatu 

behar dugu, umorearena alegia. Urtero agertu ohi ziren 5-7 orrialde ateraldi motzez 

zein luzez beteak670. Horietariko asko argitaratuak izan ziren, halaber, garaiko 

                                                                                                                                                                                 
Orrillaren 18an.   

664 Lehenengo idatzia agertu zen ere in Euzkel-Egutegiya 1910, Ilbeltzak 17. Bigarren 
mezua agertu zen ere in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Garagarrillak 6. 

665 Bertso hau argitaratu zen ere in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Lotazillak 11. 
666 Aldaera hauek argitaratu ziren, halaber, in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 

17. 
667 Berbera argitaratu zen in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Epaillak 25. 
668 Argibide horietako batzuk ikus daitezke argitaratuak in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 

1909, Epaillak 3, Epaillak 4, Epaillak 5, Jorraillak 21. 
669 Berbera ikus daiteke in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Jorraillak 12 eta 13. 
670 1910. urterakoan 20ren bat ateraldi zenbatu ditugu, 1911. enerakoan 11ren bat, 

1912.enerakoan 27ren bat, 1913.enerakoan 22ren bat, 1915.enerakoan 20ren bat, eta 
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aldizkari eta egutegietan. Gehieneak ez ziren espreski egutegi honetarako prestatuak 

izan. Aitzitik, garai hartan batera eta bestera zebilen umore unibertsoaren zatiak 

ziren671. Bestalde, umoreak eskaintzen zituen penetrazio aukerak ere ez ziren alferrik 

galduak izan, behin baino gehiagotan jo izan baitzen ateraldi eta gertaera 

xelebreetara mezu serioagoak zabaltzeko bide bezala. Horma egutegian bezala, 

egutegi txikian ere agertu zen gisa horretako adibide bat edo beste672. Goian, Euskal-

Erria aldizkaritik jaso dugun komentaketan azaldu zena berriro hona ekarriz, 

“...Bien puede decir quien compre este librito, que si no mentiras, tiene risa para 

todo el año.¡Ler egiñ arte!...”,esan daiteke lehenengo urtekoa -Euskal-Esnalea´ren 

Egundiya-ren bertsio txikia izan nahi izan zuena-, salbuespen egin zuen saiakera 

izan zela eta, berez, Euzkel-egutegi txikiya, batez ere, eskaintzen zituen umorez 

betetako sei-zazpi orrialdek ezaugarritu zutela. Finean, umorearen bitarteko 

irakurtzaletasuna zen herritar xeheen artean bultzatu nahi zena. Eta, zentzu horretan, 

Euzkel-egutegi txikiya da, gure ustez, aztergai dugun garaiko eredurik 

esanguratsuena.  
 

Sakeleko egutegiaren beste ezaugarri nabarmen bat, berarekin zeraman 

euskarazko publizitatearena zen. Nabarmena diogu, batez ere, garaiko euskaltzaleek 

ere horrela nabarmendu zutelako. Lehenago adierazi dugunez, Euskal-Esnalea 

aldizkariak bereziki aipatu zuen, 1911. urterakoaren berri ematerakoan, euskarazko 

iragarkiak gehitu izanaren datua. Izan ere, publizitatea eta iragarkiak euskaraz 

jartzearen kezka bazuen elkarteak, eta saiatuko zen, bere aldetik, ahal zen neurrian 

berau bultzatzen: 

“…Aun los periódicos que se publican en euskera, si anuncian lo hacen en 
castellano. Para tratas de acabar con estas inconsecuencias se acordó que la 
Revista publicara anuncios, esquelas de defunción etc. En euskera. No son los 
anuncios tan numerosos como fuera de desear pero confiamos en que por fin, 

                                                                                                                                                                                 
1917.enerakoan 23ren bat.  

671 Idatzien errepikagarritasunaren adibide dugu ateraldiena. Ez dugu sistematikotik segi 
guztien aztarna, hemen adibide batzuk besterik ez ditugu eskaini: 1910. urterako argitaratu ziren 
izkirimirietako batzuk ikus daitezke, halaber, in Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Ilbeltzak 10, 
Ilbeltzak 23, Otsaillak 15, Lotazillak 6, Lotazillak 15, Lotazillak 31, Garagarrillak 4.// 1911. 
urterakoan azaldutakoen artean, adibidez, bat atzeman dugu ere in Euskal-Esnalearen esku 
egundiya 1910, 51. orr. 

672 Ikus: 1911. garren urterako Euzkel-Egutegi txikiya. Eta, Euzkel-Egutegi txikiya, 1915. 
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rota la rutina, siquiera nuestros socios se acordarán del euskera al anunciar 
sus productos.”673   

 

Horregatik, azpimarragarria egiten zitzaion Euskal-Esnalea elkarteari 

publizitatea euskaraz jartzeko egutegi txikiak, eta bertan publizitatea egiten zuten 

etxeek egin zuen esfortzua. Ildo beretik, eginiko esfortzua goraipatu zen ere Euskal-

Erria aldizkarian, 1911. urterako egutegiaren argitalpenaren berri ematerakoan: 

”...Termina el Almanaque con un buen número de anuncios redactados en euskera. 

Vaya un aplauso a los anunciantes y al editor”674. 
 

 Batetik, atzeko azalean agertzen zen propaganda dugu. Hau, horma-egutegian 

antzera, Tolosako Eusebio Lopezen etxean saltzen ziren liburuei eskainitako tartea 

zen. Lehenengo urteetan agertu zen liburu zerrenda honako hau dugu: 

“Lopez-Mendizabal´tar Isaak´ek egindako «Euskeraz eta erderaz itz egiteko 
esku-liburua.» 
- Campion´dar Arturo jaunaren «Euskal Iztiya» edo gramatika. 
- Lardizabal´en «Testamentu zar ta berriko kondaira». 
- Mendiburu´ren «Jesusen amore nekei dagozten zenbait otoitz gayak». 
- Aizkibel ta Novia de Salcedo´ren «Iztegiyak» 
- Lopez Mendizabal´ek Bizkai ta Gipuzkoako euskerara itzulitako 
«Amargarren Pio Aita santuaren ikasbide edo dotriña laburra. » 
- Iturzaeta´ren «Gipuzkoako dantza gogoangarriyen kondaira edo historiya.» 
- Iturriaga´ren euskerazko «Ipuyak». 
- Kardaberaz´en «Euskeraren berri onak» 
- Apaiz bat´en «Aralar´ko Miguel Santuaren edesti edo kondaira.» 
- Lardizabal´en «Mirabe eta lantegietako gazteentzat Konsejuak.»” 

 
 Urte guztietan iraun zuen zerrenda izan zen, zenbait liburu kendu eta berriak 

erantsi baziren ere. Campionen gramatika, Lardizabalen Kontsejuak eta Iztuetaren 

Gipuzkoako dantzak desagertu ziren azken urteetako zerrendatik. Horien ordez, 

berriz, zerrendan sartu ziren Iztuetaren Euskal dantzak ikasteko liburua, Iturzaetaren 

Urtearen domeka guztiyetarako Berbaldiak, Emeterio Arreseren Nere Bidean, 

Lopez Mendizabalen Zenbakizti edo Aritmetika euzkeraz eta Erderatik-euzkerara ta 

euzkeratik-erdarara itzultzeko sakeleko iztegiya.  
                                                           

673 Euskal-Esnalea, 1909, Dagonillak 15, 20.zb., 181.orr. 
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Atzeko azalean agerturiko inprima-etxearen propaganda hormarako Euzkel-

egutegiya-n agertu ohi zenaren antzekoa zen. Oro har, salgai zeudenaren berri 

emanez agertu ziren liburuak berdintsuak ziren bateko eta besteko zerrendan, 

Lopezen etxean euskaraz argitaraturiko lan funtsezkoenak, alegia. Propaganda 

horretaz aparte, ordea -garaiko egutegi, liburu eta prentsan arras arrunta zena-, 

egutegi txikian egin zen enpresa, lantegi eta zerbitzu desberdinen publizitatea 

euskaraz, euskara hutsez jartzeko saiakera, lehenengo urteetan, batez ere. Eta hori ez 

zen, jada, hain ohikoa ez garaiko egutegietan, ez prentsan ez eta liburuetan ere. Ikusi 

besterik ez dugu, adibidez, Bilbon bizkaieraz argitaratu zen Euzkel-Egutegi txikija-n 

agertu ziren publizitate mezuak, non 15 gazteleraz eginak ziren eta 2 euskaraz675. 
 

Egutegi txikiya-ren kasuan, bestalde, ahalegina saiakeran geratu zela esan 

behar da, ez baitzuen bi urtez baino iraun apustuak. 1911 eta 1912. urteetako 

egutegietako azken lau orrialdeetan agertu ziren entrepresa, lantoki eta dendak 

jarritako publizitate mezuak. Lehenengo urtean azaldu ziren etxe eta lantegi guztiak 

Tolosakoak ziren: Lopezen etxea, noski, ondorengo mezu honekin: “Liburu=lanetan 

Euzkalerriko zarrena au da, berreun urte baño geyago ditu ta bera da euzkel-liburu 

geyenak egiten ditubena.…Irarkola edo imprenta bateko lan guztiyak ondo ta laxter 

egiten dira. Liburuai azala jartzen zayo”; gauza askotariko J. Azaldegiren denda; 

“Elosegi´ren Euzkal-boina-ola”; “Rekondo begi-sendagillia”-ren informazioa 

ordutegi eta guzti; “S. Kalparsoro´ren burnitegiya” nekazarientzat gauzak, bizikletak 

eta burdinari zegozkion gauzak saltzen zituena; aleak saltzen zituen “F. 

Etxeberriaren Aletegiya” eta “zimaur-arriak” saltzen zituzten “Arritegi Anayen” 

mezua. Bigarren urtean ere, 1912an, aurreko etxeetaz gain beste Tolosako, 

Donostiako eta Debako hainbat etxek jarri zuten beren propaganda. Guztira zazpi 

orrialde eskaini zitzaizkion publizitateari. Lehenagoko etxeei, beraz, gehitu 

zitzaizkien ondorengoen mezuak beren gauzen salmentaz eta zerbitzuen eskaintzaz 

                                                                                                                                                                                 
674 Euskal-Erria, 1910, t. LXIII, 2. seihilabetea. 
675 Euzkel-Egutegi txikija. 1915. (Bizkayerazkua), Grijelmo-Alargun eta Semien irarkolean, 

Arbolancha, 1.- Bilbo. Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: C-429 F-7. 
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berri emanez: Donostiko “Imaz ta Buenetxea” oihalen salmentan aritzen zena; 

Donostiako (Tolosan ere etxea zuena) “Arrillaga ta bere semiak. Antzezkilariyak 

(Erretratogilliak)”; “Tolosako Diru –etxia” lan guztiak ondo eta laster egiten zituena; 

“Tolosako P. Amondarain gurdigilliaren” etxea; gizonezkoentzat jantziak egiten 

zituen Tolosako “E. Novion jostuna”; eskopetak eta abar saltzen zituen Tolosako 

“C. Irazusta´ren etxea”, eta goxo, argizaria, azukre eta abar saltzen zituen “Urkiola-

Goxogillea”. 
 

Esan bezala, bi urte horietako publizitate saiakera bere horretan geratu zen, 

saiakeran alegia, ondorengo urteetan ez baitzen horrelakorik errepikatu. Aztertu 

ditugun aleen artean, azken urtean soilik, 1917.ean alegia, ikusi dugu modu 

honetako publizitate mezurik. Bakarra, Zaragozako Orusen txokolate fabrikak jarria. 

Baina oraingoa mezu elebiduna zen, lehenengo euskaraz jarritako mezua gero 

gazteleraz ere agertu baitzen. Finean, hau guztia euskara gizarte bizitza eta esparru 

guztietara zabaltzeko egin ziren eginahal anitzen adibide bat besterik ez dugu. Urte 

batzuetan bederen segidarik izan ez zuen adibidea. Bestalde, ikusi dugu azken 

urteetan, 1917. urtetik aurrera zehazki, une berri bati eman zitzaiola hasiera, baita 

euskarazko publizitateari zegokionean ere. Gogora dezagun, hormarako Euzkel-

egutegiya-n urte horretatik aurrera hasi zirela publizitate mezuak egunero egunero 

orrialdearen aurrealdean azaltzen. Mezu gehienak euskara hutsean egin ziren eta, 

ordukoa saiakera baino ohitura baten finkapena izan zela esan dezakegu. Urte 

guztietan zehar, halaber, hormarako egutegian edota sakeleko egutegian beren 

publizitatea jarri zuten etxeen artean badira batzuk tinko babestu izan zutenak 

euskara eta euskarazko kultura idatzia. Horiek Tolosako Lopez etxea, noski, 

Tolosako Pedro Amondarainen lantegia, Zaragozako Orus gozotegia eta Elosegiren 

“boina-ola” ditugu. Bai lehenengo saiakeran, egutegi txikiaren lehenengo urteetan, 

bai egokiera aproposagoa izan zeneko ondorengo urteetan ere agertu ziren etxe 

horiek euskarazko egutegietan eta, ondorioz esan dezagun, euskarazko egutegiak 

babesten. 
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Laburbilduz esan dezagun, lehenik eta behin, Euzkel-egutegi txikiya 

hormarako Euzkel-egutegiya-ren eredu bertsuari jarraituz agertu zela, bertan jorratu 

izan ziren gai multzoak landuz, nolabait, sakelekoan ere. Lehenengo alea hormarako 

egutegiaren bertsio murriztu gisa har dezakegu, bertarako aprobetxatu baitzen jada, 

edota aldi berean, hormarakoan argitaratu zen hainbat eta hainbat idatzi. Baina, 

berehala hartu zuen bide desberdina eta bihurtu zen hormarakoaren “digno 

complemento”676 esango zutena. Sakeleko almanaka arruntak behar zituen 

oinarrizko informazioak eskaintzen zituen, alde batetik. Zentzu horretan, ezaguna 

zen jakintza baten oroigarri funtzioa betetzen zuen. Urtero errepikatzen zen eta 

urtero berregokitzen zen ezagutza multzo itxia eskaintzen zuen. Urteak, berez, gai 

beraren bertsio berrituak ziren, egunak, gertaerak, erlijio arau eta betebeharrak 

errepikatuak eta gogoraraziak zirelarik. Beste aldetik, euskaraz irakurtzea irakurleari 

ekintza erreza, atsegina eta gustagarria egitea eta, ondorioz, euskaraz irakurtzen 

zaletzea zen, batez ere, Euzkel-egutegi txikiya-ren helburua eta funtsa.  

 
 
7.- Euzkel-Egutegiya-k eta Euzkel-Egutegi txikiya-k herritarren artean izan 

zuten harrera eta hedapena.  
 

Euzkel-Egutegiya-n, zein Euzkel-Egutegi txikiya-n argitaratu ziren testu eta 

idatzi asko eta asko garaiko aldizkarietan argitaratuak izan ziren lehenago edo 

geroago. Euskararen inguruko berriak, iritziak, bertsoak, ekintzen eta liburuen 

argitalpenaren inguruko berriak, irakurketarako gonbidapenak, oro har, egutegian 

agertu mezu euskaltzaleak ohikoak ziren garaiko prentsan, bai euskarazkoan bai 

gaztelerazkoan. Zehazki, Euzkel-egutegiya-n agertu zen idatzi ugari Euskal-Esnalea 

aldizkarian ere argitaratuak izan ziren. Horietako batzuk dira, adibidez, 

“Gaztechoentzat irakurtzak”677, “Euskerazko tsinpartak”678, “Euskeltzale zintsubaren 

                                                           
676 Euskal-Erria, 1911, t. LXV, 608.orr. 
677 Euskal-Esnalea 1908, Epaillak 15, 1.urtea, 3.zb., 29.orr.  
678 Euskal-Esnalea 1908, Epaillak 15, 1.urtea, 3.zb, 31.orr. (EKABG). 
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agintzak”679, Albizurik sinaturiko “Euzkel-Gayak”680, eta abar luzea. Ildo horretatik, 

Elkartearen Zuzendaritza Batzordeak 1915. urtean egindako bilera batean adierazi 

zenaren arabera -Lopez-Mendizabal jaunak elkarteari aldizkarian argitaratu izan 

ziren lan motzak 1916. urterako prestatzen ari zen horma egutegian erabiltzeko 

baimena eskatu izango zion- 681 Euskal-Esnalea aldizkaria eta Euzkel-Egutegiya 

egutegiaren arteko “harremana” iraunkorra eta estua izan zela esan dezakegu. Ikusi 

dugu, halaber, edukia aztertu dugunean ere, Euzkadi egunerokotik idatzi bat baino 

gehiago jaso izan zela horma egutegian.  
 

 Zentzu horretan, egutegiak zabaldu zuen mezua ez zela berria esan behar da. 

Bere baitan uztartzen zituen beste hizkuntzetan idatzitako ohiko horma egutegietan 

arruntak ziren informazioak, eta garaiko euskal aldizkari kulturaletan zein liburuetan 

azaltzen ziren informazioak eta lantzen zen edukia. Horiek ziren, bada, bere 

informazio iturriak: beste hizkuntzetan argitaraturiko egutegi orokorrak, eta urte 

haietan argitaratu ziren euskarazko aldizkariak eta liburuak. Izaera eta egile anitzeko 

idatziak biltzen zituen heinean garaiko euskaltzaleen ideologia ezagutzeko iturri 

baliagarria da egutegia. 

 

Euzkel-egutegiya-ri buruz adierazi ditugun ezaugarri asko, halaber, ez ziren 

berari espreski zegozkien ezaugarriak. Aipatu ditugun testu estrategiak (gaztelerazko 

itzulpena, sinonimia, etab.) erabiltzea, adibidez, joera zabaldua zen garaiko prentsan 

eta euskarazko idatzi askotan. Aitzitik, garaiko euskarazko aldizkako prentsarekin 

konpartitzen zituen osagaiak ziren. Horrela, adibidez, egutegiarentzat oinarrizko 

baldintza zena, irakurterraza eta atsegina izatearena alegia, oinarrizko-oinarrizkoa 

izan zen baita ere garaiko euskaraz idatziriko aldizkarientzat, baserritarrei eta herri 

xeheari zuzenduriko aldizkarietan batez ere. Izan ere, irakurterraztasuna eta 

                                                           
679 Euskal-Esnalea 1908, Azaruak 15, 1.urtea, 11.zb, 31.orr.(E´tar K.). 
680 Euskal-Esnalea 1908, Lotazillak 15, 1.urtea, 12.zb. 
681 Euskal-Esnalea, 1915, V.t., 110.zb., 172.orr. Baimena ematea erabaki zen, noski. 
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atsegingarritasuna, bi errekurtso horiei helduz lortu bide zen, nagusiki, umoreari eta 

ahozko kulturari tartea eskainiz.  

 
Aldizkari eta liburuekiko zuen desberdintasunik handiena, bere formato 

partikular eta modernoa izan zen, zeinak Gipuzkoako gizartean aldizkariak baino 

egokiago txertatzea ahalbideratu baitzion. Egutegiak izan zuen arrakasta eta 

iraupena dira txertatze eta finkatze horren frogarik indartsuena. 

 

Euzkel- Egutegiya-k eta Euzkel-Egutegi txikiya-k izan zuen harrera eta 

hedapenaren inguruko datu zuzen askorik ez dugu. Garaiko aldizkarietan  

berrikuntza bibliografikoen berri ematerakoan euskarazko lanei egiten zitzaizkien 

komentaketetaz baliatu gara ondorio batzuk ateratzeko. Prentsako komentaketa 

horiek baliagarriak izan zaizkigu egutegiek Gipuzkoako herritarren artean izan zuten 

ezarketa ezagutzeko eta, ondorioz, beraien eraginaren inguruko ondorioak 

ateratzeko. Oro har, Gipuzkoan zabalduta zeuden euskal kulturaren inguruko 

aldizkariek eta euskarazko aldizkako prentsak eman zuten Euskal-Esnalea´ren 

Egundiya eta Euzkel-Egutegiya-ren inguruko berririk. Bere sorreraren berri eman 

zen Euskal-Esnalea aldizkarian, noski, egutegiaren izaera, egitura eta asmoen 

xehetasun guztiak ere emanez.  

 

Harrera beroa egin zitzaion ere Baserritarra aldizkarian, egutegia 

argitaratzear zegoela adierazi zenean lehenik682, eta, behin martxan jarria izan 

ondoren irakurleak berau erostera gonbidatuz. Lopezen etxean 1910. urterako salgai 

zeuden horma egutegia eta sakeleko egutegiaren notizia ere eman zuten bertan. Argi 

egiten zuten apustu, Baserritarr-n, egutegiaren alde, etxe guztietan aurkitu behar 

zitekeela azpimarratuz. Halaber, jakinarazi nahi zitzaion baserritarrari egutegia 

alderdi guztietan zabaltzen ari zela eta aukera ederra -galdu behar ez omen zuena-, 

eskaintzen ziola honek egunero euskaraz zertxobait irakurtzeko eta irakurritakoa 

gogoan hartzeko. Hona hemen, hitzez hitz, egiten zioten propagandaren adibidea: 

                                                           
682 Baserritarra, 1908, Abenduak 5, 109.zb. 
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“Zenbatek esaten ez digute eziñ dutela irakurri euskeraz...¿Zergatik?, 
irakurtzen ez dutelako. Ara emen egunero zerbait irakurtzeko bide pollita eta 
onela uste gabe euskeraz irakurtzen eta irakurtzen dana bururatzen jakiteko 
modu erresha, orri guzitan agertzen dana, euskera garbiya, erresha, biguñ ta 
farragarriya dalako”683. 

 

 Harrera hotzagoa, baldintzatuagoa atzematen zen RIEV aldizkariaren 

inguruko euskaltzaleen artean eta, baita ere, Euskal-Erria aldizkariaren ingurukoetan 

egin zitzaiena. Julio de Urquijo jaunak zuzentzen zuen RIEVen ez zuten erabateko 

konformidadean hartu egutegiaren argitalpena. Txertatu zituen neologismoak zirela 

eta beraien jarrera kritikoa nabari zen: “...el mejor, indudablemente de los 

publicados hasta el día. Es interesante y está escrito en hermoso vascuence. Sólo 

sentimos se hayan introducido en él algunas palabras de moderna invención” 684. 

Bestetik, ez zetozen bat egutegian egin ziren ortografia mailako hautu batzuekin, 

hala nola “euskera” eta “euskaldun” hitzetan z erabiltzearekin685 eta Santuen izenak 

euskaratzeko moduarekin (planteamendu aranistengandik hurbilago zeuden hautuak 

ziren neurrian, esan dezagun bide batez). Baina, aldizkariak egutegiarekiko zuen 

errezeloa ez zen hizkuntza eta ortografia mailakoa soilik, lantzen zituen edukiak ere 

zalantzagarriak iruditzen zitzaizkien eta, ondorioz, balio handiegirik gabekotzat 

hartzen zituztela pentsatzen dugu. Baziren, bada, euskaltzaleen artean euskaraz 

kultura eruditoagoa landu behar zenaren iritzia defendatzen zutenak eta, ondorioz, 

euskararen aldeko inbertsioa kultura popularrari begira egitea oso begi onez ikusten 

ez zutena. Honela zioten RIEVekoek1912. urterako argitaratzekoa zen egutegiaren 

inguruan: 

“Por más que disintamos de la ortografía que emplea al transcribir las voces 
euskera y euskaldun (pues conocidas son en esta parte nuestas opiniones), y 
nos apartemos igualmente del modo como se trata de interpretar en vascuence 
los nombres del Santoral, no por eso hemos de pasar en silencio la 
publicación de los calendarios de pared y de bolsillo que para el año de 1912, 
ha dado á luz el joven y laborioso vascófilo don Isaac Lopez Mendizábal, el 

                                                           
683 Baserritarra, 1908, Abenduak 9, 110.zb. 
684 RIEV, 1909, 3.urtea, 1.zb., Urtar-Otsai. 130.orr. J.de U.-k sinatua. 
685 Urteak pasa ahala “Euzkel” terminoa alde batera utzi eta “Euskal” adierazpena hartzen 
joan zen egutegia bera.  
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cual ha sabido reunir no pocos diálogos y cuentos y chascarrillos populares 
que figuran en el folk-lore vasco, aunque de muchos de ellos quepa sospechar 
muy fundadamente que tienen sus similares en el folk-lore de otros pueblos, y 
que es muy probable que de ellos hayan pasado al nuestro. Bien es verdad 
que no hay nada menos original que los cuentos populares, que emigran de un 
extremo á otro del mundo con asombrosa facilidad”686. 

 

 Lehenengo urteetan egutegiak zenbait euskaltzale zirkulutan izan zuen 

harrera hotz eta errezeloz beterikoa ere atzematen da Euskal-Erria aldizkarian agertu 

ziren adierazpen eta komentaketetan. Hasierako egoera ezkorra atzeman daiteke 

1918. urterako argitaratu zen Euzkel-Egutegiya-ren inguruko berria ematerakoan, 

hots: 

“Hace ya algunos años fue una novedad la aparición del primer almanaque de 
pared editado en euskera. La idea hasta llegó a parcer atrevida. Desde luego 
se consideró un fracaso. Una chifladura más. 
Felizmente se equivocaron los vaticinadores. Hoy ha dejado de ser novedad 
para constituir una verdadera necesidad. 
¿Qué familia vasca puede prescindir en el día de colgar en sus paredes el 
simpático Egutegi, como homenaje a nuestra lengua venerada y como 
manifestación de amor a nuestro hidalgo solar? 
Así que el Egutegi adorna las paredes del lujoso despacho y los honrados 
muros del apartado caserío. Se ha extendido ya su uso por todo el país. Si 
llegara a faltar un año el Egutegi, habría de sentirse tanto como hoy la falta de 
carbón. Es ya una imprescindible necesidad”687. 

 

 Hasiera batean batzuentzat erokeria izan zena, urte batzuren buruan, beharra 

izatera iritsi zen gipuzkoarren artean. Beraiek ere, RIEVekoen antzera, jarrera 

kritikoa agertu zuten 1910. urtetik aurrera egutegiak egin zituen ortografiazko hautu 

batzuen aurrean. Halere, baztertu ez ezik, urtero eman zuten egutegien 

argitalpenaren inguruko berri komentatua, bere propaganda ere eginez, zeren eta 

“Bien merece que el improbo trabajo que supone la confección de un Almanaque tan 

esperadamente editado, no se malogre por z de más o menos”688. Euskal-Erria 

aldizkarian atzeman dugun jarrera, oro har, horma egutegiaren aldekoa baino 

sakeleko almanakaren aldekoa izan dela esan behar dugu, eta, zehazki, Baroja 
                                                           

686 RIEV, 1911, 5.urtea, 4.zb., Urri.-Abend. 640.orr. C.de E-k sinatua. 
687 Euskal-Erria, 1917, LXXVII t., 2.seihilabetea. 
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etxeak argitaratu ohi zuen Calendario de las Provincias Vascongadas zelakoaren 

aldekoa. Konparazioan, komentarioak eta goraipamenak nabarmenagoak ziren, gure 

ustez, azken honen alde Euzkel-Egutegiya-ren alde baino. Askoz ere funtzionaltasun 

handiagoa onartzen zioten sakelekoari -hormarakoari baino-, eta, bereziki, gazteleraz 

idatzia argitaratzen zen Calendario-ari, egunen nondik norako zehatza ezagutzeko 

ezinbesteko erreferentzia gisa aurkezten zutelarik. Hona, aurkezpen horietako bat: 

“Los almanaques de pared no llenan por completo las necesidades que con 
respecto a los días del año, fiestas de precepto, etc., se sienten en las familias; 
y las echekoandres, con excelente acuerdo, muestran sus preferencias por el 
“Calendario de las Provincias Vascongadas” que anualmente edita la 
centenaria casa editorial. (…) La misma forma diminuta de este calendario le 
hace sumamente práctico y manual, porque las desproporcionadas 
magnitudes que han adquirido algunos calendarios o almanaques, no 
consienten emplearlos para los fines caseros a que obedeció su creación, y a 
este objeto responde cumplidamente el excelente ….”689. 

 

 Horra etxekoandreen artean egutegi honek zuen arrakastaren arrazoirik 

nagusienetakoa: erabilgarritasuna. Zentzu horretan, Euzkel-Egutegi txikiya-ren 

inguruan egin zituzten komentaketak ere aldekoak izan ziren, sakeleko almanakaren 

ezaugarriak betetzen zituen neurrian. Halere, azken hau beste irakurleria bati begira 

aurkeztu eta gomendatua agertu ohi zen. Bertan agertu ziren adierazpenen arabera, 

badirudi gazteleraz idatzitako sakeleko almanaka nahiko finkatua zegoela, tradizioz, 

hiriburuan “(...) Todo ello hace que sea este calendario el preferido por las familias 

donostiarras y ni pocas guipuzcoanas”690. Badirudi, salgai jartzen zenaren 

egunarekin bat “...es tan tradicional entre los donostiarras como el chorizo de Santo 

Tomás”. 

 

 Euskal-Erria aldizkarian egutegien inguruan urteetan egin ziren 

komentaketak eta adierazpenak aztertuta atzeman dezakegu nola ikusten zuten 

heurek egutegi bakoitzari zegokion populazioa. Propaganda egiteko garaian 
                                                                                                                                                                                 

688 Euskal-Erria, 1910, LXIII t., 2.seihilabetea. 
689 Euskal-Erria, 1918, LXXIX t., 2.seihilabetea, t-k sinatua. 
690 Euskal-Erria, 1915, LXXIII t., 2.seihilabetea. 
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bereizten dute zein populaziorengana zuzendu, zein egutegi ereduren alde gehiago 

edo gutxiago egin jakiteko. Zabaldu zituzten mezuek agerian uzten dutenari helduz, 

beraz, esango genuke kultur eragile horien baitan irakurleriaren bereizketa egiten 

zela, populazio tipo bati egutegi eredu bat lotuz. Beraien propaganda 

adierazpenetatik ondorioztatzen dugun banaketa honelakoa da: Calendario de las 

Provincias Vascongadas aproposa zeritzoten hiritarrarentzat, donostiarren tradizioan 

txertatuta baitzegoen. Hormarako Euzkel-Egutegiya aurkezten zuten, gehienbat, 

gipuzkoako kaletarrari begira. Eta, sakeleko Euzkel-Egutegi txikiya oso 

gomendagarria eta erabilgarria ageri zen baserritarrarentzat, batik bat. Ez dugu 

esango bereizketa hau erabatekoa zenik. Baina, gutxi gorabehera, eragileen baitan 

egon zitezkeen joera batzuen marrazkia izan daitekeelakoan gaude. 

 

 Errezeloak errezelo, ordea, errealitatea nagusitu egin zen eta hormarako 

Euzkel-Egutegiya urtez urte gero eta arrakasta handiagoa lortuz joan zen, 

Gipuzkoako euskal etxe askotan oinarrizko identitate zeinu, erreferentzia eta beharra 

izatera iritsi zen arte. Horra, askok aurreikusten omen zuten porrotaren aurrean 

gailendu zen arrakasta nola islatu zen Euska-Erria-ko orrialdeetan: 

“Nunca hubiéramos creido que un almanaque euskérico de pared alcanzara en 
tan poco tiempo la enorme popularidad adquirida por el que viene publicando 
la Casa Editorial de Eusebio Lopez, de Tolosa, tan conocida en el país por el 
gran número de obras euskéricas, religiosas y profanas, que ha dado a luz, 
con unánime aprobación del país, en los largos años de existencia que lleva el 
acreditado establecimiento tipográfico. 
El éxito del alamanaque ha superado a cuanto en el género euskérico se ha 
hecho hasta el día. Ninguna otra iniciativa ha tenido tan rápido y abrumador 
desarrollo. No sólo se disputan su adquisición en aldeas y caseríos, sino que 
en las poblaciones más importantes y en la misma capital se arreban los 
ejemplares, agotándose todas las existencias. 
En el Mercado de esta Ciudad vimos a una mujer que deseaba un alamanque 
vasco, y la acosaban con otros erdéricos, diciéndole que los vascos eran más 
caros. No importa, respondió aquella varonilmente, almanaque vasco quiero 
yo y alamanque vasco he de adquirir. Y adquirió uno, por fin, en la Casa de 
E.Lopez, después de recorrer varios establecimientos en que la repetían 
invariablemente: Ya no quedan, se han agotado. 
Nunca con más razón pudo decirse que la publicación de este alamanque 
responde a una verdadera necesidad. Los hechos lo proclaman con 
avasalladora elocuencia. 
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Y no digamos lo que viste en una casa vasca un almanaque escrito en su 
propia lengua…”691. 

 

 Esan daiteke 1915. urterako, jada, Euzkel-Egutegiya-ren presentzia nahiko 

finkatuta zegoela etxe kopuru handian. Izan zuen arrakasta arrazoi desberdinengatik 

da azpimarragarria: askok inondik-inora espero ez zuen erantzuna jaso zuelako 

herritarren artean, eta euskaraz idatzitako lanik hedatuena eta irakurrienetarikoa 

izatera iritsi zelako. Goian hainbat euskaltzalerengan sortu zituen errezeloak azaldu 

ditugun bezala, jaso behar dugu, baita ere, hasiera arrakastatsua azpimarratzen zuen 

jarrerarik, lehenengo urtekoa argitaratu zuen Euskal-Esnalea-koena, batik bat. 

Beraiek esandakoaren arabera, eskaeren kopurua hain izan zen handia “de que el 

calendario es esperado con impaciencia está la prueba del grandísimo número de 

pedidos que tenemos recibido, así es que es de esperar quede agotado en poquísimos 

días(...)”692, ezen ale guztiak agortuko zirenaren itxaropena baitzuten. Eta hala 

gertatu zen 1909. urteko zenbakietan adierazi zutenaren arabera. Lehenengo urtean 

2000 aletako botaldia egin zelarik, berehala agortu zen. Arrakasta ikusita, bestalde, 

1910. urterako botaldia handitzea erabaki zuen Lopezen etxeak. Halere, 1910. 

urtekoak eta, batez ere, 1911. urteetako aleek (gipuzkeraz eta bizkaieraz argitaratu 

zela gogoratu) ez zuten aurrez espero zen harrera onik izan. Hala dirudi 1912. 

urterako horma egutegiaz Euskal-Esnalea-n egin zen komentaketa ikusita, bertan 

espreski azpimarratzen baitzen aurrekoan ez bezala oraingoan gipuzkeraz bakarrik 

idatzia argitaratuko zela, eta ez gipuzkeraz eta bizkaieraz, eta “Gañera beste 

urtietakoa baña atsegiñagoa da, errezagoa irakurtzekoa”693, omen. 

 

 Pentsatzekoa da Lopez etxeak egutegia argitaratzearen ardura bere gain hartu 

zuenean lehenengo bi urteetan egin zituen aldaketa saiakerek ez zutela nahi bezalako 

harrera onik izan ez euskaltzale askoren artean, ez eta irakurle arrunten artean. Egon 

bazegoen ikusminik 1911. urterako bi euskalkietan argitaratu zuen aleak izango 
                                                           

691 Euskal-Erria, 1915, LXXIII t., 2.seihilabetea, T-k sinatua. 
692 Euskal-Esnalea, 1908, Lotazillak 15, 12.zb. 
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zuen erantzunaren aurrean, Euskal-Erria aldizkariko komentaketa hau lekuko: “(...) 

Una novedad que encontramos este año, es la de estar escrito en dialecto 

guipuzcoano, vizcaino y....modernista ¿Cuajará? Allá veremos (...)”694. Ikusi ahal 

izan dugunez ez zuen “cuajatu” -beraien adierazpenaz honela baliatzea onartzen 

bazaigu-. Arestian azaldu dugu bizkaieraren presentzia, neurri batean, iraunkorra 

izan zela oro har gipuzkeraz idatzita zegoen egutegian. Noizean behingo presentziak 

ez ei zion arazo handiegirik sortuko ohiko irakurleari. Baina bizkaieraren presentzia 

areagotzea, egutegia euskalkibiduna egitera iristeraino, oztopo garrantzitsua bihurtu 

zen nonbait. Norberaren euskalkian idatzita ez zeuden idatziak irakurtzeko zailtasun 

eta erresistentzia handiak atzematen dira, ez bakarrik egutegian, baita ere antzeko 

apusturik egin zuten aldizkarietan ere, gipuzkeraz eta bizkaieraz argitaratu zen 

Ibaizabal astekarian kasu. Hona hemen gatazkaren adibidea: 

“…Bizkaiko jendeak ez du aditzen ondo emengo izkera eta nai du albiste 
gueienak azaldu ditezela bizkaitarrez, eta bestetik berriz guipuzkoatarrak ez 
degu ondo aditzen Bizkaiko euskera, eta nai degu Ibaizabal gueiena betetzea 
emengo euskaraz izkribatutako gauzakin (…)“695. 

 

 Euzkel-Egutegiya-ren kasuan, dena den, harrera eskasagoa izan zuen ez 

bakarrik euskalkien arazoagatik, baita ere aipatu bi urte horietan eduki mailan egin 

ziren aldaketengatik. Lopeztarren lehenengo bi urteak oro har ikusita esan daiteke 

eredu bizkaitar eta “bizkaitarrista”rantzgo bira egitea saiatu nahi izan zutela, Egutegi 

bizkaitarra-n eta Egutegi Euzkotarra-n garatu zen eredutik hurbilago, ortografia zein 

lexikografia mailan planteamendu aranistetara gehiago hurbilduz eta eduki 

ideologiko eta moralistei leku gehiago eskainiz, eta umorea eta atsegingarritasunaren 

aspektua zertxobait gehiago murriztuz. Ondorioz, testu luze, mardulago eta 

irakurtzen zailagoak zirenen presentzia areagotu egin zuten. Eta, eredu horrek kale 

egin zuen, neurri batean, irakurle gipuzkoarren artean. Halabeharrez, beharbada, 

1912. urtean berriro heldu zioten lehenengo urtean markatu zen eredu 

atsegingarriari, alderdi formatzailea eta euskaltzalea ahaztu gabe, irakurketa erraz 

                                                                                                                                                                                 
693 Euskal-Esnalea, 1912, II t., 26.zb. 
694 Euskal-Erria, 1910, LXIII t., 2.seihilabetea. 
695 Ibaizabal, 1903, Epaillak 8, 62.zb. 
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eta erakargarrien nagusitasuna berreskuratu zelarik. Ondorengo urteetakoetaz 

egindako adierazpenetan “pollitak, atsegiñak” bezalako terminoak erabiliko ziren 

berriro. Horrela lortu zuen egutegiak gipuzkoar euskal etxe askotan sartzea, 

nobedade izatzeari uztea eta eguneroko bizitzan txertatzea. Bere presentzia hain 

arrunta eta finkatua egin zenez ez zuten aipamen berezirik egitearen beharrik 

ikusten, jada 1913. urtean. Izan ere “Onezkero euskaldunen etŝietan zintzilika daude 

eta egutegi oiezaz itzegitea alperrik itzegitea izango da”696. 

 

 Eduki zuen arrakastaren beste aspektu adierazgarria bere salneurrian eman 

zen merketzea da, lehenengo urtean 1´5 pezetatan saltzen hasi zirelarik, 1923. urtean 

0´90 pezetatan saltzen baitzen. Gaztelerazko egutegiek bete ohi zuten lekua, jada, 

euskarazko Egutegiya-k bereganatua zuen, erabat ez bazen ere bai neurri handian, 

20ko hamarkada hasi zenerako. Argia aldizkaria bere egutegia argitaratzen hasi 

zenerako hain zuzen, oso errotuta zegoen ordurako gipuzkoarren artean euskarazko 

horma-egutegiaren irakurketa, Euzkel-Egutegiya-k ahalbideratu eta bideratu, 

zergatik ez, zuena. Ezin dugu esan euskarazko egutegiek gaztelerazko almanakeen 

tokia erabat ordezkatu zutenik (hor dago Calendario de las Provincias 

Vascongadas). Neurri batean ordezkatuak izango ziren, batez ere herrialdeko 

zonalde euskalduna eta irakurketarako trebezia zabalduta zegoenekotan. Baiezta 

dezakeguna da, konpetentzia bai egin zietela gazteleraz idatzitakoei eta, neurri 

horretan, irakurketa modu honen unibertsoa erdibitua geratu zela, jada, euskarazko 

eta erdarazko egutegien artean. Bestalde, Argia egutegia sortu zenean merkatuaren 

lehian sartu behar izango zuen Lopez etxekoak, piskanaka bere protagonismoa 

galduz joango zelarik. Testuinguru berri horretan, lehen bizkaierarekin egin zuen 

apustuaren ildotik, 1924. urtetik aurrea Gipuzkorako eta Lapurdirako hasi zen 

argitaratzen Lopez Mendizabal, egindako guztiak berehala saltzen omen zituelarik. 

                                                           
696 Euskal-Esnalea, 1913, III t., 55.zb. 
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Telleriak dioenaren arabera, 10.000 ale gipuzkeraz eta 2000 ale lapurteraz 

argitaratzen zituen azken urteetan697. 

 

Aleen salmenta, noski, egutegiak izan zuen arrakastaren indikatzaile 

esanguratsua da. Baina egutegia erosten zutenen kopurua bezain garrantzitsua da, 

gure kasuan, testu idatziaren inguruan sortzen zen irakurle zirkulua kontuan hartzea, 

are gehiago herri irakurketa aztertzeko garaian, mezu idatziaren hedapen esparrua 

eroslearen zirkulu hurbilera zabalduz, hots, familiara, lagunartera, edo hauzora 

gutxienez. Zentzu honetan, esanguratsuak iruditzen zaizkigu oso irakurketaren 

gomendioa egiten zenean, zenbaitetan, propagandan igortzen ziren mezuak. 

Beraietan euskarazko irakurketa gizartera zezan animatzen zen herritarra, bide eta 

testuinguru desberdinetatik eskatzen zitzaiolarik berak irakurtzen zuena gero beste 

euskaldunei igortzea, hauek ere irakur zezaten. Bi mezu jaso ditugu hemen, jokabide 

zabaltzaile horren erakusgarri izan daitezkeenak. Bata, aldizkariaren irakurketa 

zabaltzera zuzentzen zelarik, Gipuzkoako Nekazaritza-n herrietako idazkariei egiten 

zitzaien eskabidea: 

“Se ruega a todos los señores secretarios de los pueblos, procuren dar la 
mayor publicidad á esta revista, repartiendo sus números entre los caseros 
más aptos para que estos a su vez, y después de leidos, los pasen á otros para 
que hagan el mismo uso”698. 
 
Beste adibidea, zehazki, Euskal-Esnalea´ren Egundiya-ren inguruan egin 

beharreko propagandaz dihardu, irakurleen zirkulua zabaltzeko zeharkako 

proposamenean oinarritua: 

“- Egun on, Garibarri. ¡Or daukazu zeuk be gela erdi erdian Euskal 
Esnalearen tambolinteroa! ¡Mutil ederra alajaina! 
- Supongo que también tu lo tendrás. 
- Bai oriŝe. Gure echean sartzen danak be lenen lenen ikusten dabena 
Esnalearen Egundia da. 
- Ha sido un excelente acuerdo de los amigos de Esnalea la publicación de ese 
Calendario vasco. 
- Bai, gizona. Gehiago egin balituzte be salduko eizituezen danak aguro asko. 

                                                           
697 TELLERIA, X.: “Ixaka Lopez-Mendizabal (1879-1977)” in www1.euskadi.net/euskara-

sustapena/bidegileak/datos/ixaka.pdf. 
698 Gipuzkoako Nekazaritza, 1904, 20.zb. 
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- Y si este año ha sido un éxito su publicación, figúrate lo que será el año que 
viene. 
- Batezbere nik egiten dodana askok egiten badabe. 
- Pues qué ¿vas recorriendo los pueblos y las casas haciendo propaganda del 
nuevo calendario? 
- Echetik urten barik nabill ni Egundiaren orriak or da emen zabaltzen, da orri 
bakoitzian datozen Euskal alechoak ereiten. 
- Ese debe de ser algun nuevo sistema de siembra que has inventado. 
- Ez da gauza berria. Edozeñek egunero egin leikeana da. Ara nola geldi 
egonda…nabillen: Egundiaren orri bakoitza echeko danok irakorri-ta-gero 
sartzen dogu sobre batean, idasten deutsagu ezagunen baten izena, ta lauziko 
laurdeneko sellu bat ipiñita, bialtzen dogu korreora. Gauza erreza ta merkea 
dala eztozu ukatuko. 
- Efectivamente. Y no solo es fácil y barato, sino que puede resultar muy 
fructífero ese sistema de propaganda, porque, como dice el adagio filosófico: 
“Nihil volitum quin praecornitum”. Para amar una cosa, es preciso antes 
conocerla. 
- Bai, argia begietatik sartzen da ta Egundiaren orri bat daukanak urte 
guztikoak eukitzea naiko ditu, Euskaldun ona bada beñepeiñ edo 
Euskereaganako maitasun pitin bat badauka bere biotzean. Ori askok egiten 
badabe, ta orren gañez Egundiaren egilleak aurten baño be merkeago saltzen 
badituez datorren urtekoak, Egundia izango da noski Euskal-eche guztietan 
euren euskaltasunaren ezagungarria. (...)”699. 

 
 

Mezu horiek bi modutan irakur ditzakegu: egon indarrean zegoen irakurketa 

praktika baten isla eta afirmazio gisa, edo hedapen praktika berriaren sorrera 

bultzatzera zuzenduriko gomendio gisa. Dena den, aintzat hartu beharreko jokabidea 

dela kontsideratzen dugu. Litekeena da horrelako gomendioak, ez eta praktikak ere, 

pertsona batzuengan inolako erreflejurik ez izatea. Baina, litekeena da ere, hein 

berean, zenbait testuingurutan finkaturik zegoen praktika izatea. Orri solteekin egin 

antzera, egutegiko testuen irakurketak irakurketa eremu zabala zuela pentsatzen 

dugu, testuinguru batzuetan familiaren esparrura zabaltzen zena (hedapen eremu 

naturalena litzateke), besteetan beharbada baita lagunen artekora ere, eta beste 

kasutan, gotxiagotan seguruen, hauzokideen artera zabal zitekeena. Liburu, liburuki 

edo egutegia erosi eta irakurtzen ez zuten herritarrak egon bazeudela kontuan hartu 

                                                           
699 Euskal-Esnalea, 1909, Epaillak 15, 15.zb., 60-61. orr. “Euskaltasunaren ezagungarria”. 
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behar dugun bezala, onartu behar dugu, harpidedun, erosle eta, aldi berean, irakurle 

zen herritar askoren inguruan irakurketa esparru zabalagoa irekitzen zela, 

kuantitatiboki neurtzen ia ezinezkoa bazaigu ere. Erosle izan ez arren irakurle 

(entzule) bihurtzen zirenen zirkulua, alegia. 

 

 Hain zuzen, horma egutegiya irakurketa kolektibizaturako egina dagoela 

esango genuke. Edukiaren azterketan ikusi ahal izan dugunez, etxeko kide guztiei 

begira idatziriko liburua da, gurasoei, umeei, aiton-amonei, gizonezkoei, 

emakumezkoei, etab. Etxerako eta bertako guztientzako liburua da finean. Oso 

esfortzu gutxirekin ale bakoitzerako irakurle zirkulua etxeko kideekin erraz 

zabaltzekoa zen, kide bakoitzak berak orriak zuzenean irakurriz edo besteek 

irakurritakoa entzunez. Egutegiaren irakurketa espazioa, batik bat, etxeko espazio 

pribatu eta kolektiboarena zen, familiak betetzen zuen espazioarena. Kasu horretan, 

egutegiaren irakurketa ekintza esplikatzeko garaian testua-irakurlea erlazioan 

oinarrituriko formula gainditu egiten zela esan behar da, bere ordez testua-etxea 

(gutxienez hiruzpalau familiakideez osaturiko irakurle-entzule- zirkulua) arteko 

erlazioaz hitz egitea egokiagoa litzatekeelarik. Beraz, egutegien bitartez zabaltzen 

ziren edukiek eta mezuek saldutako aleen kopurua nabarmen gainditzen zuen 

irakurle zirkuluan eragiten zutela pentsatu beharko dugu, zalantzarik gabe. 

 

Bukatzeko, 1917. urterako argitaratu zen alearen inguruan -lortutako 

arrakasta azpimarratuz-, egin ziren adierazpen batzuk jaso nahi ditugu, bertan nahiko 

garbi ikus baititzakegu Egutegiya-k izan zituen esanahiak: 

“En pocos años se ha popularizado por todo el país este Almanaque de pared, 
que hoy lo vemos colocado en casas y caserías, con gran contento de muchas 
familias que hasta hace poco no creían pudieran imprimirse en euskera más 
que esos berso berriak publicados con permiso….de fusilar la lengua. 
Versos zarrak eta berriak se ven con profusión en este recomendabilísimo 
Almanaque, pero son de otro marchamo muy distinto a esos otros partos de 
ingenio sagardoteril. 
Y no sólo hay versos, sino que hay prosa, prosa selecta y castiza. ¡Quién 
había de decir a ciertas gentes que los caracteres de imprenta debían 
emplearse para la prosa vascongada.! 
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Pero hoy desgarran el papel del Almanaque deseosos de saborear los 
conceptos contenidos en el reverso de la hoja diaria; y leen en verso y leen en 
prosa. Pero sobre todo leen en euskera. 
Miles de labios repiten diariamente las frases euskéricas contenidas en el 
Alamanque. Nuestros caseros acuden a separar la hoja con el mismo anahelo 
que en las ciudades se busca el periódico para informase de la guerra 
mundial. 
Pocas obras de propaganda euskérica habrán tenido éxito tan rotundo como 
este recomendabilísimo Almanaque, que viene a ser el mejor adorno en las 
paredes de las viviendas vascongadas. Celebremos el éxito, y adelante. ¡Bizi 
bedi euskera!”700. 
  
 
Laburbilduz, esan, Egutegiya-k esnahai desberdinak bereganatu zituela bere 

ibilbidean: Gipuzkoako geografian herri irakurketa modu berriaren finkapena 

suposatu zuen, herrietan euskarazko egunkariaren hutsunea betetzen zuena, 

euskarazko aldizkariak iristen ez ziren tokietara iristen zelarik. Herri kulturatik 

abiatuz eta herriari begira idatzia izanik bere baitan uztartzen zituen herri kultura eta 

kultura eruditoagoa (eskolatuagoa). Eta, herritarren euskaltzaletasuna eta 

euzkotartasuna suspertu nahi izan zituelarik, aldi berean, egutegia bera bihurtu zen 

euskalduntasunaren eta euzkotartasunaren zeinu, goian jaso dun adierazpenean 

irakur ahal izan dugun legez, bera bihurtu zen “Euskaltasunaren ezagungarria”. 

 

 8.- Irakurleriaz inferentzia batzuk. 

 

 Euskarazko egutegien irakurketa praktika soziokulturalaren nolakotasunak 

argitzeko geratzen zaigun beste gakoa egutegia irakurtzen zuen irakurlearen 

ingurukoa da, hain zuzen, ze jende motak -eta nola- irakurri ohi zuen Euzkel-

Egutegiya edota Euzkel-Egutegi txikiya? galderari erantzutea. Horretan saiatuko gara 

ondorengo lerroetan.  

 

Erabili ditugun iturrien bitartez ezin dugu norbanakoak testua zein modutan 

jasotzen zuen, nola hartzen zuen zuzenean ezagutu. Idatziaren harrerak ezaugarri 

                                                           
700 Euskal-Erria, 1916, LXXV t., 2.seihilabetea, T-sinatua. 
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indibidualak ditu, sujetu bakoitzari dagozkion ezaugarri partikularrak, eta horien 

ezagutzak beste ikerketa bideetatik joatea suposatzen du. Ildo horretatik erosi eta 

irakurri gauza berdinak ez direnaz ohartu behar dugu. Kasu bakoitzean indar, 

motibazio eta arrazoi desberdinek eramango dute nor edo nor bata, bestea ala biak 

egitera. Joera bakoitzaren ezaugarri kolektiboez beste hautu pertsonala dago, guztien 

oinarrian dagoena. Halaber, eta oro har, irakurleria ez da talde homogeneoa, 

irakurketa modu desberdinak dituzten irakurleetaz osatutako taldea baizik. Horma 

egutegiaren kasuan, adibidez, irakurketa joera desberdinen arabera irakurle profil 

anitzak marraz ditzakegu, hala nola: egutegiaren aurrealdea bakarrik irakurriko 

zuten irakurleak, aurrealdeko zein atzealdeko orrialdea disziplina handiz egunero eta 

urtez urte irakurriko zituztenak, edukiak sortarazten zien interesaren arabera edota, 

oro har, irakurtzeko, eta bereziki euskaraz irakurtzeko, zuten gaitasunaren arabera, 

noizean behin orrialderen bat edo beste irakurriko zuten irakurleak, etab. Horrela, 

hainbat eta hainbat azpitalde -norbanako adina- sor ditzakegu irakurle talde 

orokorragoaren baitan. Oro har, irakurlearen gaitasunak eta praktikak baldintzatuko 

zuen irakurketa modua, are gehiago euskarazko irakaskuntza erakundeturik ez 

zegoen garaia izanik. Baldintzatuko zuten irakurketa modua, halaber, testuaren 

edukiek, egiturek eta idazkerak ere. 

 

Bestalde, egia da, esanahia eraikitzeko prozesua ez da bat batekoa. Irakurtzea, 

hitz egitea eta idaztea bezala, gizarte ekintza bat da eta, honela, faktore sozialek 

esanguratsuki eragiten dute irakurleek testuei ezartzen dizkieten esanahietan. Bada 

dimentsio publikoa testuaren esanahiarentzat. Dimentsio horrek mugatzen du 

irakurleek testuak ulertzeko duten modua, beraiek diskurtso komunitate baten 

partaide baitira, hizkuntzaz gain, beste hainbat elementu konpartituak dituztenak. 

“El <mundo del texto> es un mundo de objetos o de <performances>, esango digu 

Petrucci-k701, cuyas formas permiten y constriñen la producción del sentido, y que el 

<mundo del lector> es aquel de la comunidad a la que pertenence y que define un 

mismo conjunto de competencias, de normas, de usos y de intereses”. Ildo 

                                                           
701 PETRUCCI, A. (1999), op.cit., 12.orr. 
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horretatik, irakurketa testuinguru sozial eta kultural jakinean ematen den praktika 

orokortu gisa hartuta oinarrizko ezaugarri kolektiboak atzeman ditzakegu. Guk 

erabili ditugun iturri eta datuekin ez dugu egutegiaren irakurleen unibertsoa 

azpitalde zehatzetan marrazteko aukerarik izan. Horren ordez, egutegiaren 

irakurleria zabala osa zezakeen herri masaren oinarrizko ezaugarri sozialak eta 

kulturalak marrazten saiatu gara, garaiko euskararen erabileraren testuingurutik, 

populazioaren alfabetatze mailetatik eta alfabetatzearen sustapenerako burutu ziren 

praktika kulturaletik hainbat aburu eratorriz. Egutegiaren edukiaz egin dugun 

analisitik eta garaiko prentsan gaiari buruz agertu ziren iritzi eta komentaketetatik 

abiatu gara gazteleraz idatzitako eta euskaraz idatzitako egutegien artean azken 

hauek aukeratu ohi zituen erosle-irakurlearen profil orokorraren oinarrizko 

ezaugarriak marrazteko. Zehazki, eragileek egutegia zeni zuzendu nahi zioten 

ikusten saiatu gara, neurri batean, nork irakurtzen zuen ondorioztatu ahal izateko.  

 

Horrela, bada, egutegia bultzatu zuten eragileen lehenengo adierazpenak 

hartzen baditugu, egutegiaren irakulea, hasiera batean bederen, euskaldun sentitzen 

zen oro izan zitekeela ikusten dugu, hots:“(…) Nosotros creemos que todo el que se 

sienta vasco adquirirá “nuestro calendario” en la seguridad de que con ello además 

del beneficio y solaz que al comprador reporte, habrá contribuido eficazmente á la 

conservación y propagación del euskera (…)”702. Hasiera batean, behintzat, 

euskalduna edo euskara maitatzen zuen herritarrarengan pentsatu zuten Euskal-

Esnalea-koek. Hizkuntzarekiko nolabaiteko kontzientzia zuen irakurlea zuten 

buruan, gaztelerazko egutegia utzi eta euskarazkoa hartuko zuen irakurlea. 

Euskarazko aukera hautatzera derrigor zezakeen testuinguru sozial, ekonomiko edo 

politikorik ezean, herritarrarengan eragingo zuen presioa presio sinbolikoa, 

kontzientzia mailakoa, zela pentsatu behar dugu. Horretaz gain, kontuan izan 

euskarazko alea gaztelerazko ohikoak baino garestiagoa zela eta, beraz, berau 

erosteak esfortzu ideologikoaz gain ekonomikoa ere suposatzen zuela. Ildo 

honetatik, bada, Euskal-Esnalea aldizkariko lehenengo zenbakia ikusita, Euzkel 
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egutegiya (Euskal-Esnalea´ren Egundiya), hein handi batean behintzat, elkarteko 

bazkideentzat –eta bere ingurukoentzat-, egina zegoela pentsa daiteke, oso antzeko 

edukiak lantzen baitziren aldizkarian zein egutegian. Gainera, elkarteko bazkideen 

artean, denak euskaltzaleak izanik, euskaraz zekitenetaz gain -eta horiei egutegiak 

euskaraz irakurri eta sakontzeko aukera ematen zien-, baziren euskaraz ez zekitenak, 

eta horiengana zuzenduko ziratekeen egutegian agertzen ziren euskara ikasten 

lagunduko zieten hainbat testu. Lehenik, beraz, populazio euskaltzalea izango zen 

egutegia jaso zuena, urteen poderioz, ordea, herritar arruntek ere jo zuten egutegia 

erostera, irakurleria batik bat motibazio ideologikoak bultzatutakoa izatetik 

motibazio instrumentalagoa zuena izatera ere igaro zelarik. 
 

Halaber, garbi ikusi dugu, egutegia -eta baita garaiko beste euskarazko idatzi 

guztiak-, gazteleraz alfabetaturik zegoen euskaldunarentzat zegoela egina. 

Hirugarren atal honetan zehar ikusi ahal izan dugunez, euskal kultura idatzia 

sustatzen ahalegindu ziren kultur eragile desberdinek abiapuntu zuten euskarazko 

irakurlearen irudi tipoa irakurtzen eta idazten zekien euskalduna zen, gazteleraz 

idazten eta irakurtzen ikasi zuena hain zuzen, bere borodantez eta autodidaktikoki 

euskaraz irakurtzen eta idazteari ekingo ziona, hots, autoalfabetatuko zena. 

Testuinguru horretan, beraz, berebiziko garrantzia hartuko zuen kultura idatziaren 

eragintzak –liburuak, liburuxkak, eta egutegiak argitaratu eta zabaltzearen bitartez-, 

eta euskaldunari autoalfabetakuntza erraztuko zioten kultur eta hizkuntza baliabide 

berriak eskaintzeak. Euskaltzale haien mentalitatearen oinarrizko ustea “erderaz 

irakurten dakien euskaldun bat egon be eztago euskeraz irakurri eziñ leikeanik” 703 

baitzen, hortik ekin zioten Euskal-Esnalea-koek zein Lopezen etxekoek, besteak 

beste, Euzkel-Egutegiya eta Euzkel-Egutegi txikiya argitaratu eta zabaltzeari, eta 

euskal herritarren artean euskarazko irakurketa sustatzeari. 
 

                                                                                                                                                                                 
702 Euskal-Esnalea, 1908, Azaruak 15, 11.zb., 155.orr. 
703 Ibaizabal, 1903, Urtarrilak 9, 59.zb. “Euskerea ta bere arerioak” (Paulo Zamarripa ta 

Uranga). 
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Printzipioz, euskal herritar orori zuzenduriko egutegiak baziren ere, praktikan 

-urteak pasa ahala gero eta nabarmenago- gipuzkoarrentzat egindako egutegiak 

zirela esan behar da. Alde batetik, erabiltzen zuten euskalkia gipuzkera izanik 

nagusiki, irakurleria potentziala, batez ere, hizkera ere gipuzkera edota 

gipuzkerarengandik gertukoa zuena izango zen. Gogoratu, euskarazko alfabetatze 

erakundeturik ez zegoen testuinguruan, are eta beharrezkoagoa zuela irakurle 

autodidaktak irakurtzen zuena esaten zuen modutik gertu egotea, hots, idatzia 

ahozko adierazpenaren isla ahalik eta zuzenena izatea. Horrela, eta ez bestela, ulertu 

ahal izango zuen mezu idatzia, ahozko adierazpen arruntari lotzen zitzaiolarik. 

Zentzu honetan, egutegian uztartzen saiatu ziren gipuzkoarren herri hizkera, batetik, 

herritarraren hizkuntza eta kultur erreferentziekin bat eginez. Eta, bestetik, euskara 

landuagoa, herritarren formazioari begira erabilia. Idazkeran ez ezik 

gipuzkoarrekiko sintonia ere bilatu ohi zuten testuetan egiten ziren herrien eta 

pertsonaien erreferentzietan. Edukiaren azalpena egin dugunean adierazi dugu, mezu 

desberdinak (moralak, kulturalak, euskaltzaleak, xelebrekeriak, etab.) gipuzkoar 

arruntarengandik gertu ei zeuden leku erreferentzietan testuinguratuak zeuden –

batez ere Donostialdeko eta Tolosaldeko herriekiko erreferentzietan-. Baita 

herritarrari ezagunak egiten ei zitzaizkien pertsonaiei erreferentzia eginez. 

Egutegiaren, Euzkel-Egutegiya-ren, izaera bikulturalari erantzunez, oraingoan, 

atzerriko erreferentzia geografiko eta kultural zabalak (London, New York, 

Socrates, Séneca, etab.) eta herriko erreferentzia geografiko eta kultural 

partikularrak (herrien izenak, bertako festak, azokak, berriak, etab.) uztartzen ziren 

bertan. Bestalde, egutegian (hormarakoan zein sakelekoan) agertu ohi zen 

publizitateak –Gipuzkoako entrepresek eta komertzioek egindakoa ia gehiena-, batez 

ere Gipuzkoatik eta gipuzkoarrentzat egindako egutegietaz hitz egiten ari garela 

adierazten du.  
 

Gipuzkoarren artean, ordea, ez zituzten guztiek euskarazko egutegi hauek 

irakurtzen. Kanpo faktoreetaz gain jantziak, egutegiaren formatoak kasu honetan, 

zeresan handia dauka testua irakurtzeko moduaren ezaugarriak zein irakurleria 
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potentzialaren tipologia atzeman eta zehazteko garaian. Izan ere, inprimakiaren 

itxurak, formatoak, eragiten baitu irakurketan, irakurketa- ekuan (non irakurri behar 

den ala irakur daitekeen), irakurketa moduan (nola, noiz, norekin irakurri behar den 

ala irakur daitekeen) eta, noski, irakurle populazioan, irakurketa moduak eta 

irakurleak batzuk ala besteak (nor izango edo izan daitekeen) izatea ahalbideratuz 

eta, baita, baldintzatuz ere.  
 

Horma egutegiarekin bat-bateko irakurketa, egunerokoa, egunerokotasunean 

txertaturiko irakurketa praktika iraunkorra zen bideratzen zena. Formato horrek 

eskaintzen zuen irakurketa egoera ideala hauxe da: Egunez egun takoaren orrialdeak 

askatuz, irakurleak orrialde bakoitzak zituen idatziak irakurtzen zituenekoa; 

eguneroko praktika zena, finean, hileroko eta urteroko irakurketa praktika bihurtuz. 

Printzipioz, itxurak irakurketa espazioa baldintzatuta zuen, horma behar zen 

gutxienez. Takoan oinarrituriko irakurketa modu ideala horman itsatsitako idatziaren 

inguruan emanikoa da. Irakurketa baldintza egokiak jarraitu ala ez irakurlearen esku 

egongo zen beti, halere. Takoan prentsatuta zegoen idazki multzoa, halaber, eraldatu 

egingo zen askatua izaten zenean, orrialde bakoitza “orri solte” bihurtuko zelarik. 

“Orri solte” diogu, izan ere “orrialde aske” (idatzi aske) horiek “hojas volantes” 

deiturikoen antzera irakurriak izateko aukera aparta eskaintzen baitzuten. 

Bertsopaperek eta hainbat folletok egin legez, horma egutegiko “orri solteek” 

bakarka eta isilik, ala taldean eta ozenki -alfabetatuak alfabetatuari, alfabetatuak ez 

alfabetatuari, erdialfabetatuak ezalfabetatuari-, irakurtzeko aukera eskaintzen zuten, 

banakako irakurketa edota irakurketa kolektiborako bidea irekiz. Baita, esan behar 

dugu, irakurketaren zabaltzea eta gizarteratzea ere ahalbideratzen zutela eta, neurri 

handi batean, hori zela ere egutegia argitaratu zutenen helburu nagusienetako bat 

arestian azaldu dugun bezala, eta egutegiak irakurleari egin zion gomendio honetan 

ikus daitekeen bezala: “Euskel-Egutegiko orriak zeorrek irakurtzean ez bota, baizik 

eman beste bati eta euzkeraren aldez onela lan egingo dezu”704. Euzkel-egutegiya-k 

irakurtzeko moduko testu motzak jartzen zituzten irakurlearen eskura, oso erraz 

transmititu zitezkeenak, erraz memorizatu eta erraz komunika zitezkeenak. Testu 
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horiek txikiak ziren, hauskorrak, kalitate arrunteko paperean inprimatuak, kolaz 

elkarrekin lotuak eta, bere erabileragatik, manipulazio eta mailegu ugarietara 

zuzenduak. Eta, zentzu horretan, erraz hedatu eta gizarteratu zitekeen edukia zen 

helarazten zutena. 
 

Baina, irakurketa modu desberdinak ahalbideratzen dituen forma honek ere, 

duen arintasun eta hauskortasunagatik, baditu bere mugak testuaren kontserbazioari 

dagokionean bederen. Aipatutako ezaugarriak nahiko arrazoi dira berauen 

kontserbazioa lan zaila zela pentsatzeko. Auskalo egunean askatu eta irakurritako 

orrialde bakoitzak zer nolako amaiera izango zuen. Hipotesi desberdinak egin 

ditzakegu: baliteke edukia irakurri eta memorian gorde ondoren orria puskatu eta 

zakarretara botatzea (joera arruntena litzateke), baliteke ere hainbat orritxo, bere 

edukia interesgarritzat edo baliagarritzat hartua zelako, nonahi edo nolanahi jasoa 

izatea, eta baliteke ere orri solte moduan kutxatxo edo libururen baten barruan 

gordea izana. Dena delakoa izanda ere, garbi dagoena da testuaren forma hauskorrak 

zaildu egiten zuela idatziaren iraupena eta, ondorioz, gaur egun irakurketa 

fenomenoa bere osotasunean gureganatu ahal izatea. 

 

Egutegi liburuxkaren kasua, bestalde, fenomeno bitxia egin zaigu. Egon 

bazegoen interes berezirik hormarako saltzen zen takoa bera azal itxurosoz hornitua 

eta liburuki gisa saltzekoa. Zertarako? Galde egin dezakegu. Zertarako saldu eduki 

bera, egitura bera baina beste formatoan? Bada, erantzuna erraza da: egunero irakur 

zezaketen idatzi hori errepasatu, berrirakurri, kontsultatu, memorizatu, aztertu eta, 

batik bat, gordetzeko. Edo, behintzat, guzti hartarako aukera eskaintzeko. Horma-

egutegiek zuten izaera hegazkorra saihesten zelarik, orrialdeak elkarrekin lokarriz 

estuki lotuz liburuki gisan eskainitako egutegiek edukiaren kontserbazioa ziurtatzen 

zuten, beste liburuekin batera kultura mailako edo hizkuntza mailako ondasuntzat 

hartuak eta gordeak izan zitezen merezimendu guztiak eginez aldi berean.  

 
                                                                                                                                                                                 

704 Euzkel-Egutegiya 1916, Uztaillak 14, 15, 16, 17 “Asko den, eta ixo”. 
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Edukia bera zen horma egutegian eta egutegi liburuxkan eta, beraz, egutegi 

hauen irakurleen ezaugarri kultural eta sozialak berdintsuak zirela pentsa genezake. 

Halere, egutegien formatu ereduak irakurleriarengan (eta honi loturik itxura 

bakoitzaren kostoak) desberdintasunak sortzen zituela pentsatzea egokiagoa 

litzateke. Formato bakoitzak garai hartan euskaraz irakur zezakeen eta irakurtzen 

zuen populazioan irakurle tipo desberdinak erakar zitzakeela uste dugu. Eduki bera 

bi modutan saltzeak, jada, herri mailan euskarazko irakurketarekiko interes eta 

motibazio desberdinak egon bazeudela pentsatzera garamatza. Bata interes arrunta 

izango litzateke, ohikoa, beste edozein herritan izaera bereko egutegiarekiko egon 

zitekeenaren antzekoa, eta horma egutegiaren irakurketan oinarritzen zena. Kasu 

horretan irakurketa menperatzen zuen euskaldungo arruntak, xeheak osatuko zuen 

irakurleria potentziala (alfabetatu-oso ala erdialfabetatua izan zitekeen). Ahozko 

kulturan oraindik ongi sustraituta zegoen herritarra genuke horma egutegiaren 

eroslea (irakurlea), egutegiak zuen funtzio instrumentalak, hots, denboraren 

errejistroa eta honekin batera zetorkion informazio soil eta iraunkorrak motibaturiko 

irakurlea. 

 

Bestea, interes edo motibazioa bereiziagoa litzateke, irakurle espezifikoagoa 

zuena. Euskaraz idatzitako testuekiko (baita egutegian argitaratuak badira ere) arreta 

berezia zuen irakurlea (eroslea) litzateke. Egutegi liburuxkak ondasun gisa 

gordetzeko aukera ematen zuen eredua zenez, bertako testuen azterketaz eta 

kontserbazioaz kezkatuta zegoen irakurlea izan zitekeen, aurrekoa baino 

eskolatuagoa eta, batik bat, euskara eta euskal kulturaz herritar xeheak baino 

kontzientzia ideologiko-politiko handiagoa zuena. Egutegi liburuxken erosle eta 

irakurleria posibleen barruan sar genitzake, alde batetik, euskaldun intelektualak, 

ondasun kultural eta linguistikotzat harturik Euzkel-egutegia-k irakurri, aztertu eta 

kontserbatuko zituztenak. Multzo honetan sar genitzake ere, euskara jakin ez baina 

beren burua euskaltzaletzat zuten irakurle intelektualak. Eta, azkenik, erosle posible 

ziratekeen ere, gure ustez, horma egutegia irakurtzeaz gain, beren kontzientzia 

euskaltzale handiak bultzatuta, egutegi liburuxka ere eskuratuko zuketen herritar 

xeheak.  
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 Herri xehearen irakurketa praktikak zirela eta, bestalde, kontuan hartu behar 

dugu egutegia argitaratzen hasi zirenerako Gipuzkoan (beste herrialdeetan baino 

gehiagoa) tradizioz finkaturik zegoen irakurketa praktika zabaldua, hots, 

bertsopaperen irakurketarena. Irakurleek zein idazleek izan zezaketen 

euskaltzaletasun neurriaz gain egon bazegoen, jada, euskaraz irakurtzeko ohitura 

herrian. Gure ustez, aurreko mendetik zetorren eta Itz-Jostaldi eta Euskal Festekin 

indarra hartu zuen bertsopaperak irakurtzeko ohituran dago XX. mendearen 

lehenengo hamarkadetan garatu ziren euskarazko irakurketa modu berrien -

aldizkarien eta egutegien-, arrakastaren gakoa. Gakoa izan zen, seguruen, Ibaizabal 

bezalako aldizkariek Gipuzkoan Bizkaian baino irakurle eta idazle gehiago izateko, 

Errenteriako herriaz egin ziren komentaketa hauek erakusten diguten legez:  

“Emen, nere iritzian, arrera ona eguingo zaio euskaraz atera dezuten paper 
orreri, baldin guipuzkoarrez jarten badezute beraren berria, zergatik dan oso 
euskarazalea emengo jende guzia; eta gaiñera ikusten degulako, itsuak eta 
beste zenbaitek ekartzen dituzten euskarazko berso-paperak, berealassen 
saltzen dirala”705. 
 
Aldizkariak herrian zuen harreraz ere adierazten den ezaugarririk aipagarriena 

bertsoekiko zaletasuna zen. Aldizkariarekiko lotura, neurri handi batean, bertsoak 

ziren, hots, “Jai goizetan baserritar askok artzen dute eta arrapazka ibiltzen dira 

bertso politik badakar”706, esaten zaigu. Ibaizabal aldizkariaren kasuan, bertsoak eta 

bertso modukoak zekartzan neurrian, baldin eta gipuzkeraz idatziak bazeuden, 

arrakasta ziurtaturik omen zegoen. Egutegiarekin ere antzeko fenomenoa gertatu 

zen, gure ustez. Gipuzkoarra ohituta zegoen irakurketa moduarekin (bertsopaperen 

irakurketarekin) jakin zuen lotzen bai edukian eta baita forman ere. Hainbat 

bertsolariren biografietatik707 ere ezagutzen dugu beraietako zenbaitek egutegia 

                                                           
705 “Errenteria” ((Bloa)), Ibaizabal, 1903, Otsaillak 22, 60.zb. Harpidedun eta irakurle 

gehiago omen zuen aldizkariak Gipuzkoan. Bilbo kenduta, irakurle gehien omen zuen herria 
Errenteria omen zen 150-160 hartzailerekin. Zarautzen ere 110en bat ale jasotzen omen zituzten. 

706 Ibaizabal, 1903, Epaillak 8, 62.zb. 
707 Adibide gisa aipa genezake Lexo bertsolariaren kasua. Bertsopaperak erruz ateratzen 

zituen bertsolaria izanik, idazten jakin ez arren, irakurtzen bai eta irakurtzen zuen guztia euskaraz 
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irakurtzeko zuen zaletasuna. Pixkanaka, esan daiteke, egutegia bertsopaperek bete 

zuten irakurketa-espazioa hartzen joan zela, hamarkada batzuetan elkarrekin iraunez  

eta azken hauek erabat desagertu arte. Gizartea eta herritarren bizimodua 

modernizatuz joan zen neurrian, Euzkel-Egutegiya ordezkatuz joan zen lehenago 

bertsopaperek esklusiboki bete zuten irakurketa espazioa. 

 

Bai bertsopaperen irakurketarekin,eta baita egutegiarenarekin ere zerikusi 

handia izan zutela uste dugu herrialde mailan XIX. mendean izan ziren irakurketa 

tasek –altuak beste herrialdeekiko konparazioan-, eta, bereziki, emakumezkoen 

populazioan irakurtzen zekien herritar kopuruak. Lehenengo atalean azpimarratu 

dugu, emakumezkoen artean ikusi irakurketa tasek aditzera ematen dute ez bakarrik 

teknikaren ikaskuntza, baita ere irakurketa praktika bat, batzuk gizonezkoengan hain 

nabarmen atzematen ez zutena (ikus Segurako ordezkariak egin adierazpena). 

Dudarik ez dago herritarren (berdin emakumezko zein gizonezko) irakurketa-

zaletasunen artean leku nagusia zuela eliz liburuen irakurketak. Baina, lehenengo 

ataleko alfabetatze datuak ikusita, eta egutegiaren irakurketarako etxekoandeek 

zuten joera ikusita –hirugarren atal honetan arestian azpimarratu duguna-, pentsatu 

behar dugu, gehiegi okertu gabe, emakumezkoena egutegiaren irakurle-multzoaren 

zati handia izango zela708. Izan ere, egutegia etxerako pentsatua egin zen, kaleko 

etxe zein baserrietarako, are gehiago, baserriko-sukalderako, eta etxea zein etxeko 

sukaldea emakumearen jabetzako espazioa zen. Horregatik, etxekoandrea 

gaztelerazko egutegiaren irakurlea izan bazen, halaber, euskarazko egutegiaren 

irakurlea ere izango zela pentsatu behar dugu, eta ale bakoitzaren inguruan sor 

zitekeen irakurle zirkuluaren oinarrizko pieza Gipuzkoako etxe askotan. 

 

Zehaztapen guzti hauek egin ondoren, eta atalari amaiera emateko 

azpimarratu nahi genuke -Euskal-Erria aldizkariko adierazpenetatik egutegiaren 

                                                                                                                                                                                 
irakurtzen omen zuen, batez ere egutegia eta Lardizabalen Testamentu zarreco eta berrico 
condaira. Ikus, ZAVALA, A.: Lexo bertsolaria. Auspoa liburutegia, 79-80-81 zb. Pentsatzekoa da 
bertsolari honen antzera beste hainbeste ere izango zela irakurketa-ohitura berdina zuena. 

708 Ideia hau indartuko litzateke Ibaizabal aldizkarian agertu zen beste albiste batekin, 
zeinaren arabera aldizkaria Errenteriako emakumezkoen artean asko irakurtzen baitzen.  
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irakurlearen inguruan eratorri dugun bereizketa kontuan hartuta aldi berean-, Euzkel-

egutegiya eta Euzkel-Egutegi txikiya-ren irakurlearen profil orokorrari erantzungo 

lioketela Gipuzkoako baserrietan bizi ziren baserritarrek neurri handi batean. Baina 

baita ere, barne-migrazioaren ondorioz, kalera jeitsi zen baserritarrak eta bere 

ondorengoak, gune urbanoan kokatuak, jada, modernotzearekin batera bizi-bizi 

gauzatzen ari zen gazteleratze eta akulturatze fenomenoan murgilduta gero eta 

gehiago. 
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Azken atal honetan egin dugun lana laburbiltzen duten ondorio batzuk 

azaldu nahi ditugu eta, horretarako, tesiaren aurkezpenean erabili dugun eskema 

bera segitzea iruditu zaigu egokien. Beraz, lanaren egituran ezarri dugun atal 

bakoitzari dagokion ondorio multzoa azalduko dugu lehenik eta, bukatzeko, atal 

horietako bakoitza zeharkatzen duten ondorio orokor batzuk azpimarratuko 

ditugu. Honela, bada, lehen lehenik lehenengo atalean aztertu ditugun gaiekin 

zerikusia duten alderdietaz arituko gara, alfabetatzearen, eskolaratzearen eta 

hizkuntza egoeraren testuinguru orokorrari erreferentzia egiten diotenetaz, hain 

zuzen. Bigarrenik, herri kulturan txertatu ziren Itz-Jostaldiekin eta bere 

ezaugarriekin erlazioa duten kuestioetan sartuko gara eta, hirugarrenik, egutegiei 

dagozkien ondorioei helduko diegu, horiek herri kulturak eremu pribatuan hartu 

zuen adierazpenarekin erlazio handiagoa  zuten neurrian, eta euskarazko 

alfabetatze prozesuan izan zuten garrantzia nabarmenduz, noski. Azkenik, landu 

ditugun hiru esparruek testuinguru elebidunean, ahozko kulturan eta kultura 

idatzian izan zuten garrantzia eta hezkuntzaren alorrean izan zituzten ondorioak 

agerian jartzen dituzten oinarrizko kuestio batzuk adieraziko ditugu. 
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 1.- Gaztelerazko alfabetatzea Gipuzkoan: tokian tokiko alfabetatze 

ereduak: 

 Euskal Herriko eta, zehazki, Gipuzkoako alfabetatze prozesua ezaugarritu 

duten giltzarrietako bat gaztelerazko alfabetatzeari dagokiona da. Zentzu 

horretan, eta Estatu mailako gaztelerazko alfabetatze prozesuan 1860-1930 

epealdian kokaturiko trantsizio garaian, Gipuzkoa alfabetatze unibertsala 

deritzon mailara gerturatu zen bai gizonezkoen kasuan bai emakumezkoenean 

ere, Hegoaldeko beste hiru herrialdeen antzera. Nabarmentzekoa da, halaber, bi 

sexuei zegozkien alfabetatze mailetan ia parekotasun osora iritsi izana. 

Gipuzkoan alfabetatu-osoen kopuruaren gehitzea 1910etik aurrera bizkortu zen, 

industrializazio eta modernotze prozesuarekin bat, emakumezkoen artean eman 

zen alfabetatu-osoen tasen igoerak eraginda gehienbat. 

 

1.1.- Emakumezkoen alfabetatzea. 

Alfabetatze mailei dagokienez, erdialfabetatzearen fenomenoak 

gizonezkoen artean -baina bereziki emakumezkoen artean askoz modu 

esanguratsuagoan-, izan zuen garrantzia azpimarratu nahi dugu, bai fenomenoak 

izan zituen portzentai altuengatik, baita iraun zuen denbora luzeagatik ere. 

Emakumezkoen artean irakurtzen bakarrik zekien populazioaren portzentaia 

%10etik gorakoa izan zen XX. mendean ongi sartu bitartean. Gertaera horrek 

egin zuen populazio ezalfabetatuari zegozkion mailetan sexu-diferentziala 

Gipuzkoan Euskal Herriko gainontzeko herrialdeetan baino, eta Estatu 

espainiarrean baino askoz txikiagoa izatea. Izan ere joera nahiko finkaturik 

zetorren, jada, XIX. mendetik. Oro har, mende berriarekin batera, ezalfabetatuen 

presentziaren jeitsiera gizonezkoen  parekoa izan zela ikusi dugu. Aldiz, 

alfabetatu-oso izatearen gertaera  beranduago zabaldu zen emakumezkoengan, 

XIX. mendean emakumezkoen tasak batazbesteko orokorren nahiz gizonezkoek 

lortu tasen azpitik zeudelarik, XX. mendeko azken urteetan eman zen garapen 

bizkorragoa, gizonezkoengan baino luzaroago mantendu izan baitzen 

erdialfabetatzearen eredua emakumezkoengan. Lehenengo momentuetatik 

erdialfabetatzearen fenomenoa emakumezkoengan gizonezkoengan baino 
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zabalduago egon zen, eta eredu tradizionaletik alfabetatze-osoan oinarrituriko 

eredu modernorako jauzia zertxobait beranduago gertatu zen, mende berrian ongi 

sartuta, alegia. Bitarte horretan aldatu zena, %10eko populazioari zegokionez 

gutxienez, alfabetatze mota izan zen, ez ezalfabetatu egoeratik alfabetatu-oso 

egoerara igarotzea. 

 

Datu horiek emakumezkoei zuzenduriko alfabetatzea (eskola bitartekoa) 

batez ere irakurketaren ikaskuntzan zentratua izango zela pentsatzera 

garamatzate, alde batetik. Baina, beste aldetik, ikaskuntza motan ez ezik ohikoa 

izan zitekeen irakurketa praktikan pentsarazten digu, emakumezkoen artean 

gizonezkoenean baino handiagoa izango zena, hain zuzen, eta beren burua 

irakurtzen zekien emakume gisa definitzea finkatzen lagunduko zuena. Erroldek 

kuantitiboki adierazi irakurketa joera posiblea indartzera dator 1914. urtean 

Diputazioak egin zuen estatistikan jaso zen iritzia, zeinak adierazten baitzuen 

emakumezkoek gizonezkoek baino askoz hobeto mantentzen zutela 

irakurketarako abilezia irakurtzeko –erlijio testuak batez ere-, joera handiagoa 

eta iraunkorragoa zutelako, batik bat. Antzeko pertzeptzioaren berri izan dugu, 

halaber, Gipuzkoako emakumezkoen baitan somatzen zen irakurketa praktika 

orokorraren eta, bereziki, egutegien irakurketaren inguruan hirugarren atalean 

jaso ditugun zenbait adierazpenetan. Ez dira hautemate ugariak, baina 

erroldetako datuetan hatzeman dugun joera osatzen duten indikatzaileak dira. 

Bestalde, emakumezkoen irakurketa praktika, gure ustez, etxe eremu 

partikularrean  eta erlijio eremuan kokatzen zen praktika zen, batez ere.  

 

Oro har, herrialdearen alfabetatze ereduak Errejimen Zaharreko gizarte 

tradizionalei zegokien erdialfabetatzetik gizarte modernoaren ezaugarria den 

alfabetatze-osorako igarotze prozesuari erantzun zion. Eta, prozesu hori are 

nabarmenagoa izan zen emakumezkoen kasuan. Zentzu horretan, alfabetatzearen 

ikerketetan Errejimen Zaharrari atxikitu izan zaizkion ezaugarriak oso 

aplikagarriak suertatzen dira aztergai dugun epealdiko herri irakurketaren 

azterketan.  
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1.1.-Tokian tokiko alfabetatze ereduak. 

Joera orokorretaz gain, ezalfabetatuen mailen murrizketan eraman zen erritmoa 

zela eta, herrialdean bertan eskualdeen arabera alfabetatze eredu desberdinak 

zeudela ikusi dugu. Era berean, gizonezkoen artean eta emakumezkoen artean 

ezalfabetatuta egotearen fenomenoaren murrizketan eskualdeek eraman zuten 

ibilbidea ez zen batere homogeneoa izan. Honela, adibidez, Bidasoa eta 

Donostialdea populazio ezalfabetatuaren murrizketa azkarraren adibide ditugu, 

erdialfabetatzearen ereduari eutsi baino, populazioaren alfabetatze osorantz 

azkarrago jo baitzen, analfabetismoaren presentzia urriagotuz eta emakumezko-

gizonezko arteko desberdintasunak ere azkar desagertaraziz. Eskualde horietan 

garatu zena, batik bat, populazio osoari zuzenduriko alfabetatzea izan zen. 

Horren esplikazioa eskolaratzearen eta hiritartze prozesuaren garapen handiagoan 

bilatu beharko genuke, guztiak ere garai horretan herrialdean bizi zen 

modernizatze prozesuaren ezaugarriak baitziren, askotan herrialdetik bertatik 

zetorren populazio inmigrantearen areagotzea zekarren modernizatzeak hain 

zuzen. Alfabetatze eredu hiritarra dugu, inmigrazio eta industrializazio tasa 

altuekin bat egiten zuena.  

 

Goierrialdea eta Deba Garaiaren kasuan azpimarragarria da alfabetatu-

osoen kopuruen bilakaeran zein ezalfabetatuen kopuruaren murrizketan 

emakumezkoen eta gizonezkoen populazioekiko eraman zuten jokabide bereizia. 

Gizonezkoen artean alfabetatze-oso bihurtze prozesua emakumezkoen artean 

eramandakoa baino azkarragoa izan zen. Bi populazioen arteko tartea nabarmen 

mantendu zen erdialfabetatuta zegoen populazioari zegokionean, eta 

emakumezkoengan askoz ere motelago joan zen ezalfabetatuta egotearen egoera 

murriztu eta alfabetatu-oso bihurtzearen prozesua. Finean, Deba Garaia eta 

Goierrialdea genero mailako bereizketan oinarritutako alfabetatze eredua 

jarraitu izanagatik nahi ditugu azpimarratu. 

 

Bestalde, populazio ezalfabetatuaren bilakaeran bi sexuen artean 
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nolabaiteko distantzia atzeman arren, zenbait kasutan norabide arruntaren 

aurkako aldea izan zela ikusi dugu, hots, zenbait eskualdetan eta zenbait garaitan 

alfabetatuta ez egotearen fenomenoak emakumezkoen artean gizonezkoenean 

baino presentzia urriagoa azaldu zuen. Tolosaldean, Bidasoan edo Donostialdean 

puntualki ikusi dugu gertaera hau. Urola Kosta eskualdean, aldiz, azken hiru 

erroldetako datuak ikusiz, joera itxura hartu diogu. 

 

 Urola Kostaren kasuan ezalfabetatu mailen murrizketa berantiarraren 

ereduaz hitz egin dezakegu. Populazio ezalfabetatuari buruzko portzentaietan 

hasieratik goiko tasetan egonik, mende bukaerarako beherutzko martxa hartua 

bazuen ere,  XX. mendeko lehen hogei urteetan populazio ezalfabetatuaren 

murrizketan geldialdi serioa bizi izan zen, atzera pauso nabarmena emanez 

gizonezkoengan ezalfabetatzearen murrizketan, baita emakumezkoei dagozkien 

datuetan ere. Bestalde, populazio ezalfabetatuaren bilakaeran ikusi dugun 

estankamenduak ez du alfabetatze prozesuan geldialdirik egon zenik esan nahi. 

Aldiz, populazio alfabetatuaren izaera aldaketa ematen ari zela esan nahiko du, 

XX. mendearen hasieran populazioaren izaera aldaketa dagoenaren isla dugu, 

batik bat eta funtsean, emakumezko populazioaren alfabetatzean emaniko 

aldaketarena. Urola Kosta emakumezko eta gizonezkoen arteko tarteak azkar eta 

garbi murriztu zituen eskualdea izanik, azpimarragarria dirudigu emakumezkoen 

alfabetatze prozesuak hartu zuen esanahia. Hasieratik erdialbetatze fenomenoaren 

esanahia oso pisuzkoa izan zen eskualde horretan (baita Tolosaldean ere), eta 

XX. mendean ikusi dugun aldaketa kualitatiboa ez da izan bapatean eskualde 

alfabetatu-oso nabarmena bihurtzearena, epealdi osoan zehar berau izan baita 

erdialfabetatuen portzentairik altuenetakoa izan duen eskualdea. Aldaketa 

nabarmenena emakumezkoen populazioan emaniko aldaketa izan da, azken hiru 

errolden arabera, alfabetatu-osoen kopuruetan emakumezkoen tasak 

gizonezkoenen gainetik nagusitzen diren heinean. Nolabait, beste gainontzeko 

eskualdeek eta datu orokorrek eramaniko joerak hankaz gora jartzen dituzten 

datuak dira. Ez dira, kuantitatiboki izugarrizko diferentziak, baina ikusi dugun 

aldaketak esanahi kualitatiboa jarri du agerian, batik bat, joera jakin baten 
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norabide aldaketaren berri ematen diguna: irakurketan oinarrituriko 

erdialfabetatzearen eredu tradizionaletik irakurketa eta idazketan oinarrituriko 

alfabetatze-osorako jauzia, XX mendean burutuko zena eta emakumezkoen 

populazioaren alfabetatze prozesua zubi eta giltza izango zuena.  

 

  Oro har, aipatu ditugun hiru eredu horiek esanguratsuak dira 

Gipuzkoako herrialdiari begira beren berezko ezaugarriengatik. Horrek ez du 

esan nahi beste eskualdeetan ezaugarri partikularrik ikusi ez dugunik, baina beren 

dimentsio eta bereizgarritasunek ez digute berarizko ereduetaz hitz egiteko 

aukerarik eskaini. 

 

 2.- Eskolaratze prozesua. 

 Alfabetatze ereduei buruzko ikerketa askotan frogatu denez, anitza da 

alfabetatze eragileen tipologia. Gaztelerazko alfabetatzearen ereduaren kasuan 

eskolaratze prozesua izan da bere ezaugarririk nabarmenena. Zentzu horretan, 

Moyano legeak aurreikusten zituen eskola kopuru beharrezkoei zegokienez, XIX. 

mendea bukatzerako eskaturiko maila egoki betetzen zela baieztatu dugu 

Hegoaldeko lau herrialdeetan eta, zehazki, Gipuzkoan, azken honetan eskola 

pribatuen presentzia altuari esker batez ere. Beraz, legeak ezarri terminoetan 

eskola eskaintza behar adinakoa zen. Testuinguru horretan, eskolaratze mailetan 

aurrerapen handia eman zen XX. mendeko lehenengo hamarkadetan, hazkunde 

demografikoari esker, eta XX. mendearen hasieran haurren eskolatze garaia 6tik 

12 urte bitartera zabaltzeagatik, batez ere. Gipuzkoan egoera normalizatua 

finkatuz joango zen bigarren hamarkadatik aurrera. 

 

2.1.- Eskola asistentzia. 

 Eskolaratzearen azterketak eskola sare ona edukitzea ez ezik eskola-

asistentzia analizatzea eskatzen du. Esan beharra dago delako asistentzia, oro har, 

nahiko baxua izan zela nekazal inguruneetan batez ere, bertako alfabetatzea eta 

eskolaratzeari buruzko ikerketek frogatu izan dutenaren arabera. Urteak pasa 

ahala, asistentzia maila ikaslegoaren %50-75 tartearen inguruan homojeneizatuz 
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joan zen herrialde maila. Eskola asistentzia baxua –gurasoen jokabide berekoiak, 

agintari eta ordezkarien utzikeriak eta umeak ibili behar zituzten distantzia 

handiek eragindakoa-, izan zen nekazal inguruetan zegoen ezalfabetatu kopuru 

altua esplikatzen zuen arrazoietako bat.  

 

 Asistentziarekiko jokabidearen ebidentzia argia Diputazioak 1914. 

urtean egin zuen inkestan aurkitu dugu, bertan udaletatik igorritako iritzietan –

herrialdeko ordezkarien aburuekin bat eginez-, horrelako arrazoiak agertzen 

baitziren ezalfabetatu tasa altuak esplikatzerakoan, besteak beste: kontzientzia 

falta, biztanleen izaera itxia, eskolara iristeko igaro beharreko distantzia luzeak, 

irakaskuntza maila eskasa, umeak nezakazaritza lanetarako erabiltzea, 

emakumezkoak lan munduan sartu izana, inmigrazioa (ezalfabetatua gehienetan), 

ikasitakoaren praktikatze eskasa, eta irakasleek euskara ez jakiteak sortzen zuen 

deserosotasuna. 

 

3.- Hizkuntza egoera. 

Ildo horretatik, alfabetatze prozesuari buruzko planteamendua osatzeko, 

garrantzitsutzat jo du Gipuzkoako hizkuntza egoera eta gaztelerazko 

alfabetatzearen garapenaren arteko erlazioa aparteko puntuan aztertzea. Aztergai 

dugun epealdian Gipuzkoa herrialde euskaldunenetakoa zelarik, espainiar 

eskolaren ezarpena aurrera joan zen neurrian euskararen erabilera piskanaka 

urrituz joan zela baieztatu dugu, Estatuak ezarri eskola ereduaren presentziari 

buruzko ikerketek agerian jarri duten legez. Halaber, baieztatu ditugu eskolaren 

ekintza gazteleratzailea eta herrialdearen hizkuntza egoerari zegokion irakaslego 

aproposaren faltaren aurrean egin ziren salaketak. 

 

 Eskola errealitatea zena zelakoa izanik ere, euskararen erabilera eskola-

asistentzian eta ikaskuntza prozesuan eragin zuen faktorea izatea izan zen. 

Egiazki, hizkuntzaren arrazoiagatik nolabaiteko eskola uztea baieztatu izan 

dugularik, populazioaren zati baten eskolaratzea zaildu zuen elementua izan zela 

kontsidera daiteke. Beste lanetan ere baieztaturik geratu den bezala, euskara 
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gaztelerazko alfabetatze prozesua moteltzen zuen elementu gisa ikusten zen eta, 

ondorioz, hezkuntza ikuskaritza erne agertu ohi zen iraunkorki. Ikuskaritza 

txostenek, XIX. mendean zehar eginikoak batez ere, argi baino argiago azaltzen 

dituzte gazteleraren erabilera sustatu zezaten maisu-maestrei iraunkorki egin 

zitzaizkien oharrak. Egoera horrek kuestio bikoitza erakusten digu: inposaturiko 

hizkuntzaren aurrean eskola populazioan zegoen erresistentzia eta gazteleraren 

ikaskuntza eta erabilera sustatzeko erakundeak zuen borondate gogorra. Bistan 

da gazteleraren erabileran hainbeste tematzeak euskeraren erabilera hedatua 

zegoela  -eskolan eman erlazio ez formaletan batez ere-, frogatzen duela. 

 

 Halaber, eskola guztietara iraunkorki iristen ez zirelarik eta esfortzu 

handia suposatzen zutela kontuan izanda, eta egin ziren ikuskaritza bisitek 

agerian uzten dutenari helduz, zalantzan geratzen da -bere borondateaz beste-, 

ikuskaritzak bere agindua ezartzeko zuen boterea. Eta horrek irakasleek eta 

ikasleek euskararen erabilera iraunkorki mantendu izana esplikatuko luke. 

Beranduago, XX. mendean ongi sartuak jada, etorri zen euskararenganako 

presioaren gutxitzea eta gazteleraren erabileraren nagusitzea, eskola errealitatetik 

kanpo zeuden faktore sozial eta soziolinguistikoengatik, batik bat. 

 

 3.1. Erresistentzia estrategiak eta gazteleraren inposaketa. 

 Herrialdeak zuen hizkuntza errealitatearen presioak erresistentzia 

estrategia batzuk garatu zituen, gazteleraren inposaketari begira ere euskara 

erabiltzea beharrezkoa ikusten zuten proposamen batzuk sortzea eragin zutenak, 

batez ere XIX. mendean. Zentzu honetan, gaztelerazko alfabetatzearen 

mesedetarako testuliburu elebidunak argitaratu izanak adierazten duena zera da: 

eskola populazio euskaldunaren artean edonolako alfabetakuntzarik ezartzekotan 

ikasleen ama-hizkuntzatik abiatuz bakarrik –ez bestela- izan zitekeela. Praktika 

elebidun horrek, ezarri nahi izan zutenen borondate politikoa alde batera utzita, 

euskararen erabilera idatziarekiko nolabaiteko ohitura hartzean lagundu zuen eta, 

ondorioz, euskarazko irakurketa eta idazketa praktika batzuen garapenerako -

autodidaktikoki askotan-, ateak irekiko zituela pentsatu behar dugu, tesi honetako 
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bigarren eta hirugarren ataletan aztertu ditugun beste gizarte eta kultura 

esparruetan ikusi ahal izango dugun bezala. 

 

 4.- Alfabetatze espazio publikoak  eta literatur festak. 

 Ondorioetako bigarren multzoa Itz-Jostaldi eta Euskal-Festen inguruan 

aztertu dugunaren ingurukoa da. Bai Itz-Jostaldietaz bai Euskal-Festetaz ari 

garenean esan behar dugu, lehenik eta behin, herri kulturaren baitan garatu ziren 

soziabilitate espazio klasikoen –festa eta feriena- berrerabilera berria adierazten 

dutela. Hain zuzen, hizkuntza, kultura, politika etab. mailako erreibindikazioak 

burutzeko asmotan festa ekintzen inguruan eraiki zen mugimendu osoaren 

barruan kokatu behar ditugu. Bestalde, aparteko garrantzia hartu zuten 

Gipuzkoan, eta Iparraldean, bi arrazoirengatik batez ere: Itz-Jostaldiak eta 

Euskal-Festak iraunkorki ospatu zirelako, eta beraietan, beste herrialdeetan 

ospaturiko festetan baino presentzia handiagoa izan zuelako euskarak.  

 

 Euskararen inguruko festa hauen ospakizunen azterketarako hartu dugun 

ikuspuntua alfabetatze prozesuaren azpian datzaten aspektuetan kokatzen saiatu da. 

Gure helburua hau izaki, alde batera utzi dugu apropos literaturaren eremutik 

datorren irakurketa oro, gaira hurbiltzeko maizen erabili izan dena bestalde. Era 

horretan, Itz-Jostaldiak eta Euskal Festak oso aberats suertatu zaizkigu euskararen 

erabilera publikoa oso esparru murritzetara  mugatuta zegoen testuinguruan, festa 

horien ospakizunak  irakurketak eta idazketak presentzia berria eskuratu zuteneko 

espazio batzuen irekiera suposatu zuen neurrian.  

 

 Aztertu dugun fenomenoak ordurarte erlijio esparruan ezarri bideetatik at, 

eta herri kulturan txertaturik, irakurketaz eta idazketaz baliatuko zen publikoaren 

sorrerari lagundu zion. Festa horien oinarria ziren literatur lehiaketek publiko 

berriari eskuhartzeko aukera berriak eta ezberdinak –ez pasiboki bakarrik-, eskaini 

zizkiotelarik, ahozko zein idatzizko euskararen defentsa eta zabalpenaren aldeko 

kultur ekintza garrantzitsua suposatu zuten. Batetik, Itz-Jostaldiak zein Euskal 

Festak euskarazko kultura idatziaren garrantziaren aldarrikapen publikoa -
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antzezpen eta erritual publikoaren bitartez- izan ziren. Nahiz eta kasu askotan 

adierazpena maila folkloriko eta sinbolikoan geratu soilik, gauza da lehiaketa 

horien testuinguruan herritarrek publikoki adierazia eta agintarien eta klase 

letratuaren babespean ikusten zutela euskaraz irakurri eta idaztearen ekintza, lehen 

aldiz. Bestalde, azpimarratu nahi dugu, jaialdi horiek elite letratu euskaltzalea 

osatzen zuten kideen arteko erlaziorako, baita euskaltzale letratuen eta herritarren 

arteko erlaziorako ere gizarte eta kultur espazio berriak izan zirela. 

 

4.1. Itz-Jostaldien eta Euskal-Festen bilakaera eta ezaugarriak. 

 Antolaketa mailan izan ziren aldaketen arabera gure lanaren korpusean 

ezarri dugun bilakaeratik abiatuz (literatur festa soila izatetik nekazal eta abeltzain 

lehiaketen barruan txertatuak izatera), eta jaialdi horien oinarria izan zen ahozko 

herri literatura ardatz harturik, espazioen berreraikuntzaren araberako epekaketa bat 

ezar dezakegu. Lehenengo garai bat 1879. urte bitartekoa genuke, ahozko herri 

literatura nagusiki soziabilitate espazio ireki eta librean –festak, feriak, 

sagardotegiak etab. bezalako ohiko bilguneetan kokatua-, garatuko zena. Bigarren 

garaia, 1879-1986 bitartekoa litzateke, aurreko bilakabideaz gain, Euskal-itz 

jostaldien ospakizunak markaturikoa. Horietan, euskal kultura kategoriaz igotzeko 

helburuak bultzatuta klase intelektual letratuak esku hartu zuen ahozko herri-

literatura –ordurarte nekazal inguruan garatu zena-, hiri testuinguruan txertatuz. 

Literatura hori hiri-espazio itxi –antzokia- eta aurrez antolatuaren –jaialdiaren- 

barruan ikusten hasi ziren. Hirugarren garaia, 1896-1913 bitartekoa litzateke, 

interes politikoek -herriari erakundeen boterea erakutsi nahiak- eta interes 

ekonomikoek -herrialdeko nekazaritza suspertu nahiak-, bultzatuta 

administrazioaren eskuhartze zuzenak markaturik egon zena. Testuinguru berri 

honetan, ahozko herri literatura modu kontrolatu, antolatu eta berezian bertxertatu 

zen nekazal testuinguru herritarrean. Espazio irekiak ziren, berriro ere, baina ongi 

antolaturiko espazioak. Espazioaren berreraikuntzan hiriarekin lotura estuagoa zuen 

kultura idatzia txeratu zen herriaren testuinguruan. Ondoren, 1913. urtetik aurrera, 

administrazioak eta klase intelektualak bat egin zuten literatura berariazko espazio 
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eta denboran garatzeko asmoan, ahozko herri literatura euskarazko kultura 

idatziaren garapen orokorragoaren barruan txertatuz. 

 

 Zentzu horretan, Itz-Jostaldiek bertsolaritzari adierazpen publiko berria 

eman zioten, Donostiako Antzoki Zaharrean, bere literatur alderdia eta idatzizko 

adierazpena azpimarratuz. Itz-Jostaldiak, Donostiako Euskal-itz jostaldien 

Batzarreak antolatuak eta herrialdeko hiriburua ekintza gune zutenak, izan ziren 

literatur produkzioa erreibindikatzen zuten festen artean luzaroan iraun zuten 

bakarrak, 1918. urte arte hain zuzen. Egun bateko festa zelarik, ahozko kultura eta 

literaturaren presentzia funtsezkoa zen bertan, bai saritutako lanen bitartez, bai 

musika emanaldien bitartez eta, baita ere, bertsolarien saioaren bitartez. 

  

 Nahiz eta gunea Donostia izan, bere inguruan momentuko kultur indar 

desberdinak biltzen zituela esan daiteke, bertako, herrialdeko eta, baita beste 

herrialdeetako elkarte eta erakundeen lankidetzak ere jasoz. Lankidetza hauek 

garrantzitsuak izan ziren lehiaketetan landu beharreko gaiak zein sariak 

baldintzatzen zituzten heinean. Hasiera batean soilik literatur ekintzak (ahozkoak 

edo idatzizkoak) zirenei, urteak pasa ahala, beste esparruen lanketa gehitu zitzaien: 

pintura lehiaketa, historia edo geografia esparruko gaien lanketa, 10 eta 15 urte 

bitarteko haurrei zuzenduriko irakurketa eta idazketa lehiaketa, eta antzerki lanen 

baten antzezpena. Bertsolarien emanaldia finko ezarri zen eta ia profesional modura 

aritu ziren bertsolariak. Honela, bada, hiri testuinguruan bertsolaritzaren aitorpen 

publikoa baieztatzen zen aldi berean, jaialdiaren herri izaera azpimarratua geratzen 

zen. 

 

 Euskal-Festetan itz-jostaldiak festa testuinguru orokorragoaren barruan 

txertatu ziren, hiri testuingurutik atera eta herrialde osoan zehar Diputazioak aurrez 

ezarri herrietan barrena zabaldu zirelarik, herrialdean abereen feria eta erakusketak 

berrindartzeko Diputazioak zuen asmoari erantzunez. Uztartu egin ziren, beraz, 

festa berean nekazal eta abeltzain ospakizuna eta literatur lehiaketak. Izan ere, 

abeltzain ospakizuna indartu eta aberasteko asmoarekin txertatu ziren literatur 
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lehiaketak. Lehenengo urteetan literatur lehiaketaren antolaketaz Euskal-itz 

jostaldien Batzarrea arduratu bazen ere, 1910. urtetik aurrera Euskalerriaren alde 

eta Euskal-Esnalea elkarteak izan ziren arduradunak. 

 

Festa horietan D´Abbadie jaunak Iparraldean antolatzen zituen ospakizunen 

ezaugarriak biltzen ziren: euskal tradizioak, dantzak, bertsolariak, feria, abelburuen 

lehiaketa eta literatur lehiaketa. Festa itxurako lehiaketak izateaz gain, ordea, 

bilgune, eztabaida gune eta erabakiak hartzeko espazio garrantzitsua izan ziren, 

nekazaritza inguruko erabakiak hartzeko, noski, baina baita kultura, hizkuntza eta 

hezkuntza arloko eztabaidak eta erabakiak hartzeko gunea ere. Festa horietan, 

bestalde, garrantzi handia izan zuten alderdiak izan ziren hitzaldiak, sermoia, 

brindisa eta protokoloa. Espazio berria mitin eta hitzaldietarako oso testuinguru 

aproposa zen, garaiko hizkuntza, kultura eta politika errealitatearen inguruan 

euskaltzaleek zituzten kezkak eta egin hausnarketak azaltzeko parada paregabea 

eskaintzen zuena. Bestalde, ez da ahaztu behar festa horiek, agintariak herriarekin 

harreman zuzenean jartzen zituelarik, herrialde mailako botereen adierazpen 

espazio bihurtu zirela, festen protokoloan ongi ikus daitekeen legez. Donostiako 

Itz-Jostaldietan ez bezala, festa horien antolaketaren ardura Diputazioari eta urte 

bakoitzean egokitutako herriari zegokion, kolaboratzaileen figura desagertu zelarik. 

Beste gainontzean, Itz-Jostaldiak osatzen zituzten elementuak mantendu ziren, 

pintura eta argazki lehiaketak gehituz. Hamabost urtetik beherako haurrentzako 

lehiaketa ere mantendu zen, euskara-gaztelera itzulpen froga gehitu zitzaiolarik, eta 

15-30 urte bitarteko gazteentzako irakurketa froga berri bat ere ezarri zelarik. 

 

 Festa horiek espazioen irekiera ahalbideratu zuten, non nekazal girokoa zena 

eta hirikoa zena sinbiosi perfektuan azaltzen ziren, beti ere, eta Gipuzkoako 

lehiaketetan batik bat, nekazal eta tradizionala zena berbaloratzeko helburuarekin. 

Bilakaera motelaz, tradizionala zena Euskal Herriaren adierazpen bihurtzen zuten 

identitate zeinuen lanketan urtuko zen. Prozesu horrekin ere zerikusia izan zuen 

probintzia zein herri mailako korporazioen eskuhartzeak, helburu horretarako 

espreski erakundeak sortu izanak eta, noski, kolaboratzaileak. Puntu honetan 
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nabarmentzen da festa horien irakurketa ideologikoa, interes partikularrak eta izaera 

politikodun errebindikazio batzuen bilakaera azalduko baita, lehenengo garaiko 

foruzaletasunetik epealdiaren bukaera aldeko tesi nazionalistagoetarako bilakaera, 

hain zuzen. 

 

 4.2. Literatur lehiaketetan jorratu ziren gaiak. 

 Itz-Jostaldien kasuan, Batzarreak proposatzen zituenei zegokienez bederen, 

gaien eskema finkoa jarraitu zuten. Hiru esparruetan biltzen ziren antolatzaileen eta 

kolaboratzaileen interesguneak: hizkuntzaren normalizaziora zuzendurik zegoen 

esparru linguistiko-filolofikoa, kultura amankomunaren onarpenetik abiatuz 

komunitatearen identitate zeinuak (erlijioarena barne) azpimarratzen zituen kultur 

esparru folklorikoa, eta errebindikazio foruzaleetan zentraturik zegoen eta garaiko 

kezka ideologikoekin bat egiten zuen esparru politikoa. Landu nahi ziren literatur 

estiloei zegokienez, bestalde, hitz laua eta bertsoa izanik, urtez urte areagotuz joan 

zen estiloaren aukeraketa idazlearen esku uzten zuten gaien kopurua. Zentzu 

horretan, azpimarratzekoa da lan gehien aurkezten zuteneko atala gai eta neurketa 

librearena zela. Hain zuzen, garaiko idazleen joera bertsogintzaren aldekoa zen, eta 

neurri askoz txikiagoan hitz lauaren lanketarakoa. Halaber, ikusi ahal izan dugunez, 

ez zen oso zabala izan lehiaketara beren lanak aurkezten zituzten idazleen multzoa. 

Are gehiago, esango genuke, idazle talde bat zen –lehiaketaren muin nagusia 

osatzen zuena- deialdi bakoitzeko atal desberdinetan eta urteetan zehar beren lanak 

aurkezten zituena. Noizean behin aurkeztu zen idazlearen ondoan, beren lanak atal 

desberdinetan modu finko eta iraunkorrean aurkezten zituzten idazleen multzoa, 

oinarrizkoa, topatu dugu. Horien artean, halaber, familiartekotasun erlazioak ere 

atzemangarriak dira. Zenbaitzuengan familiartekotasuna odol erlazioan 

oinarriturikoa zen, aldiz, beste batzuengan familiartekotasun erlazioa 

Batzarrearekikoa zen, bertako zuzendaritza batzordeko kideak ziren edo izan ziren 

neurrian. Batzarreak berak lehiaketetan partehartzea bultzatzen zuen. Finean, 

lehiaketak erakarri zituen idazleen multzoan gertutasun fisikoa eta motibazio 

mailakoa zen ezaugarririk nagusienetakoa. 
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 Euskal-Festei dagokienean, lehiaketan proposatzen ziren gaiak Diputazioak 

eta Batzarreak baldintzatuak ziren. Festa deszentralizatu horietan jostaldietan erabili 

ohi zen eredu bera erabili zen baina kasu bakoitzean zegokion herriari aplikatuta, 

ondorioz Gipuzkoako herri desberdinetako edertasunetan eta pertsonaia 

esanguratsuetan zentraturiko tokian tokiko literatura garatu zelarik. Jorratu ziren 

gaietan mantendu zuten euskal antzerkia sustatzeko asmoa, foruen eta tradizioen 

errebindikazioa eta gai librean idazteko aukera, azken hiru urteetan desagertu 

egingo bazen ere. Bestalde, garaiko kezka nagusiak jasotzen zituztelarik, nabaria da 

proposatzen ziren gaietan festek  zuten izaera moralista eta hezitzailea: 

alkoholismoa, Cubako gerra, nekazaritzaren modernizazioa, aurreztea, abereen 

txertaketa etab. Desagertu egin ziren euskararen normalizazioari erreferentzia 

egiten zioten lanak, baita ere izaera politiko eta ideologikoa zuten gaiak. Beren 

oinarrizko elikagaia folklore eta tradizioaren esparrua, abere eta nekazaritzaren 

sustapena, ohituren alderdi moralak eta tokian tokiko historiaren garapena izan 

ziren. Hasierako lehiaketen antzera, hauetan ere lan ugarien jasotzen zuen atala gai 

eta neurketa librea zuena zen. Era berean, idazleen partehartzea zela eta, aurreko 

joerak jarraitu zuen, multzo bat izanik urtean lan bat baino gehiago aurkeztu zuten 

eta saria jasotzea ere zenbait urtetan errepikatzen zuten idazleetaz osatua. Garaiko 

euskal idazleen multzoa zen aurkezten zena, behin eta berriz, hauetara zein 

aurrekoetara aurkeztu ohi zirenak.  

 

 Jostaldi eta Festetan saritutako idazle gehienak, halaber, garaiko kultur 

aldizkarietako kolaboratzaileak ziren, baita egutegietako –batez ere Euzkel-

Egutegiya-ko- kolaboratzaileak ere. Aldi berean, idazle horietako asko Euskal-itz 

jostaldien Batzarrea, Euskal-Esnalea, Euskaltzaleen Biltzarra, etab. bezalako 

elkarteko kide esanguratsuak izan ziren. Finean, guztiek klase intelektual, letratu, 

elebidun eta kulturbiduna –elite kulturala- osatzen zuten, euskal kultura idatziaren 

jendarteratzean partehartze zuzena eduki zuena. Idazleen artean, bestalde, 

emakumezkoek (gehienetan gizonezko idazleren baten familiartekoa) idatziriko 

lanen presentzia atzeman dugu, kopuruetan txikia izan arren kualitatiboki esanahia 

hartzen duena, erabat gizonezkoena zen kultur espazio publikoan sartzeko saiakera 
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txikiak izan ziren neurrian. Aitzitik, haurrentzako irakurketa eta idazketa lehiaketan 

neskatoen presentzia nabarmenagoa izan zen, kasu gehienetan parte hartzen zuten 

neskatoen kopurua mutikoena baino handiagoa izanik. 

 

 4.3.- Euskararen lekua. 

 Itz-Jostaldietan euskarari eskaini zitzaion lekua funtsezkoa izan zen, 

lehiaketaren hainbat aspektuk aditzera ematen digutenez: helburua hizkuntza 

berreskuratzea zen, euskara presente zegoen (ahoz zein idatziz) ekintza guztietan, 

gipuzkerari garrantzi handia ematen bazitzaion ere beste euskalkien erabilerari 

irekiak zeuden, euskara idatzian sorkuntza lana bultzatu nahi izan zen, hizkuntzaren 

normalizazioarekiko kezka eta gaztelerak kutsatu gabeko euskararen sustapena 

iraunkorra izan zen, egoki idaztearen eskakizuna oinarrizko irizpidea izan zen 

sariak erabakitzeko garaian, etab. Zentzu horretan, Batzarreak bere ebaluaketa 

lanean euskara idatziaren arautze eta normalizatze funtzio garrantzitsua betetzen 

zuela esan dezakegu. Diputazioari euskararen gizarte erabilerara zuzenduriko 

zenbait eginbide proposatzeaz gain, produkzio idatziaren kalitatean kontrola ere 

ezarri zuen Batzarreak. 

 

 Festaren ondorio alfabetatzaileari dagokionez, sarituak izaten ziren lanak 

argitaratzen zituzten heinean, honek zuen efektu biderkatzailea azpimarratu nahi 

dugu, uste baitugu, efektu horren ondorio izan zirela euskaraz idatzitako lan multzo 

esanguratsuaren zabaltzea eta irakurlego berriaren sorrera, euskarazko irakurketaren 

garapen iraunkorrerako bideak jarriz horrela. Irakurketa praktika berriak bat egingo 

zuen, ondoren, XX. mendean garatu ekoizpen idatziarekin zabalduko zen irakurketa 

esparruarekin. Alfabetatzearen ikuspegitik azpimarratu behar den beste alderdia 

goizean ospatzen zen 10-15 urte bitarteko haurrentzako irakurketa eta idazketa 

lehiaketarena da. Bertan parte hartzen zuten haurrei buruz esan, zenbait familia 

bereko kideak zirela baita antolatzaileen sendi-artekoak besteak (ondorengo 

festetan ere mantenduko zen ezaugarri hau). Urte desberdinetan partehartzea ohikoa 

zen hemen ere. Parte hartu zuten haur batzuk, bestalde, euskal kulturaren esparruan 

nolabaiteko proiekzioa izan zutela ikusi dugu. Guzti horrek, jaialdi hauek 
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etorkizuneko irakurleak eta idazleak izango zirenen sustapenerako plataforma gisa 

ikustera garamatza. 

 

 Festa guztietan zehar azalduko zen kuestio iraunkorra bertan erabili 

beharreko euskalkiarena zen. Zentzu honetan, planteatu ziren eskabideetan 

bilakaera bat ikusi dugu, edozein euskalki erabiltzea baimentzetik gipuzkeraren 

derrigorrezko erabilerara doana (batez ere Gipuzkoako festetan). Euskal Festen 

antolaketaren ardura Diputazioak beregain hartu zuen lehengo momentutik 

derrigorrezkoa izan zen lanak gipuzkeraz idatziak aurkeztea, gai libreko hitz 

neurtuetan ezik, gai guztietan. Eskaera horren esplikazioa herri ezberdinek festa 

hauengan zuten kontrolean eta antolakuntza arduran egon zitekeen. Beste arrazoi 

posible bat, behar bada, Diputazioak herritarrengana iritsarazi nahi zuen mezua 

modu errazean jasoa eta barneratua izan zedin zuen interesa izan zitekeen. Azken 

urteetan, halere, lehiaketako atal guztietan irekia utzi zen, berriro, edozein 

euskalkitan idazteko aukera. Halaber, epaimahaikideek berreskuratu egin zuten 

euskara idatziaren arautze funtzioa, hizkuntzaren eta bere idazketaren egokitasuna 

izango baitzen sariak erabakitzeko garaian kontutan hartuko zen irizpiderik 

nagusienetako bat.  

 

 Euskararen ahozko erabilerari dagokionez, ordezkari eta gonbidatuek 

adierazpenetan eta ekintzetan (hitzaldi ia guztiak gazteleraz egin ohi zituzten) 

eraman zuten jokabide kontraesankorra azpimarratu nahi dugu. Tradizioetan 

oinarrituriko euskal identitatea berreskuratzea bilatzen zuten aldi berean gaztelera 

nagusi zuen festaren irudia zabaldu zuten agintariek, honela gazteleraz egindako 

euskararen apologiaren praktika arrunta finkatzen lagundu zutelarik. Gaztelera 

nagusi zen politika eta kulturak markaturiko espazioetan, aldiz, euskara 

herriarengandik hurbil zegoen erlijio esparrurako gordetzen zen. Euskararen 

erabilera diglosikoa atzeman dugu, halaber, festen inguruan egiten zen 

publizitatean, hots, karteletan, iragarkietan, egitarauetan, etab. 
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 Gazteentzako lehiaketari dagokionez, 15-30 urte bitarteko irakurketarena 

alegia, badirudi, zena zelakoa izanik ere festa ospatuko zen herria, irakurle eta 

deklamatzaile kopuru finkoa egon bazegoela festaz festa lehiaketa hauetan “sasi-

profesional” modura edo, parte hartzen zuena, eta lehiaketen dinamikak irautea 

posible egin zuena. Baieztatu dugu, halaber, partehartzaileren baten kasua bi 

lehiaketen arteko lotura ildoa ezarri zuena, 15 urtetik beherako haurrentzako 

lehiaketan parte hartu ondoren, urte batzuetara 15etik gorako gazteentzako 

lehiaketan parte hartuz, alegia. 

 

 Oro har, eta alfabetatzearen ikuspegitik, festa hauek ahozkoa eta 

idatzizkoaren arteko erlazio berriak ezartzeko baldintzak eskaintzen zituen espazioa 

ziren. Ahozko erabileraz, lehenengo lehiaketetatik bete zen, jada, berari zegokion 

helburua, saritutako lanen irakurketarekin, deklamazio ariketekin, antzerki saioekin,  

bertsolaritza saioekin (ahozko kulturaren tradizioaren barruan) edota gazteei 

zuzenduriko irakurketa eta idazketa ariketekin. Gazteen artean irakurketa eta 

idazketa bultzatu nahi izateak adierazten zuen antolatzaileengan zenbateraino 

zegoen presente euskara zabaltzeko helburua, batez ere irakaskuntza gazteleraz 

ematen zen testuinguruan, euskaraz alfabetaturikoen muina sortuz horrela. 

Bestalde, eta bigarren epealdian batez ere, Itz-Jostaldietan mantentzen zen 

euskararen presentzia kutsatua geratuko zen, maila batean, Euskal-Festen barruan 

nagusiki gazteleraz egiten ziren hitzaldiak sartzearekin. 

 

 4.4.- Kultura idatziaren eragileak eta zabalkuntza. 

 Itz-Jostaldien sorkuntzan eta eragintzan J. Manterola jauna, eta Diputazioa 

eta Donostiako udalaren babespean sortu zen Euskal-itz jostaldien Batzarrea 

nabarmendu behar dira. Hain zuzen, jostaldien antolaketa euskara gizarte eta 

hezkuntza esparru desberdinetan sartu eta garatzeko bai Manterolak eta bai 

Batzarreak (Diputazio zein beste edozein erakunderentzako aholkularitza lana, 

Diputazio eta udaletxean eragin euskara eta euskal kulturaren aldeko ekintzak 

bultzatu zitzaten, hizkuntza gaitasun agiriak egin, egutegia argitaratu etab.)egin 

zuten lan orokorraren barruan kokatu behar dugu. Batzarrearen inguruan 
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Donostialdeko euskaltzale ugari bildu zen, horietako asko eskola formazio zabala 

zutenak eta udaletxe zein diputazioan erantzukizun postuak bete zituztenak. 

 

 Lehen adierazi dugun arren, alfabetatzearen ikuspegitik nabarmendu nahi 

dugu, bereziki, euskarazko idatzien zabalkuntzan eman zen jauzia, Itz-jostaldi eta 

EuskalFesten ospakizunak zenbait bideren bitartez ahalbideratu zuena: Lehenik eta 

behin lehiaketarekin berarekin, gai desberdinetaz idatzitako lanen sortzea ugarituz. 

Bigarrenik, saritutako lanak, eta kasu batzuetan aurkeztutako guztiak, urteroko 

memorietan, monografietan, orri solteetan eta, ondoren, Euskal Erria eta 

Euskalerriaren alde aldizkarietan iraunkorki argitaratzearen bitartez. Hirugarrenik, 

ospakizunak zirela eta, euskaraz eginiko programa, kartel, zirkular etabarren 

argitalpenaren bidez, gehienetan bi hizkuntzetan azaldu baziren ere. Ekintza multzo 

honek guztiak euskaraz idatzitako aleen banaketa eta idatzizkoaren produkzio tipo 

baten mantenua ahalbideratu zuen -batez ere ahozko literatura zena-, litekeena 

izanik irakurlego iraunkorra ere sortu izana honekin. 

 

 Itz-Jostaldietan edo Euskal Festetako literatur lehiaketetan sarituak izateak, 

halaber, Baserritarra edo Euskal-Esnalea bezalako garaiko beste aldizkarietan -

baita Euzkel-Egutegiya-n ere-, argitaratuak izateko aukerak zabaltzen zizkion 

idatziari, jasotako sariak edo merezimenduak aurkezpen gutuna bailitzan 

funtzionatzen baitzuen argitalpenaren berri ematerakoan, finean, euskal kultura 

idatziaren zirkuluan.  

 

  Amaitzeko esan, festa hauek herri komunikazio modu bat sortu zutela,  

errepresentazio tipo bat non, kolektiboki, erlazioan jartzen ziren ahozkoa zena eta 

idatzizkoa zena, talde identitatearen sorkuntza ahalbideratuz kultur esparruan 

(musika, bertsolariak, pintura...), moralean (aurrezkiaren eragintza, 

alkoholismoaren kritika...), erlijiozkoan (sermoiak, erlijio zeremoniak...), 

nazionalean (euskaldunen batasuna...), hizkuntzazkoan (euskalkien garapena eta 

hizkuntz normalizazioa...), hezkuntzazkoan (irakurketa eta idazketaren 

ikaskuntza...), eta instituzionalean (agintarien presentzia, hitzaldiak...). Hau da, 
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elementu guzti horien bilketa egin zen, non eta euskara herri kulturan txertaturiko 

festa batzuen ospakizunerako aitzaki eta, aldi berean, helburu izango zen hartan. 

 

 5.- Alfabetatze espazio pribatuak eta egutegiak. 

 Euskaraz idatzi eta Gipuzkoan zabaldu ziren egutegien inguruan hirugarren 

atalean egin dugun azterketa hezkuntzaren ikuspegitik burutu dugu eta, zehazki, 

herri irakurketa praktikaren ezagutzan zentratu gara. Abiapuntu izan dugun iritzia 

zera izan da: egutegiak aztergai izan dugun epean zehar informazio iturri izateaz 

gain -aldizkako publikazio gisa irakur ditzakegu-,  formazio bide ere izan bazirela -

hezkuntza testuliburu gisa irakur ditzakegu-. Uste horretatik egin dugu egutegien 

analisi historikoa eta beraien analisi morfologikoa. Euskara idatziaren alderdi 

produktiboak eta irakurketan zituen efektuak adieraziz Egutegiek alfabetatze 

prozesuetan eta, batez ere, euskara idatziaren erabileran eta euskarazko 

irakurketaren praktikan izan zuten garrantzia azpimarratu nahi izan dugu. Guztia 

herri-heziketaren esparruan, bere alderdi informalean ulertuta. 

 

 Zehazki, Euzkel-Egutegiya oso iturri interesgarria dela ikusi dugu irakurleen 

hizkuntza praktika batzuk ezagutzeko, zeharka bada ere, irakurleek izan zitzaketen 

hizkuntza arazoak eta menperatze mailak ezagutzeko. Aldi berean, eragileen asmo 

erreformatzaileen berri ere ematen digu. Hizkuntza esparruan egutegiaren 

orrialdeetan aurkitzen ditugun arazoak, kezkak eta zailtasunak askotan zerren 

sintoma ziren ez badakigu ere, argi geratzen dena da zein aspektutan kokatzen zen 

egilea eta irakurlearen arteko “hizkuntza tentsioa”. 

 

 5.1.-  Egutegiak herri entziklopedia txikiak: ezaugarriak. 

 Egutegiak, bai bere edukiengatik bai bere itxura materialarengatik, herri 

entziklopedia txikiak gisa interpretatuak izan daitezke. Hala, adierazi izan da ere 

beste hizkuntzetan idatzitako hainbat ikerketetan. Izaera hau are eta nabarmenagoa 

eta esanguratsuagoa da euskarazko egutegien kasuan, kontuan hartzen badugu 

aztergai dugun epealdiko kultura testuingurua eta garatzen ari zen irakurketa 

estentsiboa. Hau da, momentu hartan irakurlea hainbat irakurketa testuinguruetara 
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hel zitekeen (prentsa, literatura, erlijio testuak etab.), orokorki gazteleraz 

idatzitakoetara, eta neurri txikiagoan elebidunetara eta euskara hutsezkoetara. 

Horrekin batera, ohartu behar gara euskara hutsean argitaratu ziren testuek oso 

bizitza laburra izan zutela, katiximak alde batera utziz noski. Guzti horrengatik, 

euskarazko egutegiek herri irakurketan bete zuten lekua eta izan zuten eragina 

biziki esanguratsua izan zelakoan gaude. 

 

 Euskaraz idatzi ziren egutegien artean arreta berezia eskaini diogu Euzkel-

Egutegiya-ri, izan ere bere baitan aurkitzen baititugu, nabarmenkien, dokumentazio 

guzti honen azterketa egitera eraman gaituen hezkuntza helburuarekin bat datozen 

ezaugarriak. Horretaz gain, kontutan hartu behar dugu egutegi honek hedapen 

esparru nahiko kontrolatua izan zuela (Gipuzkoa) eta luzaroan ikusi zuela argia, 

baldintzak denak hauek herri irakurketa mota honekiko eman zen bilakaera, 

hausturak eta etenak ezagutzeko aukera aparta eskaintzen digutenak. Aztertu dugun 

testu mota, Euzkel-Egutegiya (1909-1934), erabat zegoen euskaraz idatzia eta izan 

zuen biziraupena bera dugu izan zuen arrakastaren seinalerik argiena, euskarazko 

argitalpenetan, Gipuzkoan bederen, ohikoa ez zen arrakasta hain zuzen. Denbora 

dimentsioak, halaber, herrian irakurketa ohitura berria finkatu zenaz hitz egiteko 

aukera eskaintzen digu, gisa honetako argitalpenak eskatzeko prest zegokeen 

irakurzaletasunaren finkapenaz. Denbora eta espazio dimentsio horiek justifikatzen 

dute, berez, helarazten ziren hezkuntza edukien eta espazio pribatuan kokaturiko 

irakurlearen profilaren inguruan egindako azterketa. 

 

 5.2.-  Egutegiak eta irakurketa praktikak. 

 Herri alfabetatzearen testuinguruan azpimarratu nahi izan dugun aspektu 

garrantzitsua zera izan da: herri xeheak, nekazal ingurunetakoak batez ere, kultura 

idatzira heltzeko zuen aukera. Ikerketa lan ugarietan frogatu izan denez, ahozko 

kulturatik kultura idatzira iragateak ahozkotasunari dagozkion jokabide batzuk 

bertan behera uztea eta kultura idatziari dagokion hainbat praktika eskuratzea 

suposatu izan du. Zentzu honetan, herri kulturaren baitan hiru irakurketa praktika 

nagusi azpimarra ditzakegu: batetik, ahozko tradizioak jada herri kulturan 
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finkaturik zeuden bertsopaperetan aurkituko luke segida. Bestetik, kristau dotrinak 

eta katiximek ahozkotasun errepikakorra mantentzen jarraituko zuten idatzian. Eta, 

azkenik, herri irakurketarako espazio berria irekiko litzateke egutegi hauei esker, 

arrakasta izango zuen espazioa hain zuzen, bere baitan biltzen zituelako 

bertsopaperen jarraipena (desagertuko ez zirenak), eta katiximen azpian zetzan 

irakurketa praktikari zegozkion aspektu batzuk. Egutegiekin garatu zen irakurketa 

praktikaren berrikuntza aldizkako prentsak momentu hartan suposatu zuen 

modernitatea gehitu izanan zetzan. Elementu guzti horiek, bai praktikoek 

(ahozkotasuna, errepikakortasuna, irakurketa iraunkorra), bai eduki mailakoek 

(herri kultura, tradizioak) mota honetako argitalpenak izan zuen gero eta tirada 

handiagoa esplikatuko lukete. 

 

 5.3. - Egutegi motak eta irakurketa ereduak. 

 Egutegien arrakasta ez zen bat-batekoa izan. Aitzitik, kontuan hartu behar 

ditugu aurretiko saiakerak eta egutegien ekoizpen materialean izaniko bilakaera. 

Lehenengo ekoizpen saiakerak ahaleginetan geratu ziren, bai bilatzen zen 

produktuari zegokionez bai irakurlego potentzialean sortu ziren itxaropenei 

zegokienez. Eramandako bilakaeran ikusi ahal izan dugu argitalpenaren 

egokitzapen material hobearen (hormarakoa ala sakelekoa) eta bilakaera berari 

loturiko ondorengo irakurketa ereduaren finkapenaren arteko dinamika. Gipuzkoan 

ekoiztu ziren egutegien tipologia bat egin dugu, alderdi formaletan eta eduki 

mailakoetan erreparatuz. Aipatzekoa da egutegiaren itxura eta baita aurkezpena ere, 

gure kasuan, garrantzitsuak direla, irakurleria onartzeko prest zegoen espektatiben 

neurria ematen digutelako. Hau da, testu neurri txikietara ohituta zegoen 

baserritarrari ezinezkoa zitzaion aldizkaria edo prentsa bezalako neurri handiagoko 

argitalpena barneratzea. Eta, gainera, edukietan hartzailea zen populazioak 

kontsumitu ohi zituen irakurketekin nolabaiteko familiartekotasuna mantentzea 

beharrezkoa izango zen. 

 

 5.4. - Edukia, hezkuntza helburuak eta hizkuntza identitatea. 
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 Edukietan eraman zen bilakaeran azpimarratu behar dugu hasiera batean 

Euskal-Esnaleak egutegiari eman zion izaera modernoa, Campionen hizkuntza 

planteamenduetatik gertu, besteak beste, asmakizun mordoa (argazki eta guzti) 

txertatu zuen heinean, ordurarteko euskarazko idatzietan ohikoa ez zena. Aldiz, I. 

Lopez-Mendizabalen ardurapean argitaratu ziren lehenengo urteetako aleetan 

(1910-1911), bai erabili zuen idazkera eta ortografiagatik, nabarmenago landu ziren 

eduki esparruengatik eta, baita ere, bizkaieraren presentzia areagotuagatik (1911), 

abertzaletasun sabiniarraren hizkuntza planteamenduetatik eta planteamendu 

ideologikoetatik gertuago zegoen egutegi eredurako joera nabarmendu dugu. 

Halere, merkatuaren dinamikak berak, uste dugu, eraman zuen argitaratzailea 

hasieran Euskal-Esnaleak argitaratu zuen ereduarekin bat zetozen terminoetan 

birplanteatzera egutegia. Lehenengo urteko izaera modernoa eta ludikoa 

berreskuratu zuen eta, pixkanaka, gorabehera batzuk bidean, beste hizkuntzetan 

idatzitako antzeko egutegietan ohikoa zen eduki multzoa landuz joan zen. Mezu 

ideologikoen presentzia urrituz joan zen heinean, areagotu zen publizitateari 

zegokion lekua, urteen poderioz, garaiko euskarazko aldizkako prentsaren 

publizitatea egiteko biderik inportanteenetakoa izatera iritsiz eta, era berean, 

egutegi modernoagoarekin bat zihoazen edukiak landuz. Neurri batean, irakurleen 

gustuak eta harrera inposatu zirela esan dezakegu. Edukiaren bilakaeran ikusi 

ditugun aldaketek zerikusia dute, era berean, egutegiak irakurlearekin iraunkorki 

lotua egoteko zuen beharrarekin, eta landu zituen estrategiekin, hots, eduki 

tradizionalak (esaera zaharrak), bertsoen eta elkarrizketen errekurtsoa, herri 

pertsonaien unibertsoarekiko erreferentziak, bertako erreferentzia geografiko 

arruntak, etab. 

 

 Dena den, gure interesgunea egutegian zetzan hezkuntza alderdian kokaturik 

zegoenez, edukiaren azterketa egin dugunean honek hainbat esparru ukitzen zituela 

ikusi dugu, sortaraz zezakeen hezkuntza eragin motaren arabera honela sailkatu 

ditugunak: Hizkuntza Formazioa, Euskaltzaletasunaren Heziketa, 

Euzkotartasunaren Heziketa, Formazio Kulturala, Heziketa Moral eta Erlijiosoa, 

Ateraldi Xelebreak eta Asmakizunak. Esparru hauek kuantitatiboki eta kualitatiboki 
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izan zuten presentzia azaldu dugu, hiru oinarrizko aspekturen inguruko ondorioak 

atera ditugularik: estrategia didaktikoa, balio formatzailea eta balio ideologikoa. 

Zentzu horretan, eta herritar xeheen irakaskuntza metodoetan ohiko praktika zenari 

jarraituz, egutegi hauetan (baita garaiko kultur aldizkari gehienetan ere) nagusi zen 

printzipioa Horacio-ren “Instruir deleitando” maxima zen. Printzipio hau esplizituki 

ageri zen ateraldi xelebreek betetzen zuten egun kopuru izugarrian eta asmakizunei 

(aisialdi eta denbora pasarako tresna gisa) ere eskaini zitzaien tartean. Bestalde, 

esan, aztertu ditugun kategorietan atzeman ditugun balio formatzaileak inplizituki 

agertzen zirela. Esan daiteke, egutegiaren orrialde askoren azpian moralarekin, 

erlijioarekin edota kultur formazioarekin zerikusia zuten aspektuetan hezteko 

asmoa zetzala. Azkenik, ia kategoria guztiak zeharkatzen zituen, eta askotan 

agerian azaldu zen, alderdi ideologikoa aipatu nahi dugu, batez ere euskaltzalea, 

eta zenbaitetan euzkotarra ere, izan zena. 

 

 Azken helburua, garaiko joera ideologikoekin bat zetorrena –batez ere 

abertzaleekin-, “euzkeldun zintzoa” adierazpenean laburbilduko litzatekeen eredua 

osatzen zuten balioen multzoa lortzera zetorren. Egutegi osoa zeharkatzen duen 

aspektua izateak, beraz, egutegia “euzkeldun zintzoa”ren etxerako eskuliburu gisa 

irakurtzea ahalbideratzen digu. Eredu honen ezaugarririk adierazgarriena, formazio 

politikoa eta alderdikoa baino, hizkuntza, moral eta kultura mailako formazioa 

litzateke, herri kulturan finkaturiko eredu tradizionalarekin bat letozkeen 

jokabideen multzoa sustatuko lukeena. Egutegia bereziki ezaugarritu zuen 

aspektu berria zera izan zen, hain zuzen: eredu horren sintesian hizkuntzak eduki 

behar zuen kontsiderazioa. 

 

 Esandako guztia honela laburbilduko genuke: aipatu elementu guztiek 

hizkuntza kontzientzian oinarritzen zen kultur identitatea (egungo terminoetan 

nazionala kontsidera dezakeguna) garatzen zuen talde irudikapena osatzen zuten. 

Ildo beretik, garaiko idazle euskaldun gehienek izan zuten tokia egutegiko orrietan, 

euskaltzale gehienak eta beraien arteko ideologia diferentzia gehienak bertan 

ordezkatuak geratu zirelarik. 
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 5.5.- Eragileak eta irakurlegoa. 

 Prentsa idatzia iritzi edo interes ekonomikoen inguruan bilduriko taldeekin 

lotura zuten eragile batzuen inguruan sortu zen legez, egutegien eragileak euskara 

eta euskal kulturaren defendatzaile sutsuak izateagatik ezagunak ziren kultur 

erakundeekin eta enpresa taldeekin zeuden lotuta. Ikusi ahal izan dugunez, batez 

ere Euskal-Esnalea elkartea eta Lopez inprima-etxea izan ziren egutegien 

ekoizpenari eutsi ziotenak, bai ekonomikoki eta bai ideologikoki. Bestalde, 

oinarrizko sostengu horietaz aparte, aipagarria da ere Euzkel-Egutegiya-n eta 

Euzkel-Egutegi txikiya-n publizitate iragarkiak ezarri zituzten enpresen presentzia. 

Enpresa eta komertzio txiki eta ertainen multzoa zen, Donostia eta Tolosan 

ezarriak, egutegien argitalpenaren sostenguan lagundu zutenak. 

 

 Egutegiak produkzio idatziaren beste eskaintza bat gehiago ziren eta, zentzu 

horretan, bere erlazioak mantendu zituzten garaiko euskarazko kultur aldizkariekin, 

Euskal-Esnalea-rekin batik bat, bertan argitaratu ziren artikulu eta testuak behin 

baino gehiagotan maileguan hartu baitzituen, irakurleari begira behar bezala landu 

eta egokituak berrargitaratuz. 

 

 Euzkel-Egutegiya-k herritarren artean izan zuen harrera baloratzeko garaian, 

berauen argitalpena zela eta, lehenengo momentuetan bederen, jarrera desberdinak 

egon bazirela esan behar dugu: alde batetik, proiektua erabat defendatu zuten 

euskaltzaleak ditugu, Euskal-Esnalea eta Baserritarra aldizkarien inguruan ikusi 

ditugunak. Bestetik, euskaltzaleen artean ere baziren batzuk, RIEV eta Euskal-Erria 

aldizkarien ingurukoak, kategoria eskasekotzat eta antzutzat hartzen zutena, 

honelako ekintza batean ahalegina egiteari errezelo handiz begiratzen ziotenak. 

Errezeloak errezelo, eta gorabehera batzuek alde batera utzita, gauza da sortu eta 

hiruzpalau urteetara gipuzkoarren artean lortu zuen arrakasta harrigarria eta, 

askorentzat, ustegabea izan zela. 
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 Lehenengo momentutik, saldu ziren aleek probintziako euskarazko beste 

edozein aldizkako argitalpeneko harpidedun eta bazkideen kopurua errez gainditu 

zuten. Eta, urteak pasa ahala, urteko aleen tirada handituz joan zen, aldi berean, 

salneurria merketuz joan zelarik. Honen irakurketa praktika etxe euskaldun askoren 

eguneroko bizitzan txertatu zen, ordura arte ezezagunak ziren dimentsioetan 

gainera, eta batzuentzat erokeria izan zena gipuzkoar askorentzat beharra izatera 

pasa zen. Halaber, egutegiaren arrakasta ez dugu soilik neurtu behar saltzen ziren 

aleak kontuan hartuta, berauen irakurketatik erator zitekeen erabilera zabala ere 

aintzat hartuta baizik. Zuen egiturak, kolaz loturiko “orri solteen” formatoak, orriak 

irakurriko zituzten irakurleen zirkulua zabaltzea ahalbideratzen zuen -ez gutxitan 

gomendatua-, familia ingurunean, lagun artean edota auzoen artean kolektibizatuz 

heuren irakurketa. Hori askoz zailagoa suertatzen zen aldizkarien kasuan. 

Horregatik diogu, bada, egutegiaren irakurle multzoak eta bere orrien bitartez 

helarazi zen edukiaren eragin esparruak gainditzen zuela, diferentzia handiz, 

egutegiaren erosle kopurua. Fidagarriagoa dirudi, kasu honetan, alea-irakurlea 

(berdin eroslea) formularen ordez alea-familia formula erabiltzea. Izan ere, egutegia 

etxerako zegoen pentsatua, familiako kide guztiei begira egina, eta honen irakurketa 

praktika kolektiboa eta kolektibizatua bultzatu zen. 

 

 Egutegiaren irakurle posibleen tipologiari dagokionez, bestalde, aztertu 

ditugun alderdietatik zera inferitu dugu: egutegia, batez ere, gipuzkoarrari begira 

zegoen egina (bai erabiltzen zuen euskalkiagatik bai egiten zituen bertako 

erreferentzia iraunkorrengatik), beste gainontzeko herrialdeetako euskaldunek –

euskalkian asko aldentzen ez zirenek-, ere irakur zezaketenik baztertu gabe. 

Egutegia bultzatu zuten gizarte, kultur eta ekonomia eragileak gipuzkoarrak ziren 

nagusiki. Helarazi zen edukitik abiatuz, eta edukian islatzen ziren kezketatik 

abiatuz -batik bat hizkuntza mailakoak zirenak-, lehenengo momentuan 

gaztelerazkoa ez baizik eta euskarazko egutegiaren hautua egin zuen irakurleria 

hizkuntzarekiko kontzientzia nahiko handia zuen populazioa euskaltzalea izan zela 

dirudi, eta, batez ere, Euskal-Esnalea elkartearen inguruan biltzen zena. Bidezkoa 

da lehenengo erabiltzaileak bertako bazkideak –eta inguruko lagunak-, izan zirela 
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suposatzea, salmenta bideak ez baitzeuden oso zabalduak. Urte gutxitara, ordea, 

irakurle zirkulua zabalduz joan zen gero eta euskaldun gehiago bereganatuz, 

hizkuntza, kultura edo nazio gaiekiko kontzientzia berezirik ez zuena, beharbada, 

eta motibazio ideologikoak baino gehiago arrazoi instrumentalek eramango zutena 

egutegia irakurtzera. Halere, ez dugu uste egutegia irakurtzen zuen irakurle 

populazioa inola ere homogeneoa zenik. Hainbat aspektuk, hots, norbanakoak 

irakurtzeko -eta euskaraz irakurtzeko-, zuen abileziak, testuen edukiak eta 

sortaraziko zuten interesak, testuaren luzerak, etab., baldintzatuko zuten praktika 

anitza eta aldakorra izango zen. Finean, norbanakoaren gaitasun eta praktikak eta 

testuaren edukiak, egiturak eta idazkerak baldintzaturiko irakurketa izango zen. 

Egutegien irakurleriaren oinarri sozialari dagokionez, halere, konturatu gara 

intelektualen irudikapenean egon bazegoela nolabaiteko bereizketa modukoa, 

egutegia eredu bakoitza populazio mota zehatzari egokitzen ziona, hots, sakeleko 

egutegia -Euzkel-Egutegi txikiya- oso aproposa zatekeen baserritarrarentzat, eta 

hormarako egutegia, aldiz, -Euzkel-Egutegiya- egokia oso Gipuzkoako herri 

gehienetan bizi zitezkeen kaletarrentzat (batez ere kaletarturiko baserritarrak eta 

bere ondorengoak).  

  

 

 6.- Azken Ondorioak. 

 Lanaren zati bakoitzari dagozkion ondorioak azaldu ondoren, egokia 

iruditu zaigu tesiaren eduki osoa zeharkatzen duten aspektu batzuen inguruko 

ondorioak aipatzea. Euskarazko alfabetatzearen analisirako duten 

esanahiarengatik aipatu nahi ditugun alderdiek hizkuntza errealitatearekin dute 

zerikusia, ikaskuntza-irakaskuntza ereduekin, ahozkotasuna eta idatziaren arteko 

erlazioarekin, emakumezkoak alfabetatze prozesuan izan zuen presentziarekin, 

eta irakurketak eta idazketak hizkuntzarekiko kontzientzia-hartze prozesuan izan 

zuten funtzioarekin. 

 

 6.1.- Gazteleratze prozesuarekiko erresistentzia estrategiak. 
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 Populazioaren euskarazko alfabetatzea garatzeko eginahalak Estatu 

espainiarraren akulturatze politiken bidez bideraturiko glotofagiarekiko 

erresistentzia indarrak izan ziren. Akulturatze politika horien baitan eskola-

bitarteko alfabetatzea herriaren gazteleratze prozesurako arma eraginkorra 

bihurtu zen. Horren aurrean, euskarazko idazketa eta, batez ere, herri irakurketa 

sustatzera bideraturiko kultur praktikek herritarren artean erresistentzia 

identitatea indartzera jo zuten. 

 

 Gero eta gehiago atzematen zena, eta alfabetatze maila gero eta 

handiagoak lortuz zioan presio gazteleratzailearen aurrean, elite euskaltzalearen 

aldetik nolabaiteko erantzuna eman nahi izan zen euskarazko alfabetatzearen alde 

eginez, herri kulturan euskarazko irakurketa eta idazketa bultzatuz batez ere, 

funtzio erabat pedagogikoarekin eskola eremutik kanpo. Hori da aztertu dugun 

garaia. 

 

 Herrialdeko hizkuntza egoerak bultzaturik, nolabait, esan dezakegu 

alfabetatze estrategiekiko aldatu egin zela euskararen eta gazteleraren 

erabileraren zentzua. XIX. mendean euskara gaztelerazko alfabetatzea sustatzeko 

bidea zela egiaztatu ahal izan dugun bezala (horren froga dira Hegoaldean zein 

Iparraldean argitaraturiko eskuliburu elebidunak), baiezta dezakegu, hein berean, 

eskolaren presioagatik gaztelerazko alfabetatzea areagotuz joan zen neurrian, 

euskarazko alfabetatze estrategiak gaztelerazko alfabetatzearen errealitateaz 

baliatu zirela euskarazko irakurketa eta idazketa sustatzeko. Itz-Jostaldietan 

hizkuntzaren funtzioetaz esan dugun guztiak, baita egutegian eman gomendio 

alfabetatzaile guztiak estrategia horren adierazle dira. Horrela bakarrik uler 

daiteke euskarazko irakurketan eta idazketan tematzea, gazteleraz alfabetaturik 

zegoen populazioan pentsatuz soilik. 

 

 Interesgarri deritzogu estrategia alfabetatzaileen zentzuan emandako 

trukaketa baieztatzeari, horrek alfabetatze prozesu orotan datzan dinamismoa 

adierazten baitu. Populazioaren ezaugarrien arabera eta, baita, lortu nahi ziren 
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helburuen arabera bideratu ziren honelako trukaketak. Ereduaren dinamismoa 

izaera instituzionalagoa izan zuten beste hizkuntza eta eskola politikak aurrera 

ateratzeko mesedegarria izan zen. Zentzu horretan, lan honen ekarpen 

nagusienetako bat hori izan da hain zuzen, alfabetatze prozesu osoari, bere 

hizkuntza elkarrekintzetan esplikazio ildoa aurkitu ahal izatea. 

 

 Gipuzkoaren kasuan, aipagarria da 1900-1920 epealdia eta, bereziki, 

1910-1920 hamarkada. Batetik, gaztelerazko alfabetatze mailetan aldaketa 

esanguratsua eman zelako, erdialfabetatzetik alfabetatze-osorakoa. Bereziki 

esanguratsua emakumezkoen artean. Aldi berean, euskarazko alfabetatzeari 

dagokionez, XIX- mendean garatu ereduek indarra galdu zutelarik, euskara eta 

euskal kulturaren sustapenerako bide berriak hasi ziren finkatzen. Herrialde 

osoari zuzenduriko ekintzak indarra hartu zuten. Lehenengo ikastolak hasi ziren 

Donostian eta Gipuzkoan. Kultura idatziaren garapen-modu modernoagoetara jo 

zen, ahozko herri kulturatik hurbil baino kultura letratuagoarekin erlazioa zuten 

formato berriak hartuz. Finean, euskara eta euskal kulturaren garapena bilatzen 

zuten ekintzen aukera ireki zen, neurri handi batean Eusko Ikaskuntzak 

zentralizatuko zuena, bere inguruan Euskal Herriaren identitate zeinuen 

defentsan eta euskal kulturaren aldarrikapenean interesa zuten, baita bertako 

erakundeen garapenaren alde zeuden pertsona guztiak bilduz.  

 

 6.2.- Euskarazko irakurketa eta idazketaren irakaskuntza eta 

ikaskuntzarako eredua. 

 Aztertu ditugun kultur ekintza eta praktiken oinarrian ikaskuntza-

irakaskuntza eredu bat zen bultzatu zena euskarazko irakurketaren eta 

idazketaren ikaskuntzarako abiapuntu eta helburu gisa: autodidaxia. Gure gai 

zehatzera aplikatuz, autoalfabetakuntza litzatekeena. Autodidaxia zen garai 

hartako euskaltzaleen herritarren artean bultzatu nahi izan zuten hezkuntza 

eredua. Autodidaxia da, bestalde, ikerketa ugaritan agerian jarri denez, Errejimen 

Zaharreko kulturetan herritarren alfabetakuntzan nagusi izan den eredua. Itz-

Jostaldien bitartez, baita egutegiko orrien bitartez herritarren artean sustatzen 
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saiatu ziren autoalfabetakuntza prozesuak bi ardatz nagusi zituen bere baitan: 

herritarraren borondatea, oinarrizko eta funtsezko baldintza, eta ezagutza 

transferitzeko helduari errekonozitzen zaion gaitasuna. Hizkuntza batean 

eskuraturiko trebetasunak beste hizkuntza batera transferitzeko gaitasuna alegia. 

Beste modu batean esanda, gazteleraz eskuratutako irakurketa eta idazketa 

tekniken ezagutza euskarara transferitzea zen eskatzen zena. Aztertu dugun 

garaian eta fenomenoetan egon bazeuden baldintza batzuk irakurtzeko eta 

idazteko tekniken ezagutza –gazteleraz lortutakoa-, euskarara transferitzeko 

prozesua arrakastatsua egin zutenak (irakurketarako bederen). Batetik, 

trebetasuna transferitu behar zeneko hizkuntza ama-hizkuntza zen (euskara), 

herritarrak ahozko adierazpenean erabat menperatzen zuena. Idatziz adierazitako 

kultur edukiak, bestalde, ezagunak, gertukoak zitzaizkion irakurleari, neurri 

handi batean menperatzen zituen ezagutza tradizionalen multzo itxiari zegozkion 

ezagutzak ziren. Transferentzia sustatu nahi izan zutenen partetik nolabaiteko 

laguntza didaktikoa eskaini zen. Eta, azkenik, euskaraz irakurri eta idazteko 

motibazio ideologikoa zegoen. Baldintza horiek zaindu eta bultzatu ziren 

neurrian, esan daiteke, lortu ahal izango zen transferentzia prozesua arrakastatsua 

izatea. Baldintza horiek bete ezean, oso zaila, ezinezkoa esango genuke, izango 

litzateke herritar xeheen artean maila horretako transferentziarik egitea, oso zaila 

euskarazko irakurketaren kasuan, eta ezinezkoa idazketarenean. 

 

 Ildo beretik, sustatu zen irakurketa modua ahozko-idatzizko trantsizio 

garaiari dagokiona da. Kasu askotan mantendu ziren ahozko kulturari zegozkion 

ezaugarriak, besteak beste informazioaren errepikatzea. Ez zen asko sortzen, eta 

sortzen zena ahalik eta espazio posible gehienetara zabaltzen saiatzen ziren behin 

eta berriz. Eduki berriak baino gehiago, ezagutza zaharrak ziren –bertsioak 

bailiran-, idazten eta irakurtzen zirenak. 

 

 Eredu pedagogikoari dagokionez azpimarratu, azkenik, alderdi ludikoak 

eta umorearen errekurtsoak jokatu zuen funtzio garrantzitsua. Euskal Itz-

Jostaldietan eta Euskal Festetan, jai giroa zen literatur ekintzaren testuinguru 
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nagusia. Egutegiaren irakurketa praktika gidatu zuen maxima, berriz, honela 

laburtuko genuke: “Parrez euskeraz irakurri errez”. 

 

 6.3.- Ahozkotasuna eta kultura idatziaren garapena. 

 Oro har, esan dezakegu aztertu dugun epealdiaren ezaugarri 

azpimarragarrienetako bat zera dela: herri kulturan ahozkoaren eta idatziaren 

artean eman zen elkarreragina eta elkarrekintza. Zentzu horretan, nabarmendu 

dugu ahozko literaturak eta ahozko errekurtsoek Itz-Jostaldietan eta Euskal 

Festetan, zein egutegietako orrialdeetan, izan zuten presentzia eta garrantzia. 

Ahozko kulturaren esanahia azpimarratzekoa da, halaber, herri irakurketa 

praktiketan ikusi dugun garapenean izan zuen garrantziagatik. Izan ere, Euzkel-

Egutegiya eta Euzkel-Egutegi txikiya-ren irakurketan ikusi dugun arrakasta 

gipuzkoarren artean jada finkaturik zegoen irakurketa praktikagatik esplikatuko 

litzateke neurri handi batean. Bertsopaperak irakurtzeko herrian finkatuta zegoen 

tradizioagatik hain zuzen. Bertsopaperek ireki zuten irakurketa eremuan txertatu 

zen, XX. mendean, egutegiaren irakurketa praktika, pixkanaka haiek bete zuten 

lekua ordezkatzera iritsiz. 

 

 6.4.- Emakumezkoaren presentzia euskarazko herri irakurketan. 

 Ikusi dugu emakumezkoen artean luzaro iraun zuela erdialfabetatze 

fenomenoak, eta alfabetatu-oso izaterako pausua motela izan zela. Hau, alde 

batetik, irakaskuntza ez osoaren adierazgarri gisa interpretatu dugu. Baina, beste 

aldetik, irakurketa praktika iraunkorraren adierazgarritzat hartu daitekeelakoan 

gaude, bildu ditugun garaiko adierazpen batzuk diotena kontuan hartuz. Badirudi 

emakumezkoen artean izan bazela irakurzaletasun maila bat (erlijio-testuetan eta 

herri literaturako irakurketetan zentratua) gizonezkoen artean ikusten ez zena. 

Azpimarratu dugu, aldi berean, emakumezkoen presentzia Itz-Jostaldietan, 

lehiaketetan lanak aurkeztuz eta irakurketa eta idazketa lehiaketetan parte hartuz 

(neskatoen presentzia mutikoena baino nabarmenagoa izan zen). Ez izugarrizkoa 

izan zelako, gizonezkoen espazio publikoan egindako sarrera saiakera txikien 

adierazle delako baizik. 
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 Egutegien irakurketaren kasuan, emakumezkoa oinarrizko gakoa izan zela 

baieztatu dugu. Bere jabetza pean zegoen etxearen esparruan buruturiko praktika 

zen heinean, horma egutegiaren inguruan sortuko zen irakurle zirkulua 

baloratzeko garaian oinarrizko pieza bihurtzen zaigu emakumezkoa. 

 

 6.5.- Alfabetatzea hizkuntzarekiko kontzientzia-hartze gisa. 

 Idazketarekin zerikusia zuten gizarte eta kultur praktika batzuen bitartez 

aurrera eraman zen P. Freirek alfabetatzeari egotzi zion oinarrizko funtzioa, 

kontzientzia-hartzearena alegia. Euskarazko idazketaren eta, batez ere, 

irakurketaren bitartez euskararen eta Euskal Herriaren inguruko kontzientzia-

hartzea bultzatu nahi izan zen, beren herriarekiko atxikimendu naturala bai baina 

jarrera ideologiko argia ez zuten herritarren artean. Eragileek erabili zituzten 

aditzak, “esnatu”, “ezagutu”, “ikusi”, etab. nahiko esanguratsuak dira maila 

honetan. 

 

 Alfabetatzearen bitarteko hizkuntzaren kontzientzia-hartzea ez zen 

irakaskuntza zuzenaren bidez egin, baizik eta euskarazko irakurketa eta 

idazketarako motibazioan eraginez, eta tekniken erabilera eta praktikarako 

laguntza emanez. Zentzu horretan, garaiko kultur eragileen artean garrantzi 

handia izan zuten kultur elkarteak Donostiako Euskal-itz-jostaldien Batzarrea eta 

Euskal-Esnalea elkartea izan ziren. Bai zuzenean aldizkarigintzan, euskarazko 

lanen argitalpenean eta zabalkuntzan egin zuten lanagatik. Baita ere, erakunde 

publikoen dinamizatzaile gisa egin zuten lanagatik, haiek euskara leku 

publikoetan garatzera, euskarazko kultura idatzia sustatzera eta euskarazko 

irakaskuntzari laguntza ematera bultzatuz. Bi elkarte horiek oinarrizko funtzioa 

bete zuten herri kulturaren eta, zehazki, herri irakurketaren garapenean.  

 

 Azkenik, Arturo Campionek Irungo Euskal-Festetan egin zuen hitzalditik 

hartu dugun esaldi honekin amaitu nahi genuke: “¡Sería cosa de ver que por huir 

del grotesco sambenito de analfabetos, dejásemos de ser baskongados!”. Oso 
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ongi azaltzen baitu aztergai dugun epealdian euskaltzeek bizi izan zuten dilema. 

Nola eragin herritarren alfabetatze prozesua euskaldun izateari utzi gabe. 

Hasieran gaztelerazko alfabetatzea aztertzerakoan azpimarratu dugun presio 

gazteleratzaileak sortu zuen identitatea galtzearen kezka adierazten du. Kezka 

horrek eraginda, bestalde, zenbait erresistentzia ekintza eramango zen aurrera, 

euskarazko idazketa eta, batez ere, irakurketa bultzatuko zuten kultur praktikak 

garatuz -besteak beste, espazio publikoan Itz-Jostaldi eta Euskal Festen bitartez, 

eta espazio pribatuan egutegien-irakurketaren bitartez-, eta, aldi berean, 

euskaldun izatearen identitate zeinuak “euzkeldun zintzoa”ren definizioan 

indartuak geratuz. 
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LEHEN MAILAKO ITURRIAK ETA ARTXIBATEGIAK 
 
 
 
Gipuzkoako Atxibategi Orokorra (Tolosa) 
 
Gipuzkoako Diputazioko Aktak:“Extracto de la sesión ordinaria celebrada por 

la misma el día 11 y 12 de diciembre de 1913” 
 
Fomento Sekzioa: 
 22b leg. 
 48. exp. 1512 leg. 
 SM/ISM – 47. 
 JD ITF 1455 esp. 1964 (1), 1964 (2). 

JD ITF 1837 
JD ITF 1837, 12.esp. “Sobre instalación de cátedras de la lengua 
bascongada”. 
JD ITF 1828. 
JD ITF 1512, 8924 esp. 
JD ITF 1813. 
JD ITF 1550 “Concursos anuales de agricultura” 
JD ITF 1550. 1899: “Zumarragako Euskal Jaiak” 
JD ITF 1550. 1900: “Zumaiako Euskal Jaiak” 
JD ITF 1550. 1903: “Irungo Euskal Jaiak”. 

 JD ITF 1550/446. 1905: “Bergarako Euskal Jaiak”. 
 JD ITF 1521. 1905: (Euskal-Itz-Jostaldien Batzarreaz). 
 JD ITF 1550. 1906: “Donostiako Euskal Festak.” 
 JD ITF 1550. 1908: “Eibarko Euskal Festak2 
 JD ITF 1538/383. 1913: Tolosako Euskal Festetaz 

JD ITF 1914 Doc. 8 (5) 
JD ITF 22B 
JD ITF 1512, 8935 esp. 
JD ITF 2.032. 
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Donostiako Udal Artxibategia. 
 
Fomento Sekzioa: 

269-1 esp. 
268-1 esp. 
230-3 esp. 
230-5 esp. 
220-6 esp. 

 
 
Donostiako Udal Liburutegia / Koldo Mitxelena Kulturguneko Liburutegia 
 
Aldizkariak: 
 

Euskal-Erria. Revista Bascongada. S. S., Establecimiento tipográfico y 
librería de Antonio Baroja, 1880-1918. 
 
Euskalerriaren alde. Revista de cultura vasca. S.S. Imp. Y Lit. R. 
Leizaola, 1911- 1931. 
 
Euskal-Esnalea.¡Gora Euskera maitagarria!. E. López´en echea, Tolosa. 
Valverde´ren echea, Irun. Librería Baroja, Donostia. 1908-1931. 
 
Gipuzkoako Nekazaritza. Agricultura Guipuzcoana. Diputazioaren 
moldiztegian, Donostia. 1903-1907. 
 
Baserritarra. Probintziako ganaduen terramako albistaria. Imprenta y 
Litografía de V. Iraola, Donostia. El pueblo vasco, Donostia. 1907-1911. 
 
Ibaizabal. Bizkaitarrez eta guipuzkoarrez eguiña. Editorial Vizcaína, 
Bilbo. 1902-1903. 
 
Jesus´en Biotzaren Deya. Otoitz-bidalguntzaren zabaltzallea. Jesus´en 
Lagundiko aitak illero ateratzen dute. El Mensajero del Corazón de Jesús, 
Bilbo. 1917-1918. 
 
Revista Internacional de Estudios Vascos. Euzko Ikaskuntza. 1907-1918. 
 

 
Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak. 
 

Euskal-Izkribatzalleen indar-neurtzea, 1879ko Agorrillaren 7garren 
egunean Donostian eguiña, orretarako artu diran prestamen eta 
sariztatuak izan diran izkribu antolamenduen oroitza (Uri onetako 
Bilgumaren erabakiz argitaratua).Donostia: Antonio Baroja, 1879. 
(Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 4123.) 
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Fiestas euskaras que se celebran en la sociedad Euskalerria de Bilbao. 
Bilbo: Establecimiento tipográfico de P. Velasco, 1882. (Koldo Mitxelena. 
Fondo Gordeak: J.U. 9818-12) 
 
Euskarazko itz-jostaldiak Donostian 1880. Oroimengarria. Uri onetako 
bilguma bereziaren erabakiz argitaratua. Donostian: Ignacio Ramón 
Baroja-ren semeen Moldizkiran. (Koldo Mitxelena: V.524b. (2958 zb.)) 
 
Euskarazko itz-jostaldiak Donostian 1881.  Oroimengarria. Uri onetako 
bilguma bereziaren erabakiz argitaratua. Donostian: Ignacio Ramón 
Baroja-ren semeen Moldizkiran. (Koldo Mitxelena: A.52 T.XXX 26 / C-
239 F-26.) 
 
Euskal-Festak Donostian 1882. Oroimengarria. Uri onetako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en San 
Sebastián. 1882. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta 
ciudad. Donostian: Ignacio Ramón Baroja-ren semeen Moldizkiran. 
(Koldo Mitxelena: C-7 F-8) 
 
Euskal-Festak Donostian 1883. Oroimengarria. Uri onetako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en San 
Sebastián. 1883. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta 
ciudad. Donostian: Ignacio Ramón Baroja-ren semeen Moldizkiran. 
(Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 6164.) 
 
Memoria presentada al Consistorio de Juegos Florales euskaros de esta 
ciudad por su comisión directiva y leida en Junta general del día 2 de 
Septiembre de 1883. San Sebastián: Establecimiento tipográfico de los 
hijos de I. R. Baroja. 1883. (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 9817-
14) 
 
Euskal-Festak Donostian 1884. Oroimengarria. Uri onetako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en San 
Sebastián. 1884. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta 
ciudad. Donostian: Ignacio Ramón Baroja-ren semeen Moldizkiran. 
(Koldo Mitxelena: A.52 T.XXX 8 / C-239 F-8). 
 
Euskal-Festak Donostian 1885. Oroimengarria. Uri onetako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en San 
Sebastián. 1885. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta 
ciudad. Donostian: Ignacio Ramón Baroja-ren semeen Moldizkiran. 
(Koldo Mitxelena: A.52 T.XXX 19 / C-239 F-19). 
 
Euskal-Festak Donostian 1886. Oroimengarria. Uri onetako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en San 
Sebastián. 1886. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta 
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ciudad. Donostian: Ignacio Ramón Baroja-ren semeen Moldizkiran. 
(Koldo Mitxelena: A.52 T.XXX 18 / C-239 F-18). 
 
Euskal-Festak Donostian 1887. Oroimengarria. Uri onetako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en San 
Sebastián. 1887. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta 
ciudad. Donostian: Ignacio Ramón Baroja-ren semeen Moldizkiran. 
(Koldo Mitxelena: A.52 T.XXX 11 / C-239 F-11). 
 
Euskal-Festak Donostian 1888. Oroimengarria. Uri onetako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en San 
Sebastián. 1888. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta 
ciudad. Donostian: Ignacio Ramón Baroja-ren semeen Moldizkiran. 
(Koldo Mitxelena: A.52 T.XXX 12 / C-239 F-12). 
 
Euskal-Festak Donostian 1888. Oroimengarria. Uri onetako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en San 
Sebastián. 1888. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta 
ciudad. Donostian: Ignacio Ramón Baroja-ren semeen Moldizkiran. 
(Koldo Mitxelena: A.52 T.XXX 12 / C-239 F-12). 
 
Euskal-Festak Donostian 1889. Oroimengarria. Uri onetako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en San 
Sebastián. 1889. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta 
ciudad. Donostian: Ignacio Ramón Baroja-ren semeen Moldizkiran. 
(Koldo Mitxelena: A.52 T.XXX 13 / C-239 F-13). 
 
Euskal-Festak Donostian 1890. Oroimengarria. Uri onetako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en San 
Sebastián. 1890. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta 
ciudad. Donostian: Ignacio Ramón Baroja-ren semeen Moldizkiran. 
(Koldo Mitxelena: A.52 T.XXX 14 / C-239 F-14). 
 
Euskal-Festak Donostian 1891. Oroimengarria. Uri onetako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en San 
Sebastián. 1891. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta 
ciudad. Donostian: Ignacio Ramón Baroja-ren semeen Moldizkiran. 
(Koldo Mitxelena: A.52 T.XXX 17 / C-239 F-17). 
 
Euskal-Festak Donostian 1892. Oroimengarria. Uri onetako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en San 
Sebastián. 1892. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta 
ciudad. Donostian: Ignacio Ramón Baroja-ren semeen Moldizkiran. 
(Koldo Mitxelena: A.52 T.XXX 15 / C-239 F-15). 
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Euskal-Festak Donostian 1894. Oroimengarria. Uri onetako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en San 
Sebastián. 1894. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta 
ciudad. Donostian: Ignacio Ramón Baroja-ren semeen Moldizkiran. 
(Koldo Mitxelena: A.52 T.XXX 16 / C-239 F-16). 
 
Euskal-Festak Mondragonen 1896. Oroimengarria. Uri ontako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en Mondragón. 
1896. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta ciudad. 
Donostian: Victoriano Iraola-ren Moldizkiran. (Koldo Mitxelena: A.52 
T.XXX 10 / C-239 F-10). 
 
Euskal-Festak Oyarzunen 1897. Oroimengarria. Uri ontako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en Oyarzun.. 
1897. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta ciudad. 
Donostian: Victoriano Iraola-ren Moldizkiran. (Koldo Mitxelena: A.52 
T.XXX 9/ C-239 F-9). 
 
Euskal-Festak Zestua-n 1898. Oroimengarria. Uri ontako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en Cestona 
1898. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta ciudad. 
Donostian: Victoriano Iraola-ren Moldizkiran. (Koldo Mitxelena: A.52 
T.XXX 24 / C-239 F-24). 
 
Zestuako Euskal Jaiak. (Gipuzkoako Artxibategi Orokorra. Fomento: JD 
ITF 1550.1898.) 
 
Euskal-Festak Zumarraga-n 1899. Oroimengarria. Uri ontako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en Zumarraga. 
1899. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta ciudad. 
Donostian: Victoriano Iraola-ren Moldizkiran. (Koldo Mitxelena: A.52 
T.XXX 23 / C-239 F-23). 
 
Euskal-Festak Zumayan 1900. Oroimengarria. Uri ontako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en Zumaya 
1900. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta ciudad. 
Donostian: Victoriano Iraola-ren Moldizkiran. (Koldo Mitxelena: A.52 
T.XXX 21 / C-239 F-21). 
 
Euskal-Festak Azpeitiya-n 1901. Oroimengarria. Uri ontako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en Azpeitia. 
1901. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta ciudad. 
Donostian: Victoriano Iraola-ren Moldizkiran. (Koldo Mitxelena: A.52 
T.XXX 22 / C-239 F-22). 
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Euskal-Festak Oñati-n 1902. Oroimengarria. Uri ontako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en Oñate. 
1901. Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta ciudad. 
Donostian: Victoriano Iraola-ren Moldizkiran. (Koldo Mitxelena: A.52 
T.XXX 25 / C-239 F-25). 
 
Euskal-Festak Irun-en 1903. Oroimengarria. Uri ontako bilguma 
bereziaren erabakiz argitaratua. Juegos Florales euskaros en Irún.. 1903. 
Memoria publicada por acuerdo del Consistorio de esta ciudad. 
Donostian: Victoriano Iraola-ren Moldizkiran. (Koldo Mitxelena: A.52 
T.XXX 20 / C-239 F-20). 
 
Programa de las Fiestas Euskaras que se celebrarán en la M.N. y M.L. 
villa de Tolosa, los días 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de Julio de 1913. Imprenta 
Novedades. 1913. (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 5614). 
 
Programa de las Fiestas Euskaras que se celebrarán en la M.N. y M.L. 
villa de Vergara, los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Octubre  de 1905. Vergara: 
Imprenta y Encuadernación de J.F. López.1905. (Koldo Mitxelena. Fondo 
Gordeak: J.U. 5614). 
 
La tradición del Pueblo Vasco. Donostia: Imprenta de la Provincia, 1904. 
(Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 9817-20. 
 
“1910-garren urterako Euskal-Egundi chikiya. Lopez-Mendizabal´tar 
Isaak´ek tajutuba. Jabia badu. Tolosan: E. Lopez´en echian” (Koldo 
Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 6604). 
 
“1911-garren urterako Euzkel-Egutegi txikiya. Lopez-Mendizabal´tar 
Isaak´ek tajutuba. Jabia badu. Tolosan: E. Lopez´en etxian” (Koldo 
Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 6604). 
 
“1912-garren urterako Euzkel-Egutegi txikiya. Lopez-Mendizabal´tar 
Isaak´ek tajutuba. Irugarren urtia. Tolosan: E. Lopez´en etxian ” (Koldo 
Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 6604). 
 
“1913-garren urterako Euzkel-Egutegi txikiya Lopez-Mendizabal´tar 
Isaak´ek tajutuba. Laugarren urtia. Tolosan: E. Lopez´en etxian” (Koldo 
Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 6604). 
 
“Euzkel-Egutegi txikiya, 1915. L.M.´ek tajutuba. Seigarren urtia. 
Tolosa´n: E. Lopez´en etxian” (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 
6604). 
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“Euzkel-Egutegi txikiya, 1917. L.M.´ek tajutuba. Zortzigarren urtia. 
Tolosa´n: E. Lopez´en etxian ” (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 
6604). 
 
“Euskal-Esnalea´ren esku egundiya, 1910. Irun´en, Valverde´ren echean”. 
Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 2648. 
 
“Euscaldun necazarien adisquidea eta guiaria persona-clase guztientzat 
ona dana au da, 1866garren urteraco egunaria edo pronosticoa. Tolosan: 
Pedro Gurruchaga-ren moldizteguian, 1865garren urtean.” Koldo 
Mitxelena. Fondo Gordeak: C 222  F –20. 
 
“Eusquerasco pronosticua milla ta zorcireun ta iruro gueiraco 
Vizcairaco, Guipuzcuaraco ta Aravaraco. Eta dá ateria icusbide luce 
batzuc daucazan Mendi altu batetic, derichona hermita bta SANTA 
EUFEMIA. Eta da medidua arlabango erditic. Aurtengo urteraco dauca 
epactia zazpi. Letra Domecacua ´A g. Beronen autoria JOSEF 
GOROSABEL. Orra nun ifinidan onen beste papel. Bilbon: DELMASEN 
alargunaren imprenta edo moldizteguian. 1859”. Koldo Mitxelena. Fondo 
Gordeak: J.U. 6609. 
 
“1887garren urterako Egunaria. Donostian, Ignazio Ramon Baroja-ren 
semeen moldizkiran, 1886an.” Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 
4927 (mikrofitxatua) / Fondo Gordeak: C-30 F-1 / C-270 F-12 (folleto 
gisa sailkatua). 
 
“1888garren urterako Egunaria. Donostian, Ignazio Ramon Baroja-ren 
moldizkiran, 1887an.” Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: C-397 F-63. 
 
“1905-garren urteraco Egunariya. Tolosan: Eusebio Lopez-en 
Moldeteguiyan. Solana 8 eta Correo 7.” Koldo Mitxelena. Fondo 
Gordeak: J.U. 4927. 
 
“Euzkel-Egutegi txikija, 1915 (bizkayerazkua). Grijelmo-Alargun eta 
Semien irarkolean. Arbolancha, 1.- Bilbao” (Koldo Mitxelena. Fondo 
Gordeak: C – 429 
 F – 7. 
 
“Egutegi bizkaŧaŕa. Bizkayan lenengua. Bizkaŧar batek iratzija. I. Urtia. 
Bilbao, Amoŕortu´ren Irarkolea. Jardines, 3.- Berastegi, 1. (1897)” 
(Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 3573a. 
 
“Lenengo egutegi bizkaŧaŕa. (Ormarakua), 1898. Jabia dau. Bilbao. 
Amoŕortu´tar Sebasten´en Irarkolea. Jardines 3.- Berastegi, 1.” Koldo 
Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 3573b. 
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“Egutegi Bizkaitaŕa, 1910”.Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 573. 
 
“Egutegi Bizkaŧaŕa, 1934”. Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 574. 
 
“1912, Egutegi Euzkotaŕa. Calendario Vasco (con la traducción 
española)”. Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 571. 
 
“Egutegi Euzkotaŕa,. 1918. Euzkeltzale-Bazkuna´k argiŧalduba.” Koldo 
Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 571. 
 
“Escualdun laborarien adiskidea. 1848. Egunaria edo Almanaca. 
Bajonan, Lamaigneren imprimeria. Bourc-Nauco Carrican, 66. 
numeroan”. Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 4671 
 
“Almanaca berria edo Egunaria, Ilhabete gucietaco demboraren 
indicacionearekin eta bertce asco, erran zahar, ticho eta ichtoriorekin, 
1882. Bayonan, Lespés ahizpen imprimerian, Chegarayco carrican, 
nº12an”. Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 4682. 
 
Almanaca berria edo Egunaria, 1879.Ilhabete gucietaco demboraren 
indicacionearekin eta bertce asco, erran zahar, ticho eta ichtoriorekin. 
Bayonan, Lespés ahizpen imprimerian, Chegarayco carrican, nº12an. 
Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 4682. 
 
Escualdun Almanaca edo egunari berria 1885 urtheco. Bayonan, 
Lamaignereren imprimerian, Chegaraico carrican, 39. Koldo Mitxelena. 
Fondo Gordeak: J.U. 4671. 
 
Escualdun Almanaca 1886 urtheco. Bayonan, Lamaignereren 
imprimerian, Chegaraico carrican, 39. Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: 
J.U. 4671. 
 
Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909. Tolosan, Eusebio Lopez-en Echian. 
Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 553. 
 
Euzkel-Egutegiya 1910. Tolosan: E. Lopez´en echian egiña. Koldo 
Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 554. 
 
Euzkel-Egutegiya 1911. Tolosan: E. Lopez´en etxian. Koldo Mitxelena. 
Fondo Gordeak: J.U. 554. 
 
Euzkel-Egutegiya 1912. Tolosan: Lopez´tar Eusebio´ren etxean. (Etxeko 
liburutegia). 
 
Euzkel-Egutegiya 1913. Tolosan: Lopez´tar E´.ren etxian. Koldo 
Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 554. 
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1. ERANSKINA: ALFABETATZE MAILAK ESTATU ESPAINIARREAN
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1go.Taula: Alfabetatze mailak Estatu espainiarrean, datu absolutuak, 1860-1930. Iturria: Censos de Población, 1860-1930. Geronek egina.



1. ERANSKINA: ALFABETATZE MAILAK ESTATU ESPAINIARREAN
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1go.Taula: Alfabetatze mailak Estatu espainiarrean, datu absolutuak, 1860-1930. Iturria: Censos de Población, 1860-1930. Geronek egina.



2. ERANSKINA: ALFABETATZE MAILAK ESTATU ESPAINIARREAN. PORTZENTAIAK.
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2.Taula: Alfaabetatze mailak Estatu espainiarrean, portzentaiak, 1860-1930. Iturria: Censos de Población 1860-1930. Geronek egina.



3. ERANSKINA: EUSKAL HERRIALDEEK IZANDAKO BILAKAERA ERROLDAZ ERROLDA
(1860-1930)

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakume
ARABA 12,25 6,42 18,52 39,60 56,50 21,49 48,12 37,07 60,00
BIZKAIA 7,27 6,00 8,50 26,00 36,43 16,13 66,60 57,43 75,32
GIPUZKOA 13,70 10,73 16,67 18,79 24,70 12,88 67,50 64,56 70,43
NAFARROA 8,72 5,80 11,66 27,43 39,00 15,74 63,84 55,17 72,59
ARABA 10,92 4,69 17,15 48,06 63,42 32,70 41,02 31,89 50,15
BIZKAIA 6,68 4,59 8,78 35,18 45,28 25,09 58,13 50,13 66,13
GIPUZKOA 14,23 10,76 17,70 27,72 32,86 22,58 58,05 56,38 59,72
NAFARROA 7,14 4,23 10,05 35,17 44,84 25,51 57,68 50,93 64,44
ARABA 8,69 4,05 13,42 53,27 65,00 41,38 37,85 30,86 45,00
BIZKAIA 4,36 2,78 5,90 40,93 50,12 31,90 54,70 47,08 62,14
GIPUZKOA 11,78 8,89 14,59 34,01 38,50 29,63 54,20 52,59 55,77
NAFARROA 6,40 3,83 8,93 39,79 48,05 31,65 53,78 48,08 59,39
ARABA 5,69 2,78 8,64 60,00 68,26 51,64 34,29 28,94 39,70
BIZKAIA 3,65 2,32 5,00 49,59 57,16 41,94 46,74 40,51 53,04
GIPUZKOA 10,27 8,84 11,65 43,46 46,52 40,52 46,25 44,62 47,81
NAFARROA 5,89 4,31 7,45 49,48 55,36 43,72 44,60 40,32 48,79
ARABA 3,75 2,00 5,49 63,83 70,00 57,60 32,36 27,86 36,85
BIZKAIA 1,51 0,84 2,16 57,51 63,12 52,08 40,78 35,85 45,55
GIPUZKOA 7,17 6,25 8,04 52,14 54,08 50,29 40,68 39,66 41,65
NAFARROA 2,93 1,87 3,97 53,64 57,69 49,70 43,40 40,42 46,31
ARABA 1,48 0,79 2,19 71,00 74,82 67,08 27,42 24,30 30,64
BIZKAIA 0,96 0,58 1,31 64,74 68,77 60,91 32,71 29,12 36,11
GIPUZKOA 2,18 1,82 2,53 62,84 64,09 61,65 34,97 34,08 35,81
NAFARROA 1,26 0,89 1,62 61,62 64,36 58,90 36,78 34,44 39,11
ARABA 1,60 1,10 2,10 75,10 77,60 72,50 22,40 20,50 24,40
BIZKAIA 0,80 0,40 1,10 70,60 73,60 67,80 27,30 24,70 29,70
GIPUZKOA 1,60 1,20 1,90 72,50 73,10 71,80 25,50 25,50 25,70
NAFARROA 1,20 0,80 1,50 68,60 70,40 66,90 29,20 27,80 30,60

3. Taula: Alfabetatze mailak Hegoaldeko lau herrialdeetan, portzentaiak, 1860-1930. Iturria: Censos de Población. Geronek egina.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ERANSKINA. TAULAK: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN 
URTEZ URTE. DATU ABSOLUTUAK. 

 



4.1.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1860. DATU ABSOLUTUAK

ORO GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Abaltzisketa 719 372 347 99 37 62 64 55 9 556 280 276
Aduna 427 214 213 168 62 106 73 62 11 186 90 96
Aia 2529 1286 1243 226 92 134 158 112 46 2145 1082 1063
Aizarnazabal 402 212 190 109 38 71 66 46 20 227 128 99
Albiztur 934 457 477 233 60 173 102 79 23 599 318 281
Alegi 1356 683 673 41 6 35 304 208 96 1011 469 542
Alkiza 598 309 289 179 65 114 109 80 29 309 163 146
Altza 1230 672 558 204 68 136 101 59 42 925 545 380
Altzaga 218 110 108 41 20 21 33 27 6 144 63 81
Altzo 564 304 260 119 42 77 123 98 25 322 164 158
Amezketa 1564 728 836 80 20 60 252 86 166 1382 622 760
Andoain 2617 1303 1314 385 141 244 534 333 201 1698 829 869
Anoeta 400 205 195 61 18 43 74 54 20 265 133 132
Antzuola 1557 805 752 326 136 190 296 232 64 935 437 498
Arama 103 56 47 19 8 11 21 20 1 63 28 35
Aretxabaleta 1792 914 878 102 38 64 290 212 78 1400 664 736
Arrasate 2870 1455 1415 131 43 88 591 378 213 2148 1034 1114
Asteasu 1352 689 663 156 44 112 128 102 26 1068 543 525
Astigarraga 1420 709 711 58 25 33 142 75 67 1220 609 611
Astigarreta 320 167 153 103 50 53 24 23 1 193 94 99
Ataun 2919 1439 1480 187 82 105 344 247 97 2388 1110 1278
Azkoitia 4522 2301 2221 1280 590 690 543 316 227 2699 1395 1304
Azpeitia 6322 3186 3136 1474 583 891 1125 748 377 3723 1855 1868
Baliarrain 241 118 123 91 38 53 10 8 2 140 72 68
Beasain 1448 747 701 287 126 161 244 170 74 917 451 466
Beizama 755 405 350 193 71 122 84 74 10 478 260 218
Belauntza 263 136 127 71 25 46 42 32 10 150 79 71
Berastegi 1582 781 801 237 100 137 234 198 36 1111 483 628
Bergara 6161 2986 3175 858 382 476 1624 964 660 3679 1640 2039
Berrobi 346 173 173 48 12 36 74 54 20 224 107 117
Bidania 758 383 375 322 136 186 71 52 19 365 195 170

UDALAK
EZ DAKITE IRAKURTZENBADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN/IDAZTENBIZTANLEGOA

4.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1860. Iturria: Censo de Población 1860. Geronek egina.



4.1.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1860. DATU ABSOLUTUAK

Billabona 1683 848 835 239 73 166 355 246 109 1089 529 560
Deba 3087 1586 1501 171 59 112 396 262 134 2520 1265 1255
Donostia 14111 6871 7240 1324 538 786 4496 2590 1906 8291 3743 4548
Eibar 3815 1940 1875 409 131 278 864 596 268 2542 1213 1329
Elduaien 432 225 207 94 33 61 104 79 25 234 113 121
Elgeta 2399 1212 1187 330 161 169 455 351 104 1614 700 914
Elgoibar 3238 1629 1609 621 334 287 443 242 201 2174 1053 1121
Errenteria 2869 1402 1467 535 175 360 501 288 213 1833 939 894
Errezil 1707 860 847 86 34 52 218 153 65 1403 673 730
Eskoriatza 2146 1127 1019 528 280 248 474 254 220 1144 593 551
Ezkio 880 456 424 116 35 81 133 103 30 631 318 313
Gabiri 1074 543 531 129 59 70 103 84 19 842 400 442
Gaintza 493 272 221 118 58 60 83 66 17 292 148 144
Gaztelu 362 190 172 107 36 71 97 80 17 158 74 84
Getaria 1213 577 636 293 114 179 218 143 75 702 320 382
Goiatz 290 133 157 28 9 19 20 17 3 242 107 135
Gudugarreta 91 47 44 28 18 10 10 9 1 53 20 33
Hernani 3558 1719 1839 339 111 228 599 380 219 2620 1228 1392
Hernialde 356 179 177 127 48 79 73 50 23 156 81 75
Hondarribi 3161 1615 1546 236 78 158 429 285 144 2496 1252 1244
Ibarra 734 366 368 183 69 114 165 127 38 386 170 216
Idiazabal 1694 857 837 105 49 56 160 110 50 1429 698 731
Igeldo 522 272 250 23 15 8 29 25 4 470 232 238
Ikaztegieta 308 165 143 61 19 42 53 39 14 194 107 87
Irun 5747 2834 2913 445 131 314 1215 685 530 4087 2018 2069
Irura 464 214 250 15 4 11 81 60 21 368 150 218
Itsaso 862 424 438 266 112 154 80 68 12 516 244 272
Itsasondo 623 327 296 127 52 75 75 67 8 421 208 213
Larraul 304 154 150 30 10 20 32 26 6 242 118 124
Lazkao 1069 535 534 132 55 77 239 157 82 698 323 375
Leaburu 309 161 148 43 19 24 49 42 7 217 100 117
Legazpi 1320 658 662 43 14 29 282 218 64 995 426 569
Legorreta 883 471 412 146 43 103 172 131 41 565 297 268
Leintz G. 785 384 401 31 17 14 204 136 68 550 231 319

4.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1860. Iturria: Censo de Población 1860. Geronek egina.



4.1.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1860. DATU ABSOLUTUAK

Lezo 920 450 470 76 17 59 102 68 34 742 365 377
Lizartza 869 414 455 68 40 28 237 190 47 564 184 380
Mutiloa 523 262 261 116 39 77 87 66 21 329 157 172
Mutriku 3385 1658 1727 321 119 202 479 312 167 2585 1227 1358
Oiartzun 4580 2304 2276 359 131 228 382 231 151 3839 1942 1897
Olaberria 466 246 220 40 23 17 44 41 3 382 182 200
Oñati 5983 3063 2920 700 267 433 1118 821 297 4165 1975 2190
Ordizia 1197 575 622 268 80 188 424 274 150 505 221 284
Orendain 489 237 252 152 80 72 63 53 10 274 104 170
Orexa 215 108 107 15 8 7 36 30 6 164 70 94
Orio 1119 546 573 393 123 270 205 141 64 521 282 239
Ormaiztegi 721 352 369 109 36 73 142 103 39 470 213 257
Pasaia 1266 634 632 111 36 75 372 237 135 783 361 422
Segura 1531 741 790 127 41 86 318 200 118 1086 500 586
Sorabilla 269 149 120 76 28 48 44 30 14 149 91 58
Soraluze 2153 1073 1080 136 33 103 553 409 144 1464 631 833
Tolosa 8182 3817 4365 851 336 515 2334 1405 929 4997 2076 2921
Urnieta 2037 1063 974 235 96 139 322 238 84 1480 729 751
Urretxu 989 480 509 155 54 101 302 198 104 532 228 304
Usurbil 1838 905 933 414 157 257 274 190 84 1150 558 592
Zaldibia 1220 617 603 187 75 112 101 80 21 932 462 470
Zarautz 2117 1057 1060 341 138 203 392 243 149 1384 676 708
Zegama 2487 1272 1215 98 55 43 390 281 109 1999 936 1063
Zerain 572 297 275 108 48 60 100 87 13 364 162 202
Zestoa 2462 1281 1181 685 260 425 371 270 101 1406 751 655
Zizurkil 1085 548 537 274 91 183 104 83 21 707 374 333
Zumaia 1601 811 790 358 114 244 312 212 100 931 485 446
Zumarraga 1393 710 683 109 39 70 311 200 111 973 471 502

GUZTIRA 162547 81228 81319 22279 8716 13563 30547 20066 10481 109721 52446 57275

4.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1860. Iturria: Censo de Población 1860. Geronek egina.



4.2.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1877. DATU ABSOLUTUAK.

ORO GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Abaltzisketa 637 313 324 205 80 125 96 58 38 336 175 161
Aduna 401 204 197 149 42 107 79 66 13 173 96 77
Aia 2378 1217 1161 455 159 296 171 109 62 1752 949 803
Aizarnazabal 397 205 192 50 18 32 73 54 19 274 133 141
Albiztur 814 393 421 219 81 138 203 119 84 392 193 199
Alegi 868 408 460 70 18 52 254 135 119 544 255 289
Alkiza 554 275 279 56 18 38 93 60 33 405 197 208
Altza 1288 695 593 273 105 168 298 166 132 717 424 293
Altzaga 206 109 97 76 30 46 54 39 15 76 40 36
Altzo 523 279 244 151 51 100 143 101 42 229 127 102
Amezketa 1358 651 707 206 61 145 228 132 96 924 458 466
Andoain 2418 1171 1247 214 64 150 766 448 318 1438 659 779
Anoeta 299 151 148 41 13 28 76 46 30 182 92 90
Antzuola 1533 751 782 261 102 159 445 282 163 827 367 460
Arama 119 61 58 3 1 2 42 29 13 74 31 43
Aretxabaleta 1789 928 861 172 86 86 311 224 87 1306 618 688
Arrasate 2851 1413 1438 109 47 62 692 422 270 2050 944 1106
Asteasu 1188 591 597 218 69 149 192 104 88 778 418 360
Astigarraga 1300 638 662 78 25 53 197 96 101 1025 517 508
Astigarreta 289 136 153 113 47 66 29 22 7 147 67 80
Ataun 2819 1437 1382 128 55 73 370 244 126 2321 1138 1183
Azkoitia 4873 2399 2474 1662 814 848 972 445 527 2239 1140 1099
Azpeitia 6386 3121 3265 1556 587 969 1513 887 626 3317 1647 1670
Baliarrain 244 112 132 133 45 88 28 21 7 83 46 37
Beasain 2144 1112 1032 388 150 238 644 422 222 1112 540 572
Beizama 708 362 346 60 29 31 104 83 21 544 250 294
Belauntza 258 127 131 62 20 42 58 38 20 138 69 69
Berastegi 1301 627 674 123 37 86 494 274 220 684 316 368
Bergara 6021 2959 3062 1102 477 625 1872 1036 836 3047 1446 1601
Berrobi 317 145 172 4 0 4 74 50 24 239 95 144
Bidania 705 361 344 270 111 159 118 75 43 317 175 142

EZ DAKITE IRAKURTZEN
UDALAK

BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

5.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1877. Iturria: Censo de Población 1877 . Geronek egina.



4.2.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1877. DATU ABSOLUTUAK.

Billabona 1396 680 716 239 93 146 382 215 167 775 372 403
Deba 3267 1626 1641 274 103 171 579 347 232 2414 1176 1238
Donostia 21355 10364 10991 1463 407 1056 9414 5112 4302 10478 4845 5633
Eibar 4133 2091 2042 282 108 174 1667 969 698 2184 1014 1170
Elduaien 323 157 166 65 17 48 106 70 36 152 70 82
Elgeta 2377 1183 1194 379 148 231 586 420 166 1412 615 797
Elgoibar 3368 1691 1677 299 133 166 720 439 281 2349 1119 1230
Errenteria 3062 1508 1554 358 113 245 741 464 277 1963 931 1032
Errezil 1687 849 838 152 50 102 242 170 72 1293 629 664
Eskoriatza 1909 1001 908 149 74 75 433 318 115 1327 609 718
Ezkio 784 373 411 61 27 34 135 107 28 588 239 349
Gabiri 993 493 500 196 84 112 143 114 29 654 295 359
Gaintza 453 212 241 157 46 111 88 68 20 208 98 110
Gaztelu 350 178 172 109 43 66 87 63 24 154 72 82
Getaria 1084 566 518 77 39 38 227 142 85 780 385 395
Goiatz 281 134 147 72 22 50 25 21 4 184 91 93
Gudugarreta 84 47 37 15 6 9 15 15 0 54 26 28
Hernani 3538 1892 1646 600 203 397 1033 622 411 1905 1067 838
Hernialde 308 148 160 74 21 53 84 51 33 150 76 74
Hondarribi 3713 1969 1744 578 203 375 813 476 337 2322 1290 1032
Ibarra 683 328 355 73 18 55 185 110 75 425 200 225
Idiazabal 1581 756 825 195 73 122 206 146 60 1180 537 643
Ikaztegieta 247 114 133 55 11 44 94 56 38 98 47 51
Irun 7040 3636 3404 449 145 304 2597 1519 1078 3994 1972 2022
Irura 445 223 222 33 12 21 109 76 33 303 135 168
Itsaso 848 413 435 453 179 274 142 111 31 253 123 130
Itsasondo 575 280 295 119 44 75 96 61 35 360 175 185
Larraul 303 152 151 113 34 79 47 32 15 143 86 57
Lazkao 1057 524 533 145 59 86 271 172 99 641 293 348
Leaburu 246 131 115 63 27 36 51 43 8 132 61 71
Legazpi 1303 661 642 71 26 45 332 239 93 900 396 504
Legorreta 691 343 348 166 55 111 168 114 54 354 171 183
Leintz G. 665 349 316 32 9 23 187 122 65 446 218 228
Lezo 1059 563 496 163 46 117 189 133 56 707 384 323

5.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1877. Iturria: Censo de Población 1877 . Geronek egina.



4.2.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1877. DATU ABSOLUTUAK.

Lizartza 652 327 325 16 7 9 156 108 48 480 212 268
Mutiloa 568 278 290 141 56 85 88 63 25 339 159 180
Mutriku 3278 1644 1634 341 125 216 658 397 261 2279 1122 1157
Oiartzun 3853 1895 1958 1200 481 719 432 214 218 2221 1200 1021
Olaberria 485 243 242 159 60 99 67 47 20 259 136 123
Oñati 6093 3070 3023 1079 418 661 1813 1192 621 3201 1460 1741
Ordizia 1481 786 695 173 81 92 715 427 288 593 278 315
Orendain 496 246 250 83 28 55 61 49 12 352 169 183
Orexa 217 112 105 47 13 34 43 33 10 127 66 61
Orio 950 477 473 126 45 81 222 134 88 602 298 304
Ormaiztegi 618 317 301 40 16 24 227 137 90 351 164 187
Pasaia 1591 889 702 163 56 107 769 501 268 659 332 327
Segura 1540 733 807 187 67 120 470 262 208 883 404 479
Sorabilla 234 121 113 70 25 45 51 36 15 113 60 53
Soraluze 1951 1016 935 185 60 125 531 330 201 1235 626 609
Tolosa 7488 3634 3854 495 167 328 3012 1668 1344 3981 1799 2182
Urnieta 1707 857 850 217 60 157 400 247 153 1090 550 540
Urretxu 1013 489 524 93 37 56 433 236 197 487 216 271
Usurbil 1723 898 825 159 51 108 302 184 118 1262 663 599
Zaldibia 1223 569 654 184 65 119 172 112 60 867 392 475
Zarautz 2178 1051 1127 246 97 149 645 332 313 1287 622 665
Zegama 2193 1078 1115 290 120 170 332 227 105 1571 731 840
Zerain 586 281 305 95 23 72 123 93 30 368 165 203
Zestoa 2468 1286 1182 594 259 335 454 281 173 1420 746 674
Zizurkil 953 486 467 399 154 245 149 90 59 405 242 163
Zumaia 1738 832 906 419 182 237 482 253 229 837 397 440
Zumarraga 1736 836 900 271 103 168 640 339 301 825 394 431
GUZTIRA 167207 83437 83770 23808 8976 14832 46330 27416 18914 97069 47045 50024

5.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1877. Iturria: Censo de Población 1877 . Geronek egina.



4.3.-ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1887. DATU ABSOLUTUAK

ORO GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Abaltzisketa 588 301 287 173 68 105 145 88 57 270 145 125
Aduna 404 230 174 67 31 36 127 84 43 210 115 95
Aia 2280 1185 1095 843 352 491 202 116 86 1235 717 518
Aizarnazabal 451 236 215 166 70 96 112 67 45 173 99 74
Albiztur 795 390 405 239 66 173 194 115 79 362 209 153
Alegi 857 417 440 76 26 50 305 174 131 476 217 259
Alkiza 548 276 272 46 19 27 149 77 72 353 180 173
Altza 2389 1273 1116 274 113 161 819 446 373 1296 714 582
Altzaga 208 105 103 63 18 45 83 54 29 62 33 29
Altzo 497 254 243 97 36 61 179 111 68 221 107 114
Amezketa 1246 611 635 155 46 109 249 132 117 842 433 409
Andoain 2648 1302 1346 232 81 151 808 447 361 1608 774 834
Anoeta 280 131 149 54 22 32 72 41 31 154 68 86
Antzuola 1796 981 815 250 97 153 622 390 232 924 494 430
Arama 123 62 61 40 16 24 36 28 8 47 18 29
Aretxabaleta 1913 991 922 154 47 107 544 379 165 1215 565 650
Arrasate 3048 1504 1544 207 82 125 1014 568 446 1827 854 973
Asteasu 1161 557 604 49 16 33 218 127 91 894 414 480
Astigarraga 1315 618 697 104 36 68 282 131 151 929 451 478
Astigarreta 256 124 132 63 17 46 46 32 14 147 75 72
Ataun 2676 1345 1331 163 56 107 426 283 143 2087 1006 1081
Azkoitia 5043 2471 2572 1063 506 557 1168 545 623 2812 1420 1392
Azpeitia 6616 3279 3337 1376 556 820 1963 1171 792 3277 1552 1725
Baliarrain 229 119 110 84 33 51 70 47 23 75 39 36
Beasain 2030 1014 1016 325 117 208 651 399 252 1054 498 556
Beizama 683 347 336 151 51 100 151 109 42 381 187 194
Belauntza 302 163 139 52 17 35 112 76 36 138 70 68
Berastegi 1180 602 578 120 45 75 582 342 240 478 215 263
Bergara 6194 3020 3174 696 280 416 2418 1248 1170 3080 1492 1588
Berrobi 308 150 158 46 10 36 91 60 31 171 80 91

EZ DAKITE IRAKURTZEN
UDALAK

BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

6.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1887. Iturria: Censo de Población 1887.  Geronek egina.



4.3.-ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1887. DATU ABSOLUTUAK

Bidania 673 361 312 284 111 173 162 98 64 227 152 75
Billabona 1469 737 732 186 66 120 515 299 216 768 372 396
Deba 2884 1426 1458 610 254 356 684 362 322 1590 810 780
Donostia 29047 13621 15426 1183 416 767 13908 7085 6823 13956 6120 7836
Eibar 5103 2576 2527 396 150 246 2170 1193 977 2537 1233 1304
Elduaien 290 146 144 38 16 22 116 65 51 136 65 71
Elgeta 2304 1127 1177 306 113 193 587 399 188 1411 615 796
Elgoibar 4055 2020 2035 597 230 367 1196 687 509 2262 1103 1159
Errenteria 3683 1816 1867 652 216 436 1340 769 571 1691 831 860
Errezil 1601 804 797 423 151 272 503 289 214 675 364 311
Eskoriatza 2674 1645 1029 175 62 113 960 761 199 1539 822 717
Ezkio 673 330 343 103 28 75 192 129 63 378 173 205
Gabiri 924 462 462 50 26 24 174 139 35 700 297 403
Gaintza 403 195 208 135 41 94 86 65 21 182 89 93
Gaztelu 353 181 172 134 57 77 109 71 38 110 53 57
Getaria 1196 607 589 69 26 43 374 214 160 753 367 386
Goiatz 269 129 140 97 39 58 61 35 26 111 55 56
Hernani 3829 1727 1802 167 83 84 978 494 484 2384 1150 1234
Hernialde 285 148 137 18 8 10 113 59 54 157 81 76
Hondarribi 4090 2109 1981 371 62 309 1084 608 476 2635 1439 1196
Ibarra 665 318 347 70 30 40 236 146 90 359 142 217
Idiazabal 1528 741 787 222 65 157 305 212 93 1001 464 537
Ikaztegieta 234 110 124 41 9 32 93 46 47 100 55 45
Irun 9264 4602 4662 412 104 308 3769 2119 1650 5083 2379 2704
Irura 440 207 233 65 24 41 112 68 44 263 115 148
Itsaso 773 382 391 181 58 123 150 111 39 442 213 229
Itsasondo 549 266 283 71 24 47 137 74 63 341 168 173
Larraul 279 139 140 84 26 58 45 32 13 150 81 69
Lazkao 1000 483 517 219 87 132 254 151 103 527 245 282
Leaburu 313 158 155 42 22 20 81 43 38 190 93 97
Legazpi 1310 649 661 51 21 30 504 309 195 755 319 436
Legorreta 704 341 363 32 14 18 205 133 72 467 194 273
Leintz G. 799 469 330 19 3 16 332 241 91 448 225 223

6.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1887. Iturria: Censo de Población 1887.  Geronek egina.



4.3.-ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1887. DATU ABSOLUTUAK

Lezo 1109 556 553 40 12 28 266 150 116 803 394 409
Lizartza 640 334 306 4 4 0 226 144 82 410 186 224
Mutiloa 564 278 286 68 21 47 135 90 45 361 167 194
Mutriku 3419 1674 1745 364 163 201 929 477 452 2126 1034 1092
Oiartzun 3897 1931 1966 1394 558 836 737 360 377 1766 1013 753
Olaberria 456 227 229 77 29 48 165 103 62 214 95 119
Oñati 6152 3015 3137 821 273 548 2033 1193 840 3298 1549 1749
Ordizia 1364 630 734 96 29 67 740 339 401 528 262 266
Orendain 458 239 219 169 63 106 77 60 17 212 116 96
Orexa 190 100 90 56 16 40 56 44 12 78 40 38
Orio 957 465 492 171 63 108 324 165 159 462 237 225
Ormaiztegi 626 325 301 47 16 31 247 154 93 332 155 177
Pasaia 1744 917 827 145 71 74 896 545 351 703 301 402
Segura 1556 732 824 187 53 134 510 271 239 859 408 451
Soraluze 1835 911 924 302 123 179 640 389 251 893 399 494
Tolosa 7223 3294 3929 295 80 215 3054 1624 1430 3874 1590 2284
Urnieta 1793 875 918 342 110 232 558 323 235 893 442 451
Urretxu 1076 515 561 76 20 56 487 278 209 513 217 296
Usurbil 1712 867 845 336 122 214 361 204 157 1015 541 474
Zaldibia 1221 578 643 187 48 139 342 190 152 692 340 352
Zarautz 2621 1240 1381 84 33 51 1022 538 484 1515 669 846
Zegama 2102 1046 1056 323 109 214 346 216 130 1433 721 712
Zerain 595 288 307 121 46 75 150 104 46 324 138 186
Zestoa 2500 1295 1205 265 141 124 655 381 274 1580 773 807
Zizurkil 878 465 413 36 16 20 138 78 60 704 371 333
Zumaia 1863 917 946 314 128 186 693 349 344 856 440 416
Zumarraga 1867 904 963 179 65 114 686 378 308 1002 461 541

GUZTIRA 181845 89708 92137 21430 7984 13446 61846 34540 27306 98569 47184 51385

6.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1887. Iturria: Censo de Población 1887.  Geronek egina.



4.4.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1900. DATU ABSOLUTUTAK.

ORO GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Abaltzisketa 554 286 268 7 3 4 165 91 74 382 192 190
Aduna 379 209 170 44 18 26 147 84 63 188 107 81
Aia 2261 1194 1067 946 442 504 302 156 146 1013 596 417
Aizarnazabal 409 216 193 42 18 24 90 48 42 277 150 127
Albiztur 768 381 387 95 50 45 145 76 69 528 255 273
Alegi 840 402 438 4 3 1 322 166 156 514 233 281
Alkiza 522 272 250 31 15 16 240 131 109 251 126 125
Altza 2103 1042 1061 109 46 63 916 448 468 1078 548 530
Altzaga 178 96 82 6 0 6 64 43 21 108 53 55
Altzo 454 227 227 17 3 14 180 102 78 257 122 135
Amezketa 1193 598 595 118 45 73 255 154 101 820 399 421
Andoain 2866 1391 1475 245 83 162 1204 592 612 1417 716 701
Anoeta 329 166 163 56 24 32 154 87 67 119 55 64
Antzuola 1480 746 734 226 95 131 589 337 252 665 314 351
Arama 124 60 64 16 3 13 56 32 24 52 25 27
Aretxabaleta 1860 962 898 110 39 71 701 436 265 1049 487 562
Arrasate 3713 1869 1844 150 60 90 1503 820 683 2060 989 1071
Asteasu 1161 568 593 314 139 175 348 178 170 499 251 248
Astigarraga 1285 623 662 142 66 76 351 153 198 792 404 388
Astigarreta 225 108 117 97 37 60 41 30 11 87 41 46
Ataun 2663 1336 1327 341 94 247 650 381 269 1672 861 811
Azkoitia 5506 2675 2831 2323 1178 1145 1552 718 834 1631 779 852
Azpeitia 6066 3030 3036 1721 820 901 2272 1157 1115 2073 1053 1020
Baliarrain 216 118 98 59 14 45 113 76 37 44 28 16
Beasain 1932 985 947 159 64 95 816 464 352 957 457 500
Beizama 634 339 295 132 55 77 159 123 36 343 161 182
Belauntza 248 129 119 50 12 38 132 79 53 66 38 28
Berastegi 1173 616 557 54 27 27 626 345 281 493 244 249
Bergara 6196 3030 3166 532 220 312 2856 1507 1349 2808 1303 1505
Berrobi 338 166 172 41 20 21 97 53 44 200 93 107
Bidania 644 333 311 285 125 160 157 89 68 202 119 83

EZ DAKITE IRAKURTZEN
UDALAK

BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

7.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1900. Iturria: Censo de Población 1900.  Geronek egina.



4.4.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1900. DATU ABSOLUTUTAK.

Billabona 1529 757 772 76 21 55 662 370 292 791 366 425
Deba 2968 1506 1462 452 223 229 829 399 430 1687 884 803
Donostia 37812 17496 20316 1360 412 948 22870 11139 11731 13582 5945 7637
Eibar 6583 3325 3258 277 121 156 3524 1935 1589 2782 1269 1513
Elduaien 381 224 157 17 8 9 108 85 23 256 131 125
Elgeta 2169 1075 1094 119 46 73 883 545 338 1167 484 683
Elgoibar 4317 2167 2150 285 140 145 1465 805 660 2567 1222 1345
Errenteria 4081 1976 2105 587 230 357 1593 840 753 1901 906 995
Errezil 1530 761 769 465 194 271 401 208 193 664 359 305
Eskoriatza 1901 1002 899 131 37 94 776 516 260 994 449 545
Ezkio 664 337 327 16 4 12 182 127 55 466 206 260
Gabiri 836 414 422 35 8 27 251 165 86 550 241 309
Gaintza 390 194 196 68 15 53 154 95 59 168 84 84
Gaztelu 292 155 137 58 27 31 129 75 54 105 53 52
Getaria 1351 691 660 5 1 4 521 303 218 825 387 438
Goiatz 246 113 133 100 46 54 65 32 33 81 35 46
Hernani 3672 1798 1874 241 90 151 1410 694 716 2021 1014 1007
Hernialde 331 173 158 48 18 30 109 57 52 174 98 76
Hondarribi 4345 2232 2113 612 245 367 1670 851 819 2063 1136 927
Ibarra 725 325 400 114 49 65 319 165 154 292 111 181
Idiazabal 1423 706 717 114 43 71 524 298 226 785 365 420
Ikaztegieta 226 116 110 46 16 30 84 52 32 96 48 48
Irun 9912 4813 5099 461 216 245 5414 2727 2687 4037 1870 2167
Irura 399 174 225 50 13 37 132 68 64 217 93 124
Itsaso 732 374 358 268 117 151 183 132 51 281 125 156
Itsasondo 525 278 247 38 20 18 230 144 86 257 114 143
Larraul 285 150 135 83 21 62 58 37 21 144 92 52
Lazkao 947 466 481 115 40 75 398 213 185 434 213 221
Leaburu 339 174 165 84 39 45 128 75 53 127 60 67
Legazpi 1246 630 616 8 3 5 539 334 205 699 293 406
Legorreta 652 316 336 28 8 20 185 117 68 439 191 248
Leintz G. 503 250 253 13 2 11 210 113 97 280 135 145
Lezo 1198 591 607 2 0 2 409 210 199 787 381 406

7.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1900. Iturria: Censo de Población 1900.  Geronek egina.



4.4.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1900. DATU ABSOLUTUTAK.

Lizartza 576 290 286 8 2 6 244 136 108 324 152 172
Mutiloa 524 265 259 62 21 41 167 110 57 295 134 161
Mutriku 3520 1781 1739 326 136 190 1194 623 571 2000 1022 978
Oiartzun 3960 1998 1962 1529 696 833 1140 541 599 1291 761 530
Olaberria 486 239 247 65 18 47 220 139 81 201 82 119
Oñati 5975 2927 3048 196 70 126 2041 1235 806 3738 1622 2116
Ordizia 1421 685 736 75 33 42 807 429 378 539 223 316
Orendain 408 213 195 49 14 35 130 78 52 229 121 108
Orexa 214 106 108 59 16 43 58 40 18 97 50 47
Orio 1268 647 621 191 91 100 514 280 234 563 276 287
Ormaiztegi 639 327 312 13 4 9 310 186 124 316 137 179
Pasaia 2856 1481 1375 77 28 49 1518 874 644 1261 579 682
Segura 1278 597 681 78 27 51 598 293 305 602 277 325
Soraluze 2108 1069 1039 45 12 33 992 555 437 1071 502 569
Tolosa 8111 3646 4465 762 314 448 3842 1870 1972 3507 1462 2045
Urnieta 2084 1048 1036 246 77 169 814 468 346 1024 503 521
Urretxu 1110 531 579 36 10 26 562 307 255 512 214 298
Usurbil 1831 951 880 183 65 118 582 320 262 1066 566 500
Zaldibia 1205 572 633 18 7 11 291 166 125 896 399 497
Zarautz 2838 1346 1492 108 42 66 1309 642 667 1421 662 759
Zegama 2055 1002 1053 200 62 138 621 403 218 1234 537 697
Zerain 552 276 276 29 11 18 184 126 58 339 139 200
Zestoa 2661 1389 1272 270 167 103 978 523 455 1413 699 714
Zizurkil 902 508 394 58 24 34 211 118 93 633 366 267
Zumaia 2404 1153 1251 405 173 232 1279 604 675 720 376 344
Zumarraga 2034 966 1068 196 76 120 900 490 410 938 400 538

GUZTIRA 195850 95945 99905 20132 8487 11645 85124 44638 40486 90594 42820 47774

7.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1900. Iturria: Censo de Población 1900.  Geronek egina.



4.5.- ERANSKINA: ALFABEETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1910. DATU ABSOLUTUAK.

ORO GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Abaltzisketa 557 292 265 77 24 53 202 124 78 278 144 134
Aduna 339 194 145 20 9 11 130 75 55 189 110 79
Aia 2375 1200 1175 1216 581 635 270 141 129 889 478 411
Aizarnazabal 403 223 180 34 11 23 108 62 46 261 150 111
Albiztur 692 355 337 50 25 25 198 102 96 444 228 216
Alegi 902 445 457 14 4 10 416 232 184 472 209 263
Alkiza 471 253 218 17 5 12 159 83 76 295 165 130
Altza 2683 1393 1290 7 5 2 1165 637 528 1511 751 760
Altzaga 182 101 81 1 0 1 88 52 36 93 49 44
Altzo 430 225 205 2 0 2 167 106 61 261 119 142
Amezketa 1209 617 592 106 39 67 308 172 136 795 406 389
Andoain 2850 1467 1383 223 89 134 1262 666 596 1365 712 653
Anoeta 316 168 148 26 10 16 124 66 58 166 92 74
Antzuola 1543 817 726 93 25 68 788 475 313 662 317 345
Arama 113 61 52 9 3 6 80 47 33 24 11 13
Aretxabaleta 1724 886 838 136 40 96 734 451 283 854 395 459
Arrasate 4706 2358 2348 81 14 67 2610 1482 1128 2015 862 1153
Asteasu 1218 608 610 221 95 126 425 195 230 572 318 254
Astigarraga 1399 704 695 123 68 55 482 227 255 794 409 385
Astigarreta 255 124 131 82 29 53 44 34 10 129 61 68
Ataun 2658 1334 1324 74 27 47 903 476 427 1681 831 850
Azkoitia 5883 2870 3013 1959 1079 880 2304 1003 1301 1620 788 832
Azpeitia 6692 3280 3412 1337 655 682 2241 1064 1177 3114 1561 1553
Baliarrain 194 94 100 30 7 23 126 68 58 38 19 19
Beasain 2973 1529 1444 208 85 123 1537 868 669 1228 576 652
Beizama 598 317 281 74 32 42 149 102 47 375 183 192
Belauntza 261 130 131 38 9 29 147 78 69 76 43 33
Berastegi 1150 596 554 10 2 8 596 319 277 544 275 269
Bergara 6761 3259 3502 427 148 279 3605 1878 1727 2729 1233 1496
Berrobi 345 171 174 2 1 1 160 88 72 183 82 101
Bidania 657 338 319 251 118 133 238 119 119 168 101 67

EZ DAKITE IRAKURTZEN
UDALAK

BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

8.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1910. Iturria: Censo de Población 1910 . Geronek egina.



4.5.- ERANSKINA: ALFABEETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1910. DATU ABSOLUTUAK.

Billabona 1601 783 818 36 9 27 850 438 412 715 336 379
Deba 3161 1610 1551 514 204 310 1076 559 517 1571 847 724
Donostia 49008 22108 26900 1503 487 1016 33332 15419 17913 14173 6202 7971
Eibar 10121 5253 4868 241 112 129 6151 3445 2706 3729 1696 2033
Elduaien 289 149 140 12 7 5 116 61 55 161 81 80
Elgeta 2167 1060 1107 149 50 99 1102 609 493 916 401 515
Elgoibar 4596 2265 2331 160 52 108 1989 997 992 2447 1216 1231
Errenteria 5527 2743 2784 176 67 109 2678 1410 1268 2673 1266 1407
Errezil 1498 784 714 475 216 259 508 263 245 515 305 210
Eskoriatza 1899 1011 888 107 28 79 992 652 340 800 331 469
Ezkio 624 312 312 3 2 1 268 167 101 353 143 210
Gabiri 844 409 435 56 23 33 266 181 85 522 205 317
Gaintza 364 174 190 7 1 6 192 95 97 165 78 87
Gaztelu 313 160 153 78 36 42 104 53 51 131 71 60
Getaria 1604 790 814 19 4 15 811 386 425 774 400 374
Goiatz 243 114 129 89 26 63 77 43 34 77 45 32
Hernani 4326 2126 2200 131 32 99 2005 963 1042 2190 1131 1059
Hernialde 318 166 152 10 1 9 153 59 94 155 106 49
Hondarribi 5175 2622 2553 324 168 156 2766 1379 1387 2085 1075 1010
Ibarra 790 409 381 86 55 31 367 186 181 337 168 169
Idiazabal 1424 728 696 73 33 40 568 311 257 783 384 399
Ikaztegieta 259 135 124 22 9 13 113 64 49 124 62 62
Irun 12120 5848 6272 460 186 274 7611 3845 3766 4049 1817 2232
Irura 383 185 198 59 19 40 155 86 69 169 80 89
Itsaso 714 360 354 156 66 90 202 138 64 356 156 200
Itsasondo 569 305 264 6 4 2 225 130 95 338 171 167
Larraul 272 144 128 8 4 4 101 60 41 163 80 83
Lazkao 1176 628 548 26 14 12 609 354 255 541 260 281
Leaburu 427 216 211 68 27 41 171 86 85 188 103 85
Legazpi 1293 668 625 8 0 8 727 451 276 558 217 341
Legorreta 718 398 320 15 2 13 341 203 138 362 193 169
Leintz G. 473 237 236 14 2 12 221 124 97 238 111 127
Lezo 1263 647 616 0 0 0 359 180 179 904 467 437

8.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1910. Iturria: Censo de Población 1910 . Geronek egina.



4.5.- ERANSKINA: ALFABEETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1910. DATU ABSOLUTUAK.

Lizartza 549 279 270 5 2 3 233 129 104 311 148 163
Mutiloa 583 311 272 65 9 56 236 146 90 282 156 126
Mutriku 3571 1763 1808 280 128 152 1462 698 764 1829 937 892
Oiartzun 4268 2141 2127 1377 656 721 1621 769 852 1270 716 554
Olaberria 521 268 253 59 17 42 287 165 122 175 86 89
Oñati 6149 3045 3104 88 14 74 3217 1766 1451 2844 1265 1579
Ordizia 2318 1110 1208 66 24 42 1466 740 726 786 346 440
Orendain 451 237 214 94 21 73 146 89 57 211 127 84
Orexa 203 104 99 39 8 31 93 55 38 71 41 30
Orio 1449 749 700 47 16 31 697 386 311 705 347 358
Ormaiztegi 633 311 322 11 2 9 353 192 161 269 117 152
Pasaia 3571 1898 1673 127 38 89 1975 1176 799 1469 684 785
Segura 1357 620 737 20 5 15 695 338 357 642 277 365
Soraluze 2330 1153 1177 62 27 35 1207 635 572 1061 491 570
Tolosa 9747 4433 5314 618 261 357 6003 2786 3217 3126 1386 1740
Urnieta 2192 1138 1054 154 54 100 986 571 415 1052 513 539
Urretxu 1151 558 593 61 17 44 678 364 314 412 177 235
Usurbil 1922 983 939 76 27 49 805 395 410 1041 561 480
Zaldibia 1261 613 648 3 1 2 336 175 161 922 437 485
Zarautz 3150 1468 1682 132 51 81 1847 851 996 1171 566 605
Zegama 2007 949 1058 83 23 60 759 437 322 1165 489 676
Zerain 560 286 274 38 7 31 263 165 98 259 114 145
Zestoa 3009 1549 1460 178 105 73 1183 601 582 1648 843 805
Zizurkil 1024 538 486 67 28 39 356 183 173 601 327 274
Zumaia 2668 1235 1433 440 191 249 1271 582 689 957 462 495
Zumarraga 1942 957 985 29 7 22 1057 559 498 856 391 465

GUZTIRA 226684 110652 116032 16258 6924 9334 118204 59842 58362 92222 43886 48336

8.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1910. Iturria: Censo de Población 1910 . Geronek egina.



4.6.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1920. DATU ABSOLUTUAK.

ORO GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Abaltzisketa 576 302 274 3 1 2 232 134 98 341 167 174
Aduna 360 191 169 0 0 0 165 85 80 195 106 89
Aia 2273 1138 1135 644 330 314 716 318 398 913 490 423
Aizarnazabal 405 232 173 19 8 11 156 89 67 230 135 95
Albiztur 729 356 373 0 0 0 316 150 166 413 206 207
Alegi 958 474 484 6 2 4 620 329 291 332 143 189
Alkiza 473 253 220 5 1 4 281 147 134 187 105 82
Altza 4005 1930 2075 22 6 16 2677 1368 1309 1306 556 750
Altzaga 192 105 87 10 6 4 101 56 45 81 43 38
Altzo 427 213 214 0 0 0 200 108 92 227 105 122
Amezketa 1163 593 570 31 15 16 508 260 248 624 318 306
Andoain 3322 1663 1659 8 4 4 1975 1001 974 1339 658 681
Anoeta 322 147 175 2 0 2 163 76 87 157 71 86
Antzuola 1544 825 719 4 2 2 932 571 361 608 252 356
Arama 136 72 64 6 3 3 107 55 52 23 14 9
Aretxabaleta 1831 939 892 41 9 32 1095 604 491 695 326 369
Arrasate 5915 2806 3109 29 5 24 4051 2039 2012 1835 762 1073
Asteasu 1220 608 612 127 59 68 614 291 323 479 258 221
Astigarraga 1502 766 736 49 22 27 694 345 349 759 399 360
Astigarreta 193 101 92 4 2 2 95 54 41 94 45 49
Ataun 2581 1293 1288 53 26 27 1164 636 528 1364 631 733
Azkoitia 6675 3254 3421 637 311 326 3709 1767 1942 2329 1176 1153
Azpeitia 6941 3452 3489 91 42 49 4193 2068 2125 2657 1342 1315
Baliarrain 210 110 100 11 5 6 118 65 53 81 40 41
Beasain 3775 1921 1854 35 13 22 2201 1244 957 1539 664 875
Beizama 565 308 257 9 4 5 303 166 137 253 138 115
Belauntza 253 123 130 33 13 20 160 76 84 60 34 26
Berastegi 1087 580 507 9 7 2 713 383 330 365 190 175
Bergara 7345 3453 3892 253 79 174 4740 2276 2464 2352 1098 1254
Berrobi 356 173 183 3 1 2 177 89 88 176 83 93
Bidania 667 361 306 171 81 90 302 160 142 194 120 74

EZ DAKITE IRAKURTZEN
UDALAK

BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

9.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1920. Iturria: Censo de Población 1920 . Geronek egina.



4.6.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1920. DATU ABSOLUTUAK.

Billabona 1787 874 913 9 2 7 1100 546 554 678 326 352
Deba 3476 1739 1737 122 52 70 1639 824 815 1715 863 852
Donostia 61774 28455 33319 774 247 527 47932 22303 25629 13068 5905 7163
Eibar 11888 5995 5893 93 39 54 7735 4140 3595 4060 1816 2244
Elduaien 313 176 187 9 3 6 167 95 72 137 78 59
Elgeta 2322 1157 1165 116 43 73 1523 795 728 683 319 364
Elgoibar 4863 2379 2484 25 12 13 2554 1288 1266 2284 1079 1205
Errenteria 6956 3525 3431 152 45 107 4176 2221 1955 2628 1259 1369
Errezil 1513 788 725 256 114 142 682 356 326 575 318 257
Eskoriatza 1929 1062 867 51 17 34 1029 652 377 849 393 456
Ezkio 602 295 307 5 2 3 379 203 176 218 90 128
Gabiri 894 483 411 0 0 0 474 286 188 420 197 223
Gaintza 334 160 174 0 0 0 181 97 84 153 63 90
Gaztelu 312 163 149 20 2 18 149 84 65 143 77 66
Getaria 1847 931 916 0 0 0 1081 537 544 766 394 372
Goiatz 235 103 132 3 2 1 126 60 66 106 41 65
Hernani 5405 2603 2802 86 21 65 2900 1401 1499 2419 1181 1238
Hernialde 346 187 159 43 21 22 163 89 74 140 77 63
Hondarribi 5570 2814 2756 99 47 52 3091 1559 1532 2380 1208 1172
Ibarra 904 472 432 0 0 0 580 317 263 324 155 169
Idiazabal 1430 718 712 24 8 16 814 437 377 592 273 319
Ikaztegieta 264 138 126 1 1 0 178 103 75 85 34 51
Irun 14161 6656 7505 59 13 46 9410 4400 5010 4692 2243 2449
Irura 433 221 212 23 6 17 189 111 78 221 104 117
Itsaso 639 334 305 4 1 3 272 155 117 363 178 185
Itsasondo 623 334 289 8 3 5 387 218 169 228 113 115
Larraul 261 136 125 0 0 0 122 69 53 139 67 72
Lazkao 1314 691 623 0 0 0 854 447 407 460 244 216
Leaburu 422 203 219 17 5 12 255 135 120 150 63 87
Legazpi 1382 734 648 17 5 12 930 533 397 435 196 239
Legorreta 736 385 351 18 6 12 436 235 201 282 144 138
Leintz G. 424 224 200 5 2 3 239 131 108 180 91 89
Lezo 1423 715 708 3 1 2 487 236 251 933 478 455

9.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1920. Iturria: Censo de Población 1920 . Geronek egina.



4.6.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1920. DATU ABSOLUTUAK.

Lizartza 609 306 303 0 0 0 271 146 125 338 160 178
Mutiloa 482 245 237 29 8 21 253 136 117 200 101 99
Mutriku 3503 1712 1791 46 20 26 1717 811 906 1740 881 859
Oiartzun 4200 2089 2111 52 29 23 1821 854 967 2327 1206 1121
Olaberria 564 282 282 15 2 13 408 218 190 141 62 79
Oñati 6236 3169 3067 172 64 108 3779 2106 1673 2285 999 1286
Ordizia 3059 1517 1542 64 22 42 2080 1045 1035 915 450 465
Orendain 444 226 218 0 0 0 209 110 99 235 116 119
Orexa 192 105 87 12 4 8 97 56 41 83 45 38
Orio 1773 907 866 37 15 22 487 292 195 1249 600 649
Ormaiztegi 631 300 331 7 1 6 432 218 214 192 81 111
Pasaia 4772 2544 2228 18 4 14 2837 1582 1255 1917 958 959
Segura 1344 647 697 5 1 4 754 378 376 585 268 317
Soraluze 2624 1329 1295 14 4 10 1635 842 793 975 483 492
Tolosa 11273 5292 5981 417 178 239 7658 3751 3907 3198 1363 1835
Urnieta 2097 1072 1025 28 15 13 1043 550 493 1026 507 519
Urretxu 1510 741 769 39 13 26 1051 553 498 420 175 245
Usurbil 1925 992 933 51 15 36 947 475 472 927 502 425
Zaldibia 1413 696 717 0 0 0 630 317 313 783 379 404
Zarautz 3579 1690 1889 83 30 53 2108 1010 1098 1388 650 738
Zegama 1870 917 953 0 0 0 1040 567 473 830 350 480
Zerain 516 263 253 11 3 8 303 178 125 202 82 120
Zestoa 2998 1537 1461 47 25 22 1529 785 744 1422 727 695
Zizurkil 1174 595 579 18 8 10 537 269 268 619 318 301
Zumaia 2900 1426 1474 127 60 67 1708 833 875 1065 533 532
Zumarraga 2086 994 1092 3 0 3 1440 717 723 643 277 366

GUZTIRA 258557 126185 132372 5652 2298 3354 162486 80872 81614 90419 43015 47404

9.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1920. Iturria: Censo de Población 1920 . Geronek egina.



4.7.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1930. DATU ABSOLUTUAK.

ORO GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Abaltzisketa 503 270 233 1 0 1 263 146 117 239 124 115
Aduna 428 228 200 3 2 1 277 143 134 148 83 65
Aia 2391 1261 1130 314 119 195 1231 621 610 846 521 325
Aizarnazabal 452 244 208 28 13 15 250 141 109 174 90 84
Albiztur 647 312 335 6 2 4 398 194 204 243 116 127
Alegi 1126 549 577 4 3 1 714 355 359 408 191 217
Alkiza 494 275 219 2 2 0 330 187 143 161 86 75
Altza 5425 2730 2695 53 29 24 4041 2072 1969 1325 627 698
Altzaga 207 105 102 10 3 7 128 72 56 68 29 39
Altzo 425 226 199 6 3 3 279 147 132 139 75 64
Amezketa 1067 546 521 4 0 4 619 312 307 444 234 210
Andoain 3710 1827 1883 10 3 7 2479 1226 1253 1188 587 601
Anoeta 384 187 197 8 7 1 259 122 137 117 58 59
Antzuola 1537 888 649 10 2 8 1192 719 473 335 167 168
Arama 147 79 68 6 2 4 108 60 48 33 17 16
Aretxabaleta 2271 1180 1091 4 1 3 1776 934 842 487 243 244
Arrasate 7720 3755 3965 87 33 54 5305 2707 2598 2271 995 1276
Asteasu 1245 633 612 100 41 59 696 353 343 446 237 209
Astigarraga 1697 857 840 38 21 17 1007 495 512 639 333 306
Ataun 2446 1227 1219 25 10 15 1374 730 644 1047 487 560
Azkoitia 7557 3680 3877 267 119 148 5103 2448 2655 2184 1113 1071
Azpeitia 7848 3924 3924 3 2 1 5680 2826 2854 2163 1096 1067
Baliarrain 186 104 82 0 0 0 140 81 59 46 23 23
Beasain 5260 2679 2581 56 23 33 3683 1950 1733 1512 702 810
Beizama 496 273 223 1 0 1 331 181 150 164 92 72
Belauntza 266 134 132 1 0 1 180 95 85 84 39 45
Berastegi 1150 575 575 10 0 10 816 421 395 323 154 169
Bergara 9307 4534 4773 79 24 55 6888 3429 3459 2339 1081 1258
Berrobi 378 177 201 1 0 1 229 110 119 148 67 81
Bidania 702 382 320 49 22 27 367 205 162 284 154 130
Billabona 1880 839 941 7 3 4 1365 657 708 498 272 226

EZ DAKITE IRAKURTZEN
UDALAK

BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

10.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1930. Iturria: Censo de Población 1930.  Geronek egina.



4.7.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1930. DATU ABSOLUTUAK.

Deba 3394 1701 1693 100 29 71 2119 1067 1052 1173 604 569
Donostia 78432 35480 42952 1163 399 764 62856 28465 34391 14081 6488 7593
Eibar 12874 6413 6461 129 42 87 10090 5138 4952 2453 1135 1318
Elduaien 340 171 169 3 1 2 217 111 106 120 59 61
Elgeta 997 505 492 17 4 13 679 358 321 301 143 158
Elgoibar 5239 2629 2610 139 53 86 3564 1808 1756 1532 765 767
Errenteria 8973 4430 4543 177 49 128 6126 3094 3032 2664 1284 1380
Errezil 1447 782 665 11 2 9 906 490 416 529 290 239
Eskoriatza 2123 1199 924 37 13 24 1593 945 648 493 241 252
Ezkio 537 274 263 24 9 15 373 201 172 140 64 76
Gabiri 864 494 370 13 7 6 637 409 228 214 78 136
Gaintza 309 157 152 13 2 11 224 121 103 72 34 38
Gaztelu 270 139 131 2 1 1 161 75 86 107 63 44
Getaria 1879 962 917 35 20 15 1359 687 672 484 255 229
Goiatz 229 122 107 16 6 10 130 61 69 83 55 28
Hernani 6282 3019 3263 92 32 60 4202 2009 2193 1941 955 986
Hernialde 347 182 165 27 5 22 215 116 99 105 61 44
Hondarribi 6181 3180 3001 55 30 25 3986 2014 1972 2139 1135 1004
Ibarra 934 470 464 6 3 3 660 351 309 268 116 152
Idiazabal 1326 683 643 14 7 7 829 425 404 483 251 232
Ikaztegieta 249 135 114 0 0 0 198 105 93 51 30 21
Irun 17670 8382 9288 307 113 194 13630 6613 7017 3726 1653 2073
Irura 519 254 265 17 7 10 348 184 164 153 63 90
Itsaso 386 205 181 11 3 8 242 140 102 133 62 71
Itsasondo 734 387 347 32 13 19 489 276 213 213 98 115
Larraul 280 148 132 6 3 3 156 83 73 118 62 56
Lazkao 1588 838 750 3 1 2 1148 612 536 437 225 212
Leaburu 477 243 234 2 1 1 344 180 164 126 58 68
Legazpi 1898 1015 883 15 2 13 1338 776 562 542 236 306
Legorreta 822 437 385 0 0 0 603 321 282 207 109 98
Leintz G. 394 225 169 2 1 1 267 158 109 125 66 59
Lezo 2062 1040 1022 1 0 1 1058 530 528 998 505 493
Lizartza 570 202 278 0 0 0 355 193 162 215 99 116

10.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1930. Iturria: Censo de Población 1930.  Geronek egina.



4.7.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1930. DATU ABSOLUTUAK.

Mutiloa 432 229 203 0 0 0 272 156 116 159 73 86
Mutriku 3832 1958 1874 7 3 4 2639 1361 1278 1185 593 592
Oiartzun 4378 2229 2149 221 99 122 2589 1293 1296 1567 836 731
Olaberria 529 270 259 6 0 6 440 228 212 82 42 40
Oñati 6662 3335 3327 98 44 54 4588 2451 2137 1976 840 1136
Ordizia 4423 2208 2215 27 8 19 3409 1738 1671 926 434 492
Orendain 399 218 181 4 0 4 232 133 99 163 85 78
Orexa 183 101 82 3 0 3 109 66 43 71 35 36
Orio 1926 1008 918 85 33 52 1202 638 564 639 337 302
Ormaiztegi 684 337 347 10 2 8 474 252 222 184 77 107
Pasaia 7519 4006 3513 113 61 52 5180 2864 2316 2154 1042 1112
Segura 1293 644 649 9 5 4 944 471 473 338 168 170
Soraluze 3007 1524 1483 12 2 10 2158 1116 1042 837 406 431
Tolosa 12487 5833 6654 218 91 127 9328 4379 4949 2880 1337 1543
Urnieta 2339 1197 1142 32 11 21 1491 778 713 778 390 388
Urretxu 1727 875 852 19 7 12 1285 667 618 419 199 220
Usurbil 2042 1067 975 13 7 6 1388 704 684 640 355 285
Zaldibia 1451 763 688 29 8 21 979 514 465 443 241 202
Zarautz 4786 2313 2473 111 52 59 3495 1692 1803 1150 555 595
Zegama 1803 918 885 30 12 18 1198 652 546 573 254 319
Zerain 452 217 235 11 1 10 284 155 129 157 61 96
Zestoa 3128 1610 1518 82 39 43 2185 1111 1074 861 460 401
Zizurkil 1245 608 637 13 2 11 709 334 375 523 272 251
Zumaia 3144 1603 1541 24 8 16 2202 1123 1079 908 465 443
Zumarraga 2480 1209 1271 2 1 1 1865 923 942 610 283 327

GUZTIRA 302329 147653 154676 4841 1843 2998 219255 108054 111201 77152 37275 39877

10.Taula: Alfabetatze datuak Gipuzkoako herrietan, zenbaki absolutuak, 1930. Iturria: Censo de Población 1930.  Geronek egina.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ERANSKINA. TAULAK: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN 

URTEZ URTE. PORTZENTAIAK. 



5.2.- ERANSKINA: ALFABEETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1877. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakume
Abaltzisketa 32,2% 25,6% 38,6% 15,1% 18,5% 11,7% 52,7% 55,9% 49,7%
Aduna 37,2% 20,6% 54,3% 19,7% 32,4% 6,6% 43,1% 47,1% 39,1%
Aia 19,1% 13,1% 25,5% 7,2% 9,0% 5,3% 73,7% 78,0% 69,2%
Aizarnazabal 12,6% 8,8% 16,7% 18,4% 26,3% 9,9% 69,0% 64,9% 73,4%
Albiztur 26,9% 20,6% 32,8% 24,9% 30,3% 20,0% 48,2% 49,1% 47,3%
Alegi 8,1% 4,4% 11,3% 29,3% 33,1% 25,9% 62,7% 62,5% 62,8%
Alkiza 10,1% 6,5% 13,6% 16,8% 21,8% 11,8% 73,1% 71,6% 74,6%
Altza 21,2% 15,1% 28,3% 23,1% 23,9% 22,3% 55,7% 61,0% 49,4%
Altzaga 36,9% 27,5% 47,4% 26,2% 35,8% 15,5% 36,9% 36,7% 37,1%
Altzo 28,9% 18,3% 41,0% 27,3% 36,2% 17,2% 43,8% 45,5% 41,8%
Amezketa 15,2% 9,4% 20,5% 16,8% 20,3% 13,6% 68,0% 70,4% 65,9%
Andoain 8,9% 5,5% 12,0% 31,7% 38,3% 25,5% 59,5% 56,3% 62,5%
Anoeta 13,7% 8,6% 18,9% 25,4% 30,5% 20,3% 60,9% 60,9% 60,8%
Antzuola 17,0% 13,6% 20,3% 29,0% 37,5% 20,8% 53,9% 48,9% 58,8%
Arama 2,5% 1,6% 3,4% 35,3% 47,5% 22,4% 62,2% 50,8% 74,1%
Aretxabaleta 9,6% 9,3% 10,0% 17,4% 24,1% 10,1% 73,0% 66,6% 79,9%
Arrasate 3,8% 3,3% 4,3% 24,3% 29,9% 18,8% 71,9% 66,8% 76,9%
Asteasu 18,4% 11,7% 25,0% 16,2% 17,6% 14,7% 65,5% 70,7% 60,3%
Astigarraga 6,0% 3,9% 8,0% 15,2% 15,0% 15,3% 78,8% 81,0% 76,7%
Astigarreta 39,1% 34,6% 43,1% 10,0% 16,2% 4,6% 50,9% 49,3% 52,3%
Ataun 4,5% 3,8% 5,3% 13,1% 17,0% 9,1% 82,3% 79,2% 85,6%
Azkoitia 34,1% 33,9% 34,3% 19,9% 18,5% 21,3% 45,9% 47,5% 44,4%
Azpeitia 24,4% 18,8% 29,7% 23,7% 28,4% 19,2% 51,9% 52,8% 51,1%
Baliarrain 54,5% 40,2% 66,7% 11,5% 18,8% 5,3% 34,0% 41,1% 28,0%
Beasain 18,1% 13,5% 23,1% 30,0% 37,9% 21,5% 51,9% 48,6% 55,4%
Beizama 8,5% 8,0% 9,0% 14,7% 22,9% 6,1% 76,8% 69,1% 85,0%
Belauntza 24,0% 15,7% 32,1% 22,5% 29,9% 15,3% 53,5% 54,3% 52,7%
Berastegi 9,5% 5,9% 12,8% 38,0% 43,7% 32,6% 52,6% 50,4% 54,6%
Bergara 18,3% 16,1% 20,4% 31,1% 35,0% 27,3% 50,6% 48,9% 52,3%
Berrobi 1,3% 0,0% 2,3% 23,3% 34,5% 14,0% 75,4% 65,5% 83,7%
Bidania 38,3% 30,7% 46,2% 16,7% 20,8% 12,5% 45,0% 48,5% 41,3%

udalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

12.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1877. Iturria: Censo de población 1877 . Geronek egina.



5.2.- ERANSKINA: ALFABEETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1877. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakumeudalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

Billabona 17,1% 13,7% 20,4% 27,4% 31,6% 23,3% 55,5% 54,7% 56,3%
Deba 8,4% 6,3% 10,4% 17,7% 21,3% 14,1% 73,9% 72,3% 75,4%
Donostia 6,9% 3,9% 9,6% 44,1% 49,3% 39,1% 49,1% 46,7% 51,3%
Eibar 6,8% 5,2% 8,5% 40,3% 46,3% 34,2% 52,8% 48,5% 57,3%
Elduaien 20,1% 10,8% 28,9% 32,8% 44,6% 21,7% 47,1% 44,6% 49,4%
Elgeta 15,9% 12,5% 19,3% 24,7% 35,5% 13,9% 59,4% 52,0% 66,8%
Elgoibar 8,9% 7,9% 9,9% 21,4% 26,0% 16,8% 69,7% 66,2% 73,3%
Errenteria 11,7% 7,5% 15,8% 24,2% 30,8% 17,8% 64,1% 61,7% 66,4%
Errezil 9,0% 5,9% 12,2% 14,3% 20,0% 8,6% 76,6% 74,1% 79,2%
Eskoriatza 7,8% 7,4% 8,3% 22,7% 31,8% 12,7% 69,5% 60,8% 79,1%
Ezkio 7,8% 7,2% 8,3% 17,2% 28,7% 6,8% 75,0% 64,1% 84,9%
Gabiri 19,7% 17,0% 22,4% 14,4% 23,1% 5,8% 65,9% 59,8% 71,8%
Gaintza 34,7% 21,7% 46,1% 19,4% 32,1% 8,3% 45,9% 46,2% 45,6%
Gaztelu 31,1% 24,2% 38,4% 24,9% 35,4% 14,0% 44,0% 40,4% 47,7%
Getaria 7,1% 6,9% 7,3% 20,9% 25,1% 16,4% 72,0% 68,0% 76,3%
Goiatz 25,6% 16,4% 34,0% 8,9% 15,7% 2,7% 65,5% 67,9% 63,3%
Gudugarreta 17,9% 12,8% 24,3% 17,9% 31,9% 0,0% 64,3% 55,3% 75,7%
Hernani 17,0% 10,7% 24,1% 29,2% 32,9% 25,0% 53,8% 56,4% 50,9%
Hernialde 24,0% 14,2% 33,1% 27,3% 34,5% 20,6% 48,7% 51,4% 46,3%
Hondarribi 15,6% 10,3% 21,5% 21,9% 24,2% 19,3% 62,5% 65,5% 59,2%
Ibarra 10,7% 5,5% 15,5% 27,1% 33,5% 21,1% 62,2% 61,0% 63,4%
Idiazabal 12,3% 9,7% 14,8% 13,0% 19,3% 7,3% 74,6% 71,0% 77,9%
Ikaztegieta 22,3% 9,6% 33,1% 38,1% 49,1% 28,6% 39,7% 41,2% 38,3%
Irun 6,4% 4,0% 8,9% 36,9% 41,8% 31,7% 56,7% 54,2% 59,4%
Irura 7,4% 5,4% 9,5% 24,5% 34,1% 14,9% 68,1% 60,5% 75,7%
Itsaso 53,4% 43,3% 63,0% 16,7% 26,9% 7,1% 29,8% 29,8% 29,9%
Itsasondo 20,7% 15,7% 25,4% 16,7% 21,8% 11,9% 62,6% 62,5% 62,7%
Larraul 37,3% 22,4% 52,3% 15,5% 21,1% 9,9% 47,2% 56,6% 37,7%
Lazkao 13,7% 11,3% 16,1% 25,6% 32,8% 18,6% 60,6% 55,9% 65,3%
Leaburu 25,6% 20,6% 31,3% 20,7% 32,8% 7,0% 53,7% 46,6% 61,7%
Legazpi 5,4% 3,9% 7,0% 25,5% 36,2% 14,5% 69,1% 59,9% 78,5%

12.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1877. Iturria: Censo de población 1877 . Geronek egina.



5.2.- ERANSKINA: ALFABEETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1877. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakumeudalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

Legorreta 24,0% 16,0% 31,9% 24,3% 33,2% 15,5% 51,2% 49,9% 52,6%
Leintz G. 4,8% 2,6% 7,3% 28,1% 35,0% 20,6% 67,1% 62,5% 72,2%
Lezo 15,4% 8,2% 23,6% 17,8% 23,6% 11,3% 66,8% 68,2% 65,1%
Lizartza 2,5% 2,1% 2,8% 23,9% 33,0% 14,8% 73,6% 64,8% 82,5%
Mutiloa 24,8% 20,1% 29,3% 15,5% 22,7% 8,6% 59,7% 57,2% 62,1%
Mutriku 10,4% 7,6% 13,2% 20,1% 24,1% 16,0% 69,5% 68,2% 70,8%
Oiartzun 31,1% 25,4% 36,7% 11,2% 11,3% 11,1% 57,6% 63,3% 52,1%
Olaberria 32,8% 24,7% 40,9% 13,8% 19,3% 8,3% 53,4% 56,0% 50,8%
Oñati 17,7% 13,6% 21,9% 29,8% 38,8% 20,5% 52,5% 47,6% 57,6%
Ordizia 11,7% 10,3% 13,2% 48,3% 54,3% 41,4% 40,0% 35,4% 45,3%
Orendain 16,7% 11,4% 22,0% 12,3% 19,9% 4,8% 71,0% 68,7% 73,2%
Orexa 21,7% 11,6% 32,4% 19,8% 29,5% 9,5% 58,5% 58,9% 58,1%
Orio 13,3% 9,4% 17,1% 23,4% 28,1% 18,6% 63,4% 62,5% 64,3%
Ormaiztegi 6,5% 5,0% 8,0% 36,7% 43,2% 29,9% 56,8% 51,7% 62,1%
Pasaia 10,2% 6,3% 15,2% 48,3% 56,4% 38,2% 41,4% 37,3% 46,6%
Segura 12,1% 9,1% 14,9% 30,5% 35,7% 25,8% 57,3% 55,1% 59,4%
Sorabilla 29,9% 20,7% 39,8% 21,8% 29,8% 13,3% 48,3% 49,6% 46,9%
Soraluze 9,5% 5,9% 13,4% 27,2% 32,5% 21,5% 63,3% 61,6% 65,1%
Tolosa 6,6% 4,6% 8,5% 40,2% 45,9% 34,9% 53,2% 49,5% 56,6%
Urnieta 12,7% 7,0% 18,5% 23,4% 28,8% 18,0% 63,9% 64,2% 63,5%
Urretxu 9,2% 7,6% 10,7% 42,7% 48,3% 37,6% 48,1% 44,2% 51,7%
Usurbil 9,2% 5,7% 13,1% 17,5% 20,5% 14,3% 73,2% 73,8% 72,6%
Zaldibia 15,0% 11,4% 18,2% 14,1% 19,7% 9,2% 70,9% 68,9% 72,6%
Zarautz 11,3% 9,2% 13,2% 29,6% 31,6% 27,8% 59,1% 59,2% 59,0%
Zegama 13,2% 11,1% 15,2% 15,1% 21,1% 9,4% 71,6% 67,8% 75,3%
Zerain 16,2% 8,2% 23,6% 21,0% 33,1% 9,8% 62,8% 58,7% 66,6%
Zestoa 24,1% 20,1% 28,3% 18,4% 21,9% 14,6% 57,5% 58,0% 57,0%
Zizurkil 41,9% 31,7% 52,5% 15,6% 18,5% 12,6% 42,5% 49,8% 34,9%
Zumaia 24,1% 21,9% 26,2% 27,7% 30,4% 25,3% 48,2% 47,7% 48,6%
Zumarraga 15,6% 12,3% 18,7% 36,9% 40,6% 33,4% 47,5% 47,1% 47,9%
GUZTIRA 14,2% 10,8% 17,7% 27,7% 32,9% 22,6% 58,1% 56,4% 59,7%

12.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1877. Iturria: Censo de población 1877 . Geronek egina.



5.3.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1887. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakume
Abaltzisketa 29,4% 22,6% 36,6% 24,7% 29,2% 19,9% 45,9% 48,2% 43,6%
Aduna 16,6% 13,5% 20,7% 31,4% 36,5% 24,7% 52,0% 50,0% 54,6%
Aia 37,0% 29,7% 44,8% 8,9% 9,8% 7,9% 54,2% 60,5% 47,3%
Aizarnazabal 36,8% 29,7% 44,7% 24,8% 28,4% 20,9% 38,4% 41,9% 34,4%
Albiztur 30,1% 16,9% 42,7% 24,4% 29,5% 19,5% 45,5% 53,6% 37,8%
Alegi 8,9% 6,2% 11,4% 35,6% 41,7% 29,8% 55,5% 52,0% 58,9%
Alkiza 8,4% 6,9% 9,9% 27,2% 27,9% 26,5% 64,4% 65,2% 63,6%
Altza 11,5% 8,9% 14,4% 34,3% 35,0% 33,4% 54,2% 56,1% 52,2%
Altzaga 30,3% 17,1% 43,7% 39,9% 51,4% 28,2% 29,8% 31,4% 28,2%
Altzo 19,5% 14,2% 25,1% 36,0% 43,7% 28,0% 44,5% 42,1% 46,9%
Amezketa 12,4% 7,5% 17,2% 20,0% 21,6% 18,4% 67,6% 70,9% 64,4%
Andoain 8,8% 6,2% 11,2% 30,5% 34,3% 26,8% 60,7% 59,4% 62,0%
Anoeta 19,3% 16,8% 21,5% 25,7% 31,3% 20,8% 55,0% 51,9% 57,7%
Antzuola 13,9% 9,9% 18,8% 34,6% 39,8% 28,5% 51,4% 50,4% 52,8%
Arama 32,5% 25,8% 39,3% 29,3% 45,2% 13,1% 38,2% 29,0% 47,5%
Aretxabaleta 8,1% 4,7% 11,6% 28,4% 38,2% 17,9% 63,5% 57,0% 70,5%
Arrasate 6,8% 5,5% 8,1% 33,3% 37,8% 28,9% 59,9% 56,8% 63,0%
Asteasu 4,2% 2,9% 5,5% 18,8% 22,8% 15,1% 77,0% 74,3% 79,5%
Astigarraga 7,9% 5,8% 9,8% 21,4% 21,2% 21,7% 70,6% 73,0% 68,6%
Astigarreta 24,6% 13,7% 34,8% 18,0% 25,8% 10,6% 57,4% 60,5% 54,5%
Ataun 6,1% 4,2% 8,0% 15,9% 21,0% 10,7% 78,0% 74,8% 81,2%
Azkoitia 21,1% 20,5% 21,7% 23,2% 22,1% 24,2% 55,8% 57,5% 54,1%
Azpeitia 20,8% 17,0% 24,6% 29,7% 35,7% 23,7% 49,5% 47,3% 51,7%
Baliarrain 36,7% 27,7% 46,4% 30,6% 39,5% 20,9% 32,8% 32,8% 32,7%
Beasain 16,0% 11,5% 20,5% 32,1% 39,3% 24,8% 51,9% 49,1% 54,7%
Beizama 22,1% 14,7% 29,8% 22,1% 31,4% 12,5% 55,8% 53,9% 57,7%
Belauntza 17,2% 10,4% 25,2% 37,1% 46,6% 25,9% 45,7% 42,9% 48,9%
Berastegi 10,2% 7,5% 13,0% 49,3% 56,8% 41,5% 40,5% 35,7% 45,5%
Bergara 11,2% 9,3% 13,1% 39,0% 41,3% 36,9% 49,7% 49,4% 50,0%
Berrobi 14,9% 6,7% 22,8% 29,5% 40,0% 19,6% 55,5% 53,3% 57,6%
Bidania 42,2% 30,7% 55,4% 24,1% 27,1% 20,5% 33,7% 42,1% 24,0%
Billabona 12,7% 9,0% 16,4% 35,1% 40,6% 29,5% 52,3% 50,5% 54,1%

udalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

13.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1887. Iturria: Censo de Población 1887. Geronek egina.



5.3.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1887. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakumeudalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

Deba 21,2% 17,8% 24,4% 23,7% 25,4% 22,1% 55,1% 56,8% 53,5%
Donostia 4,1% 3,1% 5,0% 47,9% 52,0% 44,2% 48,0% 44,9% 50,8%
Eibar 7,8% 5,8% 9,7% 42,5% 46,3% 38,7% 49,7% 47,9% 51,6%
Elduaien 13,1% 11,0% 15,3% 40,0% 44,5% 35,4% 46,9% 44,5% 49,3%
Elgeta 13,3% 10,0% 16,4% 25,5% 35,4% 16,0% 61,2% 54,6% 67,6%
Elgoibar 14,7% 11,4% 18,0% 29,5% 34,0% 25,0% 55,8% 54,6% 57,0%
Errenteria 17,7% 11,9% 23,4% 36,4% 42,3% 30,6% 45,9% 45,8% 46,1%
Errezil 26,4% 18,8% 34,1% 31,4% 35,9% 26,9% 42,2% 45,3% 39,0%
Eskoriatza 6,5% 3,8% 11,0% 35,9% 46,3% 19,3% 57,6% 50,0% 69,7%
Ezkio 15,3% 8,5% 21,9% 28,5% 39,1% 18,4% 56,2% 52,4% 59,8%
Gabiri 5,4% 5,6% 5,2% 18,8% 30,1% 7,6% 75,8% 64,3% 87,2%
Gaintza 33,5% 21,0% 45,2% 21,3% 33,3% 10,1% 45,2% 45,6% 44,7%
Gaztelu 38,0% 31,5% 44,8% 30,9% 39,2% 22,1% 31,2% 29,3% 33,1%
Getaria 5,8% 4,3% 7,3% 31,3% 35,3% 27,2% 63,0% 60,5% 65,5%
Goiatz 36,1% 30,2% 41,4% 22,7% 27,1% 18,6% 41,3% 42,6% 40,0%
Hernani 4,4% 4,8% 4,7% 25,5% 28,6% 26,9% 62,3% 66,6% 68,5%
Hernialde 6,3% 5,4% 7,3% 39,6% 39,9% 39,4% 55,1% 54,7% 55,5%
Hondarribi 9,1% 2,9% 15,6% 26,5% 28,8% 24,0% 64,4% 68,2% 60,4%
Ibarra 10,5% 9,4% 11,5% 35,5% 45,9% 25,9% 54,0% 44,7% 62,5%
Idiazabal 14,5% 8,8% 19,9% 20,0% 28,6% 11,8% 65,5% 62,6% 68,2%
Ikaztegieta 17,5% 8,2% 25,8% 39,7% 41,8% 37,9% 42,7% 50,0% 36,3%
Irun 4,4% 2,3% 6,6% 40,7% 46,0% 35,4% 54,9% 51,7% 58,0%
Irura 14,8% 11,6% 17,6% 25,5% 32,9% 18,9% 59,8% 55,6% 63,5%
Itsaso 23,4% 15,2% 31,5% 19,4% 29,1% 10,0% 57,2% 55,8% 58,6%
Itsasondo 12,9% 9,0% 16,6% 25,0% 27,8% 22,3% 62,1% 63,2% 61,1%
Larraul 30,1% 18,7% 41,4% 16,1% 23,0% 9,3% 53,8% 58,3% 49,3%
Lazkao 21,9% 18,0% 25,5% 25,4% 31,3% 19,9% 52,7% 50,7% 54,5%
Leaburu 13,4% 13,9% 12,9% 25,9% 27,2% 24,5% 60,7% 58,9% 62,6%
Legazpi 3,9% 3,2% 4,5% 38,5% 47,6% 29,5% 57,6% 49,2% 66,0%
Legorreta 4,5% 4,1% 5,0% 29,1% 39,0% 19,8% 66,3% 56,9% 75,2%
Leintz G. 2,4% 0,6% 4,8% 41,6% 51,4% 27,6% 56,1% 48,0% 67,6%
Lezo 3,6% 2,2% 5,1% 24,0% 27,0% 21,0% 72,4% 70,9% 74,0%

13.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1887. Iturria: Censo de Población 1887. Geronek egina.



5.3.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1887. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakumeudalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

Lizartza 0,6% 1,2% 0,0% 35,3% 43,1% 26,8% 64,1% 55,7% 73,2%
Mutiloa 12,1% 7,6% 16,4% 23,9% 32,4% 15,7% 64,0% 60,1% 67,8%
Mutriku 10,6% 9,7% 11,5% 27,2% 28,5% 25,9% 62,2% 61,8% 62,6%
Oiartzun 35,8% 28,9% 42,5% 18,9% 18,6% 19,2% 45,3% 52,5% 38,3%
Olaberria 16,9% 12,8% 21,0% 36,2% 45,4% 27,1% 46,9% 41,9% 52,0%
Oñati 13,3% 9,1% 17,5% 33,0% 39,6% 26,8% 53,6% 51,4% 55,8%
Ordizia 7,0% 4,6% 9,1% 54,3% 53,8% 54,6% 38,7% 41,6% 36,2%
Orendain 36,9% 26,4% 48,4% 16,8% 25,1% 7,8% 46,3% 48,5% 43,8%
Orexa 29,5% 16,0% 44,4% 29,5% 44,0% 13,3% 41,1% 40,0% 42,2%
Orio 17,9% 13,5% 22,0% 33,9% 35,5% 32,3% 48,3% 51,0% 45,7%
Ormaiztegi 7,5% 4,9% 10,3% 39,5% 47,4% 30,9% 53,0% 47,7% 58,8%
Pasaia 8,3% 7,7% 8,9% 51,4% 59,4% 42,4% 40,3% 32,8% 48,6%
Segura 12,0% 7,2% 16,3% 32,8% 37,0% 29,0% 55,2% 55,7% 54,7%
Soraluze 16,5% 13,5% 19,4% 34,9% 42,7% 27,2% 48,7% 43,8% 53,5%
Tolosa 4,1% 2,4% 5,5% 42,3% 49,3% 36,4% 53,6% 48,3% 58,1%
Urnieta 19,1% 12,6% 25,3% 31,1% 36,9% 25,6% 49,8% 50,5% 49,1%
Urretxu 7,1% 3,9% 10,0% 45,3% 54,0% 37,3% 47,7% 42,1% 52,8%
Usurbil 19,6% 14,1% 25,3% 21,1% 23,5% 18,6% 59,3% 62,4% 56,1%
Zaldibia 15,3% 8,3% 21,6% 28,0% 32,9% 23,6% 56,7% 58,8% 54,7%
Zarautz 3,2% 2,7% 3,7% 39,0% 43,4% 35,0% 57,8% 54,0% 61,3%
Zegama 15,4% 10,4% 20,3% 16,5% 20,7% 12,3% 68,2% 68,9% 67,4%
Zerain 20,3% 16,0% 24,4% 25,2% 36,1% 15,0% 54,5% 47,9% 60,6%
Zestoa 10,6% 10,9% 10,3% 26,2% 29,4% 22,7% 63,2% 59,7% 67,0%
Zizurkil 4,1% 3,4% 4,8% 15,7% 16,8% 14,5% 80,2% 79,8% 80,6%
Zumaia 16,9% 14,0% 19,7% 37,2% 38,1% 36,4% 45,9% 48,0% 44,0%
Zumarraga 9,6% 7,2% 11,8% 36,7% 41,8% 32,0% 53,7% 51,0% 56,2%

GUZTIRA 11,8% 8,9% 14,6% 34,0% 38,5% 29,6% 54,2% 52,6% 55,8%

13.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1887. Iturria: Censo de Población 1887. Geronek egina.



5.4.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1900. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakume
Abaltzisketa 1,3% 1,0% 1,5% 29,8% 31,8% 27,6% 69,0% 67,1% 70,9%
Aduna 11,6% 8,6% 15,3% 38,8% 40,2% 37,1% 49,6% 51,2% 47,6%
Aia 41,8% 37,0% 47,2% 13,4% 13,1% 13,7% 44,8% 49,9% 39,1%
Aizarnazabal 10,3% 8,3% 12,4% 22,0% 22,2% 21,8% 67,7% 69,4% 65,8%
Albiztur 12,4% 13,1% 11,6% 18,9% 19,9% 17,8% 68,8% 66,9% 70,5%
Alegi 0,5% 0,7% 0,2% 38,3% 41,3% 35,6% 61,2% 58,0% 64,2%
Alkiza 5,9% 5,5% 6,4% 46,0% 48,2% 43,6% 48,1% 46,3% 50,0%
Altza 5,2% 4,4% 5,9% 43,6% 43,0% 44,1% 51,3% 52,6% 50,0%
Altzaga 3,4% 0,0% 7,3% 36,0% 44,8% 25,6% 60,7% 55,2% 67,1%
Altzo 3,7% 1,3% 6,2% 39,6% 44,9% 34,4% 56,6% 53,7% 59,5%
Amezketa 9,9% 7,5% 12,3% 21,4% 25,8% 17,0% 68,7% 66,7% 70,8%
Andoain 8,5% 6,0% 11,0% 42,0% 42,6% 41,5% 49,4% 51,5% 47,5%
Anoeta 17,0% 14,5% 19,6% 46,8% 52,4% 41,1% 36,2% 33,1% 39,3%
Antzuola 15,3% 12,7% 17,8% 39,8% 45,2% 34,3% 44,9% 42,1% 47,8%
Arama 12,9% 5,0% 20,3% 45,2% 53,3% 37,5% 41,9% 41,7% 42,2%
Aretxabaleta 5,9% 4,1% 7,9% 37,7% 45,3% 29,5% 56,4% 50,6% 62,6%
Arrasate 4,0% 3,2% 4,9% 40,5% 43,9% 37,0% 55,5% 52,9% 58,1%
Asteasu 27,0% 24,5% 29,5% 30,0% 31,3% 28,7% 43,0% 44,2% 41,8%
Astigarraga 11,1% 10,6% 11,5% 27,3% 24,6% 29,9% 61,6% 64,8% 58,6%
Astigarreta 43,1% 34,3% 51,3% 18,2% 27,8% 9,4% 38,7% 38,0% 39,3%
Ataun 12,8% 7,0% 18,6% 24,4% 28,5% 20,3% 62,8% 64,4% 61,1%
Azkoitia 42,2% 44,0% 40,4% 28,2% 26,8% 29,5% 29,6% 29,1% 30,1%
Azpeitia 28,4% 27,1% 29,7% 37,5% 38,2% 36,7% 34,2% 34,8% 33,6%
Baliarrain 27,3% 11,9% 45,9% 52,3% 64,4% 37,8% 20,4% 23,7% 16,3%
Beasain 8,2% 6,5% 10,0% 42,2% 47,1% 37,2% 49,5% 46,4% 52,8%
Beizama 20,8% 16,2% 26,1% 25,1% 36,3% 12,2% 54,1% 47,5% 61,7%
Belauntza 20,2% 9,3% 31,9% 53,2% 61,2% 44,5% 26,6% 29,5% 23,5%
Berastegi 4,6% 4,4% 4,8% 53,4% 56,0% 50,4% 42,0% 39,6% 44,7%
Bergara 8,6% 7,3% 9,9% 46,1% 49,7% 42,6% 45,3% 43,0% 47,5%
Berrobi 12,1% 12,0% 12,2% 28,7% 31,9% 25,6% 59,2% 56,0% 62,2%
Bidania 44,3% 37,5% 51,4% 24,4% 26,7% 21,9% 31,4% 35,7% 26,7%
Billabona 5,0% 2,8% 7,1% 43,3% 48,9% 37,8% 51,7% 48,3% 55,1%

udalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

14.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1900. Iturria: Censo de Población 1900.  Geronek egina.



5.4.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1900. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakumeudalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

Deba 15,2% 14,8% 15,7% 27,9% 26,5% 29,4% 56,8% 58,7% 54,9%
Donostia 3,6% 2,4% 4,7% 60,5% 63,7% 57,7% 35,9% 34,0% 37,6%
Eibar 4,2% 3,6% 4,8% 53,5% 58,2% 48,8% 42,3% 38,2% 46,4%
Elduaien 4,5% 3,6% 5,7% 28,3% 37,9% 14,6% 67,2% 58,5% 79,6%
Elgeta 5,5% 4,3% 6,7% 40,7% 50,7% 30,9% 53,8% 45,0% 62,4%
Elgoibar 6,6% 6,5% 6,7% 33,9% 37,1% 30,7% 59,5% 56,4% 62,6%
Errenteria 14,4% 11,6% 17,0% 39,0% 42,5% 35,8% 46,6% 45,9% 47,3%
Errezil 30,4% 25,5% 35,2% 26,2% 27,3% 25,1% 43,4% 47,2% 39,7%
Eskoriatza 6,9% 3,7% 10,5% 40,8% 51,5% 28,9% 52,3% 44,8% 60,6%
Ezkio 2,4% 1,2% 3,7% 27,4% 37,7% 16,8% 70,2% 61,1% 79,5%
Gabiri 4,2% 1,9% 6,4% 30,0% 39,9% 20,4% 65,8% 58,2% 73,2%
Gaintza 17,4% 7,7% 27,0% 39,5% 49,0% 30,1% 43,1% 43,3% 42,9%
Gaztelu 19,9% 17,4% 22,6% 44,2% 48,4% 39,4% 36,0% 34,2% 38,0%
Getaria 0,4% 0,1% 0,6% 38,6% 43,8% 33,0% 61,1% 56,0% 66,4%
Goiatz 40,7% 40,7% 40,6% 26,4% 28,3% 24,8% 32,9% 31,0% 34,6%
Hernani 6,6% 5,0% 8,1% 38,4% 38,6% 38,2% 55,0% 56,4% 53,7%
Hernialde 14,5% 10,4% 19,0% 32,9% 32,9% 32,9% 52,6% 56,6% 48,1%
Hondarribi 14,1% 11,0% 17,4% 38,4% 38,1% 38,8% 47,5% 50,9% 43,9%
Ibarra 15,7% 15,1% 16,3% 44,0% 50,8% 38,5% 40,3% 34,2% 45,3%
Idiazabal 8,0% 6,1% 9,9% 36,8% 42,2% 31,5% 55,2% 51,7% 58,6%
Ikaztegieta 20,4% 13,8% 27,3% 37,2% 44,8% 29,1% 42,5% 41,4% 43,6%
Irun 4,7% 4,5% 4,8% 54,6% 56,7% 52,7% 40,7% 38,9% 42,5%
Irura 12,5% 7,5% 16,4% 33,1% 39,1% 28,4% 54,4% 53,4% 55,1%
Itsaso 36,6% 31,3% 42,2% 25,0% 35,3% 14,2% 38,4% 33,4% 43,6%
Itsasondo 7,2% 7,2% 7,3% 43,8% 51,8% 34,8% 49,0% 41,0% 57,9%
Larraul 29,1% 14,0% 45,9% 20,4% 24,7% 15,6% 50,5% 61,3% 38,5%
Lazkao 12,1% 8,6% 15,6% 42,0% 45,7% 38,5% 45,8% 45,7% 45,9%
Leaburu 24,8% 22,4% 27,3% 37,8% 43,1% 32,1% 37,5% 34,5% 40,6%
Legazpi 0,6% 0,5% 0,8% 43,3% 53,0% 33,3% 56,1% 46,5% 65,9%
Legorreta 4,3% 2,5% 6,0% 28,4% 37,0% 20,2% 67,3% 60,4% 73,8%
Leintz G. 2,6% 0,8% 4,3% 41,7% 45,2% 38,3% 55,7% 54,0% 57,3%
Lezo 0,2% 0,0% 0,3% 34,1% 35,5% 32,8% 65,7% 64,5% 66,9%

14.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1900. Iturria: Censo de Población 1900.  Geronek egina.



5.4.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1900. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakumeudalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

Lizartza 1,4% 0,7% 2,1% 42,4% 46,9% 37,8% 56,3% 52,4% 60,1%
Mutiloa 11,8% 7,9% 15,8% 31,9% 41,5% 22,0% 56,3% 50,6% 62,2%
Mutriku 9,3% 7,6% 10,9% 33,9% 35,0% 32,8% 56,8% 57,4% 56,2%
Oiartzun 38,6% 34,8% 42,5% 28,8% 27,1% 30,5% 32,6% 38,1% 27,0%
Olaberria 13,4% 7,5% 19,0% 45,3% 58,2% 32,8% 41,4% 34,3% 48,2%
Oñati 3,3% 2,4% 4,1% 34,2% 42,2% 26,4% 62,6% 55,4% 69,4%
Ordizia 5,3% 4,8% 5,7% 56,8% 62,6% 51,4% 37,9% 32,6% 42,9%
Orendain 12,0% 6,6% 17,9% 31,9% 36,6% 26,7% 56,1% 56,8% 55,4%
Orexa 27,6% 15,1% 39,8% 27,1% 37,7% 16,7% 45,3% 47,2% 43,5%
Orio 15,1% 14,1% 16,1% 40,5% 43,3% 37,7% 44,4% 42,7% 46,2%
Ormaiztegi 2,0% 1,2% 2,9% 48,5% 56,9% 39,7% 49,5% 41,9% 57,4%
Pasaia 2,7% 1,9% 3,6% 53,2% 59,0% 46,8% 44,2% 39,1% 49,6%
Segura 6,1% 4,5% 7,5% 46,8% 49,1% 44,8% 47,1% 46,4% 47,7%
Soraluze 2,1% 1,1% 3,2% 47,1% 51,9% 42,1% 50,8% 47,0% 54,8%
Tolosa 9,4% 8,6% 10,0% 47,4% 51,3% 44,2% 43,2% 40,1% 45,8%
Urnieta 11,8% 7,3% 16,3% 39,1% 44,7% 33,4% 49,1% 48,0% 50,3%
Urretxu 3,2% 1,9% 4,5% 50,6% 57,8% 44,0% 46,1% 40,3% 51,5%
Usurbil 10,0% 6,8% 13,4% 31,8% 33,6% 29,8% 58,2% 59,5% 56,8%
Zaldibia 1,5% 1,2% 1,7% 24,1% 29,0% 19,7% 74,4% 69,8% 78,5%
Zarautz 3,8% 3,1% 4,4% 46,1% 47,7% 44,7% 50,1% 49,2% 50,9%
Zegama 9,7% 6,2% 13,1% 30,2% 40,2% 20,7% 60,0% 53,6% 66,2%
Zerain 5,3% 4,0% 6,5% 33,3% 45,7% 21,0% 61,4% 50,4% 72,5%
Zestoa 10,1% 12,0% 8,1% 36,8% 37,7% 35,8% 53,1% 50,3% 56,1%
Zizurkil 6,4% 4,7% 8,6% 23,4% 23,2% 23,6% 70,2% 72,0% 67,8%
Zumaia 16,8% 15,0% 18,5% 53,2% 52,4% 54,0% 30,0% 32,6% 27,5%
Zumarraga 9,6% 7,9% 11,2% 44,2% 50,7% 38,4% 46,1% 41,4% 50,4%

GUZTIRA 10,3% 8,8% 11,7% 43,5% 46,5% 40,5% 46,3% 44,6% 47,8%

14.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1900. Iturria: Censo de Población 1900.  Geronek egina.



5.5.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1910. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakume
Abaltzisketa 13,8% 8,2% 20,0% 36,3% 42,5% 29,4% 49,9% 49,3% 50,6%
Aduna 5,9% 4,6% 7,6% 38,3% 38,7% 37,9% 55,8% 56,7% 54,5%
Aia 51,2% 48,4% 54,0% 11,4% 11,8% 11,0% 37,4% 39,8% 35,0%
Aizarnazabal 8,4% 4,9% 12,8% 26,8% 27,8% 25,6% 64,8% 67,3% 61,7%
Albiztur 7,2% 7,0% 7,4% 28,6% 28,7% 28,5% 64,2% 64,2% 64,1%
Alegi 1,6% 0,9% 2,2% 46,1% 52,1% 40,3% 52,3% 47,0% 57,5%
Alkiza 3,6% 2,0% 5,5% 33,8% 32,8% 34,9% 62,6% 65,2% 59,6%
Altza 0,3% 0,4% 0,2% 43,4% 45,7% 40,9% 56,3% 53,9% 58,9%
Altzaga 0,5% 0,0% 1,2% 48,4% 51,5% 44,4% 51,1% 48,5% 54,3%
Altzo 0,5% 0,0% 1,0% 38,8% 47,1% 29,8% 60,7% 52,9% 69,3%
Amezketa 8,8% 6,3% 11,3% 25,5% 27,9% 23,0% 65,8% 65,8% 65,7%
Andoain 7,8% 6,1% 9,7% 44,3% 45,4% 43,1% 47,9% 48,5% 47,2%
Anoeta 8,2% 6,0% 10,8% 39,2% 39,3% 39,2% 52,5% 54,8% 50,0%
Antzuola 6,0% 3,1% 9,4% 51,1% 58,1% 43,1% 42,9% 38,8% 47,5%
Arama 8,0% 4,9% 11,5% 70,8% 77,0% 63,5% 21,2% 18,0% 25,0%
Aretxabaleta 7,9% 4,5% 11,5% 42,6% 50,9% 33,8% 49,5% 44,6% 54,8%
Arrasate 1,7% 0,6% 2,9% 55,5% 62,8% 48,0% 42,8% 36,6% 49,1%
Asteasu 18,1% 15,6% 20,7% 34,9% 32,1% 37,7% 47,0% 52,3% 41,6%
Astigarraga 8,8% 9,7% 7,9% 34,5% 32,2% 36,7% 56,8% 58,1% 55,4%
Astigarreta 32,2% 23,4% 40,5% 17,3% 27,4% 7,6% 50,6% 49,2% 51,9%
Ataun 2,8% 2,0% 3,5% 34,0% 35,7% 32,3% 63,2% 62,3% 64,2%
Azkoitia 33,3% 37,6% 29,2% 39,2% 34,9% 43,2% 27,5% 27,5% 27,6%
Azpeitia 20,0% 20,0% 20,0% 33,5% 32,4% 34,5% 46,5% 47,6% 45,5%
Baliarrain 15,5% 7,4% 23,0% 64,9% 72,3% 58,0% 19,6% 20,2% 19,0%
Beasain 7,0% 5,6% 8,5% 51,7% 56,8% 46,3% 41,3% 37,7% 45,2%
Beizama 12,4% 10,1% 14,9% 24,9% 32,2% 16,7% 62,7% 57,7% 68,3%
Belauntza 14,6% 6,9% 22,1% 56,3% 60,0% 52,7% 29,1% 33,1% 25,2%
Berastegi 0,9% 0,3% 1,4% 51,8% 53,5% 50,0% 47,3% 46,1% 48,6%
Bergara 6,3% 4,5% 8,0% 53,3% 57,6% 49,3% 40,4% 37,8% 42,7%
Berrobi 0,6% 0,6% 0,6% 46,4% 51,5% 41,4% 53,0% 48,0% 58,0%
Bidania 38,2% 34,9% 41,7% 36,2% 35,2% 37,3% 25,6% 29,9% 21,0%

udalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

15.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1910. iturria: Censo de Población 1910 . Geronek egina.



5.5.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1910. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakumeudalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

Billabona 2,2% 1,1% 3,3% 53,1% 55,9% 50,4% 44,7% 42,9% 46,3%
Deba 16,3% 12,7% 20,0% 34,0% 34,7% 33,3% 49,7% 52,6% 46,7%
Donostia 3,1% 2,2% 3,8% 68,0% 69,7% 66,6% 28,9% 28,1% 29,6%
Eibar 2,4% 2,1% 2,6% 60,8% 65,6% 55,6% 36,8% 32,3% 41,8%
Elduaien 4,2% 4,7% 3,6% 40,1% 40,9% 39,3% 55,7% 54,4% 57,1%
Elgeta 6,9% 4,7% 8,9% 50,9% 57,5% 44,5% 42,3% 37,8% 46,5%
Elgoibar 3,5% 2,3% 4,6% 43,3% 44,0% 42,6% 53,2% 53,7% 52,8%
Errenteria 3,2% 2,4% 3,9% 48,5% 51,4% 45,5% 48,4% 46,2% 50,5%
Errezil 31,7% 27,6% 36,3% 33,9% 33,5% 34,3% 34,4% 38,9% 29,4%
Eskoriatza 5,6% 2,8% 8,9% 52,2% 64,5% 38,3% 42,1% 32,7% 52,8%
Ezkio 0,5% 0,6% 0,3% 42,9% 53,5% 32,4% 56,6% 45,8% 67,3%
Gabiri 6,6% 5,6% 7,6% 31,5% 44,3% 19,5% 61,8% 50,1% 72,9%
Gaintza 1,9% 0,6% 3,2% 52,7% 54,6% 51,1% 45,3% 44,8% 45,8%
Gaztelu 24,9% 22,5% 27,5% 33,2% 33,1% 33,3% 41,9% 44,4% 39,2%
Getaria 1,2% 0,5% 1,8% 50,6% 48,9% 52,2% 48,3% 50,6% 45,9%
Goiatz 36,6% 22,8% 48,8% 31,7% 37,7% 26,4% 31,7% 39,5% 24,8%
Hernani 3,0% 1,5% 4,5% 46,3% 45,3% 47,4% 50,6% 53,2% 48,1%
Hernialde 3,1% 0,6% 5,9% 48,1% 35,5% 61,8% 48,7% 63,9% 32,2%
Hondarribi 6,3% 6,4% 6,1% 53,4% 52,6% 54,3% 40,3% 41,0% 39,6%
Ibarra 10,9% 13,4% 8,1% 46,5% 45,5% 47,5% 42,7% 41,1% 44,4%
Idiazabal 5,1% 4,5% 5,7% 39,9% 42,7% 36,9% 55,0% 52,7% 57,3%
Ikaztegieta 8,5% 6,7% 10,5% 43,6% 47,4% 39,5% 47,9% 45,9% 50,0%
Irun 3,8% 3,2% 4,4% 62,8% 65,7% 60,0% 33,4% 31,1% 35,6%
Irura 15,4% 10,3% 20,2% 40,5% 46,5% 34,8% 44,1% 43,2% 44,9%
Itsaso 21,8% 18,3% 25,4% 28,3% 38,3% 18,1% 49,9% 43,3% 56,5%
Itsasondo 1,1% 1,3% 0,8% 39,5% 42,6% 36,0% 59,4% 56,1% 63,3%
Larraul 2,9% 2,8% 3,1% 37,1% 41,7% 32,0% 59,9% 55,6% 64,8%
Lazkao 2,2% 2,2% 2,2% 51,8% 56,4% 46,5% 46,0% 41,4% 51,3%
Leaburu 15,9% 12,5% 19,4% 40,0% 39,8% 40,3% 44,0% 47,7% 40,3%
Legazpi 0,6% 0,0% 1,3% 56,2% 67,5% 44,2% 43,2% 32,5% 54,6%
Legorreta 2,1% 0,5% 4,1% 47,5% 51,0% 43,1% 50,4% 48,5% 52,8%

15.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1910. iturria: Censo de Población 1910 . Geronek egina.



5.5.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1910. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakumeudalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

Leintz G. 3,0% 0,8% 5,1% 46,7% 52,3% 41,1% 50,3% 46,8% 53,8%
Lezo 0,0% 0,0% 0,0% 28,4% 27,8% 29,1% 71,6% 72,2% 70,9%
Lizartza 0,9% 0,7% 1,1% 42,4% 46,2% 38,5% 56,6% 53,0% 60,4%
Mutiloa 11,1% 2,9% 20,6% 40,5% 46,9% 33,1% 48,4% 50,2% 46,3%
Mutriku 7,8% 7,3% 8,4% 40,9% 39,6% 42,3% 51,2% 53,1% 49,3%
Oiartzun 32,3% 30,6% 33,9% 38,0% 35,9% 40,1% 29,8% 33,4% 26,0%
Olaberria 11,3% 6,3% 16,6% 55,1% 61,6% 48,2% 33,6% 32,1% 35,2%
Oñati 1,4% 0,5% 2,4% 52,3% 58,0% 46,7% 46,3% 41,5% 50,9%
Ordizia 2,8% 2,2% 3,5% 63,2% 66,7% 60,1% 33,9% 31,2% 36,4%
Orendain 20,8% 8,9% 34,1% 32,4% 37,6% 26,6% 46,8% 53,6% 39,3%
Orexa 19,2% 7,7% 31,3% 45,8% 52,9% 38,4% 35,0% 39,4% 30,3%
Orio 3,2% 2,1% 4,4% 48,1% 51,5% 44,4% 48,7% 46,3% 51,1%
Ormaiztegi 1,7% 0,6% 2,8% 55,8% 61,7% 50,0% 42,5% 37,6% 47,2%
Pasaia 3,6% 2,0% 5,3% 55,3% 62,0% 47,8% 41,1% 36,0% 46,9%
Segura 1,5% 0,8% 2,0% 51,2% 54,5% 48,4% 47,3% 44,7% 49,5%
Soraluze 2,7% 2,3% 3,0% 51,8% 55,1% 48,6% 45,5% 42,6% 48,4%
Tolosa 6,3% 5,9% 6,7% 61,6% 62,8% 60,5% 32,1% 31,3% 32,7%
Urnieta 7,0% 4,7% 9,5% 45,0% 50,2% 39,4% 48,0% 45,1% 51,1%
Urretxu 5,3% 3,0% 7,4% 58,9% 65,2% 53,0% 35,8% 31,7% 39,6%
Usurbil 4,0% 2,7% 5,2% 41,9% 40,2% 43,7% 54,2% 57,1% 51,1%
Zaldibia 0,2% 0,2% 0,3% 26,6% 28,5% 24,8% 73,1% 71,3% 74,8%
Zarautz 4,2% 3,5% 4,8% 58,6% 58,0% 59,2% 37,2% 38,6% 36,0%
Zegama 4,1% 2,4% 5,7% 37,8% 46,0% 30,4% 58,0% 51,5% 63,9%
Zerain 6,8% 2,4% 11,3% 47,0% 57,7% 35,8% 46,3% 39,9% 52,9%
Zestoa 5,9% 6,8% 5,0% 39,3% 38,8% 39,9% 54,8% 54,4% 55,1%
Zizurkil 6,5% 5,2% 8,0% 34,8% 34,0% 35,6% 58,7% 60,8% 56,4%
Zumaia 16,5% 15,5% 17,4% 47,6% 47,1% 48,1% 35,9% 37,4% 34,5%
Zumarraga 1,5% 0,7% 2,2% 54,4% 58,4% 50,6% 44,1% 40,9% 47,2%

GUZTIRA 7,2% 6,3% 8,0% 52,1% 54,1% 50,3% 40,7% 39,7% 41,7%

15.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1910. iturria: Censo de Población 1910 . Geronek egina.



5.6.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1920. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakume
Abaltzisketa 0,5% 0,3% 0,7% 40,3% 44,4% 35,8% 59,2% 55,3% 63,5%
Aduna 0,0% 0,0% 0,0% 45,8% 44,5% 47,3% 54,2% 55,5% 52,7%
Aia 28,3% 29,1% 27,7% 31,5% 27,9% 35,1% 40,2% 43,1% 37,3%
Aizarnazabal 4,7% 4,6% 6,4% 38,5% 38,4% 38,7% 56,8% 58,2% 54,9%
Albiztur 0,0% 0,0% 0,0% 43,3% 42,1% 44,5% 56,7% 57,9% 55,5%
Alegi 0,6% 0,4% 0,8% 64,7% 69,4% 60,1% 34,7% 30,2% 39,0%
Alkiza 1,1% 0,5% 1,8% 59,4% 58,1% 60,9% 39,5% 41,5% 37,3%
Altza 0,5% 0,3% 0,8% 66,8% 70,9% 63,1% 32,6% 28,8% 36,1%
Altzaga 5,2% 6,9% 4,6% 52,6% 53,3% 51,7% 42,2% 41,0% 43,7%
Altzo 0,0% 0,0% 0,0% 46,8% 50,7% 43,0% 53,2% 49,3% 57,0%
Amezketa 2,7% 2,6% 2,8% 43,7% 43,8% 43,5% 53,7% 53,6% 53,7%
Andoain 0,2% 0,2% 0,2% 59,5% 60,2% 58,7% 40,3% 39,6% 41,0%
Anoeta 0,6% 0,0% 1,1% 50,6% 51,7% 49,7% 48,8% 48,3% 49,1%
Antzuola 0,3% 0,3% 0,3% 60,4% 69,2% 50,2% 39,4% 30,5% 49,5%
Arama 4,4% 4,7% 4,7% 78,7% 76,4% 81,3% 16,9% 19,4% 14,1%
Aretxabaleta 2,2% 1,0% 3,6% 59,8% 64,3% 55,0% 38,0% 34,7% 41,4%
Arrasate 0,5% 0,2% 0,8% 68,5% 72,7% 64,7% 31,0% 27,2% 34,5%
Asteasu 10,4% 9,6% 11,1% 50,3% 47,9% 52,8% 39,3% 42,4% 36,1%
Astigarraga 3,3% 3,0% 3,7% 46,2% 45,0% 47,4% 50,5% 52,1% 48,9%
Astigarreta 2,1% 2,2% 2,2% 49,2% 53,5% 44,6% 48,7% 44,6% 53,3%
Ataun 2,1% 2,0% 2,1% 45,1% 49,2% 41,0% 52,8% 48,8% 56,9%
Azkoitia 9,5% 9,1% 9,5% 55,6% 54,3% 56,8% 34,9% 36,1% 33,7%
Azpeitia 1,3% 1,2% 1,4% 60,4% 59,9% 60,9% 38,3% 38,9% 37,7%
Baliarrain 5,2% 5,0% 6,0% 56,2% 59,1% 53,0% 38,6% 36,4% 41,0%
Beasain 0,9% 0,7% 1,2% 58,3% 64,8% 51,6% 40,8% 34,6% 47,2%
Beizama 1,6% 1,6% 1,9% 53,6% 53,9% 53,3% 44,8% 44,8% 44,7%
Belauntza 13,0% 10,0% 15,4% 63,2% 61,8% 64,6% 23,7% 27,6% 20,0%
Berastegi 0,8% 1,4% 0,4% 65,6% 66,0% 65,1% 33,6% 32,8% 34,5%
Bergara 3,4% 2,0% 4,5% 64,5% 65,9% 63,3% 32,0% 31,8% 32,2%
Berrobi 0,8% 0,5% 1,1% 49,7% 51,4% 48,1% 49,4% 48,0% 50,8%
Bidania 25,6% 26,5% 29,4% 45,3% 44,3% 46,4% 29,1% 33,2% 24,2%

udalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

16.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1920. Iturria: Censo de Población 1920.  Geronek egina.



5.6.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1920. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakumeudalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

Billabona 0,5% 0,2% 0,8% 61,6% 62,5% 60,7% 37,9% 37,3% 38,6%
Deba 3,5% 3,0% 4,0% 47,2% 47,4% 46,9% 49,3% 49,6% 49,1%
Donostia 1,3% 0,7% 1,6% 77,6% 78,4% 76,9% 21,2% 20,8% 21,5%
Eibar 0,8% 0,7% 0,9% 65,1% 69,1% 61,0% 34,2% 30,3% 38,1%
Elduaien 2,9% 1,6% 3,2% 53,4% 54,0% 38,5% 43,8% 44,3% 31,6%
Elgeta 5,0% 3,7% 6,3% 65,6% 68,7% 62,5% 29,4% 27,6% 31,2%
Elgoibar 0,5% 0,5% 0,5% 52,5% 54,1% 51,0% 47,0% 45,4% 48,5%
Errenteria 2,2% 1,3% 3,1% 60,0% 63,0% 57,0% 37,8% 35,7% 39,9%
Errezil 16,9% 15,7% 19,6% 45,1% 45,2% 45,0% 38,0% 40,4% 35,4%
Eskoriatza 2,6% 2,0% 3,9% 53,3% 61,4% 43,5% 44,0% 37,0% 52,6%
Ezkio 0,8% 0,7% 1,0% 63,0% 68,8% 57,3% 36,2% 30,5% 41,7%
Gabiri 0,0% 0,0% 0,0% 53,0% 59,2% 45,7% 47,0% 40,8% 54,3%
Gaintza 0,0% 0,0% 0,0% 54,2% 60,6% 48,3% 45,8% 39,4% 51,7%
Gaztelu 6,4% 1,3% 12,1% 47,8% 51,5% 43,6% 45,8% 47,2% 44,3%
Getaria 0,0% 0,0% 0,0% 58,5% 57,7% 59,4% 41,5% 42,3% 40,6%
Goiatz 1,3% 1,5% 0,8% 53,6% 58,3% 50,0% 45,1% 39,8% 49,2%
Hernani 1,6% 0,7% 2,3% 53,7% 53,8% 53,5% 44,8% 45,4% 44,2%
Hernialde 12,4% 13,2% 13,8% 47,1% 47,6% 46,5% 40,5% 41,2% 39,6%
Hondarribi 1,8% 1,7% 1,9% 55,5% 55,4% 55,6% 42,7% 42,9% 42,5%
Ibarra 0,0% 0,0% 0,0% 64,2% 67,2% 60,9% 35,8% 32,8% 39,1%
Idiazabal 1,7% 1,1% 2,2% 56,9% 60,9% 52,9% 41,4% 38,0% 44,8%
Ikaztegieta 0,4% 0,8% 0,0% 67,4% 74,6% 59,5% 32,2% 24,6% 40,5%
Irun 0,4% 0,2% 0,6% 66,5% 66,1% 66,8% 33,1% 33,7% 32,6%
Irura 5,3% 2,8% 8,0% 43,6% 50,2% 36,8% 51,0% 47,1% 55,2%
Itsaso 0,6% 0,3% 1,0% 42,6% 46,4% 38,4% 56,8% 53,3% 60,7%
Itsasondo 1,3% 1,0% 1,7% 62,1% 65,3% 58,5% 36,6% 33,8% 39,8%
Larraul 0,0% 0,0% 0,0% 46,7% 50,7% 42,4% 53,3% 49,3% 57,6%
Lazkao 0,0% 0,0% 0,0% 65,0% 64,7% 65,3% 35,0% 35,3% 34,7%
Leaburu 4,0% 2,3% 5,5% 60,4% 66,5% 54,8% 35,5% 31,0% 39,7%
Legazpi 1,2% 0,8% 1,9% 67,3% 72,6% 61,3% 31,5% 26,7% 36,9%
Legorreta 2,4% 1,7% 3,4% 59,2% 61,0% 57,3% 38,3% 37,4% 39,3%

16.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1920. Iturria: Censo de Población 1920.  Geronek egina.



5.6.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1920. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakumeudalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

Leintz G. 1,2% 1,0% 1,5% 56,4% 58,5% 54,0% 42,5% 40,6% 44,5%
Lezo 0,2% 0,1% 0,3% 34,2% 33,0% 35,5% 65,6% 66,9% 64,3%
Lizartza 0,0% 0,0% 0,0% 44,5% 47,7% 41,3% 55,5% 52,3% 58,7%
Mutiloa 6,0% 3,4% 8,9% 52,5% 55,5% 49,4% 41,5% 41,2% 41,8%
Mutriku 1,3% 1,1% 1,5% 49,0% 47,4% 50,6% 49,7% 51,5% 48,0%
Oiartzun 1,2% 1,4% 1,1% 43,4% 40,9% 45,8% 55,4% 57,7% 53,1%
Olaberria 2,7% 0,7% 4,6% 72,3% 77,3% 67,4% 25,0% 22,0% 28,0%
Oñati 2,8% 2,1% 3,5% 60,6% 66,5% 54,5% 36,6% 31,5% 41,9%
Ordizia 2,1% 1,4% 2,7% 68,0% 68,9% 67,1% 29,9% 29,7% 30,2%
Orendain 0,0% 0,0% 0,0% 47,1% 48,7% 45,4% 52,9% 51,3% 54,6%
Orexa 6,3% 4,6% 9,2% 50,5% 53,3% 47,1% 43,2% 42,9% 43,7%
Orio 2,1% 1,7% 2,5% 27,5% 32,2% 22,5% 70,4% 66,2% 74,9%
Ormaiztegi 1,1% 0,3% 1,8% 68,5% 72,7% 64,7% 30,4% 27,0% 33,5%
Pasaia 0,4% 0,2% 0,6% 59,5% 62,2% 56,3% 40,2% 37,7% 43,0%
Segura 0,4% 0,1% 0,6% 56,1% 58,4% 53,9% 43,5% 41,4% 45,5%
Soraluze 0,5% 0,3% 0,8% 62,3% 63,4% 61,2% 37,2% 36,3% 38,0%
Tolosa 3,7% 3,0% 4,0% 67,9% 70,9% 65,3% 28,4% 25,8% 30,7%
Urnieta 1,3% 1,5% 1,3% 49,7% 51,3% 48,1% 48,9% 47,3% 50,6%
Urretxu 2,6% 1,7% 3,4% 69,6% 74,6% 64,8% 27,8% 23,6% 31,9%
Usurbil 2,6% 1,6% 3,9% 49,2% 47,9% 50,6% 48,2% 50,6% 45,6%
Zaldibia 0,0% 0,0% 0,0% 44,6% 45,5% 43,7% 55,4% 54,5% 56,3%
Zarautz 2,3% 1,6% 2,8% 58,9% 59,8% 58,1% 38,8% 38,5% 39,1%
Zegama 0,0% 0,0% 0,0% 55,6% 61,8% 49,6% 44,4% 38,2% 50,4%
Zerain 2,1% 1,2% 3,2% 58,7% 67,7% 49,4% 39,1% 31,2% 47,4%
Zestoa 1,6% 1,7% 1,5% 51,0% 51,1% 50,9% 47,4% 47,3% 47,6%
Zizurkil 1,5% 1,4% 1,7% 45,7% 45,2% 46,3% 52,7% 53,4% 52,0%
Zumaia 4,4% 4,1% 4,5% 58,9% 58,4% 59,4% 36,7% 37,4% 36,1%
Zumarraga 0,1% 0,0% 0,3% 69,0% 72,1% 66,2% 30,8% 27,9% 33,5%

GUZTIRA 2,2% 1,7% 2,5% 62,8% 64,1% 61,7% 35,0% 34,1% 35,8%

16.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1920. Iturria: Censo de Población 1920.  Geronek egina.



5.7.- ERANSKINA: ALFABETAZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1930. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakume
Abaltzisketa 0,2% 0,0% 0,4% 52,3% 54,1% 50,2% 47,5% 45,9% 49,4%
Aduna 0,7% 0,9% 0,5% 64,7% 62,7% 67,0% 34,6% 36,4% 32,5%
Aia 13,1% 9,4% 17,3% 51,5% 49,2% 54,0% 35,4% 41,3% 28,8%
Aizarnazabal 6,2% 5,3% 7,2% 55,3% 57,8% 52,4% 38,5% 36,9% 40,4%
Albiztur 0,9% 0,6% 1,2% 61,5% 62,2% 60,9% 37,6% 37,2% 37,9%
Alegi 0,4% 0,5% 0,2% 63,4% 64,7% 62,2% 36,2% 34,8% 37,6%
Alkiza 0,4% 0,7% 0,0% 66,8% 68,0% 65,3% 32,6% 31,3% 34,2%
Altza 1,0% 1,1% 0,9% 74,5% 75,9% 73,1% 24,4% 23,0% 25,9%
Altzaga 4,8% 2,9% 6,9% 61,8% 68,6% 54,9% 32,9% 27,6% 38,2%
Altzo 1,4% 1,3% 1,5% 65,6% 65,0% 66,3% 32,7% 33,2% 32,2%
Amezketa 0,4% 0,0% 0,8% 58,0% 57,1% 58,9% 41,6% 42,9% 40,3%
Andoain 0,3% 0,2% 0,4% 66,8% 67,1% 66,5% 32,0% 32,1% 31,9%
Anoeta 2,1% 3,7% 0,5% 67,4% 65,2% 69,5% 30,5% 31,0% 29,9%
Antzuola 0,7% 0,2% 1,2% 77,6% 81,0% 72,9% 21,8% 18,8% 25,9%
Arama 4,1% 2,5% 5,9% 73,5% 75,9% 70,6% 22,4% 21,5% 23,5%
Aretxabaleta 0,2% 0,1% 0,3% 78,2% 79,2% 77,2% 21,4% 20,6% 22,4%
Arrasate 1,1% 0,9% 1,4% 68,7% 72,1% 65,5% 29,4% 26,5% 32,2%
Asteasu 8,0% 6,5% 9,6% 55,9% 55,8% 56,0% 35,8% 37,4% 34,2%
Astigarraga 2,2% 2,5% 2,0% 59,3% 57,8% 61,0% 37,7% 38,9% 36,4%
Ataun 1,0% 0,8% 1,2% 56,2% 59,5% 52,8% 42,8% 39,7% 45,9%
Azkoitia 3,5% 3,2% 3,8% 67,5% 66,5% 68,5% 28,9% 30,2% 27,6%
Azpeitia 0,0% 0,1% 0,0% 72,4% 72,0% 72,7% 27,6% 27,9% 27,2%
Baliarrain 0,0% 0,0% 0,0% 75,3% 77,9% 72,0% 24,7% 22,1% 28,0%
Beasain 1,1% 0,9% 1,3% 70,0% 72,8% 67,1% 28,7% 26,2% 31,4%
Beizama 0,2% 0,0% 0,4% 66,7% 66,3% 67,3% 33,1% 33,7% 32,3%
Belauntza 0,4% 0,0% 0,8% 67,7% 70,9% 64,4% 31,6% 29,1% 34,1%
Berastegi 0,9% 0,0% 1,7% 71,0% 73,2% 68,7% 28,1% 26,8% 29,4%
Bergara 0,8% 0,5% 1,2% 74,0% 75,6% 72,5% 25,1% 23,8% 26,4%
Berrobi 0,3% 0,0% 0,5% 60,6% 62,1% 59,2% 39,2% 37,9% 40,3%
Bidania 7,0% 5,8% 8,4% 52,3% 53,7% 50,6% 40,5% 40,3% 40,6%
Billabona 0,4% 0,4% 0,4% 72,6% 78,3% 75,2% 26,5% 32,4% 24,0%

udalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

17.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1930. Iturria: Censo de Población 1930. Geronek egina.



5.7.- ERANSKINA: ALFABETAZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1930. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakumeudalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

Deba 2,9% 1,7% 4,2% 62,4% 62,7% 62,1% 34,6% 35,5% 33,6%
Donostia 1,5% 1,1% 1,8% 80,1% 80,2% 80,1% 18,0% 18,3% 17,7%
Eibar 1,0% 0,7% 1,3% 78,4% 80,1% 76,6% 19,1% 17,7% 20,4%
Elduaien 0,9% 0,6% 1,2% 63,8% 64,9% 62,7% 35,3% 34,5% 36,1%
Elgeta 1,7% 0,8% 2,6% 68,1% 70,9% 65,2% 30,2% 28,3% 32,1%
Elgoibar 2,7% 2,0% 3,3% 68,0% 68,8% 67,3% 29,2% 29,1% 29,4%
Errenteria 2,0% 1,1% 2,8% 68,3% 69,8% 66,7% 29,7% 29,0% 30,4%
Errezil 0,8% 0,3% 1,4% 62,6% 62,7% 62,6% 36,6% 37,1% 35,9%
Eskoriatza 1,7% 1,1% 2,6% 75,0% 78,8% 70,1% 23,2% 20,1% 27,3%
Ezkio 4,5% 3,3% 5,7% 69,5% 73,4% 65,4% 26,1% 23,4% 28,9%
Gabiri 1,5% 1,4% 1,6% 73,7% 82,8% 61,6% 24,8% 15,8% 36,8%
Gaintza 4,2% 1,3% 7,2% 72,5% 77,1% 67,8% 23,3% 21,7% 25,0%
Gaztelu 0,7% 0,7% 0,8% 59,6% 54,0% 65,6% 39,6% 45,3% 33,6%
Getaria 1,9% 2,1% 1,6% 72,3% 71,4% 73,3% 25,8% 26,5% 25,0%
Goiatz 7,0% 4,9% 9,3% 56,8% 50,0% 64,5% 36,2% 45,1% 26,2%
Hernani 1,5% 1,1% 1,8% 66,9% 66,5% 67,2% 30,9% 31,6% 30,2%
Hernialde 7,8% 2,7% 13,3% 62,0% 63,7% 60,0% 30,3% 33,5% 26,7%
Hondarribi 0,9% 0,9% 0,8% 64,5% 63,3% 65,7% 34,6% 35,7% 33,5%
Ibarra 0,6% 0,6% 0,6% 70,7% 74,7% 66,6% 28,7% 24,7% 32,8%
Idiazabal 1,1% 1,0% 1,1% 62,5% 62,2% 62,8% 36,4% 36,7% 36,1%
Ikaztegieta 0,0% 0,0% 0,0% 79,5% 77,8% 81,6% 20,5% 22,2% 18,4%
Irun 1,7% 1,3% 2,1% 77,1% 78,9% 75,5% 21,1% 19,7% 22,3%
Irura 3,3% 2,8% 3,8% 67,1% 72,4% 61,9% 29,5% 24,8% 34,0%
Itsaso 2,8% 1,5% 4,4% 62,7% 68,3% 56,4% 34,5% 30,2% 39,2%
Itsasondo 4,4% 3,4% 5,5% 66,6% 71,3% 61,4% 29,0% 25,3% 33,1%
Larraul 2,1% 2,0% 2,3% 55,7% 56,1% 55,3% 42,1% 41,9% 42,4%
Lazkao 0,2% 0,1% 0,3% 72,3% 73,0% 71,5% 27,5% 26,8% 28,3%
Leaburu 0,4% 0,4% 0,4% 72,1% 74,1% 70,1% 26,4% 23,9% 29,1%
Legazpi 0,8% 0,2% 1,5% 70,5% 76,5% 63,6% 28,6% 23,3% 34,7%
Legorreta 0,0% 0,0% 0,0% 73,4% 73,5% 73,2% 25,2% 24,9% 25,5%
Leintz G. 0,5% 0,4% 0,6% 67,8% 70,2% 64,5% 31,7% 29,3% 34,9%

17.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1930. Iturria: Censo de Población 1930. Geronek egina.



5.7.- ERANSKINA: ALFABETAZEA GIPUZKOAKO HERRIETAN, 1930. PORTZENTAIAK.

oro har gizon emakume oro har gizon emakume oro har gizon emakumeudalak
badakite irakurtzen badakite irakurtzen eta idazten ez dakite irakurtzen

Lezo 0,0% 0,0% 0,1% 51,3% 51,0% 51,7% 48,4% 48,6% 48,2%
Lizartza 0,0% 0,0% 0,0% 62,3% 95,5% 58,3% 37,7% 49,0% 41,7%
Mutiloa 0,0% 0,0% 0,0% 63,0% 68,1% 57,1% 36,8% 31,9% 42,4%
Mutriku 0,2% 0,2% 0,2% 68,9% 69,5% 68,2% 30,9% 30,3% 31,6%
Oiartzun 5,0% 4,4% 5,7% 59,1% 58,0% 60,3% 35,8% 37,5% 34,0%
Olaberria 1,1% 0,0% 2,3% 83,2% 84,4% 81,9% 15,5% 15,6% 15,4%
Oñati 1,5% 1,3% 1,6% 68,9% 73,5% 64,2% 29,7% 25,2% 34,1%
Ordizia 0,6% 0,4% 0,9% 77,1% 78,7% 75,4% 20,9% 19,7% 22,2%
Orendain 1,0% 0,0% 2,2% 58,1% 61,0% 54,7% 40,9% 39,0% 43,1%
Orexa 1,6% 0,0% 3,7% 59,6% 65,3% 52,4% 38,8% 34,7% 43,9%
Orio 4,4% 3,3% 5,7% 62,4% 63,3% 61,4% 33,2% 33,4% 32,9%
Ormaiztegi 1,5% 0,6% 2,3% 69,3% 74,8% 64,0% 26,9% 22,8% 30,8%
Pasaia 1,5% 1,5% 1,5% 68,9% 71,5% 65,9% 28,6% 26,0% 31,7%
Segura 0,7% 0,8% 0,6% 73,0% 73,1% 72,9% 26,1% 26,1% 26,2%
Soraluze 0,4% 0,1% 0,7% 71,8% 73,2% 70,3% 27,8% 26,6% 29,1%
Tolosa 1,7% 1,6% 1,9% 74,7% 75,1% 74,4% 23,1% 22,9% 23,2%
Urnieta 1,4% 0,9% 1,8% 63,7% 65,0% 62,4% 33,3% 32,6% 34,0%
Urretxu 1,1% 0,8% 1,4% 74,4% 76,2% 72,5% 24,3% 22,7% 25,8%
Usurbil 0,6% 0,7% 0,6% 68,0% 66,0% 70,2% 31,3% 33,3% 29,2%
Zaldibia 2,0% 1,0% 3,1% 67,5% 67,4% 67,6% 30,5% 31,6% 29,4%
Zarautz 2,3% 2,2% 2,4% 73,0% 73,2% 72,9% 24,0% 24,0% 24,1%
Zegama 1,7% 1,3% 2,0% 66,4% 71,0% 61,7% 31,8% 27,7% 36,0%
Zerain 2,4% 0,5% 4,3% 62,8% 71,4% 54,9% 34,7% 28,1% 40,9%
Zestoa 2,6% 2,4% 2,8% 69,9% 69,0% 70,8% 27,5% 28,6% 26,4%
Zizurkil 1,0% 0,3% 1,7% 56,9% 54,9% 58,9% 42,0% 44,7% 39,4%
Zumaia 0,8% 0,5% 1,0% 70,0% 70,1% 70,0% 28,9% 29,0% 28,7%
Zumarraga 0,1% 0,1% 0,1% 75,2% 76,3% 74,1% 24,6% 23,4% 25,7%

GUZTIRA 1,6% 1,2% 1,9% 72,5% 73,2% 71,9% 25,5% 25,2% 25,8%

17.Taula: Alfabetatze mailak Gipuzkoako herrietan, portzentaiak, 1930. Iturria: Censo de Población 1930. Geronek egina.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ERANSKINA. TAULAK: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO 
ESKUALDEETAN URTEZ URTE. DATU ABSOLUTUAK. 



6.1.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1860. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Hondarribi 3161 1615 1546 236 78 158 429 285 144 2496 1252 1244
Irun 5747 2834 2913 445 131 314 1215 685 530 4087 2018 2069
BIDASOA 8908 4449 4459 681 209 472 1644 970 674 6583 3270 3313

% 7,64 4,70 10,59 18,46 21,80 15,12 73,90 73,50 74,30

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Deba 3087 1586 1501 171 59 112 396 262 134 2520 1265 1255
Eibar 3815 1940 1875 409 131 278 864 596 268 2542 1213 1329
Elgoibar 3238 1629 1609 621 334 287 443 242 201 2174 1053 1121
Mutriku 3385 1658 1727 321 119 202 479 312 167 2585 1227 1358
Soraluze 2153 1073 1080 136 33 103 553 409 144 1464 631 833
DEBA BEH. 15678 7886 7792 1658 676 982 2735 1821 914 11285 5389 5896

% 10,58 8,57 12,60 17,44 23,09 11,73 71,98 68,34 75,67

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Antzuola 1557 805 752 326 136 190 296 232 64 935 437 498
Aretxabaleta 1792 914 878 102 38 64 290 212 78 1400 664 736
Arrasate 2870 1455 1415 131 43 88 591 378 213 2148 1034 1114
Bergara 6161 2986 3175 858 382 476 1624 964 660 3679 1640 2039
Elgeta 2399 1212 1187 330 161 169 455 351 104 1614 700 914
Eskoriatza 2146 1127 1019 528 280 248 474 254 220 1144 593 551
Leintz G. 785 384 401 31 17 14 204 136 68 550 231 319
Oñati 5983 3063 2920 700 267 433 1118 821 297 4165 1975 2190
DEBA GAR. 23693 11946 11747 3006 1324 1682 5052 3348 1704 15635 7274 8361

% 12,69 11,08 14,32 21,32 28,03 14,51 65,99 60,89 71,18

BIZTANLEGOA

BIZTANLEGOA

UDALAK

UDALAK

UDALAK

BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

18.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolututak, 1860. Iturria: Censo de Población 1860. Geronek egina.



6.1.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1860. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Altza 1230 672 558 204 68 136 101 59 42 925 545 380
Andoain 2617 1303 1314 385 141 244 534 333 201 1698 829 869
Astigarraga 1420 709 711 58 25 33 142 75 67 1220 609 611
Errenteria 2869 1402 1467 535 175 360 501 288 213 1833 939 894
Donostia 14111 6871 7240 1324 538 786 4496 2590 1906 8291 3743 4548
Hernani 3558 1719 1839 339 111 228 599 380 219 2620 1228 1392
Lezo 920 450 470 76 17 59 102 68 34 742 365 377
Oiartzun 4580 2304 2276 359 131 228 382 231 151 3839 1942 1897
Pasaia 1266 634 632 111 36 75 372 237 135 783 361 422
Sorabilla 269 149 120 76 28 48 44 30 14 149 91 58
Urnieta 2037 1063 974 235 96 139 322 238 84 1480 729 751
Usurbil 1838 905 933 414 157 257 274 190 84 1150 558 592
DONOST. 36715 18181 18534 4116 1523 2593 7869 4719 3150 24730 11939 12791

% 11,21 8,38 13,99 21,43 25,96 17,00 67,36 65,67 69,01

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

18.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolututak, 1860. Iturria: Censo de Población 1860. Geronek egina.



6.1.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1860. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Arama 103 56 47 19 8 11 21 20 1 63 28 35
Astigarreta 320 167 153 103 50 53 24 23 1 193 94 99
Ataun 2919 1439 1480 187 82 105 344 247 97 2388 1110 1278
Beasain 1448 747 701 287 126 161 244 170 74 917 451 466
Ezkio 880 456 424 116 35 81 133 103 30 631 318 313
Gabiri 1074 543 531 129 59 70 103 84 19 842 400 442
Gaintza 493 272 221 118 58 60 83 66 17 292 148 144
Gudugarreta 91 47 44 28 18 10 10 9 1 53 20 33
Idiazabal 1694 857 837 105 49 56 160 110 50 1429 698 731
Itsaso 862 424 438 266 112 154 80 68 12 516 244 272
Itsasondo 623 327 296 127 52 75 75 67 8 421 208 213
Lazkao 1069 535 534 132 55 77 239 157 82 698 323 375
Legazpi 1320 658 662 43 14 29 282 218 64 995 426 569
Mutiloa 523 262 261 116 39 77 87 66 21 329 157 172
Olaberria 466 246 220 40 23 17 44 41 3 382 182 200
Ordizia 1197 575 622 268 80 188 424 274 150 505 221 284
Ormaiztegi 721 352 369 109 36 73 142 103 39 470 213 257
Segura 1531 741 790 127 41 86 318 200 118 1086 500 586
Urretxu 989 480 509 155 54 101 302 198 104 532 228 304
Zaldibia 1220 617 603 187 75 112 101 80 21 932 462 470
Zegama 2487 1272 1215 98 55 43 390 281 109 1999 936 1063
Zerain 572 297 275 108 48 60 100 87 13 364 162 202
Zumarraga 1393 710 683 109 39 70 311 200 111 973 471 502
GOIERRI 23995 12080 11915 2977 1208 1769 4017 2872 1145 17010 8000 9010

% 12,41 10,00 14,85 16,74 23,77 9,61 70,89 66,23 75,62

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

18.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolututak, 1860. Iturria: Censo de Población 1860. Geronek egina.



6.1.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1860. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Abaltzisketa 719 372 347 99 37 62 64 55 9 556 280 276
Aduna 427 214 213 168 62 106 73 62 11 186 90 96
Albiztur 934 457 477 233 60 173 102 79 23 599 318 281
Alegi 1356 683 673 41 6 35 304 208 96 1011 469 542
Alkiza 598 309 289 179 65 114 109 80 29 309 163 146
Altzaga 218 110 108 41 20 21 33 27 6 144 63 81
Altzo 564 304 260 119 42 77 123 98 25 322 164 158
Amezketa 1564 728 836 80 20 60 252 86 166 1382 622 760
Anoeta 400 205 195 61 18 43 74 54 20 265 133 132
Asteasu 1352 689 663 156 44 112 128 102 26 1068 543 525
Baliarrain 241 118 123 91 38 53 10 8 2 140 72 68
Belauntza 263 136 127 71 25 46 42 32 10 150 79 71
Berastegi 1582 781 801 237 100 137 234 198 36 1111 483 628
Berrobi 346 173 173 48 12 36 74 54 20 224 107 117
Bidania 758 383 375 322 136 186 71 52 19 365 195 170
Billabona 1683 848 835 239 73 166 355 246 109 1089 529 560
Elduaien 432 225 207 94 33 61 104 79 25 234 113 121
Gaztelu 362 190 172 107 36 71 97 80 17 158 74 84
Goiatz 290 133 157 28 9 19 20 17 3 242 107 135
Hernialde 356 179 177 127 48 79 73 50 23 156 81 75
Ibarra 734 366 368 183 69 114 165 127 38 386 170 216
Ikaztegieta 308 165 143 61 19 42 53 39 14 194 107 87
Irura 464 214 250 15 4 11 81 60 21 368 150 218
Larraul 304 154 150 30 10 20 32 26 6 242 118 124
Leaburu 309 161 148 43 19 24 49 42 7 217 100 117
Legorreta 883 471 412 146 43 103 172 131 41 565 297 268
Lizartza 869 414 455 68 40 28 237 190 47 564 184 380
Orexa 215 108 107 15 8 7 36 30 6 164 70 94
Tolosa 8182 3817 4365 851 336 515 2334 1405 929 4997 2076 2921
Zizurkil 1085 548 537 274 91 183 104 83 21 707 374 333
TOLOSALD. 27798 13655 14143 4227 1523 2704 5605 3800 1805 18115 8331 9784

% 15,21 11,15 19,12 20,16 27,83 12,76 65,17 61,01 69,18

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

18.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolututak, 1860. Iturria: Censo de Población 1860. Geronek egina.



6.1.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1860. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Aia 2529 1286 1243 226 92 134 158 112 46 2145 1082 1063
Aizarnazabal 402 212 190 109 38 71 66 46 20 227 128 99
Azkoitia 4522 2301 2221 1280 590 690 543 316 227 2699 1395 1304
Azpeitia 6322 3186 3136 1474 583 891 1125 748 377 3723 1855 1868
Beizama 755 405 350 193 71 122 84 74 10 478 260 218
Errezil 1707 860 847 86 34 52 218 153 65 1403 673 730
Getaria 1213 577 636 293 114 179 218 143 75 702 320 382
Orio 1119 546 573 393 123 270 205 141 64 521 282 239
Zarautz 2117 1057 1060 341 138 203 392 243 149 1384 676 708
Zestoa 2462 1281 1181 685 260 425 371 270 101 1406 751 655
Zumaia 1601 811 790 358 114 244 312 212 100 931 485 446
UROLA KO. 24749 12522 12227 5438 2157 3281 3692 2458 1234 15619 7907 7712

% 21,97 17,23 26,83 14,92 19,63 10,09 63,11 63,14 63,07

BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA

18.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolututak, 1860. Iturria: Censo de Población 1860. Geronek egina.



6.2.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1877. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Hondarribi 3713 1969 1744 578 203 375 813 476 337 2322 1290 1032
Irun 7040 3636 3404 449 145 304 2597 1519 1078 3994 1972 2022
BIDASOA 10753 5605 5148 1027 348 679 3410 1995 1415 6316 3262 3054

% 9,55 6,21 13,19 31,71 35,59 27,49 58,74 58,20 59,32

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Deba 3267 1626 1641 274 103 171 579 347 232 2414 1176 1238
Eibar 5103 2576 2527 396 150 246 2170 1193 977 2537 1233 1304
Elgoibar 3368 1691 1677 299 133 166 720 439 281 2349 1119 1230
Mutriku 3278 1644 1634 341 125 216 658 397 261 2279 1122 1157
Soraluze 1951 1016 935 185 60 125 531 330 201 1235 626 609
DEBA BEH. 16967 8553 8414 1495 571 924 4658 2706 1952 10814 5276 5538

% 8,81 6,68 10,98 27,45 31,64 23,20 63,74 61,69 65,82

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Antzuola 1533 751 782 261 102 159 445 282 163 827 367 460
Aretxabaleta 1789 928 861 172 86 86 311 224 87 1306 618 688
Arrasate 2851 1413 1438 109 47 62 692 422 270 2050 944 1106
Bergara 6021 2959 3062 1102 477 625 1872 1036 836 3047 1446 1601
Elgeta 2377 1183 1194 379 148 231 586 420 166 1412 615 797
Eskoriatza 1909 1001 908 149 74 75 433 318 115 1327 609 718
Leintz G. 665 349 316 32 9 23 187 122 65 446 218 228
Oñati 6093 3070 3023 1079 418 661 1813 1192 621 3201 1460 1741
DEBA GAR. 23238 11654 11584 3283 1361 1922 6339 4016 2323 13616 6277 7339

% 14,13 11,68 16,59 27,28 34,46 20,05 58,59 53,86 63,35

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

EZ DAKITE IRAKURTZEN

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

19.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1877. Censo de Población 1877.  Geronek egina.



6.2.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1877. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Altza 1288 695 593 273 105 168 298 166 132 717 424 293
Andoain 2418 1171 1247 214 64 150 766 448 318 1438 659 779
Astigarraga 1300 638 662 78 25 53 197 96 101 1025 517 508
Errenteria 3062 1508 1554 358 113 245 741 464 277 1963 931 1032
Donostia 21355 10364 10991 1463 407 1056 9414 5112 4302 10478 4845 5633
Hernani 3538 1892 1646 600 203 397 1033 622 411 1905 1067 838
Lezo 1059 563 496 163 46 117 189 133 56 707 384 323
Oiartzun 3853 1895 1958 1200 481 719 432 214 218 2221 1200 1021
Pasaia 1591 889 702 163 56 107 769 501 268 659 332 327
Sorabilla 234 121 113 70 25 45 51 36 15 113 60 53
Urnieta 1707 857 850 217 60 157 400 247 153 1090 550 540
Usurbil 1723 898 825 159 51 108 302 184 118 1262 663 599
DONOST. 43128 21491 21637 4958 1636 3322 14592 8223 6369 23578 11632 11946

% 11,50 7,61 15,35 33,83 38,26 29,44 54,67 54,12 55,21

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

19.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1877. Censo de Población 1877.  Geronek egina.



6.2.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1877. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Arama 119 61 58 3 1 2 42 29 13 74 31 43
Astigarreta 289 136 153 113 47 66 29 22 7 147 67 80
Ataun 2819 1437 1382 128 55 73 370 244 126 2321 1138 1183
Beasain 2144 1112 1032 388 150 238 644 422 222 1112 540 572
Ezkio 784 373 411 61 27 34 135 107 28 588 239 349
Gabiri 993 493 500 196 84 112 143 114 29 654 295 359
Gaintza 453 212 241 157 46 111 88 68 20 208 98 110
Gudugarreta 84 47 37 15 6 9 15 15 0 54 26 28
Idiazabal 1581 756 825 195 73 122 206 146 60 1180 537 643
Itsaso 848 413 435 453 179 274 142 111 31 253 123 130
Itsasondo 575 280 295 119 44 75 96 61 35 360 175 185
Lazkao 1057 524 533 145 59 86 271 172 99 641 293 348
Legazpi 1303 661 642 71 26 45 332 239 93 900 396 504
Mutiloa 568 278 290 141 56 85 88 63 25 339 159 180
Olaberria 485 243 242 159 60 99 67 47 20 259 136 123
Ordizia 1481 786 695 173 81 92 715 427 288 593 278 315
Ormaiztegi 618 317 301 40 16 24 227 137 90 351 164 187
Segura 1540 733 807 187 67 120 470 262 208 883 404 479
Urretxu 1013 489 524 93 37 56 433 236 197 487 216 271
Zaldibia 1223 569 654 184 65 119 172 112 60 867 392 475
Zegama 2193 1078 1115 290 120 170 332 227 105 1571 731 840
Zerain 586 281 305 95 23 72 123 93 30 368 165 203
Zumarraga 1736 836 900 271 103 168 640 339 301 825 394 431
GOIERRI 24492 12115 12377 3677 1425 2252 5780 3693 2087 15035 6997 8038

% 15,01 11,76 18,20 23,60 30,48 16,86 61,39 57,75 64,94

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

19.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1877. Censo de Población 1877.  Geronek egina.



6.2.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1877. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Abaltzisketa 637 313 324 205 80 125 96 58 38 336 175 161
Aduna 401 204 197 149 42 107 79 66 13 173 96 77
Albiztur 814 393 421 219 81 138 203 119 84 392 193 199
Alegi 868 408 460 70 18 52 254 135 119 544 255 289
Alkiza 554 275 279 56 18 38 93 60 33 405 197 208
Altzaga 206 109 97 76 30 46 54 39 15 76 40 36
Altzo 523 279 244 151 51 100 143 101 42 229 127 102
Amezketa 1358 651 707 206 61 145 228 132 96 924 458 466
Anoeta 299 151 148 41 13 28 76 46 30 182 92 90
Asteasu 1188 591 597 218 69 149 192 104 88 778 418 360
Baliarrain 244 112 132 133 45 88 28 21 7 83 46 37
Belauntza 258 127 131 62 20 42 58 38 20 138 69 69
Berastegi 1301 627 674 123 37 86 494 274 220 684 316 368
Berrobi 317 145 172 4 0 4 74 50 24 239 95 144
Bidania 705 361 344 270 111 159 118 75 43 317 175 142
Billabona 1396 680 716 239 93 146 382 215 167 775 372 403
Elduaien 323 157 166 65 17 48 106 70 36 152 70 82
Gaztelu 350 178 172 109 43 66 87 63 24 154 72 82
Goiatz 281 134 147 72 22 50 25 21 4 184 91 93
Hernialde 308 148 160 74 21 53 84 51 33 150 76 74
Ibarra 683 328 355 73 18 55 185 110 75 425 200 225
Ikaztegieta 247 114 133 55 11 44 94 56 38 98 47 51
Irura 445 223 222 33 12 21 109 76 33 303 135 168
Larraul 303 152 151 113 34 79 47 32 15 143 86 57
Leaburu 246 131 115 63 27 36 51 43 8 132 61 71
Legorreta 691 343 348 166 55 111 168 114 54 354 171 183
Lizartza 652 327 325 16 7 9 156 108 48 480 212 268
Orexa 217 112 105 47 13 34 43 33 10 127 66 61
Tolosa 7488 3634 3854 495 167 328 3012 1668 1344 3981 1799 2182
Zizurkil 953 486 467 399 154 245 149 90 59 405 242 163
TOLOSALD. 24256 11893 12363 4002 1370 2632 6888 4068 2820 13363 6452 6911

% 16,50 11,52 21,29 28,40 34,20 22,81 55,09 54,25 55,90

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

19.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1877. Censo de Población 1877.  Geronek egina.



6.2.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1877. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Aia 2378 1217 1161 455 159 296 171 109 62 1752 949 803
Aizarnazabal 397 205 192 50 18 32 73 54 19 274 133 141
Azkoitia 4873 2399 2474 1662 814 848 972 445 527 2239 1140 1099
Azpeitia 6386 3121 3265 1556 587 969 1513 887 626 3317 1647 1670
Beizama 708 362 346 60 29 31 104 83 21 544 250 294
Errezil 1687 849 838 152 50 102 242 170 72 1293 629 664
Getaria 1084 566 518 77 39 38 227 142 85 780 385 395
Orio 950 477 473 126 45 81 222 134 88 602 298 304
Zarautz 2178 1051 1127 246 97 149 645 332 313 1287 622 665
Zestoa 2468 1286 1182 594 259 335 454 281 173 1420 746 674
Zumaia 1738 832 906 419 182 237 482 253 229 837 397 440
UROLA KO. 24847 12365 12482 5397 2279 3118 5105 2890 2215 14345 7196 7149

% 21,72 18,43 24,98 20,55 23,37 17,75 57,73 58,20 57,27

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

19.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1877. Censo de Población 1877.  Geronek egina.



6.3.- ERANSKINA: ALFABETAZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1887. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUMEORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Hondarribi 4090 2109 1981 371 62 309 1084 608 476 2635 1439 1196
Irun 9264 4602 4662 412 104 308 3769 2119 1650 5083 2379 2704
BIDASOA 13354 6711 6643 783 166 617 4853 2727 2126 7718 3818 3900

% 5,86 2,47 9,29 36,34 40,63 32,00 57,80 56,89 58,71

OSOA GIZON EMAKUMEORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Deba 2884 1426 1458 610 254 356 684 362 322 1590 810 780
Eibar 5103 2576 2527 396 150 246 2170 1193 977 2537 1233 1304
Elgoibar 4055 2020 2035 597 230 367 1196 687 509 2262 1103 1159
Mutriku 3419 1674 1745 364 163 201 929 477 452 2126 1034 1092
Soraluze 1835 911 924 302 123 179 640 389 251 893 399 494
DEBA BEH. 17296 8607 8689 2269 920 1349 5619 3108 2511 9408 4579 4829

% 13,12 10,69 15,53 32,49 36,11 28,90 54,39 53,20 55,58

OSOA GIZON EMAKUMEORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Antzuola 1796 981 815 250 97 153 622 390 232 924 494 430
Aretxabaleta 1913 991 922 154 47 107 544 379 165 1215 565 650
Arrasate 3048 1504 1544 207 82 125 1014 568 446 1827 854 973
Bergara 6194 3020 3174 696 280 416 2418 1248 1170 3080 1492 1588
Elgeta 2304 1127 1177 306 113 193 587 399 188 1411 615 796
Eskoriatza 2674 1645 1029 175 62 113 960 761 199 1539 822 717
Leintz G. 799 469 330 19 3 16 332 241 91 448 225 223
Oñati 6152 3015 3137 821 273 548 2033 1193 840 3298 1549 1749
DEBA GAR. 24880 12752 12128 2628 957 1671 8510 5179 3331 13742 6616 7126

% 10,56 7,50 13,78 34,20 40,61 27,47 55,23 51,88 58,76

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

EZ DAKITE IRAKURTZEN

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

20.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1887. Iturria: Censo de Población 1887 . Geronek egina.



6.3.- ERANSKINA: ALFABETAZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1887. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUMEORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Altza 2389 1273 1116 274 113 161 819 446 373 1296 714 582
Andoain 2648 1302 1346 232 81 151 808 447 361 1608 774 834
Astigarraga 1315 618 697 104 36 68 282 131 151 929 451 478
Errenteria 3683 1816 1867 652 216 436 1340 769 571 1691 831 860
Donostia 29047 13621 15426 1183 416 767 13908 7085 6823 13956 6120 7836
Hernani 3829 1727 1802 167 83 84 978 494 484 2384 1150 1234
Lezo 1109 556 553 40 12 28 266 150 116 803 394 409
Oiartzun 3897 1931 1966 1394 558 836 737 360 377 1766 1013 753
Pasaia 1744 917 827 145 71 74 896 545 351 703 301 402
Urnieta 1793 875 918 342 110 232 558 323 235 893 442 451
Usurbil 1712 867 845 336 122 214 361 204 157 1015 541 474
DONOST. 53166 25503 27363 4869 1818 3051 20953 10954 9999 27044 12731 14313

% 9,16 7,13 11,5 39,41 42,95 36,54 50,87 49,92 52,31

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

20.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1887. Iturria: Censo de Población 1887 . Geronek egina.



6.3.- ERANSKINA: ALFABETAZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1887. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUMEORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Arama 123 62 61 40 16 24 36 28 8 47 18 29
Astigarreta 256 124 132 63 17 46 46 32 14 147 75 72
Ataun 2676 1345 1331 163 56 107 426 283 143 2087 1006 1081
Beasain 2030 1014 1016 325 117 208 651 399 252 1054 498 556
Ezkio 673 330 343 103 28 75 192 129 63 378 173 205
Gabiri 924 462 462 50 26 24 174 139 35 700 297 403
Gaintza 403 195 208 135 41 94 86 65 21 182 89 93
Idiazabal 1528 741 787 222 65 157 305 212 93 1001 464 537
Itsaso 773 382 391 181 58 123 150 111 39 442 213 229
Itsasondo 549 266 283 71 24 47 137 74 63 341 168 173
Lazkao 1000 483 517 219 87 132 254 151 103 527 245 282
Legazpi 1310 649 661 51 21 30 504 309 195 755 319 436
Mutiloa 564 278 286 68 21 47 135 90 45 361 167 194
Olaberria 456 227 229 77 29 48 165 103 62 214 95 119
Ordizia 1364 630 734 96 29 67 740 339 401 528 262 266
Ormaiztegi 626 325 301 47 16 31 247 154 93 332 155 177
Segura 1556 732 824 187 53 134 510 271 239 859 408 451
Urretxu 1076 515 561 76 20 56 487 278 209 513 217 296
Zaldibia 1221 578 643 187 48 139 342 190 152 692 340 352
Zegama 2102 1046 1056 323 109 214 346 216 130 1433 721 712
Zerain 595 288 307 121 46 75 150 104 46 324 138 186
Zumarraga 1867 904 963 179 65 114 686 378 308 1002 461 541
GOIERRI 23672 11576 12096 2984 992 1992 6769 4055 2714 13919 6529 7390

% 12,61 8,57 16,47 28,59 35,03 22,44 58,80 56,40 61,09

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

20.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1887. Iturria: Censo de Población 1887 . Geronek egina.



6.3.- ERANSKINA: ALFABETAZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1887. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUMEORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Abaltzisketa 588 301 287 173 68 105 145 88 57 270 145 125
Aduna 404 230 174 67 31 36 127 84 43 210 115 95
Albiztur 795 390 405 239 66 173 194 115 79 362 209 153
Alegi 857 417 440 76 26 50 305 174 131 476 217 259
Alkiza 548 276 272 46 19 27 149 77 72 353 180 173
Altzaga 208 105 103 63 18 45 83 54 29 62 33 29
Altzo 497 254 243 97 36 61 179 111 68 221 107 114
Amezketa 1246 611 635 155 46 109 249 132 117 842 433 409
Anoeta 280 131 149 54 22 32 72 41 31 154 68 86
Asteasu 1161 557 604 49 16 33 218 127 91 894 414 480
Baliarrain 229 119 110 84 33 51 70 47 23 75 39 36
Belauntza 302 163 139 52 17 35 112 76 36 138 70 68
Berastegi 1180 602 578 120 45 75 582 342 240 478 215 263
Berrobi 308 150 158 46 10 36 91 60 31 171 80 91
Bidania 673 361 312 284 111 173 162 98 64 227 152 75
Billabona 1469 737 732 186 66 120 515 299 216 768 372 396
Elduaien 290 146 144 38 16 22 116 65 51 136 65 71
Gaztelu 353 181 172 134 57 77 109 71 38 110 53 57
Goiatz 269 129 140 97 39 58 61 35 26 111 55 56
Hernialde 285 148 137 18 8 10 113 59 54 157 81 76
Ibarra 665 318 347 70 30 40 236 146 90 359 142 217
Ikaztegieta 234 110 124 41 9 32 93 46 47 100 55 45
Irura 440 207 233 65 24 41 112 68 44 263 115 148
Larraul 279 139 140 84 26 58 45 32 13 150 81 69
Leaburu 313 158 155 42 22 20 81 43 38 190 93 97
Legorreta 704 341 363 32 14 18 205 133 72 467 194 273
Lizartza 640 334 306 4 4 0 226 144 82 410 186 224
Orexa 190 100 90 56 16 40 56 44 12 78 40 38
Tolosa 7223 3294 3929 295 80 215 3054 1624 1430 3874 1590 2284
Zizurkil 878 465 413 36 16 20 138 78 60 704 371 333
TOLOSALD. 23508 11474 12034 2803 991 1812 7898 4513 3385 12810 5970 6840

% 11,92 8,64 15,06 33,60 39,33 28,13 54,49 52,03 56,84

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

20.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1887. Iturria: Censo de Población 1887 . Geronek egina.



6.3.- ERANSKINA: ALFABETAZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1887. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUMEORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Aia 2280 1185 1095 843 352 491 202 116 86 1235 717 518
Aizarnazabal 451 236 215 166 70 96 112 67 45 173 99 74
Azkoitia 5043 2471 2572 1063 506 557 1168 545 623 2812 1420 1392
Azpeitia 6616 3279 3337 1376 556 820 1963 1171 792 3277 1552 1725
Beizama 683 347 336 151 51 100 151 109 42 381 187 194
Errezil 1601 804 797 423 151 272 503 289 214 675 364 311
Getaria 1196 607 589 69 26 43 374 214 160 753 367 386
Orio 957 465 492 171 63 108 324 165 159 462 237 225
Zarautz 2621 1240 1381 84 33 51 1022 538 484 1515 669 846
Zestoa 2500 1295 1205 265 141 124 655 381 274 1580 773 807
Zumaia 1863 917 946 314 128 186 693 349 344 856 440 416
UROLA KO. 25811 12846 12965 4925 2077 2848 7167 3944 3223 13719 6825 6894

% 19,08 16,17 21,97 27,77 30,70 24,86 53,15 53,13 53,17

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

20.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1887. Iturria: Censo de Población 1887 . Geronek egina.



6.4.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1900. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Hondarribi 4345 2232 2113 612 245 367 1670 851 819 2063 1136 927
Irun 9912 4813 5099 461 216 245 5414 2727 2687 4037 1870 2167
BIDASOA 14257 7045 7212 1073 461 612 7084 3578 3506 6100 3006 3094

% 7,53 6,54 8,49 49,69 50,79 48,61 42,79 42,67 42,90

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Deba 2968 1506 1462 452 223 229 829 399 430 1687 884 803
Eibar 6583 3325 3258 277 121 156 3524 1935 1589 2782 1269 1513
Elgoibar 4317 2167 2150 285 140 145 1465 805 660 2567 1222 1345
Mutriku 3520 1781 1739 326 136 190 1194 623 571 2000 1022 978
Soraluze 2108 1069 1039 45 12 33 992 555 437 1071 502 569
DEBA BEH. 19496 9848 9648 1385 632 753 8004 4317 3687 10107 4899 5208

% 7,10 6,42 7,80 41,05 43,84 38,22 51,84 49,75 53,98

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Antzuola 1480 746 734 226 95 131 589 337 252 665 314 351
Aretxabaleta 1860 962 898 110 39 71 701 436 265 1049 487 562
Arrasate 3713 1869 1844 150 60 90 1503 820 683 2060 989 1071
Bergara 6196 3030 3166 532 220 312 2856 1507 1349 2808 1303 1505
Elgeta 2169 1075 1094 119 46 73 883 545 338 1167 484 683
Eskoriatza 1901 1002 899 131 37 94 776 516 260 994 449 545
Leintz G. 503 250 253 13 2 11 210 113 97 280 135 145
Oñati 5975 2927 3048 196 70 126 2041 1235 806 3738 1622 2116
DEBA GAR. 23797 11861 11936 1477 569 908 9559 5509 4050 12761 5783 6978

% 6,21 4,80 7,61 40,17 46,45 33,93 53,62 48,76 58,46

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

EZ DAKITE IRAKURTZEN

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

21.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1900. Iturria: Censo de Población 1900. Geronek egina.



6.4.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1900. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Altza 2103 1042 1061 109 46 63 916 448 468 1078 548 530
Andoain 2866 1391 1475 245 83 162 1204 592 612 1417 716 701
Astigarraga 1285 623 662 142 66 76 351 153 198 792 404 388
Errenteria 4081 1976 2105 587 230 357 1593 840 753 1901 906 995
Donostia 37812 17496 20316 1360 412 948 22870 11139 11731 13582 5945 7637
Hernani 3672 1798 1874 241 90 151 1410 694 716 2021 1014 1007
Lezo 1198 591 607 2 0 2 409 210 199 787 381 406
Oiartzun 3960 1998 1962 1529 696 833 1140 541 599 1291 761 530
Pasaia 2856 1481 1375 77 28 49 1518 874 644 1261 579 682
Urnieta 2084 1048 1036 246 77 169 814 468 346 1024 503 521
Usurbil 1831 951 880 183 65 118 582 320 262 1066 566 500
DONOST. 63748 30395 33353 4721 1793 2928 32807 16279 16528 26220 12323 13897

% 7,41 5,90 8,78 51,46 53,56 49,55 41,13 40,54 41,67

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

21.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1900. Iturria: Censo de Población 1900. Geronek egina.



6.4.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1900. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Arama 124 60 64 16 3 13 56 32 24 52 25 27
Astigarreta 225 108 117 97 37 60 41 30 11 87 41 46
Ataun 2663 1336 1327 341 94 247 650 381 269 1672 861 811
Beasain 1932 985 947 159 64 95 816 464 352 957 457 500
Ezkio 664 337 327 16 4 12 182 127 55 466 206 260
Gabiri 836 414 422 35 8 27 251 165 86 550 241 309
Gaintza 390 194 196 68 15 53 154 95 59 168 84 84
Idiazabal 1423 706 717 114 43 71 524 298 226 785 365 420
Itsaso 732 374 358 268 117 151 183 132 51 281 125 156
Itsasondo 525 278 247 38 20 18 230 144 86 257 114 143
Lazkao 947 466 481 115 40 75 398 213 185 434 213 221
Legazpi 1246 630 616 8 3 5 539 334 205 699 293 406
Mutiloa 524 265 259 62 21 41 167 110 57 295 134 161
Olaberria 486 239 247 65 18 47 220 139 81 201 82 119
Ordizia 1421 685 736 75 33 42 807 429 378 539 223 316
Ormaiztegi 639 327 312 13 4 9 310 186 124 316 137 179
Segura 1278 597 681 78 27 51 598 293 305 602 277 325
Urretxu 1110 531 579 36 10 26 562 307 255 512 214 298
Zaldibia 1205 572 633 18 7 11 291 166 125 896 399 497
Zegama 2055 1002 1053 200 62 138 621 403 218 1234 537 697
Zerain 552 276 276 29 11 18 184 126 58 339 139 200
Zumarraga 2034 966 1068 196 76 120 900 490 410 938 400 538
GOIERRI 23011 11348 11663 2047 717 1330 8684 5064 3620 12280 5567 6713

% 8,90 6,32 11,40 37,74 44,62 31,04 53,37 49,06 57,56

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

21.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1900. Iturria: Censo de Población 1900. Geronek egina.



6.4.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1900. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Abaltzisketa 554 286 268 7 3 4 165 91 74 382 192 190
Aduna 379 209 170 44 18 26 147 84 63 188 107 81
Albiztur 768 381 387 95 50 45 145 76 69 528 255 273
Alegi 840 402 438 4 3 1 322 166 156 514 233 281
Alkiza 522 272 250 31 15 16 240 131 109 251 126 125
Altzaga 178 96 82 6 0 6 64 43 21 108 53 55
Altzo 454 227 227 17 3 14 180 102 78 257 122 135
Amezketa 1193 598 595 118 45 73 255 154 101 820 399 421
Anoeta 329 166 163 56 24 32 154 87 67 119 55 64
Asteasu 1161 568 593 314 139 175 348 178 170 499 251 248
Baliarrain 216 118 98 59 14 45 113 76 37 44 28 16
Belauntza 248 129 119 50 12 38 132 79 53 66 38 28
Berastegi 1173 616 557 54 27 27 626 345 281 493 244 249
Berrobi 338 166 172 41 20 21 97 53 44 200 93 107
Bidania 644 333 311 285 125 160 157 89 68 202 119 83
Billabona 1529 757 772 76 21 55 662 370 292 791 366 425
Elduaien 381 224 157 17 8 9 108 85 23 256 131 125
Gaztelu 292 155 137 58 27 31 129 75 54 105 53 52
Goiatz 246 113 133 100 46 54 65 32 33 81 35 46
Hernialde 331 173 158 48 18 30 109 57 52 174 98 76
Ibarra 725 325 400 114 49 65 319 165 154 292 111 181
Ikaztegieta 226 116 110 46 16 30 84 52 32 96 48 48
Irura 399 174 225 50 13 37 132 68 64 217 93 124
Larraul 285 150 135 83 21 62 58 37 21 144 92 52
Leaburu 339 174 165 84 39 45 128 75 53 127 60 67
Legorreta 652 316 336 28 8 20 185 117 68 439 191 248
Lizartza 576 290 286 8 2 6 244 136 108 324 152 172
Orexa 214 106 108 59 16 43 58 40 18 97 50 47
Tolosa 8111 3646 4465 762 314 448 3842 1870 1972 3507 1462 2045
Zizurkil 902 508 394 58 24 34 211 118 93 633 366 267
TOLOSALD. 24205 11794 12411 2772 1120 1652 9479 5051 4428 11954 5623 6331

% 11,45 9,50 13,31 39,16 42,83 35,68 49,39 47,68 51,01

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

21.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1900. Iturria: Censo de Población 1900. Geronek egina.



6.4.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1900. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Aia 2261 1194 1067 946 442 504 302 156 146 1013 596 417
Aizarnazabal 409 216 193 42 18 24 90 48 42 277 150 127
Azkoitia 5506 2675 2831 2323 1178 1145 1552 718 834 1631 779 852
Azpeitia 6066 3030 3036 1721 820 901 2272 1157 1115 2073 1053 1020
Beizama 634 339 295 132 55 77 159 123 36 343 161 182
Errezil 1530 761 769 465 194 271 401 208 193 664 359 305
Getaria 1351 691 660 5 1 4 521 303 218 825 387 438
Orio 1268 647 621 191 91 100 514 280 234 563 276 287
Zarautz 2838 1346 1492 108 42 66 1309 642 667 1421 662 759
Zestoa 2661 1389 1272 270 167 103 978 523 455 1413 699 714
Zumaia 2404 1153 1251 405 173 232 1279 604 675 720 376 344
UROLA KO. 26928 13441 13487 6608 3181 3427 9377 4762 4615 10943 5498 5445

% 24,54 23,67 25,41 34,82 35,43 34,22 40,64 40,90 40,37

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

21.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1900. Iturria: Censo de Población 1900. Geronek egina.



6.5.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1910. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Hondarribi 5175 2622 2553 324 168 156 2766 1379 1387 2085 1075 1010
Irun 12120 5848 6272 460 186 274 7611 3845 3766 4049 1817 2232
BIDASOA 17295 8470 8825 784 354 430 10377 5224 5153 6134 2892 3242

% 4,53 4,18 4,87 60,00 61,68 58,39 35,47 34,14 36,74

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Deba 3161 1610 1551 514 204 310 1076 559 517 1571 847 724
Eibar 10121 5253 4868 241 112 129 6151 3445 2706 3729 1696 2033
Elgoibar 4596 2265 2331 160 52 108 1989 997 992 2447 1216 1231
Mutriku 3571 1763 1808 280 128 152 1462 698 764 1829 937 892
Soraluze 2330 1153 1177 62 27 35 1207 635 572 1061 491 570
DEBA BEH. 23779 12044 11735 1257 523 734 11885 6334 5551 10637 5187 5450

% 5,29 4,34 6,25 49,98 52,59 47,30 44,73 43,07 46,44

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Antzuola 1543 817 726 93 25 68 788 475 313 662 317 345
Aretxabaleta 1724 886 838 136 40 96 734 451 283 854 395 459
Arrasate 4706 2358 2348 81 14 67 2610 1482 1128 2015 862 1153
Bergara 6761 3259 3502 427 148 279 3605 1878 1727 2729 1233 1496
Elgeta 2167 1060 1107 149 50 99 1102 609 493 916 401 515
Eskoriatza 1899 1011 888 107 28 79 992 652 340 800 331 469
Leintz G. 473 237 236 14 2 12 221 124 97 238 111 127
Oñati 6149 3045 3104 88 14 74 3217 1766 1451 2844 1265 1579
DEBA GAR. 25422 12673 12749 1095 321 774 13269 7437 5832 11058 4915 6143

% 4,31 2,53 6,07 52,19 58,68 45,74 43,50 38,78 48,18

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

EZ DAKITE IRAKURTZEN

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

22.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1910. Iturria: Censo de Población 1910.  Geronek egina.



6.5.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1910. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Altza 2683 1393 1290 7 5 2 1165 637 528 1511 751 760
Andoain 2850 1467 1383 223 89 134 1262 666 596 1365 712 653
Astigarraga 1399 704 695 123 68 55 482 227 255 794 409 385
Errenteria 5527 2743 2784 176 67 109 2678 1410 1268 2673 1266 1407
Donostia 49008 22108 26900 1503 487 1016 33332 15419 17913 14173 6202 7971
Hernani 4326 2126 2200 131 32 99 2005 963 1042 2190 1131 1059
Lezo 1263 647 616 0 0 0 359 180 179 904 467 437
Oiartzun 4268 2141 2127 1377 656 721 1621 769 852 1270 716 554
Pasaia 3571 1898 1673 127 38 89 1975 1176 799 1469 684 785
Urnieta 2192 1138 1054 154 54 100 986 571 415 1052 513 539
Usurbil 1922 983 939 76 27 49 805 395 410 1041 561 480
DONOST. 79009 37348 41661 3897 1523 2374 46670 22413 24257 28442 13412 15030

% 4,93 4,08 5,70 59,07 60,01 58,22 36,00 35,91 36,08

EZ DAKITE IRAKURTZENBIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

22.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1910. Iturria: Censo de Población 1910.  Geronek egina.



6.5.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1910. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Arama 113 61 52 9 3 6 80 47 33 24 11 13
Astigarreta 255 124 131 82 29 53 44 34 10 129 61 68
Ataun 2658 1334 1324 74 27 47 903 476 427 1681 831 850
Beasain 2973 1529 1444 208 85 123 1537 868 669 1228 576 652
Ezkio 624 312 312 3 2 1 268 167 101 353 143 210
Gabiri 844 409 435 56 23 33 266 181 85 522 205 317
Gaintza 364 174 190 7 1 6 192 95 97 165 78 87
Idiazabal 1424 728 696 73 33 40 568 311 257 783 384 399
Itsaso 714 360 354 156 66 90 202 138 64 356 156 200
Itsasondo 569 305 264 6 4 2 225 130 95 338 171 167
Lazkao 1176 628 548 26 14 12 609 354 255 541 260 281
Legazpi 1293 668 625 8 0 8 727 451 276 558 217 341
Mutiloa 583 311 272 65 9 56 236 146 90 282 156 126
Olaberria 521 268 253 59 17 42 287 165 122 175 86 89
Ordizia 2318 1110 1208 66 24 42 1466 740 726 786 346 440
Ormaiztegi 633 311 322 11 2 9 353 192 161 269 117 152
Segura 1357 620 737 20 5 15 695 338 357 642 277 365
Urretxu 1151 558 593 61 17 44 678 364 314 412 177 235
Zaldibia 1261 613 648 3 1 2 336 175 161 922 437 485
Zegama 2007 949 1058 83 23 60 759 437 322 1165 489 676
Zerain 560 286 274 38 7 31 263 165 98 259 114 145
Zumarraga 1942 957 985 29 7 22 1057 559 498 856 391 465
GOIERRI 25340 12615 12725 1143 399 744 11751 6533 5218 12446 5683 6763

% 4,51 3,16 5,85 46,37 51,79 41,01 49,12 45,05 53,15

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

22.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1910. Iturria: Censo de Población 1910.  Geronek egina.



6.5.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1910. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Abaltzisketa 557 292 265 77 24 53 202 124 78 278 144 134
Aduna 339 194 145 20 9 11 130 75 55 189 110 79
Albiztur 692 355 337 50 25 25 198 102 96 444 228 216
Alegi 902 445 457 14 4 10 416 232 184 472 209 263
Alkiza 471 253 218 17 5 12 159 83 76 295 165 130
Altzaga 182 101 81 1 0 1 88 52 36 93 49 44
Altzo 430 225 205 2 0 2 167 106 61 261 119 142
Amezketa 1209 617 592 106 39 67 308 172 136 795 406 389
Anoeta 316 168 148 26 10 16 124 66 58 166 92 74
Asteasu 1218 608 610 221 95 126 425 195 230 572 318 254
Baliarrain 194 94 100 30 7 23 126 68 58 38 19 19
Belauntza 261 130 131 38 9 29 147 78 69 76 43 33
Berastegi 1150 596 554 10 2 8 596 319 277 544 275 269
Berrobi 345 171 174 2 1 1 160 88 72 183 82 101
Bidania 657 338 319 251 118 133 238 119 119 168 101 67
Billabona 1601 783 818 36 9 27 850 438 412 715 336 379
Elduaien 289 149 140 12 7 5 116 61 55 161 81 80
Gaztelu 313 160 153 78 36 42 104 53 51 131 71 60
Goiatz 243 114 129 89 26 63 77 43 34 77 45 32
Hernialde 318 166 152 10 1 9 153 59 94 155 106 49
Ibarra 790 409 381 86 55 31 367 186 181 337 168 169
Ikaztegieta 259 135 124 22 9 13 113 64 49 124 62 62
Irura 383 185 198 59 19 40 155 86 69 169 80 89
Larraul 272 144 128 8 4 4 101 60 41 163 80 83
Leaburu 427 216 211 68 27 41 171 86 85 188 103 85
Legorreta 718 398 320 15 2 13 341 203 138 362 193 169
Lizartza 549 279 270 5 2 3 233 129 104 311 148 163
Orexa 203 104 99 39 8 31 93 55 38 71 41 30
Tolosa 9747 4433 5314 618 261 357 6003 2786 3217 3126 1386 1740
Zizurkil 1024 538 486 67 28 39 356 183 173 601 327 274
TOLOSALD. 26059 12800 13259 2077 842 1235 12717 6371 6346 11265 5587 5678

% 7,97 6,58 9,31 48,80 49,77 47,86 43,23 43,65 42,82

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

22.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1910. Iturria: Censo de Población 1910.  Geronek egina.



6.5.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1910. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Aia 2375 1200 1175 1216 581 635 270 141 129 889 478 411
Aizarnazabal 403 223 180 34 11 23 108 62 46 261 150 111
Azkoitia 5883 2870 3013 1959 1079 880 2304 1003 1301 1620 788 832
Azpeitia 6692 3280 3412 1337 655 682 2241 1064 1177 3114 1561 1553
Beizama 598 317 281 74 32 42 149 102 47 375 183 192
Errezil 1498 784 714 475 216 259 508 263 245 515 305 210
Getaria 1604 790 814 19 4 15 811 386 425 774 400 374
Orio 1449 749 700 47 16 31 697 386 311 705 347 358
Zarautz 3150 1468 1682 132 51 81 1847 851 996 1171 566 605
Zestoa 3009 1549 1460 178 105 73 1183 601 582 1648 843 805
Zumaia 2668 1235 1433 440 191 249 1271 582 689 957 462 495
UROLA KO. 29329 14465 14864 5911 2941 2970 11389 5441 5948 12029 6083 5946

% 20,15 20,33 19,98 38,83 37,61 40,02 41,01 42,05 40,00

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

22.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1910. Iturria: Censo de Población 1910.  Geronek egina.



6.6.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1920. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Hondarribi 5570 2814 2756 99 47 52 3091 1559 1532 2380 1208 1172
Irun 14161 6656 7505 59 13 46 9410 4400 5010 4692 2243 2449
BIDASOA 19731 9470 10261 158 60 98 12501 5959 6542 7072 3451 3621

% 0,80 0,63 0,96 63,36 62,93 63,76 35,84 36,44 35,29

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Deba 3476 1739 1737 122 52 70 1639 824 815 1715 863 852
Eibar 11888 5995 5893 93 39 54 7735 4140 3595 4060 1816 2244
Elgoibar 4863 2379 2484 25 12 13 2554 1288 1266 2284 1079 1205
Mutriku 3503 1712 1791 46 20 26 1717 811 906 1740 881 859
Soraluze 2624 1329 1295 14 4 10 1635 842 793 975 483 492
DEBA BEH. 26354 13154 13200 300 127 173 15280 7905 7375 10774 5122 5652

% 1,14 0,97 1,31 57,98 60,10 55,87 40,88 38,94 42,82

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Antzuola 1544 825 719 4 2 2 932 571 361 608 252 356
Aretxabaleta 1831 939 892 41 9 32 1095 604 491 695 326 369
Arrasate 5915 2806 3109 29 5 24 4051 2039 2012 1835 762 1073
Bergara 7345 3453 3892 253 79 174 4740 2276 2464 2352 1098 1254
Elgeta 2322 1157 1165 116 43 73 1523 795 728 683 319 364
Eskoriatza 1929 1062 867 51 17 34 1029 652 377 849 393 456
Leintz G. 424 224 200 5 2 3 239 131 108 180 91 89
Oñati 6236 3169 3067 172 64 108 3779 2106 1673 2285 999 1286
DEBA GAR. 27546 13635 13911 671 221 450 17388 9174 8214 9487 4240 5247

% 2,44 1,62 3,23 63,12 67,28 59,05 34,44 31,10 37,72

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

EZ DAKITE IRAKURTZEN

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

23.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1920. Iturria: Censo de Población 1920.  Geronek egina.



6.6.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1920. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Altza 4005 1930 2075 22 6 16 2677 1368 1309 1306 556 750
Andoain 3322 1663 1659 8 4 4 1975 1001 974 1339 658 681
Astigarraga 1502 766 736 49 22 27 694 345 349 759 399 360
Errenteria 6956 3525 3431 152 45 107 4176 2221 1955 2628 1259 1369
Donostia 61774 28455 33319 774 247 527 47932 22303 25629 13068 5905 7163
Hernani 5405 2603 2802 86 21 65 2900 1401 1499 2419 1181 1238
Lezo 1423 715 708 3 1 2 487 236 251 933 478 455
Oiartzun 4200 2089 2111 52 29 23 1821 854 967 2327 1206 1121
Pasaia 4772 2544 2228 18 4 14 2837 1582 1255 1917 958 959
Urnieta 2097 1072 1025 28 15 13 1043 550 493 1026 507 519
Usurbil 1925 992 933 51 15 36 947 475 472 927 502 425
DONOST. 97381 46354 51027 1243 409 834 67489 32336 35153 28649 13609 15040

% 1,28 0,88 1,63 69,30 69,76 68,89 29,42 29,36 29,47

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

23.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1920. Iturria: Censo de Población 1920.  Geronek egina.



6.6.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1920. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Arama 136 72 64 6 3 3 107 55 52 23 14 9
Astigarreta 193 101 92 4 2 2 95 54 41 94 45 49
Ataun 2581 1293 1288 53 26 27 1164 636 528 1364 631 733
Beasain 3775 1921 1854 35 13 22 2201 1244 957 1539 664 875
Ezkio 602 295 307 5 2 3 379 203 176 218 90 128
Gabiri 894 483 411 0 0 0 474 286 188 420 197 223
Gaintza 334 160 174 0 0 0 181 97 84 153 63 90
Idiazabal 1430 718 712 24 8 16 814 437 377 592 273 319
Itsaso 639 334 305 4 1 3 272 155 117 363 178 185
Itsasondo 623 334 289 8 3 5 387 218 169 228 113 115
Lazkao 1314 691 623 0 0 0 854 447 407 460 244 216
Legazpi 1382 734 648 17 5 12 930 533 397 435 196 239
Mutiloa 482 245 237 29 8 21 253 136 117 200 101 99
Olaberria 564 282 282 15 2 13 408 218 190 141 62 79
Ordizia 3059 1517 1542 64 22 42 2080 1045 1035 915 450 465
Ormaiztegi 631 300 331 7 1 6 432 218 214 192 81 111
Segura 1344 647 697 5 1 4 754 378 376 585 268 317
Urretxu 1510 741 769 39 13 26 1051 553 498 420 175 245
Zaldibia 1413 696 717 0 0 0 630 317 313 783 379 404
Zegama 1870 917 953 0 0 0 1040 567 473 830 350 480
Zerain 516 263 253 11 3 8 303 178 125 202 82 120
Zumarraga 2086 994 1092 3 0 3 1440 717 723 643 277 366
GOIERRI 27378 13738 13640 329 113 216 16249 8692 7557 10800 4933 5867

% 1,20 0,82 1,58 59,35 63,27 55,40 39,45 35,91 43,01

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

23.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1920. Iturria: Censo de Población 1920.  Geronek egina.



6.6.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1920. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Abaltzisketa 576 302 274 3 1 2 232 134 98 341 167 174
Aduna 360 191 169 0 0 0 165 85 80 195 106 89
Albiztur 729 356 373 0 0 0 316 150 166 413 206 207
Alegi 958 474 484 6 2 4 620 329 291 332 143 189
Alkiza 473 253 220 5 1 4 281 147 134 187 105 82
Altzaga 192 105 87 10 6 4 101 56 45 81 43 38
Altzo 427 213 214 0 0 0 200 108 92 227 105 122
Amezketa 1163 593 570 31 15 16 508 260 248 624 318 306
Anoeta 322 147 175 2 0 2 163 76 87 157 71 86
Asteasu 1220 608 612 127 59 68 614 291 323 479 258 221
Baliarrain 210 110 100 11 5 6 118 65 53 81 40 41
Belauntza 253 123 130 33 13 20 160 76 84 60 34 26
Berastegi 1087 580 507 9 7 2 713 383 330 365 190 175
Berrobi 356 173 183 3 1 2 177 89 88 176 83 93
Bidania 667 361 306 171 81 90 302 160 142 194 120 74
Billabona 1787 874 913 9 2 7 1100 546 554 678 326 352
Elduaien 313 176 187 9 3 6 167 95 72 137 78 59
Gaztelu 312 163 149 20 2 18 149 84 65 143 77 66
Goiatz 235 103 132 3 2 1 126 60 66 106 41 65
Hernialde 346 187 159 43 21 22 163 89 74 140 77 63
Ibarra 904 472 432 0 0 0 580 317 263 324 155 169
Ikaztegieta 264 138 126 1 1 0 178 103 75 85 34 51
Irura 433 221 212 23 6 17 189 111 78 221 104 117
Larraul 261 136 125 0 0 0 122 69 53 139 67 72
Leaburu 422 203 219 17 5 12 255 135 120 150 63 87
Legorreta 736 385 351 18 6 12 436 235 201 282 144 138
Lizartza 609 306 303 0 0 0 271 146 125 338 160 178
Orexa 192 105 87 12 4 8 97 56 41 83 45 38
Tolosa 11273 5292 5981 417 178 239 7658 3751 3907 3198 1363 1835
Zizurkil 1174 595 579 18 8 10 537 269 268 619 318 301
TOLOSALD. 28254 13945 14359 1001 429 572 16698 8475 8223 10555 5041 5514

% 3,54 3,08 3,98 59,10 60,77 57,27 37,36 36,15 38,40

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

23.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1920. Iturria: Censo de Población 1920.  Geronek egina.



6.6.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1920. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Aia 2273 1138 1135 644 330 314 716 318 398 913 490 423
Aizarnazabal 405 232 173 19 8 11 156 89 67 230 135 95
Azkoitia 6675 3254 3421 637 311 326 3709 1767 1942 2329 1176 1153
Azpeitia 6941 3452 3489 91 42 49 4193 2068 2125 2657 1342 1315
Beizama 565 308 257 9 4 5 303 166 137 253 138 115
Errezil 1513 788 725 256 114 142 682 356 326 575 318 257
Getaria 1847 931 916 0 0 0 1081 537 544 766 394 372
Orio 1773 907 866 37 15 22 487 292 195 1249 600 649
Zarautz 3579 1690 1889 83 30 53 2108 1010 1098 1388 650 738
Zestoa 2998 1537 1461 47 25 22 1529 785 744 1422 727 695
Zumaia 2900 1426 1474 127 60 67 1708 833 875 1065 533 532
UROLA KO. 31469 15663 15806 1950 939 1011 16672 8221 8451 12847 6503 6344

% 6,20 6,00 6,40 52,98 52,49 53,47 40,82 41,52 40,14

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

23.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1920. Iturria: Censo de Población 1920.  Geronek egina.



6.7.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1930. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Hondarribi 6181 3180 3001 55 30 25 3986 2014 1972 2139 1135 1004
Irun 17670 8382 9288 307 113 194 13630 6613 7017 3726 1653 2073
BIDASOA 23851 11562 12289 362 143 219 17616 8627 8989 5865 2788 3077

% 1,52 1,24 1,78 73,86 74,62 73,15 24,59 24,11 25,04

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Deba 3394 1701 1693 100 29 71 2119 1067 1052 1173 604 569
Eibar 12874 6413 6461 129 42 87 10090 5138 4952 2453 1135 1318
Elgoibar 5239 2629 2610 139 53 86 3564 1808 1756 1532 765 767
Mutriku 3832 1958 1874 7 3 4 2639 1361 1278 1185 593 592
Soraluze 3007 1524 1483 12 2 10 2158 1116 1042 837 406 431
DEBA BEH. 28346 14225 14121 387 129 258 20570 10490 10080 7180 3503 3677

% 1,37 0,91 1,83 72,57 73,74 71,38 25,33 24,63 26,04

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Antzuola 1537 888 649 10 2 8 1192 719 473 335 167 168
Aretxabaleta 2271 1180 1091 4 1 3 1776 934 842 487 243 244
Arrasate 7720 3755 3965 87 33 54 5305 2707 2598 2271 995 1276
Bergara 9307 4534 4773 79 24 55 6888 3429 3459 2339 1081 1258
Elgeta 997 505 492 17 4 13 679 358 321 301 143 158
Eskoriatza 2123 1199 924 37 13 24 1593 945 648 493 241 252
Leintz G. 394 225 169 2 1 1 267 158 109 125 66 59
Oñati 6662 3335 3327 98 44 54 4588 2451 2137 1976 840 1136
DEBA GAR. 31011 15621 15390 334 122 212 22288 11701 10587 8327 3776 4551

% 1,08 0,78 1,38 71,87 74,91 68,79 26,85 24,17 29,57

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

EZ DAKITE IRAKURTZEN

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

24.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1930. Iturria: Censo de Población 1930 . Geronek egina.



6.7.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1930. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Altza 5425 2730 2695 53 29 24 4041 2072 1969 1325 627 698
Andoain 3710 1827 1883 10 3 7 2479 1226 1253 1188 587 601
Astigarraga 1697 857 840 38 21 17 1007 495 512 639 333 306
Errenteria 8973 4430 4543 177 49 128 6126 3094 3032 2664 1284 1380
Donostia 78432 35480 42952 1163 399 764 62856 28465 34391 14081 6488 7593
Hernani 6282 3019 3263 92 32 60 4202 2009 2193 1941 955 986
Lezo 2062 1040 1022 1 0 1 1058 530 528 998 505 493
Oiartzun 4378 2229 2149 221 99 122 2589 1293 1296 1567 836 731
Pasaia 7519 4006 3513 113 61 52 5180 2864 2316 2154 1042 1112
Urnieta 2339 1197 1142 32 11 21 1491 778 713 778 390 388
Usurbil 2042 1067 975 13 7 6 1388 704 684 640 355 285
DONOST. 122859 57882 64977 1913 711 1202 92417 43530 48887 27975 13402 14573

% 1,56 1,23 1,85 75,22 75,20 75,24 22,77 23,15 22,43

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

24.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1930. Iturria: Censo de Población 1930 . Geronek egina.



6.7.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1930. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Arama 147 79 68 6 2 4 108 60 48 33 17 16
Ataun 2446 1227 1219 25 10 15 1374 730 644 1047 487 560
Beasain 5260 2679 2581 56 23 33 3683 1950 1733 1512 702 810
Ezkio 537 274 263 24 9 15 373 201 172 140 64 76
Gabiri 864 494 370 13 7 6 637 409 228 214 78 136
Gaintza 309 157 152 13 2 11 224 121 103 72 34 38
Idiazabal 1326 683 643 14 7 7 829 425 404 483 251 232
Itsaso 386 205 181 11 3 8 242 140 102 133 62 71
Itsasondo 734 387 347 32 13 19 489 276 213 213 98 115
Lazkao 1588 838 750 3 1 2 1148 612 536 437 225 212
Legazpi 1898 1015 883 15 2 13 1338 776 562 542 236 306
Mutiloa 432 229 203 0 0 0 272 156 116 159 73 86
Olaberria 529 270 259 6 0 6 440 228 212 82 42 40
Ordizia 4423 2208 2215 27 8 19 3409 1738 1671 926 434 492
Ormaiztegi 684 337 347 10 2 8 474 252 222 184 77 107
Segura 1293 644 649 9 5 4 944 471 473 338 168 170
Urretxu 1727 875 852 19 7 12 1285 667 618 419 199 220
Zaldibia 1451 763 688 29 8 21 979 514 465 443 241 202
Zegama 1803 918 885 30 12 18 1198 652 546 573 254 319
Zerain 452 217 235 11 1 10 284 155 129 157 61 96
Zumarraga 2480 1209 1271 2 1 1 1865 923 942 610 283 327
GOIERRI 30769 15708 15061 355 123 232 21595 11456 10139 8717 4086 4631

% 1,15 0,78 1,54 70,18 72,93 67,32 28,33 26,01 30,75

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

24.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1930. Iturria: Censo de Población 1930 . Geronek egina.



6.7.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1930. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Abaltzisketa 503 270 233 1 0 1 263 146 117 239 124 115
Aduna 428 228 200 3 2 1 277 143 134 148 83 65
Albiztur 647 312 335 6 2 4 398 194 204 243 116 127
Alegi 1126 549 577 4 3 1 714 355 359 408 191 217
Alkiza 494 275 219 2 2 0 330 187 143 161 86 75
Altzaga 207 105 102 10 3 7 128 72 56 68 29 39
Altzo 425 226 199 6 3 3 279 147 132 139 75 64
Amezketa 1067 546 521 4 0 4 619 312 307 444 234 210
Anoeta 384 187 197 8 7 1 259 122 137 117 58 59
Asteasu 1245 633 612 100 41 59 696 353 343 446 237 209
Baliarrain 186 104 82 0 0 0 140 81 59 46 23 23
Belauntza 266 134 132 1 0 1 180 95 85 84 39 45
Berastegi 1150 575 575 10 0 10 816 421 395 323 154 169
Berrobi 378 177 201 1 0 1 229 110 119 148 67 81
Bidania 702 382 320 49 22 27 367 205 162 284 154 130
Billabona 1880 839 941 7 3 4 1365 657 708 498 272 226
Elduaien 340 171 169 3 1 2 217 111 106 120 59 61
Gaztelu 270 139 131 2 1 1 161 75 86 107 63 44
Goiatz 229 122 107 16 6 10 130 61 69 83 55 28
Hernialde 347 182 165 27 5 22 215 116 99 105 61 44
Ibarra 934 470 464 6 3 3 660 351 309 268 116 152
Ikaztegieta 249 135 114 0 0 0 198 105 93 51 30 21
Irura 519 254 265 17 7 10 348 184 164 153 63 90
Larraul 280 148 132 6 3 3 156 83 73 118 62 56
Leaburu 477 243 234 2 1 1 344 180 164 126 58 68
Legorreta 822 437 385 0 0 0 603 321 282 207 109 98
Lizartza 570 202 278 0 0 0 355 193 162 215 99 116
Orexa 183 101 82 3 0 3 109 66 43 71 35 36
Tolosa 12487 5833 6654 218 91 127 9328 4379 4949 2880 1337 1543
Zizurkil 1245 608 637 13 2 11 709 334 375 523 272 251
TOLOSALD. 30040 14587 15263 525 208 317 20593 10159 10434 8823 4361 4462

% 1,75 1,43 2,08 68,55 69,64 68,36 29,37 29,90 29,23

UDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN EZ DAKITE IRAKURTZEN

24.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1930. Iturria: Censo de Población 1930 . Geronek egina.



6.7.- ERANSKINA: ALFABETATZEA GIPUZKOAKO ESKUALDEETAN, 1930. DATU ABSOLUTUAK.

OSOA GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME ORO HAR GIZON EMAKUME
Aia 2391 1261 1130 314 119 195 1231 621 610 846 521 325
Aizarnazabal 452 244 208 28 13 15 250 141 109 174 90 84
Azkoitia 7557 3680 3877 267 119 148 5103 2448 2655 2184 1113 1071
Azpeitia 7848 3924 3924 3 2 1 5680 2826 2854 2163 1096 1067
Beizama 496 273 223 1 0 1 331 181 150 164 92 72
Errezil 1447 782 665 11 2 9 906 490 416 529 290 239
Getaria 1879 962 917 35 20 15 1359 687 672 484 255 229
Orio 1926 1008 918 85 33 52 1202 638 564 639 337 302
Zarautz 4786 2313 2473 111 52 59 3495 1692 1803 1150 555 595
Zestoa 3128 1610 1518 82 39 43 2185 1111 1074 861 460 401
Zumaia 3144 1603 1541 24 8 16 2202 1123 1079 908 465 443
UROLA KO. 35054 17660 17394 961 407 554 23944 11958 11986 10102 5274 4828

% 2,74 2,30 3,19 68,31 67,71 68,91 28,82 29,86 27,76

EZ DAKITE IRAKURTZENUDALAK BIZTANLEGOA BADAKITE IRAKURTZEN BADAKITE IRAKURTZEN / IDAZTEN

24.Taulak: Alfabetatze datuak eskualdez eskualde, eta herriz herri, zenbaki absolutuak, 1930. Iturria: Censo de Población 1930 . Geronek egina.



7. ERANSKINA. GRAFIKOA: ALFABETATZEA GIPUZKOAN. BILAKAERA ERROLDAZ ERROLDA 
(PORTZENTAIAK) 1860-1930 
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7. ERANSKINA. GRAFIKOA: ALFABETATZEA GIPUZKOAN. BILAKAERA ERROLDAZ ERROLDA 
(PORTZENTAIAK) 1860-1930 
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8. ERANSKINA. AURKIBIDEAK: EUSKAL-ESNALEA´REN EGUNDIYA 

1909, eta EUZKEL-EGUTEGIYA 1910-1918. 
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OHARRA 

 

 

Egutegiko idatzi bakoitzaren edukiaren inguruko zehaztasunak aurretik 

azaldu dugun ikerketan aurki ditzake irakurleak. Halere, garrantzitsua iruditu 

zaigu urte bakoitzeko idatzien aurkibidea egitea, egutegiaren egiturari –egunen 

ordenari- jarraituz. Lehentasuna, oraingoan, idatziak aurkitzeko orientabidea 

izateari eman diogu, lehenengo lokalizatzea ahalbidetu irakurleari, egun 

bakoitzari dagokion idatziaren berri emanez. Zentzu horretan, ez dugu zailtasun 

handirik ikusi testuak izenburua berarekin daramanean. Izenburuak edukiaren 

nondik-norakoa garbi samar agertzen duen egunetan, bere horretan jarri dugu 

inolako beste azalpenik eman gabe. Baita izenburua termino generiko batez 

agertzen den kasuetan ere, hots, “Izkirimiriak”, “Oldozkunak” etab. Baina, egun 

askotan izenburuak berak ez du argi azaltzen zein testu mota dugun esku artean. 

Beste kasu batzuetan izenbururik ez duten idatziekin egiten dugu topo. Kasu 

guzti horietan zein testu mota dugun adierazteko nolabaiteko azalpena jarri behar 

zela uste izan dugu. Horregatik, egun askotako idatziak geronek ezarritako 

sailkapenarekin bat agertzea otu zaigu, idatziaren izaera gutxi-gora-behera agertu 

nahi duen izendapen orokor batez alegia. Geronek jarritako izendapena, bestalde, 

parentesi artean eta hizki txikiz jarri dugu, testuari dagokion informazio 

literaletik (izenburutik, kasua denean) argiago bereizteko. Jakin badakigu askoz 

ere izendapen egokiagoak aurki daitezkeela, seguruen, idatziak klasifikatzeko 

garaian. Guk egin duguna orientabidezko abiapuntu soila besterik ez da. Horrela, 

bada, ondorengo izendapen hauen arabera aurkeztu ditugu egun askotako 

idatziak: (kontakizuna), (testua, iritzia), (testua, azalpena), (ateraldi xelebrea), 

(bertsoak) edo (kanta), (pentsamendua), (zerrenda), (esaera zaharrak) edo 

(esaerak). “Kontakizuna” bezala izendatu ditugu bai erlijio gaiko pasarteak, 

gertaera bitxiak eta bai kontakizun historikoak. “Testua, iritzia” izendapenaren 
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baitan bildu ditugu, batez ere, euskara dela eta, aberria dela eta, edo jokabide 

morala dela eta, jarrera eta iritzi bat bultzatzera jotzen zuten idatziak. Gai horien 

inguruan iritzia azaldu, kritika egin edota irakurlearengan nolabaiteko jarrera eta 

pentsamoldea eragitea helburu zuten hitz lauzko idatziak, berdin luzeak zein 

motzak. “Testua, azalpena” legez izendatu ditugu, hizkuntza gaietaz zein kultura 

orokorreko gai teknikoen eta bitxikerien inguruko nolabaiteko azalpenak, 

esplikazio edo deskribapen teknikoak ematen zituzten idatziak. “Ateraldi 

xelebrea” kategoria baitan aurkeztu ditugu umorez eskainitako mezu guztiak, 

bariante guztiak bertan txertatuz, direla gertaera xelebreak, kontakizuna, espreski 

ateraldiak direnak, testu luzeak eta motzak, elkarrizketa moduan emanak baita 

kontakizun bezala eginak. “Bertsoak” edo “Kanta” legez izendatu ditugu, gai 

anitzen inguruan agerturiko bertsoak, erlijiozkoak, ideologikoak edota 

literarioagoak. “Pentsamendua” legez, izendatu ditugu batez ere jokabide 

moralaren inguruan agertu ziren gogoetak, aholkuak, gomendioak eta 

hausnarketak. “Esaera zaharrak” edo “Esaerak” bezala aurkeztu ditugu esaera 

edota maxima moduan agertu ziren idatziak. Eta, “Zerrenda” izendapenarekin 

adierazi nahi izan ditugu zerrenda moduan azaldu ziren testuak, batez ere, 

euskarazko hitzen ingurukoak eta gai bitxi ugariren ingurukoak bilduz. Testu 

askotan zaila izan da izendapena erabakitzea, aldi berean kontsideratuak izan 

zitezkeelako modu bat baino gehiagotan, hots, kontakizun eta iritzia bezala, 

azalpena eta iritzia bezala etab. Aurkibideak duen argibide izateko xedearen 

baitan, ordea, kasu bakoitzean izendapen bakar bati lehentasuna ematea erabaki 

dugu. Zenbaitetan, bestalde, testu bat baino gehiago agertzen da egunean, eta 

kasu horietan “/” zeinuaz bereizi ditugu agertutako testu desberdinak. Halaber, 

garrantzitsua iruditu zaigu aurkibidean ere idatziaren egilea edota jatorria 

jasotzea, bertan horrela adierazia izan zen kasuetan. Hala egin dugu, bada, 

parentesi bikoitza“(( ))” erabiliz.  

 

 
 



   

8.1. ERANSKINA 
 
AURKIBIDEA: EUSKAL-ESNALEA´REN EGUNDIYA, 1909” 
 
 
ILBELTZA 
 
Ilbeltzak 1: “Agurra”, (testua, azalpena) 
Ilbeltzak 2: (Bertsoa) ((Arrese Beitia)). 
Ilbeltzak 3: “Erantzupen yayua”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 4: “Baratza”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 5: “Ama-Umiak”, (ateraldi xelebrea) / (esaera). 
Ilbeltzak 6: “Iru erregiak”, (kontakizuna). 
Ilbeltzak 7: “Gogapenak” ((Jaxire, Olabarria, Agustin santuak)). 
Ilbeltzak 8: “Biyotz erituba” ((Bilintx)), (bertsoa). 
Ilbeltzak 9: “Egiya ezpa da…”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 10: “Irakaslea eta Ikasleak”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 11: (testua, iritzia). 
Ilbeltzak 12: “Eiztari Azkarra” ((Marzelino Soroa)), (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 13: “Igarkiya”. 
Ilbeltzak 14: “Esakun Zarrak” / (atzokoaren emaitza). 
Ilbeltzak 15: “Euskal-Esnalea”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 16: “Eguzki sarkaldijan” (Arrats abestija) ((Eleizalde`tar Koldobika)), 

(kanta). 
Ilbeltzak 18: (bertsoa) ((Felipe Arrese ta Beitia)). 
Ilbeltzak 19: “Botuen billa”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 20: “Aberri Ederra” ((Arana-Goiri`tar Sabin)), (bertsoak). 
Ilbeltzak 21: “Gogapenak” ((Anbrosio santua, Salesko Franzisko eta Franklin).  
Ilbeltzak 22: (ateraldi xelebrea) / “Gertatua”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 23: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 24: “Gorra…?” ((Marzelino Soroa)), (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 25: (testua, iritzia). 
Ilbeltzak 26: “Jaungoikoari eskar-egipenak” ((Kempis.- Kristo`ren Antz-bidea, 

III, L.Irak.-g.). 
Ilbeltzak 27: (ateraldi xelebreak, bi). 
Ilbeltzak 28: “Esakun Zarrak”. 
Ilbeltzak 29: “Igarkizuna”. 
Ilbeltzak 30: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Ilbeltzak 31: “¡Gizajua!”(ateraldi xelebrea) / esaera. 
 Ilbeltzak 17: “Aurreskuba”; (testua, azalpena). 
 
 
OTSAILLA 
 
Otsaillak 1: (testua, iritzia). 
Otsaillak 2: “Baratza”, (testua, azalpena). 
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Otaillak 3: (testua, azalpena). 
Otsaillak 4: “Nasaiki bizi diranai adierazpena” ((A.-Mendiburu, Ot.-gk, II, 

XXXIX, Otoitz-gaya)). 
Otsaillak 5: “Euzkeraren itz berriyak”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 6: (testua, iritzia). 
Otsaillak  7: “Urteko illen izenak (Gipuzkoeraz)”, (testua, azalpena). 
Otsailak 8: “Naskerak” ((Pedro M. Otaño)), (bertsoa). 
Otsaillak. 9: “Igarkiya”. 
Otsaillak 10: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Otsaillak 11: “Agur maria, gure ama” ((Jose Ignazio Arana)), (bertsoa). 
Otsaillak 12: (testua, iritzia). 
Otsaillak 13: “Eguraldi gaiztuaren agerbidiak”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 14: “¿Ori buruba!”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 15: “Baserritarren ateraldiyak”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 16: “Sermoi ondorian”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 17: “¿Beaz orrela?”((Marzelino Soroa)) (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 18: (testua, iritzia) ((Juan Karlos Gerra)). 
Otsaillak 19: “Gogapenak” ((Franklin, Coppée eta X.)). 
Otsaillak 20: “Kalian”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 21: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 22: “Bizartegiyan” (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 23: “¿Zein da?”, (bertsoa). 
Otsaillak 24: “Gure Izarra” ((J.Artola)), (bertsoa). 
Otsaillak 25: “Igarkiya”. 
Otsailak 26: “Sabelzaya”, (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Otsailak 27: “Aroztegiyan”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 28: (ateraldi xelebrea). 
 
 
EPAILLA 
 
Epaillak 1: ”Baratza”, (testua, azalpena). 
Epailak 2: (ateraldi  xelebrea). 
Epaillak 3: (testua, azalpena). 
Epaillak 4: “Eguraldiya”, (testua, azalpena). 
Epaillak 5: (testua, azalpena). 
 Epaillak 6: (ateraldi xelebreak, bi). 
Epaillak 7: “Gaŝua” ((Antonio Arzak)), (bertsoa). 
Epaillak 8: “Baserritarren ateraldiya”. 
Epaillak 9: “Naparrua`ko Ibarrak”, (testua, azalpena) / “Bertako Mendi 

Nagosiyak”, (testua, azalpena). 
Epaillak 10: “Igarkiya”. 
Epaillak  11: “¡Itzekua otezan!”, (bertsoa) / (atzokoaren emaitza). 
Epaillak 12: (ateraldi xelebrea) / (esaera). 
Epaillak 13: (ateraldi xelebreak, bi). 
Epaillak 14: ”¡ Gaŝua!”, (ateraldi xelebrea). 



   

Epaillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 16: “Igarkiya”. 
Epaillak 17: “Idazti Deunaren esakunak” / (atzokoaren emaitza). 
 Epaillak 18: “Asteko egunen izenak, Bizkai-euzkeraz”, (testua, azalpena). 
Epaillak  19: (ateraldi xelebreak, bi). 
Epaillak 20: “¡Aida, Aida!” (ateraldi xelebrea) / “Igarkizuna”. 
Epaillak 21: “Gogapenak” ((Montagne, Napoleón)) / (atzokoaren emaitza). 
Epaillak 22: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 23: “Bizkai`ko mendi nagosiyak”, (testua, azalpena) / “Igarkiya”. 
Epaillak 24:  “Esakun Zarrak” / (atzokoaren emaitza). 
Epaillak 25: “Angelus Domini euskeraz”. 
Epaillak 26: “Josu gurutzan dakusdagun” ((A.-Mendiburu, Ot.-gk. III, LXII, O.-

g.)). 
Epaillak 27: (testua, iritzia). 
Epaillak 28: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 29: “B-rekin” ((Pedro M.Otaño)), (bertsoa). 
Epailak 30: (ateraldi xelebrea). 
Epailak 31: “Egiyaren irakaspena” ((Kempis.- Kristo`ren Antz-bidea, I, III, 2.)). 
 
 
JORRAILLA 
 
Jorraillak 1: “Igarkizuna” ((R.A.)). 
Jorraillak 2: (bertsoa) / (testua, iritzia) / (atzokoaren emaitza). 
Jorraillak 3: “Baratza”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 4: “Zillargillia ta Pernando”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 5: “Euskal-Esnalea”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 6: “Idazti Deunaren esakunak” ((Ecclesiastes – idaztiya, I, 10-11 eta 

14-15)). 
Jorraillak 7: “Josu`ren astiñaldiya” ((Ane-katariñe Emmerich,- kristo`ren 

Nekauztearen (Pasiyuaren) ikuspenak)). 
Jorraillak 8: “Gethsemani-baratzako Otoya” ((Ane-katariñe Emmerich, 

Kristo`ren Nekauztearen (pasiyoaren) ikuspenak)).  
Jorraillak 9: “Josu`ren eriyotza” ((Joan, XIX))  (Bizkai-eraz) “. 
Jorraillak 10: “Idazti Deunaren esakunak” ((Ecclesiastes-Idaztiya, III, 1-9)). 
Jorraillak 11: “Pistuera” ((Jose Ignazio Arana-koa)), (bertsoa). 
Jorraillak 12: “Gipuzkoako Jayak”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 13:  “Gipuzkoako Jayak”, (testua, azalpena), (bukaera). 
Jorraillak 14: “Urte Oroigarriyak”, (zerrenda). 
Jorraillak 15: “Euzkeldunentzat egun oroigarriyak. (Urtarrillakoak) (Enero, 

bizkai-eraz)”, (testua, azalpena). 
Jorraillak  16: “Arbola bat” ((Arrese eta Beitia`tar Pelipe)), (bertsoak). 
Jorraillak 17: “Euzkeldunentzat egun oroigarriyak (Otsallakoak) (Febrero)”, 

(testua, azalpena). 
Jorraillak 18: (ateraldi xelebrea). 
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Jorraillak 19: “Euzkeldunentzat egun oroigarriyak (Epaillakoak) (Marzo)”, 
(testua, azalpena). 

Jorraillak 20: “Euzkeldunentzat egun oroigarriyak (Jorraillakoak) (Abril)”, 
(testua, azalpena).  

Jorraillak 21: “Eguraldiya”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 22: “Sorgin-dantza” ((Arrese`tar Emeterio)), (bertsoa). 
Jorraillak 23: “Euzkeralben bat”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 24: (testua, iritzia) 
Jorraillak 25: “Igarkiya”. 
Jorraillak 26: “Lo…Lo…Lo”, (kanta) / (atzokoaren emaitza). 
Jorraillak 27: (testua, azalpena). 
Jorraillak 28: “Neŝka illa! (Ama bati)” ((Antonio Arzak)), (bertsoak). 
Jorraillak 29: “Esakun Zarrak”. 
Jorraillak 30: (ateraldi xelebrea). 
 
 
ORRILLA 
 
Orrillak 1: “Baratza”, (testua, azalpena). 
Orrillak 2: (ateraldi xelebrea) / (esaera). 
Orrillak 3: “Igarkiya”. 
Orrillak 4: “Esakun zarrak” / (atzokoaren emaitza). 
Orrillak 5: “Euzkeldunentzat egun oroigarriyak (Orrillakuak)”,  (testua, 

azalpena). 
Orrillak 6: “Idazti Deunaren esakunak” ((Esakun-Idaztiya, I, 8-10 ta 20-21)). 
Orrilak 7: (kontakizuna). 
 Orrillak 8: “Idazti Deunaren esakunak” ((Esakun-Idaztiya, III, 1-6)). 
Orrillak 9: “Igarkizuna” ((R.A.)). 
Orrillak 10: “Bata bezelakua bestia”, (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Orrillak 11: “Chanton Piperri”, (bertsoak). 
Orrillak 12: “Igarkizuna” ((R.A.)). 
Orrillak 13: “(Arbola bat)” ((Arrese eta Beitia`tar Pelipe)), (bertsoa) / 

(atzokoaren emaitza). 
Orrillak 14: “Neŝka bati (Oroitz-liburuan ipiñia)” ((Arrese`tar Emeterio)), 

(bertsoa). 
Orrillak 15: “¡Azkarra ote zan!”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 17: “Igarkizuna”. 
Orrillak 18: (testua, iritzia) / (atzokoaren emaitza). 
Orrillak 19: “Bata baño, bestia aundigua”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 20: “¡Ama Euskera!” ((Juan Ignazio Uranga)), (bertsoa). 
Orrillak 21: “Naskerak” ((Pedro M.Otaño)), (bertsoa). 
Orrillak 22: “Esakun Zarrak”. 
Orrillak 23: “Igarkizuna”. 
Orrillak 24: “Egunsentiya” ((Arrese`tar Emeterio)), (bertsoa) / (atzokoaren 

emaitza). 



   

Orrillak 25: (testua, iritzia). 
Orrillak 26: “Nere Echea (Elizanburu)”, (bertsoak). 
Orrillak 27: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 28: “Igarkizunak”. 
Orrillak 29: (testua, iritzia) / (atzokoaren emaitza). 
Orrillak 30: “Esaera zarrak”. 
Orrillak 31: (ateraldi xelebrea) ( testua, iritzia). 
 
 
GARAGARRILLA 
 
Garagarrillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 2: “Gipuzkoako mendi nagusiyak”, (zerrenda). 
Garagarrillak 3: “Euskalerriko eresiak”: “Mariya nora zuaz” / “Urkiolako San 

Antonio”. 
Garagarrillak 4: (ateraldi xelebreak, bi). 
Garagarrillak 5: “Igarkiya”. 
Garagarrillak 6: (testua, iritzia) / (atzokoaren emaitza). 
Garagarrillak 7: “Cherri-solomoa esnetan” ((Sukalde)), (testua, azalpena). 
Garagarrillak 8: “Itzorkun (etimologia) bat” ((Arana-Goiri`tar Sabin)), (testua, 

azalpena). 
Garagarrillak 9: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 10: “Biyotzetik” ((Antonio Arzak)), (bertsoak). 
Garagarrillak 11: “Euzkeldunentzat egun oroigarriyak (Bagillakoak) (Junio)”, 

(testua, azalpena). 
Garagarrillak 12: “¿Isilik?” ((Marzelino Soroa)), (bertsoak). 
Garagarrillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 14: “Larramendi aitak apaizai eskeñitako itzak” “(Mendiburu 

aitari zuzendu zion eskutitz batean)”, (testua, iritzia). 
Garagarrillak 15: (ateraldi xelebreak, bi). 
Garagarrillak 16: “Eskatu-Eskiñia”· ((Arrese eta Beitia`tar Pelipe)), (bertsoa). 
Garagarrillak 17: “Naskerak” ((Pedro M.Otaño)), (bertsoa). 
Garagarrillak 18: “Jesus” ((Antonio Arzak)), (bertsoak). 
Garagarrillak 19: “¡Bapo!”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 20: “¡Pun!”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 21: “Gonzaga`ko Luis Zoriaundikoari” ((Migel Antonio Iñarra)), 

(bertsoa). 
Garagarrillak 22: “Ama bat bere aurrarekin” “(Amalauduna)” ((Pelipe Kasal 

Otegi)), (bertsoa). 
Garagarrillak 23: “Etzait aztuko! (San Juan aurre-eguneko oroitza)” ((Antonio 

Arzak)), (bertsoak). 
Garagarrillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 25: “Ala bear ere” ((Mujika`ko G. Euskeraren alde)), (testua, 

iritzia). 
Garagarrillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 27: “Naskerak” ((Pedro M.Otaño)), (bertsoa). 
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Garagarrillak 28: “Ipui bat. Leoia ta Aizeria” ((Bizenta Ant.ª Mogel)). 
Garagarrillak 29: “Igarkizuna”. 
Garagarrillak 30: “Neska zarrak”, (bertsoa) / (atzokoaren emaitza). 
 
UZTAILLA 
 
Uztaillak 1: “Euskal-jayak” , (zerrenda). 
Uztaillak 2: “Euzkeldunentzat egun oroigarriyak” “(Garrillakoak) (Julio, bizkai-

eraz)”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 3: “Euzkeldunentzat egun oroigarriyak” “(Garrillakoak) (Julio, bizkai-

eraz)”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 4: “¡Ja-Jai! (Bilintx)”, (bertsoak). 
Uztaillak 5: “¡Ja-Jai! (Bilintx)”,  (bertsoak), (bukaera). 
Uztaillak 6: “Ziri-biursak” ((E.Mª Azkue)). 
Uztaillak 7: “¡Zikiña!”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 8: “Mikela ta Pranchisku”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 9: “Choriñua Kayolan”, bertsoak). 
Uztaillak 10:”Egiak” ((Domingo Agirre. “Kresala”)), (testua, iritzia). 
Uztaillak. 11:”Euzkeltzale zintsubaren agintzak” ((E.´tarr K.)), (testua, iritzia). 
Uztaillak 12:  ”Euzkeltzale zintsubaren agintzak” ((E.´tarr K.)), (testua, iritzia), 

(bukaera). 
Uztaillak 13: “Emezortzi” (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 14: “Kun kun” ((Arrese`tar Emeterio)),  (bertsoak). 
Uztaillak 15: “Gauza zalla”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 16: “Jesus`en biotz gozo-gozoari” ((Pio MªMorata C.R.L.)), (bertsoa). 
Uztaillak 17: “Gaztea” ((Axular, Sarako Erretoreak)), (testua, iritzia). 
Uztaillak 18: “Ez da izango, ez”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 19: “Ez da ba alajaña” ((Marzelino Soroa)), (bertsoa). 
Uztaillak 20: “Ziriya” ((V.Iraola)), (bertsoa). 
Uztaillak 21: “Itsasoan” “((Arzak´ena))”, (bertsoa). 
Uztaillak 22: “Ateraldiya” / “Bi izar” ((Bilintx)), (bertsoa). 
Uztaillak 23: “Atsotitzak”. 
Uztaillak 24: “Zor izaki bat” ((Migel Antonio Iñarra)), (bertsoa). 
Uztaillak 25: “Ostatu batian”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 26: (ateraldi xelebreak, bi). 
Uztaillak 27: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 28: “Esaera zarrak”. 
Uztaillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 30: “Charmangarria”, (bertsoak). 
Uztaillak 31: “Erroman” ((Pio Mª Morata C.R.L.)), (bertsoa). 
 
 
DAGONILLA 
 
Dagonillak 1: “Gaztechoentzat irakurtzak”, (testua, iritzia). 
Dagonillak 2: “Igarkizuna”. 



   

Dagonillak 3: “Zortzikoa”, (bertsoa) / (atzokoaren emaitza). 
Dagonillak 4: “Totela”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 5: “Ordikeriaren ondorenak” ((Martin Aranburu, Deba´ko 

sendakiña)), (testua, iritzia). 
Dagonillak 6: “Maitetasunezko karta” ((Boni)), (bertsoa). 
Dagonillak 7: “Atsotitzak”. 
Dagonillak 8: “Gogapenak”. 
Dagonillak 9: “Igarkizunak”. 
Dagonillak 10: “Izazu nitzaz kupira” “(Bilintx)”, (bertsoa). 
Dagonillak 11: “Bei saltzallia ta arakiña”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 13: “Eskatu-eskeñia” ((Arrese eta Beitia`tar Pelipe)), (bertsoa). 
Dagonillak 14: “Bi kabiak” ((A)), (bertsoa). 
Dagonillak 15: “Begiondokoa”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 16: “Igarkizunak”. 
Dagonillak 17: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Dagonillak 18: (pentsamenduak). 
Dagonillak 19: “Il nazu lenbailen”, (bertsoak). 
Dagonillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 21: (pentsamenduak). 
Dagonillak 22: “Echekoandria ta neskacha” ((Marzelino Soroa)), (bertsoa). 
Dagonillak 23: “Agur Euskal – Erriyari (Iparragirre)”, (bertsoak). 
Dagonillak 24: (pentsamendua) ((Victor Hugo)) / “Kantachua”. 
Dagonillak 25: “¡A zer larruba!”, (bertsoa). 
Dagonillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 27: (pentsamenduak) ((Napoleón Phozilides, Polibio)).  
Dagonillak 28: “Izkirimiriak”. 
Dagonillak 29: “Euskerazko chinpartak” ((Ekabg.)), (zerrenda). 
Dagonillak 30: “Igarkizuna”. 
Dagonillak 31: “Gaztechoentzat irakurtzak”, (testua, iritzia) / (atzokoaren 

emaitza). 
 
 
IRAILLA 
 
Iraillak 2: “Illunabarra”, ((Arrese`tar Emeterio)), bertsoa, LUZE. 
Iraillak 2: “Igarkizuna”. 
Iraillak 3: (bertsoa) / (atzokoaren emaitza). 
Iraillak 4: “Jainkoaren Urrillakkalmena, (Deun Austin-Aitorpenak)”. 
Iraillak 5: “Bat edo Bi?” ((Marzelino Soroa)), (bertsoa). 
Iraillak 6: “Ukulluan” (ateraldi xelebrea) / “Aitorpena”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 7: “Ama baten argia” ((A.A)), (bertsoa). 
Iraillak 8: “Gure Ama zerutarraren jayotzan” ((Arana-Goiri`tar Sabin)), (kanta). 
Iraillak 9: “Gure Ama zerutarraren jayotzan” ((Arana-Goiri`tar Sabin)), (kanta), 

(bukaera). 
Iraillak 10: (ateraldi xelebrea) / (pentsamendua). 
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Iraillak 11: “Asmagaitza”. 
Iraillak 12: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Iraillak 13: “Iri-etxe euskeldun-oroetan ipingarri litzateken idazkunak”, 

(pentsamenduak). 
Iraillak 14: “Fortunea” ((Arrese ta Beitia)), (bertsoa). 
Iraillak 15: “Igarkizuna” ((R.A.)). 
Iraillak 16: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Iraillak 17: (Bertsoa) ((R.A)). 
Iraillak 18: (testua, iritzia) ((Juan Ignacio Iztueta)).  
Iraillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 20: “Batayatzerakoan”, (testua, azalpena). 
Iraillak 21: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 22: “«Sacris solemniis» euzkeraz (zatijak). (Bizkai-eraz)” ((Arana-

Goiri`tar Sabin)). 
Iraillak 23: “Igarkizunak”. 
Iraillak 24: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Iraillak 25: “Atsekabearen ongindasuna” ((Kempis.-kristo`ren Antz-bidea, I, 

XII)). 
Iraillak 26: “Igarkiya”. 
Iraillak 27: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Iraillak 28: “Idazti Deunaren esakunak”. 
Iraillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 30: “Artzaingoa (zatiyak) (Laburdi-eraz)” ((Mendibil)), (bertsoak). 
 
 
URRILLA 
 
Urrillak 1: “Konsejariya” ((V. Iraola)), (bertsoa). 
Urrillak 2: “Chakur ta nagusiyaren muturra”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 3: “Adierazpen ongiñak” ((Kempis.-Kristo`ren Antz-bidea, I)). 
Urrillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 5: (ateraldi xelebreak, bi). 
Urrillak 6: “Igarkizunak”. 
Urrillak 7: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Urrillak 8: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 9: (pentsamenduak). 
Urrillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 11: (testua, iritzia). 
Urrillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 14: “Mendiyak aurgiten (Ipuya)” ((Iturriaga)). 
Urrillak 15: “CXXVII Eresija (Bizkai-eraz). (Ps. 127: Beatiomnes qui timent 

Dominum…” “Gizon onaren onespena” ((Mibisus)). 
Urrillak 16: “Gizon onaren onespena” ((Mibisus)), (bukaera). 
Urrillak 17: “Pasayan”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 18: (ateraldi xelebrea). 



   

Urrillak 19: “Arrantzalia” ((Antonio Arzac)), (bertsoa). 
Urrillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 21: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 22: “Idazti Deunaren esakunak”. 
Urrillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 24: “«Benedictus» Euskeraz (Bizkai-eraz)” “((Arana-Goiri`k 

euzkeralduba)). 
Urrillak 25: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 26: “testua, iritzia) ((M.U.)). 
Urrillak 27: “Nere ama” ((Arrese`tar Emeterio)), (bertsoa). 
Urrillak 28: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 30: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 31: (ateraldi xelebrea). 
 
 
AZARUA 
 
Azaruak 1: “Irakaslea eta ikaslea”, (bertsoa). 
Azaruak 2: “Ildegi baten arteko idazkuna” ((Arana-Goiri`tar Sabin)), (bertsoa). 
Azaruak 3: “Gaztechoentzat irakurtzak”, (testua, iritzia). 
Azaruak 4: (bertsoa). 
Azaruak 5: (ateraldi xelebrea) / “Asmaketa”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 6: “Artzekodun batek zortzalleari”, (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren 

emaitza). 
Azaruak 7: “Esaera zarrak (Garibai`k bildubak)”. 
Azaruak 8: “Bi chori” ((M.S.)), (bertsoa). 
Azaruak 9: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 10: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 11: “Gipuzkoa`ko leku-izen batzuben itzorkuna”, (zerrenda). 
Azaruak 12: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 13: “Esaera zarrak”. 
Azaruak 14: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 15: “Arduaren indarra” ((Arrese´tar Emeterio)), (bertsoa). 
Azaruak 16: “Esaera zarrak (Garibai`k bildubak)”. 
Azaruak 17: “Zalia ote zan ¡”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 18: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 19: “Loak (itzuliya)” (( Arrese`tar Emeterio)), (bertsoak). 
Azaruak 20: “Euzkel-erriyetako ezkontzak, jayotzak eta eriyotzak”, (zerrenda). 
Azaruak 21: “Gaztechoentzat irakurtzak”, (testua, iritzia). 
Azaruak 22: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 23: “Itzekua”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 24: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 25: (testua, azalpena). 
Azaruak 26: (ateraldi xelebreak, bi). 
Azaruak 27: (ateraldi xelebrea). 
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Azaruak 28: “Beazun tantoak” ((Arrese`tar Emeterio)), (bertsoak). 
Azaruak 29: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 30: (ateraldi xelebrea). 
 
 
LOTAZILLA 
 
Lotazillak 1: ateraldi xelebrea / bertsoa ((Arrese`tar Emeterio)). 
Lotazillak 2: “Nere Maiterena ( Elizara joan eta…bezela)” ((Dr. Guilbeau)), 

(bertsoak). 
Lotazillak 3: (ateraldi xelebreak, bi). 
Lotazillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 5: (bertsoa). 
Lotazillak 6: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 7: (ateraldi xelebreak, bi). 
Lotazillak 8: “Miren-sorkundiari (Erderazko Bendita sea tu pureza)” ((B.E.A.)), 

(kanta). 
Lotazillak 9: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 11: “Euskal-Erria”((Arrese`tar Emeterio)), (bertsoa). 
Lotazillak 12: (ateraldi xelebreak, bi). 
Lotazillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 14: (ateraldi xelebreak, bi). 
Lotazillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 17: (ateraldi xelebrea) / (pentsamenduak). 
Lotazillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 21: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 22: “Gabon-kantak” ((Karmelo Echegarai)). 
Lotazillak 23: “Gabon-kantak” ((Karmelo Echegarai)). 
Lotazillak 24: “Gabon-abesti zatijak (Bizkai-eraz)” “(Ama`ren abestija) 

(Abestuten da Lo,lo…lez)” ((Arana-Goiri`tar Sabin)). 
Lotazillak 25: “Gabonetan”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 26: “Gabon-abesti zatijak (bizkai-eraz)” ((Eleizalde`tar Koldobika)). 
Lotazillak 27: (ateraldi xelebrea) / (pentsamendua). 
Lotazillak 28: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 30: “¡A zer bi!” ((M. Soroa), (bertsoa). 
Lotazillak 31: (ateraldi xelebrea). 
 



   

 
8.2. ERANSKINA 

 
AURKIBIDEA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1910. 

 
 
ILBELTZA 
 
Ilbeltzak 6:  “Iru erregiak” (kontakizuna). 
Ilbeltzak 7: “Gaztajalia” (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 8: “Amezketako Pernando” (kontakizun xelebrea). 
Ilbeltzak 9:  “Gogapenak”. 
Ilbeltzak 10: (kontakizuna). 
Ilbeltzak 12: “Nungua ote zan...”(ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 13:  “Igarkizuna” 
Ilbeltzak 14:  “Igarrkizuna” / (atzokoaren emaitza). 
Ilbeltzak 15:  (ateraldi xelebreak, 2) / (atzokoaren emaitza). 
Ilbeltzak 16:  “Josu-Izen Deuna” ((Phil., 2 renak bat)) ((Ps.85 bestea)).  
Ilbeltzak 17:  (testua, iritzia) 
Ilbeltzak 18: “¡Ama euskera deadarka!” ((K.S.I. )), (bertsoak). 
Ilbeltzak 19: “¿Euskera zegaitik ez?” ((BLOA)),  (testua, iritzia)  
Ilbeltzak 20: “Ama-alabak” ((P.M.)), (testua, iritzia).  
Ilbeltzak 21: “Soldadutzara ez juateko, aitzeki edo ajedunak...” (ateraldi 

xelebrea). 
Ilbeltzak 22: “Gogapenak” 
Ilbeltzak 23: “Nagusi-Morroyak” (ateraldi xelebrea) 
Ilbeltzak 24: “Euskaldunak, ikasi” (testua, iritzia).  
Ilbeltzak 25: (ateraldi xelebreak, 2).  
Ilbeltzak 26: “Egi-sorrta bat” ((J.K. Huysmans.- BIDEZ (En route)).  
Ilbeltzak 27: “Edertasuna” ((P.M.)), (bertsoa).  
Ilbeltzak 28: “Berrio-Otsoa´tarr Balendin”((Albizuri´tarr Serapin)), 

(kontzakizuna). 
Ilbeltzak 29: “Berrio-Otsoa´tarr Balendin”((Albizuri´tarr Serapin)), 

(kontzakizuna). /  “Itz barri ala atzalgarrijak”. 
Ilbeltzak 30: (ateraldi xelebrea).  
Ilbeltzak 31: (ateraldi xelebrea).  
 
 
OTSAILLA 
 
Otsaillak 1: (kontakizuna). 
Otsaillak 2:  “Aberriko izkeraren alde”, (testua, iritzia).  
Otsaillak 3: “Euskera” ((Jose Artola)), (bertsoak). 
Otsaillak 4: “Garbia zera”, (bertsoak).  
Otsaillak 5: (ateraldi xelebreak, bi).   
Otsaillak 6: “Gogo zintsubari barrnetik Kisto´k dagiyon itzaz” ((Kisto´ren Antz 

Bidea, Kenpis, III idaztiya, I Irak.-g.)).  
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Otsaillak 7: “Euskalerriko andaluzak”, (ateraldi xelebrea). / “Igarkiya”. 
Otsaillak 8: “Obendi eriyaren otoya” ((J.-K. Huysmans.- BIDEZ (en route)). / 

(atzokoaren emaitza). 
Otsaillak 9: (ateraldi xelebrea).  
Otsaillak 10: “Euzkeldun abadia” ((Arana-Goiri´tarr S. Umiaren lenengo 

aizkidia)). 
Otsaillak 11: (Bertsoa) ((F.A.)) / (ateraldi xelebrea).  
Otsaillak 12: “Gaurrko Jai-eguna” ((B.E.A.M.)), (testua, azalpena).  
Otsaillak 13: “Berrio-Otso´tarr Balendin” ((Albizuri´tarr Serapin)).  
Otsaillak 14: (ateraldi xelebrea).  
Otsaillak  15: “Kisto´ren Gurutza-zaleak gitxi dirala” ((Kisto´ren antz-bidea -

kenpis- II. Idaztiya, XI Irak.-g.)). 
Otsaillak  16: “¡Gabon!” ((Jose Artola)), (bertsoa). 
Otsaillak 17: “Gogapenak.”  
Otsaillak 18: “Amezketako Pernando”.  
Otsaillak 19: (ateraldi xelebrea) / “Igarkiya”. 
Otsaillak 20: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren erantzuna). 
Otsaillak 21: “Bakoitza bere kabian” ((P.M.)), (bertsoa).  
Otsaillak 22:  “Aurren itzaldiyak (irakurrtzen irakasteko). (Bizkai-eraz)”, 

((Arana-Goiri´tarr S. Umiaren lenengo aizkidia)).  
Otsaillak 23: (ateraldi xelebrea).  
Otsaillak 24: “Eutsi euskerari” ((Akordagoitia)), (testua, iritzia).  
Otsaillak 25: “Euzkerazko Irakurrkizuna” ((Albizuri´tarr Serapin)), (testua, 

azalpena).  
Otsaillak 26:  “Euzkerazko Irakurrkizuna” ((Albizuri´tarr Serapin)), (testua, 

azalpena), (jarraipena) 
Otsaillak 27: “Euzkerazko Irakurrkizuna” ((Albizuri´tarr Serapin)), (testua, 

azalpena), (jarraipena) 
Otsaillak 28: “Euzkerazko Irakurrkizuna” ((Albizuri´tarr Serapin)), (testua, 

azalpena), (bukaera).  
 
 
EPAILLA: 
 
Epaillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 2: “Idazti Deunaren Esakunak” / “Ingurri onetako itz barri ala 

atzalgarriyak”.  
Epaillak 3: “Jauna´ren Bost Zaurijak (Jon-Deun´aen Goizparraren legez)”/ 

“Ingurri onetako itz barri ala atzalgarrijak”.  
Epaillak 4:  “Gogapenak”. 
Epaillak 5: (testua, iritzia) / “Igarkiya” . 
Epaillak 6: (testua, iritzia). 
Epaillak 7: (Ateraldi xelebrea).  
Epaillak 8: “Josu-Kisto´ren aldez il dirian Bizkai-semiak” ((Albizuri´tarr 

Serapin)), (kontakizuna).  
Epaillak 9: (Ateraldi xelebrea).  



   

Epaillak 10: “Gogapenak”.  
Epaillak 11: (Ateraldi xelebrea) ((E.Elizechea)). 
Epaillak 12: “A!, Zer bi!”, (Ateraldi xelebrea).  
Epaillak 13:  “Josu-Kisto´ren Elestija” ((Albizuri´tarr Serapin)).  
Epaillak 14:  “Josu-Kisto´ren Elestija” ((Albizuri´tarr Serapin)), (bukaera) / “Itz 

barri ala atzalgarrijak”. 
Epaillak 15: “Bi egi” ((Eketak)), (testua, iritzia).   
Epaillak 16: (ateraldi xelebreak, bi).   
Epaillak 17: “Euzkotar utsak”, (testua, iritzia) /  (bertsoak). 
Epaillak 18: “Mariaren bakartasunari”,  (bertsoak). 
Epaillak 19: “Jose Santua”, (kontakizuna). 
Epaillak 20: “Ereserrkija (bizkai-eraz)”.  
Epaillak 21: ”Josu Kaipas´en aitziñan” ((Ane-Katariñe Emmerich,- Kisto´ren 

Nekauztearen (Pasiyoaren) Ikuspenak)).  
Epaillak  22: ”Josu Kaipas´en aitziñan” ((Ane-Katariñe Emmerich,- Kisto´ren 

Nekauztearen (Pasiyoaren) Ikuspenak)), (bukaera).  
Epaillak 23: ”Jeremia´ren iragarrkizuna”.  
Epaillak 24: ”Apari azkena” ((Mat.XXVI)).  
Epaillak 25: ”Josu´ren erijotzea” “(Matai-Deunaren Goizparra legez, bizkai 

eraz, Arana-Goiri´tarr S.ak euzkeralduba)”.  
Epaillak 26: ”Ama-Deunaren bakarrlia” “(bizkai-eraz)” ((Eleizalde´tarr 

Koldobika)) , (kanta). 
Epaillak 27: “Udaberriya”, (bertsoak). 
Epaillak 28: (testua, iritzia).  
Epaillak 29: (ateraldi xelebreak, bi).   
Epaillak 30: (ateraldi xelebrea) ((E.Elizechea)) /“Autormenaren azkenean”, 

(ateraldi xelebrea). 
Epaillak 31: “Gogapenak”.  
 
 
JORRAILLA 
 
Jorraillak 1: “Egualdiyarenak”. 
Jorraillak 2: ”Udaberriya”, (bertsoak).  
Jorraillak 3: ”Udaberriya” ((Bera´tar E.M. Aba.)), (bertsoak).  
Jorraillak 4: ”Jazopen gomutagarrijak” / ”Itz barri ala atzalgarrijak”.  
Jorraillak 5: “Lurperatze baten ondoren”, (ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 6: (ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 7: ”Norberaren gurutzalbena”, ((J.K. Huysmans.- Sainte Lydoine de 

Schiedan)).   
Jorraillak 8: ”Ostatu merke batian”, (ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 9: “Egualdiyarenak”.  
Jorraillak 10: “Euzkerearen euzkelgijak”, (testua, iritzia) / “itz barri ala 

atzalgarrijak”.  
Jorraillak 11: (ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 12: ”Gogapenak”.  
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Jorraillak 13: ”Becatu capitalac dira zazpi” ((Ulzama-Naparru´ko ikastiya)) / 
((“Lopez Mendizabal´en Dotriña Laburra”)).  

Jorraillak 14: ”Naste-borraste ederra”, (kontakizuna). 
Jorraillak 15: (ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 16: ”Bretañan”, (kontakizuna).   
Jorraillak 17: ”Chori gashua” ((J.A.)), (bertsoak).  
Jorraillak 18: ”Chori gashua” ((J.A.)) , (bertsoak), (bukaera). 
Jorraillak 19: (ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 20: (ateraldi xelebrea)./ “Igarkiya”.  
Jorraillak 21: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Jorraillak 22: (testua, azalpena).  
Jorraillak 23: ”Goxeko Ixarra” ((A. Eta G.´tarr S.)),  (bertsoak). 
Jorraillak 24: ”Goxeko Ixarra” ((A. Eta G.´tarr S.)), (bertsoa)), (bukaera)./ 

(ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 25: (ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 26: ”Idazti (liburu) bat zertarako dan” ((Mark Twain)), (kontakizuna). 
Jorraillak 27: (ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 28: ”Euskeraren gaitza” ((Eketak)), (testua, iritzia).   
Jorraillak 29: ”Loreil-abestiyak”, (kanta).  
Jorraillak 30:  ”Loreil-abestiyak”, (kanta), (bukaera).  
 
 
ORRILLA 
 
Orrillak 1: ”Andera Miren garbijari” “(Orrilla abestija (Bizkai-eraz)” ((Arana 

Goiri´tarr Sabin)). 
Orrillak 2: ”Andera Miren garbijari” ((Arana-Goiri´tarr Sabin)), (bukaera). 
Orrillak 3: (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 4: “Esaera zarrak”.  
Orrillak 5: ”Josu´ren Igokundia” ((B.E.A.)), (bertsoak).  
Orrillak 6: “Jazopen gomutagarrijak” / “Itz barri ala atzalgarrijak” 
Orrillak 7: “Mayatzeko loriak”, (kanta).  
Orrillak 8: (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 9:  “Loreak eta biotza”, (kanta).  
Orrillak 10: “Ikasle Ikastuna”, (ateraldi xelebrea) /(ateraldi xelebrea).  
Orrillak 11: “Eguraldiyarenak”.  
Orrillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 13: ”Euskera lendabizi, gero besteak euskeraren kalterik gabe”, 

(testua,iritzia).  
Orrillak 14: (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 15: “Goteumari”, (bertsoak). 
Orrillak 16: “Gogapenak”.  
Orrillak 17: “Ave, Maris Stella” ((A.eta G.´tarr S.)), (kanta). 
Orrillak 18: “Ave, Maris Stella” ((A.eta G.´tarr S.)), (kanta), (bukaera). 
Orrillak 19: (ateraldi xelebrea).  



   

Orrillak 20: “Neskatxai itz bat” ((Sales´tar Pranzisko Deunak bere Pilotea´n)), 
Orrillak 21: “Txarrenari egin bear zayona” ((Kisto´ren Antz-Bidea 
(Kenpis), III Idaztiya, VI Irak.-g.))  

Orrillak 22: (ateraldi xelebrea) / “Igarkiya”. 
Orrillak 23: “Gogapenak”. 
Orrillak 24:  “Aretxa ta baratzana” (bizkai-eraz) ((Mibisus)), (bertsoa). 
Orrillak 25: (ateraldi xelebreak, bi).  
Orrillak 26: “Sakramentu guztiz Santuari”, (kanta).  
Orrillak 27: “Polonin”, (testua, iritzia).  
Orrillak 28: “Andera Miren Garbijari”, (Orrila´ko abestija) ((A.G.´tarr S.)), 

(kanta).  
Orrillak 29: “Andera Miren Garbijari” ((A.G.´tarr S.)), (kanta), (bukaera) 

Orrillak 30: “Dan, dan”, (ateraldi xelebrea). / “Aitaren erakuspenak”, 
(ateraldi xelebrea). 

Orrillak 31: “Ordulariyak ordua jotzian”, (kontakizuna). 
 
 
GARAGARRILLA 
 
Garagarrillak 1: “Josu-Biyotzaren Abestiyak” (Corazón Santo bezela abestutzen 

da).  
Garagarrillak 2: “Josu-Biyotzaren Abestiyak”, (bukaera). 
Garagarrillak 3: “Garagarril – Abestiyak” ((B.E.M.A)) 
Garagarrillak 4: (ateraldi zelebrea).  
Garagarrillak 5: “Sacris Solemniis”, ((A.Eta G.´tarr S´ek euzkeralduba)). 
Garagarrillak 6: “Igarkizunak”.  
Garagarrillak 7: “Gogapena”/ (aurrekoen emaitzak). 
Garagarrillak 8: (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 9: “Gogapenak”.  
Garagarrillak 10: ”AGURR noz esan biarr dan”, (testua, azalpena).   
Garagarrillak 11: (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 12: “¡O biotz santu!”,(kanta).  
Garagarrillak 13: “Euskera gabeak” ((E.Z.)), (bertsoak).  
Garagarrillak 14: “Gogapenak”.  
Garagarrillak 15: (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 16: ”Josu´ren Bijotzari Abestija” ((A.eta G.´tarr S.)) 
Garagarrillak 17: ”Josu´ren Bijotzari Abestija”, ((A.eta G.´tarr S.)), (bukaera).  
Garagarrillak 18: ”Gogoaren atsedenge utsa” ((Ps XXIX,7 etab). 
Garagarrillak 19:”Gogoaren atsedenge utsa” ((Kisto´ren Antz-Bidea, II Idaztiya, 

IX.Irak.-g.)), (bukaera). 
Garagarrillak 20: (ateraldi xelebrea) / “Igarkiya”.  
Garagarrillak 21: “Bagillako Jazopen Gomutagarrija” / “Gogapena” / 

(atzokoaren emaitza). 
Garagarrillak 22: (ateraldi xelebreak, bi).  
Garagarrillak 23: “Baserri-eche batian”, (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 24:  (Kontakizuna).  
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Garagarrillak 25: “Eskarra da Grazia”, (kontakizuna).  
Garagarrillak 26: (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 27: “Jazopen gomutagarrijak”.  
Garagarrillak 28: “GELA”, (testua, azalpena).  
Garagarrillak 29: (Kontakizuna).  
Garagarrillak 30: (ateraldi xelebrea).  
 
 
UZTAILLA  
 
Uztaillak 1: “Jazopen gomutagarrijak”. -  
Uztaillak 2: “Eguraldiyarenak”.  
Uztaillak 3: (atealdi xelebrea).  
Uztaillak 4: “Gogapenak” ((Agustina santuak, Ligorio´tar Alponso santuak, 

Santiagok)).  
Uztaillak 5: (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 6: “Magnificat Abestija euzkeralduta” ((A.eta G.´tarr S.)).  
Uztaillak 7: (kontakizuna).  
Uztaillak 8: “¡Alperra!”, (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 9: “Balseozaleai”, (bertsoa). 
Uztaillak 10: “Itxorrkuna”, (testua, azalpena) /  “Itz barri ala atzalgarrijak” 

(1898 Lenengo Egutegi).   
Uztaillak 11: (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 12: “Lourdes´ko izpiya” ((J.K. Huysmans.- Lourdes´ko Ozteak (Les 

foules de Lourdes))). 
Uztaillak 13: “Gogapenak”.  
Uztaillak 14: “¡Esan euskaldunak gera!” ((K.S. Irure)), (bertsoak).  . 
Uztaillak 15: (testua, iritzia) / “Igarkiya”.  
Uztaillak 16: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Uztaillak 17: “Biyotz-maitasun Egintza” ((B.A.E.)), (bertsoa)). 
Uztaillak 18: “Gogapenak”.  
Uztaillak 19: “¡Ardua!” ((krak-krak)), (bertsoa).   
Uztaillak 20: (Bertsoa), ((R.Azkarate)). 
Uztaillak 21: “Diru gaizkiña” ((J.-k. Huysman – Urrutiyan (La-Bas)). ,  
Uztaillak 22: “Egualdiyarenak”.  
Uztaillak 23: “Sebastiana Baldes emakume ijitoaren konduta” ((P.M.)), 

(bertsoa).   
Uztaillak 24:  “¡Hamaika orlako!...”,  (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 25: (testua, iritzia).  
Uztaillak 26: “Gu bakarrik” ((Ibaizabal, 1º geia)), (testua, iritzia).  
Uztaillak 27: (ateraldi xelebreak, bi).  
Uztaillak 28: (Testua, azalpena). 
Uztaillak 29: “Trenian”,  (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 30: “Oñaz-Loyola eta Likona´tarr Iñaki-Deunari”.  
Uztaillak 31: (kontakizuna).  
 



   

 
DAGONILLA 
 
Dagonillak 1: “Jazopen gomutagarriak”  
Dagonillak 2: “Bi neskach miraberen artian” ((B.)), (testua, iritzia).  
Dagonillak 3: “Bi neskach miraberen artian” ((B.)), (bukaera).   
Dagonillak 4: “Eguraldiyarenak”.  
Dagonillak 5: (ateraldi xelebrea).  
Dagonillak 6: “Itzaro-ugarrtea”, (kontakizuna).  
Dagonillak 7: (ateraldi xelebrea) / “Igarkiya”. 
Dagonillak 8: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Dagonillak 9: “Miren Neskutzari”, (kanta).  
Dagonillak 10: “Miren Neskutzari”, (kanta), (bukaera).  
Dagonillak 11: “Urteberriz”, (testua, iritzia) 
Dagonillak 12: (ateraldi xelebrea).  
Dagonillak 13: “Gogapenak”.  
Dagonillak 14: “Ave, Maris stella euzkeraz (zatijak)” ((A. Eta G.´tarr S.)), 

(kanta). 
Dagonillak 15: (kontakizuna).  
Dagonillak 16: “Begoña´ko Ixarr Zerutarrari” ((A. Eta G.´tarr S.)), (kanta).  
Dagonillak 17: (testua, iritzia), ((Akordagoitia))  
Dagonillak 18: “Eguraldiyarenak”.  
Dagonillak 19: (ateraldi xelebrea).  
Dagonillak 20:  “Zerura”, (kanta).  
Dagonillak 21: “Gure izkuntza” ((B.Mokoroa)), (bertsoa).  
Dagonillak 22: “Gogapenak” ((Paulino santuak, Espiritu santuak, Gregorio 

santuak, Sales´tar Prantzisko santuak)). 
Dagonillak 23: (ateraldi xelebrea).  
Dagonillak 24: (ateraldi xelebrea)  
Dagonillak 25: “Ordikeriya” ((E.Elizechea)), (bertsoak).  
Dagonillak 26: “¡Ez da ilko ez euskera!” ((I.Galdotz)), (bertsoa). 
Dagonillak27: “Gurutza Deunaren bide zabala” ((Kisto´ren Antz-Bidea, 

(Kenpis) II Idaztiya, XII Irak.-g.)).  
Dagonillak 28: (ateraldi xelebrea).  
Dagonillak 29: “Ziñezmen, itxaropen eta maitasunezko egipenak” ((E´tar K.)). 
Dagonillak 30: (ateraldi xelebrea).  
Dagonillak 31: (ateraldi xelebrea).  
 
 
IRAILLA 
 
Iraillak 1: “Itzaro-Ugarrtia, 1596 –Iralla – 1´an”, (kontakizuna).  
Iraillak 2: “¡O, Maria!”, (kanta).  
Iraillak 3: (ateraldi xelebrea) / “Igarkiya”. 
Iraillak 4: (ateraldi xelebrea) / (aurrekoaren emaitza). 
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Iraillak 5: “Gogapenak” (( Ligorio´tar Alponso santuak, Espiritu Santubak, 
Ovidio, Ebanjeliyoak))  

Iraillak 6: “Donostiko Konchan”, (ateraldi xelebrea).  
Iraillak 7: (kontakizuna).  
Iraillak 8: “Alboniga´ko Ama-Neskutza”, (kontakizuna) / “Nasta-Dantza”, 

(testua., iritzia).  
Iraillak 9: “Ijitoaren autormena” ((P.M.)), (ateraldi xelebrea).  
Iraillak 10: “Ijitoaren autormena” ((P.M.)), (ateraldi xelebrea).  
Iraillak 11: “Ijitoaren autormena” ((P.M.)), (ateraldi xelebrea), (bukaera).   
Iraillak 12: “Idazkija” ((Euskal-Esnalea: 11´ean)), (testua, iritzia). 
Iraillak 13: (ateraldi xelebrea).  
Iraillak 14: “Gurutze Santuaren Gorapena”.  
Iraillak 15: “Egualdiyarenak”.  
Iraillak 16: “Ziri-neurtitzak (Epigramas)” ((Kurlola-k)), (bertsoak). 
Iraillak 17: “Gurutzazko gaizka-bidea” ((Kisto´ren Antz-Bidea (Kempis), II 

Idaztiya, XII Irak.-g.)). 
Iraillak 18: (ateraldi xelebrea) / “Itz berri ta zar batzuek”.  
Iraillak 19: (ateraldi xelebrea).  
Iraillak20: (ateraldi xelebrea).  
Iraillak 21: “Euzkeldunik geyenak eztakizkiten itz zarr batzubek”, (testua, 

azalpena). 
Iraillak 22: “Illabete onen Jazopenak”.  
Iraillak 23: “¡Gora euskera!” ((Ramon Guelbenzu)), (bertsoak).  
Iraillak 24: “¡Gora euskera!” ((Ramon Guelbenzu)), (bertsoak), (bukaera).   
Iraillak 25: (ateraldi xelebrea).  
Iraillak 26: (ateraldi xelebrea).  
Iraillak 27: “Beti biziko da ama euskera” ((K.S.I.)), (bertsoa).   
Iraillak 28: (ateraldi xelebrea).  
Iraillak 29: “Gogapenak”.  
Iraillak 30: (ateraldi xelebrea).  
 
 
URRILLA 
 
Urrillak 1: “Urrilla” ((1898- Lenengo egutegi)), (testua, azalpena).  
Urrillak 2: “Sacris solemniis” euzkeraz (zatijak)” ((Arana-Goiri´tarr Sabin)). 
Urrillak 3: (ateraldi xelebrea).  
Urrillak 4: “Petra Madrillen” ((P.M.)), (ateraldi xelebrea).  
Urrillak 5: (ateraldi xelebrea) / “Igarkiya”.  
Urrillak 6: “Jazopen gomutagarrijak”/ (atzokoaren emaitza). 
Urrillak 7: “Gogapenak”((bi Job santuarenak)). 
Urrillak 8: (ateraldi xelebrea).  
Urrillak 9: “Euskalerriaren zimendua”((BLOA)), (testua, iritzia).  
Urrillak 10: “Bere Gorputza arrtzeko Jaunaren deya” ((Kisto´ren Antz-Bidea, 

(kempis), IV Idaztija, I Irak.-g.)).   
Urrillak 11: (ateraldi xelebrea).  



   

Urrillak 12:  “Ardazgille bat”, (ateraldi xelebrea).  
Urrillak 13: “Josu-Biyotzaganako bidea” ((Mendiburu, J.-B.- Jesusen Biotz 

maitearen Deb.)).  
Urrillak 14: “Euskal-choroaren erdera”, ((P.M.)), (testua, iritzia).  
Urrillak 15: “Berrio-Otsoa´tarr Balendin, Espetxean” ((Albizuri´tarr Serapin)).  
Urrillak 16: “Gogapenak”.  
Urrillak 17: “Bi neskame”, (ateraldi xelebrea).  
Urrillak 18: “Neskazarrak”, (ateraldi xelebrea) / “Igarkiya”.  
Urrillak 19: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren erantzuna). 
Urrillak 20: “Gogapenak”.  
Urrillak 21: (ateraldi xelebrea) / “Igarkiya”.  
Urrillak 22: (ateraldi xelebreak, bi) / (atzokoaren erantzuna). 
Urrillak 23: “Mozkorkeriya”, (testua, iritzia).  
Urrillak 24: (ateraldi xelebrea) / “Euskal-itz zar ta berri batzuek”. 
Urrillak 25: “Gogapenak”.  
Urrillak 26: “Berrio-Otso´tarr Balendin´ak Domeka-Deunaren janzkija arrtzen 

dau” ((Albizuri´tarr Serapin)).  
Urrillak 27: “CIX Erezija (ps.109) Josu-Kisto´ren Jainkotasunatzazkoa”, (kanta).  
Urrillak 28: “CIX Erezija (ps.109) Josu-Kisto´ren Jainkotasunatzazkoa” ((A.eta 

G.´tarr I.)), ((E´. Tarr K.)), (bukaera).  
Urrillak 29: (ateraldi xelebrea) / “Igarkiya”.  
Urrillak 30: “Gogapenak”.  
Urrillak 31: (testua, azalpena).  
 
 
AZARUA 
 
Azaruak 1: “Gaurrko Goizperra (Ebanjeliyua)” ((Mat. V.1-12)). 
Azaruak 2: (testua, azalpena).  
Azaruak 3: “XIV Eresija (Bizkai-eraz) (Ps.14) Donokijan nor sarrtuko dan” 

((Eleizalde´tar Koldobika)), (kanta).  
Azaruak 4: “XIV Eresija (Bizkai-eraz) (Ps.14) Donokijan nor sarrtuko dan” 

((Eleizalde´tar Koldobika)), (kanta), (bukaera) / “Ikurrpen batzubek”.  
Azaruak 5: “¡O, zer penak!”, (bertsoak).  
Azaruak 6: “Ildegi atietarako Idazkunak” ((A. Eta G.´tarr S.)), (bertsoak).  
Azaruak 7: “Ildegi atietarako Idazkunak”((A. Eta G.´tarr S.)), (bertsoak). 
Azaruak 8: “Gogapenak”.  
Azaruak 9: “Euzkeldunik geyenak eztakizkiten itz zarr batzubek”.  
Azaruak 10: (ateraldi xelebrea).  
Azaruak 11: “Illabete onen Jasopen gomutagarrijak”.  
Azaruak 12: “Epailleak ijituari”, (ateraldi xelebrea).  
Azaruak 13: “Ijituak Epailleari”, (bertsoa).  
Azaruak 14: “Nolakoari alako”, (ateraldi xelebrea).  
Azaruak 15: “Gogapenak”.  
Azaruak 16: “Berri-Otsoa´tarr Balendin´aren erijotzea” ((Albizuri´tarr 

Serapin)), (kontakizuna). 
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Azaruak 17: ”Dendan”, (ateraldi xelebrea). / “Igarkiya”.  
Azaruak 18: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Azaruak 19: (ateraldi xelebreak, bi).   
Azaruak 20: “Iri-apustubak”, (testua, iritzia).  
Azaruak 21: “Gogapenak”.  
Azaruak 22: “Mendiyan” ((Jose Artola)), (bertsoa). 
Azaruak 23: “Limosnacho bat. Otaño´tar Pello Mari´rena”, (bertsoak).  
Azaruak 24: “Limosnacho bat. Otaño´tar Pello Mari´rena”, (bertsoak), 

(bukaera).  
Azaruak 25: “Aur batekin”, (ateraldi xelebrea).  
Azaruak 26: (Ateraldi xelebrea).  
Azaruak 27: “Senar gaizto baten aitorpena”, (Ateraldi xelebrea).  
Azaruak 28: “Juezaren aurrian”, (Ateraldi xelebrea).  
Azaruak 29: (Ateraldi xelebrea).  
Azaruak 30: “Gogapenak”.  
 
 
LOTAZILLA 
 
Lotazillak 1:“Ama-Alabak” ((P.M.)), (ateraldi xelebrea).  
Lotazillak 2: (ateraldi xelebrea).  
Lotazillak 3: (kontakizuna).  
Lotazillak 4: “Lotazilla´ko Jazopen gomutagarrijak”.  
Lotazillak 5: (ateraldi xelebrea).  
Lotazillak 6: (ateraldi xelebrea) / “Neska zar bati”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 7: “(Biyarko jaya)”, (testua azalpena).  
Lotazillak 8: “Ama Miren´en sorkunde errugiari” ((Jose Ignazio Arana, S.J.)), 

(bertsoa) 
Lotazillak 9: “Bizkaya´ren Zaindarija” ((1897-Egutegi)), (kontakizuna).  
Lotazillak 10: “Gogapenak”.  
Lotazillak 11: “Etzan Biguña...”, (Ateraldi xelebrea).  
Lotazillak 12: “Len eta orain”, (Ateraldi xelebrea).  
Lotazillak 13: (Ateraldi xelebrea).  
Lotazillak 14: “Idazti Deunaren esakunak” ((Math, XXIV, 35,36,37-40-42)).  
Lotazillak 15: “Ipui bat (Azkena)” ((P.M. Urruzuno)), (bertsoa).  
Lotazillak 16: “Ipui bat” ((P.M. Urruzuno)),  (bertsoa).  
Lotazillak 17: “Echekoandria ta neskacha” (ateraldi xelebrea) / (ateraldi 

xelebrea).   
Lotazillak 18: “Gogapenak”.  
Lotazillak 19: “Maite baten auena” “(Laburdiko eresi zarra)”, (kanta).  
Lotazillak 20: (Ateraldi xelebrea).  
Lotazillak 21: (Ateraldi xelebrea).   
Lotazillak 22: “Tolosako olentzaro gabeko kanta zarrak”, (kanta).  
Lotazillak 23: “Gogapenak”.  
Lotazillak 24: “(Biyarko jaya)”, (testua, azalpena).  



   

Lotazillak 25: “Josu´ren Jayotza” ”(Luka-Deunaren Goizparraren legez)”/ 
“Euzkeldunik geyenak eztakizkiten itz zarr batzubek”.  

Lotazillak 26: “Gabona(1)”, (kanta).  
Lotazillak 27: “Gabona(1)”, (kanta).  
Lotazillak 28: “Gabona(1)”, (kanta).  
Lotazillak 29: “Bestiak bezela” ((M.A.I.)), (bertsoa).  
Lotazillak 30: “Baserritarkeriyak”, (ateraldi xelebrea) / “Bidian”, (ateraldi 

xelebrea). 
Lotazillak 31: ”Bere alde”, (ateraldi xelebrea).  
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8.3. ERANSKINA 
 

AURKIBIDEA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1911 
 
 
ILBELTZA 
 
Ilbeltzak 1: “Agur”, (testua, iritzia).  
Ilbeltzak 2: “Urteberriz”, (testua, iritzia). 
Ilbeltzak 3: “Izkirikirija”.  
Ilbeltzak 4: “Lenengo errkaben adiñak” ((Zerobi-Olaetxia)), (testua, azalpena).  
Ilbeltzak 5: “Lenengo errkaben adiñak” ((Zerobi-Olaetxia)), (testua, azalpena), 

(bukaera). 
Ilbeltzak 6: “Iru erregiak”, (kontakizuna).  
Ilbeltzak 7: “Euzkerazko ixenak”, (testua, iritzia).  
Ilbeltzak 8: “Zelan ixenak euzkeralduko dirian”, (testua iritzia), (bukaera).  
Ilbeltzak 9: ”Izkimija”.  
Ilbeltzak 10: “Luditik izarretarraño zenbait bide ote-dagon”, (testua, azalpena).  
Ilbeltzak 11: “Luditik izarretarraño zenbait bide ote-dagon”, (testua, azalpena), 

(bukaera) / (esaera) ((Isaias, XL,26,)) / (bertsoa) ((Etxeita´tar J.L.)).  
Ilbeltzak 12: ”Itz baten gorak-bera”, (kontakizuna). 
Ilbeltzak 13: “Txori kantarijak”, (testua, azalpena).  
Ilbeltzak 14: “Ludiya zelan amaitu daiteken”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 15: “Euzkel-itz berri batzuben ikurrpena”.  
Ilbeltzak 16: (Ateraldi xelebrea).  
Ilbeltzak 17: “Quid pro quo” ((Etxeita´tar J.L.)), (kontakizuna).  
Ilbeltzak 18: “Quid pro quo” ((Etxeita´tar J.L.)), (kontakizuna) / (bertsoa). 

Ilbeltzak 19: “Goiko-Jaunaren naya egiteko Otoya” ((Kempis-III Idaztiya, 
XV Irak.-g.)).  

Ilbeltzak 20: (bertsoa).  
Ilbeltzak 21: “Izkimija”.  
Ilbeltzak 22: “Gotzai euskotarrak” ((Zerobi-Olaetxia)), (testua, azalpena).  
Ilbeltzak 23: “Gotzai euskotarrak” ((Zerobi-Olaetxia)), (testua, azalpena), 

(bukaera).  
Ilbeltzak 24: “Ugazaba ta maiztarra”, (ateraldi xelebrea).  
Ilbeltzak 25: (ateraldi xelebrea).  
Ilbeltzak 26: (ateraldi xelebrea).  
Ilbeltzak 27: “Baserritar azkarra”, (ateraldi xelebrea).  
Ilbeltzak 28: “Izarren margoak (koloreak)”, (testua, azalpena).  
Ilbeltzak 29: “Izarren margoak eta argitasuna”, (testua, azalpena).  
Ilbeltzak 30: “Izarrak zenbait ote diran”, (testua, azalpena).  
Ilbeltzak 31: “Izkirimirija”.  
 
 
OTSAILLA 
 
Otsaillak 1: (kontakizuna).  



   

Otsaillak 2: (testua, azalpena).  
Otsaillak 03: “Ernanirako bidean”, (ateraldi xelebrea).  
Otsaillak  4: “Atzerri´tarra ta Euzko´tarra”, (testua, iritzia). 
Otsaillak 5: (ateraldi xelebrea).   
Otsaillak 6: (testua, azalpena).  
Otsaillak 7: (ateraldi xelebrea).  
Otsaillak 8: “Billete”, (ateraldi xelebrea).  
Otsaillak 9:  “Deun deigarriyak” ((Zerobi-Olaetxia)), (zerrenda).  
Otsaillak 10: “Deun deigarriyak” ((Zerobi-Olaetxia)), (zerrenda), (bukaera). 
Otsaillak 11: “Izkimija”, (ateraldi xelebrea).  
Otsaillak 12: “Gaurrko Jai-eguna”, ((B.E.A.M.)), (testua, azalpena).  Otsaillak 

13: “Berrio-Otsoa´tarr Balendin”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 14: “Illearen margoa”, (testua, azalpena) / “Urtearen askaldiya”, 

(testua, azalpena).  
Otsaillak 15: (bertsoa) ((Etxeita´tar J.I.)) 
Otsaillak 16: ”Euzkera ez dakit!!!!!!”, (testua, iritzi). 
Otsaillak 17: “Gauza onetik ez-datorr txarrik”, (testua, iritzia).  
Otsaillak 18: “Aldana egiteko ez da lagunik biarr”, (testua, iritzia). 
Otsaillak 19: “Bultzian (trenean)”, (ateraldi xelebrea).  
Otsaillak 20: “Euzkeraz otoi beti”, (testua, iritzia). 
Otsaillak 21: “¡Nolakua ote zan!”, (bertsoa).  
Otsaillak 22: “Guresuak arrduratu”, (testua, iritzia 
Otsaillak 23: “Izkirimirija”.  
Otsaillak 24: “Izkirimirija”.  
Otsaillak 25: ”Bizkaitar sendoa”, (kontakizuna).  
Otsaillak 26: “Gure euzko-endia”, (kontakizuna).  
Otsaillak 27: “Gure kokotxuak”, (testua, azalpena).  
Otsaillak 28: “Gogapena”.  
 
 
EPAILLA 
 
Epaillak 1: “Ikurtonak”, (testua, azalpena).  
Epaillak 2: “Abizenak”, (zerrenda).  
Epaillak 3: “Ikurtonak”, (testua, azalpena). / (esaera) ((Prov.I.7.)). 
Epaillak 4:“Ikurtonak”, (testua, azalpena)./ (esaera) ((Prov.I,8,9) 
Epaillak 5: “Abizenak”, (zerrenda).  
Epaillak 6: “Ikurtonak”, (testua, azalpena) / (esaera) ((Prov.I,17)), 
Epaillak 7: (ateraldi xelebreak, bi) 
Epaillak 8: “Ikurtonak”, (testua, azalpena) / (esaera) ((Prov. X,1.)). 
Epaillak 9: “Eguzkiya” ((Eleizalde´tar Koldobika)), (testua, iritzia). 
Epaillak 10: (testua, iritzia) ((Eleizalde´tar Koldobika)), (bukaera).  
Epaillak 11: “Ikurtonak”, (testua, azalpena) / (esaera) ((Prov.X.26)) 
Epaillak 12: “Txori errdeldunak” ((Zerobi-Oletxia)), (bertsoak).  
Epaillak 13: “Ikurrtonak”, (testua, azalpen) / (esaera) ((Prov. XI, 22.)) 
Epaillak 14: “Altzo-Goyan”, (ateraldi xelebrea).  
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Epaillak 15: “Ikurrtonak”, (testua, azalpena).  
Epaillak 16: “Niri gertatua”, (ateraldi xelebrea).  
Epaillak 17: “Ikurrtonak”, (testua, azalpena) / (esaera) ((Prov.XII, 22.)) 
Epaillak 18: ”Amezketako Pernando tratalari”, (ateraldi xelebrea).  
Epaillak 19: “Gaurrko Goizperra (Ebanjeliua)”. 
Epaillak 20: “Ikurrtonak”, (testua, azalpena) / (pentsamendua) ((prov.,VI, 16-

19)). 
Epaillak 21: “Ikurrtonak”, (testua, azalpena). / (esaera) ((prov.XII, 21)). 
Epaillak 22: “Autortegian”, (ateraldi xelebrea).  
Epaillak 23: “Ikurrtonak”, (testua, azalpena).  
Epaillak 24: (ateraldi xelebreak, bi).  
Epaillak 25: “Ikurrtonak”, (testua, azalpena).  
Epaillak 26: ”Miren´en Deikundia”, (kontakizuna).  
Epaillak 27: “Ikurrtonak”, (testua, azalpena).  
Epaillak 28: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea).  
Epaillak 29: “Ikurrtonak”, (testua, azalpena) / (pentsamendua) ((prov., VI, 6-8)). 
Epaillak 30: “Bagaude ¡e!”, (ateraldi xelebrea).  
Epaillak 31: “Ikurrtonak”, (testua, azalpena) / (pentsamendua) ((prov., XIII, 40)). 
 
 
JORRAILLA 
 
Jorraillak 1: “Ikurrtonak” XVII, (testua, azalpena) / (pentsamendua) ((prov., VI, 

9-11)). 
Jorraillak 2: “Ikurrtonak”,XVIII, (testua, azalpena) / (pentsamendua) ((prov., 

XIII, 20)). 
Jorraillak 3: “Ikurrtonak”XIX, (testua, azalpena) / (pentsamendua) ((prov., XVIII, 

9)). 
Jorraillak 4: “Ikurrtonak”XX., (testua, azalpena) / (pentsamendua) ((prov., XVIII, 

9)). 
Jorraillak 5: “Ikurrtonak”XXI, (testua, azalpena). 
Jorraillak 6: (pentsamendua) (Prov.XVIII,12) / (pentsamendua) 

((Arriandiaga´tarr Imanol, M.B.S.)) (Prov., I, 10.-16). 
Jorraillak 7: “Kito”, (ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 8: “Ederki esana”, (ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 9: “Jazopen izukoya”, (kontakizuna). 
Jorraillak 10: “Jazopen izukoya”, (kontakizuna), (bukaera).  
Jorraillak 11: ”Idazti Deunaren esakunak”, ((Ecclesiastici, caput.VII)).  
Jorraillak 12: ”Idazti Deunaren esakunak”((Ecclesiastici, caput.VII)), 

((Proverbiorum, caput.III)), ((CXVI Eresiya)). 
Jorraillak 13: (ateraldi xelebrea) / “Senarr-emastien maitetasuna.” (ateraldi 

xelebrea).  
Jorraillak 14: (argazkia). 
Jorraillak 15: (berstoa) ((Etxeita´tar J.I.)). 
Jorraillak 16: “Amezketako pernandorena”, (ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 17: ”Uste barik egijak urten”, (ateraldi xelebrea).  



   

Jorraillak 18: “Arrantzale batena”, (ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 19: “Parke-eskatzia”, (ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 20: “Eziñik ez da”, (testua, iritzia).  
Jorraillak 21: “Erroman”, (testua, iritzia).  
Jorraillak 22: (ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 23: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 24: ”Aldi-barrijak”, (testua, iritzia).  
Jorraillak 25: ”Ordezkaria”, (testua, iritzia).  
Jorraillak 26: “Ortziri (trumoya)” , (testua, azalpena).  
Jorraillak 27: “Goizparr-itzak”.   
Jorraillak 28: “Goizparr-itzak” ((Matai-Deuna, V, Irak.-g.1-12)), (bukaera). 
Jorraillak 29: “Nai izatea. Vouloir,c´est pouvoir. Nai izatea, al izatea da”, 

(testua, iritzia).  
Jorraillak 30: (ateraldi xelebrea).  
 
 
ORRILLA 
 
Orrillak 1: “¡Ez juan ara!” ((Zerobi-Olaetxia)),(bertsoa).  
Orrillak 2: “¡Ez juan ara!” ((Zerobi-Olaetxia)), (bertsoa).  
Orrillak 3: “¡Ez juan ara!” ((Zerobi-Olaetxia)), (bertsoa).  
Orrillak 4: “¡Ez juan ara!” ((Zerobi-Olaetxia)), (bertsoa), (bukaera). 
Orrillak 5: (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 6: (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 7: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 8: “Gogapena”.  
Orrillak 9: ”Jopu (esclavo) ez izan”, (testua, iritzia).  
Orrillak 10: ”Elizakoak artzean”, (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 11: “Bizar gogorrak”, (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 12: “Olantxerik da”, (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 13: “Bakaldietan (ejerziziotan)”, (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 14: “Erdalkerijak”, (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 15: “Kistoren illetia”, (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 16: “Atzamarr senduak”, (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 17: “¡Ezeguan nekatuta!”, (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 18: “Orrilla´ko Azken-agurra”, (bertsoak).  
Orrillak 19: “Orrilla´ko Azken-agurra”, (bertsoak), (bukaera).  
Orrillak 20: (bertsoak) ((Etxeita´tar J.I.)).  
Orrillak 21: “Euzkeldunari euzkeraz”, (testua, iritzia 
Orrillak 22: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 23: (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 24: ”Gaitz guzien jatorria”, (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 25: “Zazpigarrena: ez ebatsi” ((B.E.M.A.)), (bertsoak). 
Orrillak 26: (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 27: “Andaluz batena”, (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 28: “ARO da SASOEA”, (zerrenda).  
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Orrillak 29: (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 30: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 31: ”Ordulariyak ordua jotzian”, (otoitza).  
 
 
GARAGARRILLA 
 
Garagarrillak 1: ”¡LO! (Nere amari)” ((Arzak)), (bertsoak). 
Garagarrillak 2: (testua, iritzia).  
Garagarrillak 3: “Andaluz baten berriketak”, (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 4: “Gogalbenak”.  
Garagarrillak 5: (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 6: (testua, iritzia).  
Garagarrillak 7: “Maisuba ta Aita”, (bertsoak).  
Garagarrillak 8: (testua, iritzia).  
Garagarrillak 9: (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 10: (testua, iritzia).  
Garagarrillak 11: (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 12: “Len eta orain”, (testua, iritzia).  
Garagarrillak 13: “Len eta orain”, (testua, iritzia), (bukaera).  
Garagarrillak 14: (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 15: (testua, iritzia).  
Garagarrillak 16: (testua, iritzia 
Garagarrillak 17: (testu, iritzia).  
Garagarrillak 18: ”Itz gutxitan”, (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 19: ”Nere Amaren azkenaya” ((E.M)), (testua, iritzia).  
Garagarrillak 20: ”Nere Amaren azkenaya” ((E.M)), (testua, iritzia).  
Garagarrillak 21: ”Nere Amaren azkenaya” ((E.M)), (testua, iritzia), (bukaera). 
Garagarrillak 22: (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 23: (kontakizuna).  
Garagarrillak 24: “Aberriyaren aldez” ((Azkain)), (testua, iritzia).  
Garagarrillak 25: (testua, iritzia).  
Garagarrillak 26: “Merezi bezela”, (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 27: (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 28: (kontakizuna).   
Garagarrillak 29: “Motikoen Alkate”, (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 30: “Miren´en Ikerrkundia”, (kontakizuna).  
 
 
UZTAILLA 
 
Uztaillak 1: “¡¡Agurr, Miren garbi-garbija, orrban barik sorrtuba!!. (Gernika´ko 

Batzarr-nagusijan- 1736-Orrilla 16´an)”, (testua, iritzia).  
Uztaillak 2: “¡¡Agurr, Miren garbi-garbija, orrban barik sorrtuba!!. (Gernika´ko 

Batzarr-nagusijan- 1736-Orrilla 16´an)”, (testua, iritzia), (bukaera). 
Uztaillak 3: “Euzkerea maite dogula baña...”, (testua, iritzia).  



   

Uztaillak 4: “Euzkerea maite dogula baña...”, (testua, iritzia), (bukaera). 
Uztaillak 5: ”Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 6: (kontakizuna).  
Uztaillak 7: (kontakizuna), (bukaera). 
Uztaillak 8: “Nere lurra” ((Arzak)), (bertsoa).  
Uztaillak 9: “Simon eta emaztia”, (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 10: “Ministro Gaya”, (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 11: (bertsoa).  
Uztaillak 12: “Il artean euzkeraz”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 13: “¡Bapo ziok!”, (bertsoa).  
Uztaillak 14: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 15: (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 16: “¡Asma zak!”, (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 17: “¡Asma zak!”, (ateraldi xelebrea), (bukaera).  
Uztaillak 18: “Euzkera maitagarria” ((A.Serapio Mendia S.J.)), (testua, iritzia). 
Uztaillak 19: “Bertotik juatia”, (testua, iritzia).  
Uztaillak 20: “Gizon ona, alkate txarra”, (kontakizuna).  
Uztaillak 21: (testua, azalpena) / (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 22: “Amezketako Pernandorena. Pernando asto”, (ateraldi xelebrea).   
Uztaillak 23:  “Ez-ezkondua”, (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 24: (ateraldi xelebrea)).  
Uztaillak 25: ”Modelua”, (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 26: “Bi gizoni”, (bertsoak). 
Uztaillak 27: (bertsoa) ((Etxeita´tar J.I.)). 
Uztaillak 28: “Mendija” ((A.Arzak)), (bertsoa).  
Uztaillak 29: “Arratsaldeko jaupa (meza)”, (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 30: (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 31: (kontakizuna).  
 
 
DAGONILLA 
 
Dagonillak 1: (kontakizuna).  
Dagonillak 2: ”¿Sinisgarria ote da?”, (kontakizuna).  
Dagonillak 3: “Bakar bijak”, (bertsoa). 
Dagonillak 4: “Bakar bijak” ((Etxeita´tar J.I.)), (bertsoa), (bukaera). 
Dagonillak 5: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 6: “Iru euritako”, (ateraldi xelebrea) / “Beste bat”, (ateraldi xelebrea).  
Dagonillak 7: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 8: (ateraldi xelebrea).  
Dagonillak 9: “ITZ BI mando bateri bere belarrira”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 10: “Irugarren aldian”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 11: “Alperrerija”, (testua, iritzia). 
Dagonillak 12: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 13: “Oñeztua ta Tximista”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 14: “Zitzaldi gogorra”, (ateraldi xelebrea). 
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Dagonillak 15: (kontakizuna). 
Dagonillak 16: (kontakizuna), (bukaera). 
Dagonillak 17: “Antzokijan (teatruan)”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 18: “Denok bat” ((Krisalu)), (testua, iritzia) / (testua, iritzia). 
Dagonillak 19: “Bizitza merkea”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 20: “Bizitza merkea”, (ateraldi xelebrea), (bukaera) / (ateraldi 

xelebrea).  
Dagonillak 21: “Emakume zitala”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 22: “Emakume zitala”, (ateraldi xelebrea), (bukaera). 
Dagonillak 23:  “Kisto´ren Antz-bidea”((III idaztiya, X irakurr-gaya)). 
Dagonillak 24: “Euzkeraldutako ixen batzuk”, (zerrenda). 
Dagonillak 25: “Errita-zalea”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 26: “Euzkeraldutako ixen batzuk”, (zerrenda). 
Dagonillak 27: “Aldi-barrijak”, (testua, iritzia). 
Dagonillak 28: ”Aldi zarrak”, (testua, iritzia). 
Dagonillak 29: “Euzkeraldutako ixen batzuk”, (zerrenda). 
Dagonillak 30: “Adimenaren argiya eskatzeko  OTOYA”. 
Dagonillak 31: “Adimenaren argiya eskatzeko  OTOYA” ((Kisto´ren Antz-bidea, 

III Idaztiya, XXIII Irak.-g.)), (bukaera) / (ateraldi xelebrea). 
 
 
IRAILLA 
 
Iraillak 1: “¿Bai al zatoz?”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 2: “Euzkeraren aldez edonork dakijena”, (testua, iritzia). 
Iraillak 3: “Naskaldiya”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 4: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 5: “¡¡Langillia benetan!!”, (ateraldi xelebrea) / “Iñoren lepotik azkaldu 

gura”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 6: “Jan-edana merke”, (ateraldi xelebrea) / “Zirikadak” (ateraldi 

xelebrea).  
Iraillak 7: (kontakizuna). 
Iraillak 8: (kontakizuna), (bukaera) / (kontakizuna). 
Iraillak 9: “Belarri onak”, (ateraldi xelebrea) / “Amairu mayan” (ateraldi 

xelebrea). 
Iraillak 10: “Dana dala ora pro nobis”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 11: “Ber-beragatik”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 12: “Miren´en Izena”, (testua, azalpena). 
Iraillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 14: “Gurutze Santuaren gogapena”, (kontakizuna). 
Iraillak 15: “Gurutze Santuaren gogapena”, (kontakizuna), (bukaera) / 

(kontakizuna). 
Iraillak 16: “Ardozalea”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 17: “Biztoki-gayak ez dutela gure gogoa asetzen” ((Estella´ko Didaka-

Aba, Biztokiyaren uskeriya)), (testua, iritzia). 
Iraillak 18: (ateraldi xelebrea). 



   

Iraillak 19: “Kananea”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 20: “Ereserkija Josu ixen gozuari” ((Iñaki.- (Otoi-idaztitik))).  
Iraillak 21: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 22: “Lugiñentzat”, (testua, azalpena). 
Iraillak 23: “Irazaki Orok Jainkoa maitatzera garamatela” ((Estella´ko Didaka-

Aba, Jainkoaren maitasuna)). 
Iraillak 24: “Txarteletakoan”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 25: “Irebazdun zenbati-oldozkuna (kalkulua)”, (testua, iritzia). 
Iraillak 26: “Zaparrada”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 27: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 28: “Morroikerijak”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 29: “Jakiteko, ikasi”, (testua, iritzia). 
Iraillak 30: “Izkirimiriyak”.  
 
 
URRILLA 
 
Urrillak 1: “Urrilla” ((1898,-Lenengo egutegi)), (testua, azalpena). 
Urrillak 2: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 3: “Asistar Patzeska Deuna´ri Ereserrkiya. <Iste confessor> bezela”. 
Urrillak 4: “Asistar Patzeska Deuna´ri Ereserrkiya. <Iste confessor> bezela”, 

(bukaera). 
Urrillak 5: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 6: “I.irakurr-gaya” “Sorrpen-Idaztija (lateraz Genesis deritzana: Idazti 

Deunetatik lenengua da)”. 
Urrillak 7: “Loi-tokijaren ixenak”, (testua, azalpena). 
Urrillak 8: “Ikasteko, jardun”, (testua, iritzia). 
Urrillak 9: “Ortze-gayak”, (testua, azalpena). 
Urrillak 10: “Ortze-gayak”, (testua, azalpena, (bukaera). 
Urrillak 11: “Abizenak (apellidos)”, (zerrenda). 
Urrillak 12: “Abizenak (apellidos)”, (zerrenda). 
Urrillak 13: “Ekandu zarr on bat”, (testua, iritzia). 
Urrillak 14: “Txadon batzuek” ((Vinader-Arqueología cristiana)), (zerrenda). 
Urrillak 15: “Lurrak”, (testua, azalpena). 
Urrillak 16: “Lurrak”, (testua, azalpena). 
Urrillak 17: “¡Kaiku!”, (bertsoa). 
Urrillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 19: “Pizkunde egunian”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 20: (bertsoa) ((napartarra)) / (kanta). 
Urrillak 21: “Erri batzuen izenak”, (zerrenda). 
Urrillak 22: “Atserrijan” ((Etxeita´tar J.I.)), (bertsoa). 
Urrillak 23: “Beyak”, (testua, azalpena). 
Urrillak 24: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 25: (testua, azalpena), / (testua, iritzia). 
Urrillak 26: “Euzkeraren aldez”, (zerrenda). 
Urrillak 27: “Euzkeraren aldez”, (zerrenda). 
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Urrillak 28: (ateraldi xelebreak, bi). 
Urrillak 29: “Ortze-gayak”, (testua, azalpena). 
Urrillak 30: (pentsamenduak) ((Jeremia Iragarlearen Otoya)). 
Urrillak 31: (testua, azalpena). 
 
 
AZARUA 
 
Azaruak 1: “Gaurko Goizperra (Ebanjeliyua)” ((Mat V, 12-1)). 
Azaruak 2: (testua, azalpena). 
Azaruak 3: “Latxa edo latza (osagaija)”, (testua, azalpena). 
Azaruak 4: (testua, iritzia). 
Azaruak 5: “Beste onenbeste ezta iñoiz entzun, gixon batek egiteko...”, (ateraldi 

xelebrea). 
Azaruak 6: (ateraldi xelebrea), (bukaera). 
Azaruak 7: “Irlanderaz”, (testua, iritzia). 
Azaruak 8: “Endore (alkatea)”., (testua, azalpena). 
Azaruak 9: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 10: “Goizpar-itzak” ((Deun Matai, VII Irak.-g., 7-10, 13 eta 17)). 

Azaruak 11: “Jardunaz”, (testua, iritzia). 
Azaruak 12: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 13: “Izkeduna (mutua)”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 14: “Lugiñari”, (testua, azalpena). 
Azaruak 15: “Katalaneraz”, (testua, iritzia). 
Azaruak 16: “Goizpar-Itzak” ((Deun Matai, XVI, Irak.-g.15-17)). 
Azaruak 17: “Arabiar-ipuiña (mozkorra)”, (kontakizuna). 
Azaruak 18: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 19: “Izkirimiriya”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 20: “Indiano bat”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 21: “Karmelo´ko Ama-Neskutzari” ((E´tar.J.B.)), (kanta). 
Azaruak 22: “Karmelo´ko Ama-Neskutzari” ((E´tar.J.B.)), (kanta), (bukaera). 
Azaruak 23: “Sorpen-Idaztiya. (Ibirkeraz Beresith, eta lateraz Genesis 

deritzana). XII Irakurr-gaya”. 
Azaruak 24: “Nai nuke”, (testua, iritzia) ./ (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 25: (ateraldi xelebrea) / (testua, azalpena). 
Azaruak 26: “Gaztetasun ikurrtz edo señaleak” ((Sardá)), (testua, iritzia). 
Azaruak 27: “Lekunberrikoa”, (testua, iritzia). 
Azaruak 28: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 29: “Idazti Deunaren esakunak” ((Ex.lib.Proverb., cap.XV, 1-3)). 
Azaruak 30: “Saturriño ta Tiburtzio”, (testua, iritzia).  
 
 
LOTAZILLA 
 
Lotazillak 1: “Euzkel-idazkiak”, (testua, iritzia). 
Lotazillak 2: (ateraldi xelebrea). 



   

Lotazillak 3: (testua, azalpena). 
Lotazillak 4: (testua, azalpena), (bukaera). 
Lotazillak 5: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 6: “Ikaslari baten azkarkerijak”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 7:  “Sorrkunde Errugabea´ri”, (kanta). 
Lotazillak 8: “Sorrkunde Errugabea”, (testua, azalpena). 
Lotazillak 9: “Bizkayaren zaindarija” ((1897-Egutegi)), (kontakizuna). 
Lotazillak 10: “Bizkayaren zaindarija” ((1897-Egutegi)), (kontakizuna), 

(bukaera). 
Lotazillak 11: “Okerrenak”, (testua, iritzia). 
Lotazillak 12: “Jakin eta gero...”, (testua, iritzia). 
Lotazillak 13: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 14: “Alkoz´en”, (testua, iritzia). 
Lotazillak 15: “Gorrotua”, (testua, iritzi). 
Lotazillak 16: “Erriojarra”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 17: “Gu Euzkadirentzat Euzkadi Jaungoikoarentzat” ((Arana ta 

Goiri´tar Sabin)) / (testua, iritzia) ((T. Alzaga)). 
Lotazillak 18: “Adan eta Eva”, (kontakizuna). 
Lotazillak 19: “Adan eta Eva”, (kontakizuna). 
Lotazillak 20: “Adan eta Eva”, (kontakizuna). 
Lotazillak 21: “Adan eta Eva”, (kontakizuna), (bukaera). 
Lotazillak 22: “Lantzian bein...”, (testua, iritzia). 
Lotazillak 23: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 24: “(Biyarko jaya)”, (kontakizuna). 
Lotazillak 25: “Euzkotar baten biyotza” ((Krisallu)), (testua, iritzia). 
Lotazillak 26: “Guk maite deguna” ((Krisallu)), (testua, iritzia). 
Lotazillak 27: “Limosnatxo bat. Otaño´tar Pello Mari´rena”, (bertsoak). 
Lotazillak 28: “Limosnatxo bat. Otaño´tar Pello Mari´rena”, (bertsoak). 
Lotazillak 29: “Limosnatxo bat. Otaño´tar Pello Mari´rena”, (bertsoak), 

(bukaera).  
Lotazillak 30: “Gogapenak”. 
Lotazillak 31: “Angelus Domini euzkeraz”. 
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8.4. ERANSKINA 
 

AURKIBIDEA: EUZKEL- EGUTEGIYA 1912 
 

 
 
ILBELTZA 
 
Ilbeltzak 4: (ateraldi xelebreak, bi).  
Ilbeltzak 5: “Kontu ateratzallea”, (ateraldi xelebrea).  
Ilbeltzak 6: (ateraldi xelebreak, bi).  
Ilbeltzak 7: “Bizartegiyan”, (ateraldi xelebrea) / “Donosti´ko kalian”, (ateraldi 

xelebrea). 
Ilbeltzak 8: “¡Ateraldi ona!, (ateraldi xelebrea).  
Ilbeltzak 9: “Osasunerako”. 
Ilbeltzak 10: “Gertatua”, (ateraldi xelebrea).  
Ilbeltzak 11: “Botoi bat”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 12: “Ardandegian”, (ateraldi xelebrea) / “Osasunerako”. 
Ilbeltzak 13: “Maitetasun andiya”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 14: (ateraldi xelebreak, bi). 
Ilbeltzak15: “Bi lagun artian”, (ateraldi xelebrea) / “Lo ta LO”,(ateraldi 

xelebrea). 
Ilbeltzak 16: “Gure ezurrak”, (zerrenda). 
Ilbeltzak 17: (ateraldi xelebreak, bi). 
Ilbeltzak 18: “Moskor artian”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 19: “Gure Biyotza”, (zerrenda). 
Ilbeltzak 20: “Kalian”, (ateraldi xelebrea) / “Azukria ta Gatza”, (ateraldi 

xelebrea).  
Ilbeltzak 21: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 22: “Auzi-etxian”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 23: (ateraldi xelebrea) / “Galdea”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 24 “Osasunerako”. 
lbeltzak 25 “Zertako?”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 26  (ateraldi xelebreak, bi). 
Ilbeltzak 27 “Osasunerako”. 
Ilbeltzak 28 “Bizarkentzallearen zakurra”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 29“Mariya”, (kanta). 
Ilbeltzak 30 (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 31: “Antoni´ren Erantzupena”, (ateraldi xelebrea). 
 
 
OTSAILLA 
 
Otsaillak 1: “Gipuzkoa´ko mendi nagusiyak”, ( zerrenda). 
Otsaillak 2: “Gipuzkoa´ko mendi nagusiyak”, (zerrenda), (bukaera). 
Otsaillak 3: “Norbaitek su artu duanian”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 4: (ateraldi xelebrea). 



   

Otsaillak 5: (testua, azalpena). 
Otsaillak 6: “Egunsentiya” ((Arrese´tar Emeterio)), (bertsoa). 
Otsaillak 7: “Osasunerako”. 
Otsaillak 8: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 9: “Naitasuna” ((J.A.)), (bertsoak). 
Otsaillak 10: “Euzkalduna” ((Arrese´tar E.)), (bertsoa).  
Otsaillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 12: “Baztangaren alderdi onak”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 14: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 15: “Gure odola”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 16: “Nere andrea”, (bertsoak). 
Otsaillak 17: “Bildurrez”, (ateraldi xelebrea) / “Muturrekoak”, (ateraldi 

xelebrea). 
Otsaillak 18: “Amezketako Pernandorena”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 19: “Gure gorputzaren berua”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 20: “Aingeru baten billa”, (bertsoa). 
Otsaillak 21: “Gogapena” / “Ostatu batian”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 22: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 23: “Illunabarra” ((Arrese´tar Emeterio)), (bertsoa). 
Otsaillak 24: “Mutil azkarra”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 25: “Enada ta Usua”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 26: “Patxi eta Erramun”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 27: “Gure arnasa”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 28: “Aurrak negarrik egin ez dezaten”, (testua, azalpena) / “Astuak 

arrantzik egin ez dezaten”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 29: “Sorgin dantza” ((Arrese´tar E)), (bertsoa). 
 
 
EPAILLA 
 
Epaillak 1: “Denda batian”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 2: “Etxe berri bat ikusten”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 3: “Bezagita”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 4: “Ikastetxian”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 5: “Osasunerako”. 
Epaillak 6: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 7: “Osasunerako”. 
Epaillak 8: “Ederra izango zan”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 9: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 10: (ateraldi xelebreak, bi). 
Epaillak 11: “Errenta”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 13: “Mutil bizkorrak”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 14: “Euzkera maite nai badezu”, (testua, iritzia).  
Epaillak 15: “Ikastetxian”, (ateraldi xelebrea). 
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Epaillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 17: (testua, iritzia).  
Epaillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 20 : “Bi baserritar trenean”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 21: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 22: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 23: “Ibai nagusien luzera”, (zerrenda). 
Epaillak 24: “Otoitz Egizu”. 
Epaillak 25: “Arbola bat” ((Arrese ta Beitia)), (bertsoak).  
Epaillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 27: (testua, iritzia).  
Epaillak 28: (testua, zerrenda).  
Epaillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 30: “Goiko amari”, (kanta). 
Epaillak 31: “Zortzi zoriontasunak”, (testua, iritzia). 
 
 
JORRAILLA 
 
Jorraillak 1.: “Goiko Jaunaren aginduak”.  
Jorraillak 2: “Elizaren bakaldun etsai batzuen azkena”, (kontakizuna). 
Jorraillak 3: “Sorayoaren sendamena”, (kontakizuna). 
Jorraillak 4: “Salomon´en eriotza”, (kontakizuna). 
Jorraillak 5: (testua, iritzia). 
Jorraillak 6: “Aitormen deunaren ipintzea”. 
Jorraillak 7: “Jauna´ren Berpiztuera”, (kontakizuna). 
Jorraillak 8: “Jauna´ren Berpiztuera”, (kontakizuna), (bukaera). 
Jorraillak 9: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 11: “Egi batzuek”, (testua, iritzia). 
Jorraillak 12: (bertsoak).  
Jorraillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 14: “Atezaya”, (testua, iritzia). 
Jorraillak 15: “Ero batena”, (kontakizuna). 
Jorraillak 16: (bertsoak) ((Mokoroa)).  
Jorraillak 17: “Osasunerako”. 
Jorraillak 18: “Abizenak (apellidos)”, (zerrenda).  
Jorraillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 20: “Osasunerako”. 
Jorraillak 21: “Ikurtonak (Sakramentuak)”, (ateraldi xelebrea) / “Beste batena”, 

(ateraldi xelebrea).  
Jorraillak 22: “Frantzesa eta Ingelesa”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 23: (ateraldi xelebreak, bi). 
Jorraillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 25: “Euzkotar bati”, (testua, iritzia).  



   

Jorraillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 27: “Etxekoandrea eta neskamea”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 28: “Euzkotar bati”, (testua, iritzia).  
Jorraillak 29: “Epalle batena”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 30: “Ene ama” ((A.G.)), (bertsoa). 
 
 
ORRILLA 
 
Orrillak 1:”Andera Miren Garbiyari”, “Orrillako Abestiya”. 
Orrillak 3:”Andera Miren Garbiyari”, (bukaera) / zerrenda. 
Orrillak 3: “Taberna ta presondegia”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 4:“Ama Birjiñari Azken-agurra”, (kanta). 
Orrillak 5:“Ama Birjiñari Azken-agurra”, (kanta), (bukaera). 
Orrillak 6: (ateraldi xelebreak, bi). 
Orrillak 7: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 8: “Osasunerako”. 
Orrillak 9: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 11: “Osasunerako”. 
Orrillak 12: “Baliteke”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 13: “Gaba”, (bertsoak). 
Orrillak 14: “Bi urzale”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 16: “Euzkera zar maiteari” ((J.I.U.)), (bertsoak).  
Orrillak 17: “Euzkera zar maiteari”((J.I.U.)), (bertsoak), (bukaera). 
Orrillak 18: “Izaki batzuen azkartasuna”, (zerrenda). 
Orrillak 19: “Esakunak”. 
Orrillak 20: “Nongoa ote zan”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 21: “Ezkonbidea”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 22: “Euzkalerriko kale batian”, (ateraldi xelebrea) / “Zuaitz batzuen 

izenak”, (zerrenda).  
Orrillak 23: “Arantzazu´ko Amari”, (kanta). 
Orrillak 24: “Arantzazu´ko Amari”, (kanta), (bukaera). 
Orrillak 25: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 27: “¡Gora Euzkera!” ((Ramos  Azkarate)), (bertsoak). 
Orrillak 28: “Euzkerazko itz garbi  batzuek”, (zerrenda).  
Orrillak 29: “Ondokoa lagun”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 30: “Arrokeri utsa”, (kontakizuna). 
Orrillak 31: (ateraldi xelebrea). 
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GARAGARRILLA 
 
Garagarrillak 1: “Bat ala bi?”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 2: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 3: (ateraldi xelebrea) / “Ikasle bizkorra”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 4: “Lenago il” ((E.G.S.)), (bertsoak).  
Garagarrillak 5: “Lenago il” ((E.G.S.)), (bertsoak), (bukaera). 
Garagarrillak 6: “Uzte gabian arrapatua”, (kontakizuna). 
Garagarrillak 7: “Ijitua Epaillearen aurrean”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 8: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 9: “Piztuko balirake...”, (bertsoak). 
Garagarrillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 11: “Osasunerako”. 
Garagarrillak 12: “Ikusi gabe”, (kontakizuna). 
Garagarrillak 13: “Itxarkundia”, (kanta).  
Garagarrillak 14: “Zekiana zan”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 15: “Osasunerako”. 
Garagarrillak 16: “Zuaitz batzuen izenak”, (zerrenda).  
Garagarrillak 17: “Euzkerakin beti”, (kanta).  
Garagarrillak 18: “Aita-semiak”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 20: “Lanik gabe” ((B.I.)), (bertsoa). 
Garagarrillak 21: “Aton-billobak illargitan”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 22: “Sagar-lapurretan”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 23: “Ase-eziña”, (testua, iritzia).  
Garagarrillak 24: “Egaztien lana”, (testua, azalpena). 
Garagarrillak 25: “Joxe Durdu´ren ateraldiyak”, (bertsoak). 
Garagarrillak 26: “Ikastolan Ikasia”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 27: “Osasunerako”. 
Garagarrillak 28: “Pedro eta Pablo deunen eriotzak”, (kontakizuna). 
Garagarrillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 30: “Osasunerako”. 
 
 
UZTAILLA 
 
Uztaillak 1: “Jeikiera”, (bertsoak). 
Uztaillak 2:”Ingeles batena”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 3: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 4: “Lenengo lausoa”, (testua, iritzia). 
Uztaillak 5: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 6: “Zuaitz batzuen izenak”, (zerrenda).  
Uztaillak 7: “Arrituta”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 8: (testua, iritzia).   
Uztaillak 9: “Irakasliak mutil koskorrari”, (ateraldi xelebrea) / (zerrenda).  
Uztaillak 10: “Asmakizun bidegea”, (kontakizuna). 



   

Uztaillak 11: (testua, iritzia).   
Uztaillak 12: “Ordu batzuek”, (zerrenda). 
Uztaillak 13: “Ateraldiya”. 
Uztaillak 14: “Txantxangorriya” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak). 
Uztaillak 15: “Txantxangorriya” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak), (bukaera). 
Uztaillak 16: (ateraldi xelebrea) / (zerrenda).  
Uztaillak 17: “Berezizko epaia”, (kontakizuna). 
Uztaillak 18: (testua, azalpena). 
Uztaillak 19: (testua, iritzia).  
Uztaillak 20: “Espetxian”, (ateraldi xelebrea) / (zerrenda).  
Uztaillak 21: (testua, iritzia).  
Uztaillak 22: “Osasunerako”. 
Uztaillak 23: “Pelotatokiyan”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 25: “Eliz bidian”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 26: “Eraleak”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 27: “Gudaztiak” “Ona erridiak urtero biar dutena”, (zerrenda). 
Uztaillak 28: “Mikeletiak teleponuan”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 29: “Len ta Orain”, (bertsoa).  
Uztaillak 30: “Len ta Orain”, (bertsoa), (bukaera).   
Uztaillak 31: “Asiera”, (ateraldi xelebrea). 
 
 
DAGONILLA 
 
Dagonillak 1: “¡Euzkeraz ikasi zazute!”, (testua, azalpena).  
Dagonillak 2: “¡Euzkeraz ikasi zazute!”,(testua, azalpena).   
Dagonillak 3: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 4: “Gipuzkoa-ertzak”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 5: “Gipuzkoako Erriyak”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 6: “Alkate Burutsua”, (ateraldi xelebrea)). 
Dagonillak 7: “Gipuzkoa-ko erriyen berriyak”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 8: “Gipuzkoa-ko erriyen berriyak”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 9: “Egi oroigarria”, (testua, iritzia). 
Dagonillak 10: “¡Ikasi euzkeraz!”, (testua, azalpena).  
Dagonillak 11: “Gipuzkoa-ko erriyen berriyak”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 12: “¡Ikasi euzkeraz!”, (testua, azalpena).  
Dagonillak 13: (bertsoak) ((Juan V. Arakistain)). 
Dagonillak 14: “¡Ikasi euzkeraz!”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 15: “Agurra”, (bertsoak). 
Dagonillak 16: “¡Ikasi euzkeraz!”, (testua, azalpena).  
Dagonillak 17: “Osasunerako” ((Kneipp). 
Dagonillak 18: “¡Ikasi euzkeraz!”, (testua, azalpena).  
Dagonillak 19: “Jaungoikoa ta Euzkadi”, (bertsoa).  
Dagonillak 20: “Aragon´en”, (ateraldi xelebrea) / “Denda batean”, (ateraldi 

xelebrea).  
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Dagonillak 21: “¡Ikasi euzkeraz!”,(testua, azalpena).  
Dagonillak 22: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 23: “Napoleon´en zorroztasuna”, (kontakizuna). 
Dagonillak 24: “Gipuzkoa-ko erriyen berriyak”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 25: (zerrenda). 
Dagonillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 27: “Gipuzkoako Erriyak”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 28: “Gipuzkoako Erriyak”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 29: (testua, iritzia).  
Dagonillak 30: “Itz oroigarriak” (Publio Siro, Asclepiades, Petit-Senn, Stabeo)). 
Dagonillak 31: (ateraldi xelebrea). 
 
 
IRAILLA 
 
Iraillak 1: “Sailtxoa”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 2: (testua, azalpena).  
Iraillak 3: “Lenengo gizona”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 4: “¡Ikasi euzkeraz!”,(testua, azalpena).   
Iraillak 5: “Osasunerako”. 
Iraillak 6: “¡Ikasi euzkeraz!”, (testua, azalpena).  
Iraillak 7: “Gipuzkoa-ko erriyen berriyak”, (testua, azalpena). 
Iraillak 8: “Aita-semiak”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 9: “Gipuzkoa-ko erriyen berriyak”, (testua, azalpena). 
Iraillak 10: “Asto-jalea”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 11: “Uarrak”, (zerrenda). 
Iraillak 12: “Ezeuki-bidea”, (testua, iritzia). 
Iraillak 13: “Buruz bera ta ankaz gora”, (testua, iritzia). 
Iraillak 14: “Geretiyak izan gaitezen, ez besteretiyak”, (testua, iritzia). 
Iraillak 15: “¡Zorioneko erdal-eskola!”, (testua, iritzia).  
Iraillak 16: “Osasunerako”. 
Iraillak 17: (pentsamendua) / (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 18: “Mateo´ri, Jesus´en deya”, (kontakizuna). 
Iraillak 19: “Gogapenak”. 
Iraillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 21: “Betiko egia”, (testua, iritzia). 
Iraillak 22: “¡Beti Euzkeraz!”,(bertsoak). 
Iraillak 23: “Itz oroigarriak” , ((Cervantes, Tácito, Imbert)). 
Iraillak 24: “Ikasiko ote degu”, (testua, iritzia). 
Iraillak 25: (ateraldi xelebrea) / “Gelditoki batian”, (ateraldi xelebrea) 
Iraillak 26: (kontakizuna). 
Iraillak 27: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 28: “Osasunerako”. 
Iraillak 29: “Berritxukeriak”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 30: “Gauz-pill bat”, (testua, azalpena). 
 



   

 
URRILLA 
 
Urrillak 1: “¡Aupa euzkaldunak!”, (bertsoak).  
Urrillak 2: “Mendiko negarra” ((A.G)), (kanta).  
Urrillak 3: “Gogoa bear”, (testua, iritzia). 
Urrillak 4: “Erdera ikasita anima galdu”, (testua, iritzia). 
Urrillak 5: “Erantzupen egokia”, (testua, iritzia). 
Urrillak 6: “Egiya izan nayena”, (testua, iritzia).   
Urrillak 7: “Ikasgarria”, (testua, iritzia). 
Urrillak 8: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 9: “Adizkiderik onenak”, (testua, iritzia). 
Urrillak 10: “Oroigarria”, (kontakizuna). 
Urrillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 12: “Osasunerako”. 
Urrillak 13: (pentsamenduak). 
Urrillak 14: (testua, iritzia).  
Urrillak 15: “Izlari batena”, (Kontakizuna). 
Urrillak 16: “Ugolde aurreko erkabak”, (zerrenda). 
Urrillak 17: “Tantayak aiña euzkal-ingi (paper)”, (testua, iritzia).   
Urrillak 18: “Zerana zerala...”, (testua, iritzia).  
Urrillak 19: “Iru baten”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 20: “Itato-ka”, (testua, iritzia).  
Urrillak 21: “¡Au Munduba!”, (bertsoa). 
Urrillak 22: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 23: “Itz oroigarriak” ((Salomon, Dousault, Menandro, Italia´ko esakuna, 

Seneca)). 
Urrillak 24: (testua, iritzia).  
Urrillak 25: (testua, iritzia).  
Urrillak 26: “Agurtzaren ondorenak”, (kontakizuna). 
Urrillak 27: “Eltxo baten bidez”, (kontakizuna).  
Urrillak 28: “Ezkondu nai ez”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 30: “Abertzaletasuna”, (testua, iritzia).   
Urrillak 31: “Lenengo eta azkenengo jaunartzea”, (kontakizuna). 
 
 
AZARUA 
 
Azaruak 1: “Len ta orain”, (testua, iritzia).   
Azaruak 2: “Euzko-Edestiya (historia)”, (kontakizuna).  
Azaruak 3: “Antziñako Grezitarrak”, (kontakizuna). 
Azaruak 4: “Iru adizkide”, (testua, iritzia). 
Azaruak 5: “Euzkel-Ikastiya”, (testua, azalpena).   
Azaruak 6: “Euzkel-Ikastiya”, (testua, azalpena).  
Azaruak 7: “Euzkel-Ikastiya”, (testua, azalpena).  
Azaruak 8: “Idazkiak”, (testua, azalpena). 
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Azaruak 9: “Euzkel-Ikastiya”, (testua, azalpena).   
Azaruak 10: (testua, iritzia).  
Azaruak 11: “Irugarren Napoleon´ena”, (kontakizuna). 
Azaruak 12: “Ezkualduna”, (testua, iritzia).  
Azaruak 13: “Elizanburu”, (testua, azalpena). 
Azaruak 14: “Elizanburu´renak (Laburdi´ko izkeran)”, (bertsoa). 
Azaruak 15: “Elizanburu´rena”, (bertsoak). 
Azaruak 16: “Elizanburu´rena”, (bertsoak). 
Azaruak 17: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 18: “Gu ta gutarrak ¡Gora Euzkotarrak!” ((Otaño´tar Kepa Mirena, 

Pedro Maria)), (bertsoak).  
Azaruak 19: “¡Abertzale izan zaitezte!”, (testua, iritzia)  
Azaruak 20: “Igarkizuna”. 
Azaruak 21: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Azaruak 22: “Izakun´go Ama Mariyari”, (bertsoak). 
Azaruak 23: “Esakun zarrak”. 
Azaruak 24: “Morroi zintzoa”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 25:“Esakun zarrak”. 
Azaruak 26: “Iru zorru”, (pentsamendua). 
Azaruak 27: “Esakun zarrak”. 
Azaruak 28: “Masoi tartean”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 29: “¿Ogei ala baterez?”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 30: “Esakun zarrak”. 
 
 
LOTAZILLA 
 
Lotazillak 1: “Auzitan”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 2: (testua, iritzia).  
Lotazillak 3: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 4: (testua, iritzia).  
Lotazillak 5: (pentsamendua) / (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 6: “Ene aberriya” ((A.G.)), (bertsoak).  
Lotazillak 7: “¡Maite zugatzak!”, (testua, azalapena). 
Lotazillak 8: “Miren garbi-garbiya”, (bertsoa). 
Lotazillak 9: “¡Maite zugatzak!”, (testua, azalpena). 
Lotazillak 10: (ateraldi xelebreak, bi). 
Lotazillak 11: “¡Maite zugatzak!”, (testua, azalpena). 
Lotazillak 12: “Ateraldiyak”. 
Lotazillak 13: “Egiyak”, (testua, iritzia).   
Lotazillak 14: “Esakun zarrak”. 
Lotazillak 15: “Elizian”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 16: “Esakun zarrak”. 
Lotazillak 17: “Biyotz ona”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 19: (ateraldi xelebrea) / (pentsamendua). 



   

Lotazillak 20: “Epailearen aurrian”, (ateraldi xelebrea) / (pentsamendua). 
Lotazillak 21: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 22: “¡Eta garbiya!”, (ateraldi xelebrea) / (pentsamendua). 
Lotazillak 23: “Epailearen aurrian”, (ateraldi xelebrea) / (pentsamenduak, bi). 
Lotazillak 24: “Josu´ren Jayotza”, (bertsoa). 
Lotazillak 25: “Euzkotarrak Jesus´en Jayotzari”, (bertsoak). 
Lotazillak 26: “¡Lengua nola izan!”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 27.: “Erri txiki batian ikusitako DEYA”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 28: (ateraldi xelebreak, bi) / (pentsamendua). 
Lotazillak 29: (ateraldi xelebrea). / (pentsamendua). 
Lotazillak 30: “Ostatu batian”, (ateraldi xelebrea) / (esaerak, bi). 
Lotazillak 31: “Epaile-aurrian”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
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8.5. ERANSKINA 
 
 

AURKIBIDEA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1913 
 
 
ILBELTZA 
 
Ilbeltzak 1: “Gaurko goizperra” ((Luc. II, 21.)). 
Ilbeltzak 2: “Astakerik”, (ateraldi xelebrea) / “Anton eta Pello”, (ateraldi 

xelebrea). 
Ilbeltzak 3: “Josu-Biyotzari abestiyak” ((E´tar E.)). 
Ilbeltzak 4: “Ardua”, (testua, azalpena). 
 Ilbeltzak 5:  “Biyarko Goizperra” ((Luc., II, 42-52)) / “Itz oroigarriyak”. 
Ilbeltzak 6: “Auzi onik ez”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 7: “Aizia”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 8: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 9: “Geroko-Gero”, (testua, iritzia). 
Ilbeltzak 10: “Bakar-egoitza” “(Ameriketan idatzia”) ((Arrese´tar E.)), (bertsoa). 
Ilbeltzak 11: “Biyarko Goizperra” (evangelio) ((Mat. II, 1-12)) / “Itz 

oroigarriyak”. 
Ilbeltzak 12: (testua, iritzia). 
Ilbeltzak 13: “Ateburuetan jartzeko iragarkiyak”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 14: “¡Gizaajua!” ((E´tar E.)), (bertsoa). 
Ilbeltzak 15: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 16: “Zar baten urteak”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 17: “Begiyak”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 18: “Biyarko Goizperra” (evangelio) ((Mat.XX, 1-16)) / “Itz 

oroigarriyak”. 
Ilbeltzak 19: “Nagusi-Morroyak”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 20: “Bi langille” ((E´tar E.)), (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 21: “Itz oroigarriyak”. 
Ilbeltzak 22: “Erronkalariya”,  
Ilbeltzak 23: “Ziri ederra·”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 24: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 25: “Biyarko Goizperra” ((Luc, VIII, 4-15)). 
Ilbeltzak 26: “Ateburuetan jartzeko iragarkiyak”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 27: “¡Mutillak aurrera!”, (bertsoa). 
Ilbeltzak 28: “Gudariak”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 29: “Gudariak”, (testua, azalpena) / “Burni olan”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 30: “Pernando ta mandazaya”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 31: “Etxekoandria eta neskamia”, (ateraldi xelebrea). 
 
 
 
 



   

OTSAILLA 
 
Otsaillak 1: “Biyarko Goizperra (Evangelio)” ((Luc, II, 42-52)). 
Otsaillak 2: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 3: “New-York”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 4: “Itz oroigarriyak” / (Kontakizuna). 
Otsaillak 5: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 6: “Maizter batena”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 7: “Atoz, Jaun ori (Jaun´artzian abestutzeko)” ((E´tar E.)). 
Otsaillak 8: “Biyarko Goizperra” ((Matth. IV, 1-11)). 
Otsaillak 9: “Txiki gera”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 10: “Itz oroigarriyak”. 
Otsaillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 12: “¡Gora!” ((E´tar, E.)). 
Otsaillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 14: ”¡A zer egiya!”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 15: “Biyarko Goizperra” ((Matth. XVII, 1-9)). 
Otsaillak 16: “Ateburuetan jartzeko iragarkiyak (rótulos)”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 17: “Motikoak bere aitari”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 19: “Bazkari aundi batian”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 20: “Itzontziya” ((J.A.)), (bertsoa). 
Otsaillak 21: “Itz oroigarriyak”. 
Otsaillak 22: “Biyarko Goizperriya” ((LUC, XI, 14-28)). 
Otsaillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 24: “Baso-gizonen Kantua” ((Arrese´tar E.)). 
Otsaillak 25: “Sendakiñak gaxoari”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 26: “Ama-alabak”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 27: “Lapurreta”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 28: “Argiya” ((E´tar E.)), (kanta). 
 
 
EPAILLA 
 
Epaillak 1: “Biyarko Goizperriya” ((Joan, VI, 1-15)). 
Epaillak 2: “Burutzua zan”, (kontakizuna). 
Epaillak 3: “Burutzua zan”, (kontakizuna), (bukaera). 
Epaillak 4: “Ikulluban illunpetan”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 5: “Asi gaitean”, (testua, iritzia). 
Epaillak 6: “Ateraldiya”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 7: “Josu Biyotzari abestiyak” ((E´tar E.)). 
Epaillak 8: “Josu Biyotzari abestiyak” ((E´tar E.)), (bukaera). 
Epaillak 9: “Gaurko Goizperriya” ((Joan, VIII, 46-59)). 
Epaillak 10: “Itz oroigarriyak”. 
Epaillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 12: (ateraldi xelebrea). 
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Epaillak 13: “Bata bestearentzat”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 14: ”¡Ama Tamaltsua!” ((E´tar E.)), (bertsoak). 
Epaillak 15: “Biyarko Goizperra” ((Matth, XXI, 1-9)) 
Epaillak 16: “Pernando ta tabernariya”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 17: (kontakizuna). 
Epaillak 18: “Biyarko Goizperra” ((Matth, I, 15-21)). 
Epaillak 19: “Jose Aita Deunari”, (kanta). 
Epaillak 20: “Garbaipen-abestiya” ((E´tar E.)), (kanta). 
Epaillak 21: “¡Ama Tamaltsua!” ((E´tar. E.)), (kanta). 
Epaillak 22: “Biyarko Goizperra” ((Joan. XX. Marc. XVI, 1-7)). 
Epaillak 23: “Zinisduna”, (kontakizuna). 
Epaillak 24: “Itz oroigarriyak”. 
Epaillak 25: “Guzitik ugari”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 26: “Idazki-azalak”, (testua, azalpena). 
Epaillak 27: “Kukua ta txantxangorriya”, (bertsoak). 
Epaillak 28: “Kukua ta txantxangorriya”, (bertsoak). 
Epaillak 29: “Kukua ta txantxangorriya”, (bertsoak), (bukaera). 
Epaillak 30: “Gaurko Goizperriya” ((Joan XX, 19-31)). 
Epaillak 31: “Itz oroigarriyak” 
 
 
JORRAILLA 
 
Jorraillak 1: “Otoitz”((Arrese´tar E.)). 
Jorraillak 2: “Gertatua”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 3: “Josu-Biyotzari abestiyak” ((E´tar E.)). 
Jorraillak 4: “Josu-Biyotzari abestiyak” ((E´tar E.)), (bukaera). 
Jorraillak 5:  “Katalin” ((A´tar E.)), (bertsoak). 
Jorraillak 6: “Gaurko Goizperriya” ((Joan X11-16)). 
Jorraillak 7: “Ingland´eko ardantegiak”, (testua, azalpena) 
Jorraillak 8: “Aita-semiak”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 9: “Ondo erantzuna”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 10: (ateraldi xelebreak, bi). 
Jorraillak 11: “Luzaro bizitzeko”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 12: “Biyarko Goizperriya” ((Joan XVI, 16-22)). 
Jorraillak 13: “Azterketan”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 14: (testua, iritzia). 
Jorraillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 16: “Oz-giro (Gau illargiztu batean)” ((Arrese´tar E. )), (bertsoa). 
Jorraillak 17: “Zoriontasuna”, (pentsamenduak). 
Jorraillak 18: (pentsamenduak). 
Jorraillak 19: “Biyarko Goizperriya” ((Joan XVI, 5-14)). 
Jorraillak 20: “Jokuban galtzen dana”, (testua, iritzia). 
Jorraillak 21: “Bizkorra ote zan!”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 22: “Ikastetxian”, (ateraldi xelebrea). 



   

Jorraillak 23: “Galtza berrik. Esakera zarretik biurtua” ((Arrese´tar E.)), 
(bertsoa). 

Jorraillak 24: “Galtza berrik. Esakera zarretik biurtua” ((Arrese´tar E.)), 
(bertsoa), (bukaera). 

Jorraillak 25: “Itz oroigarriyak” / (testua, azalpena). 
Jorraillak 26: “Biyarko Goizperriya” ((Joan XVI, 23-30)). 
Jorraillak 27: “Itz oroigarriyak”. 
Jorraillak 28: “Jimnasiyo batian”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 29: “Ikasi”, (kontakizuna). 
Jorraillak 30: “Ikasi”, (kontakizuna). 
 
 
ORRILLA 
 
Orrillak 1: “¡Gora!”, (bertsoa). 
Orrillak 2: “¡Gora!”, (bertsoa), (bukaera). 
Orrillak 3: (bertsoak). 
Orrillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 5: “Beti txiki”, (pentsamenduak). 
Orrillak 6: “Agur” ((A´tar E.)), (bertsoa). 
Orrillak 7: “Ateraldiya”. 
Orrillak 8: “Biziyaren igarbidiak”, (testua, azalpena). 
Orrillak 9: “Ama Neskutzari”, (bertsoak). 
Orrillak 10: “Ama Neskutzari”, (bertsoak), (bukaera). 
 Orrillak 11: “Aita batek semiari”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 12: “Izen ona”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 13: “Antzerkian”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 14: “Umezai berriya”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 15: “Ederrena”, (kanta). 
Orrillak 16: “Itz Oroigarriyak”. 
Orrillak 17: “Lau gurpill”, (kontakizuna). 
Orrillak 18: “Lau gurpill”, (kontakizuna), (bukaera). 
Orrillak 19: “Itz Oroigarriyak”. 
Orrillak 20: “Mayatzeko Loreak”, (kanta). 
Orrillak 21: “Mayatzeko Loreak”, (kanta), (bukaera). 
Orrillak 22: “Ortensia urdiñak”, (testua, azalpena). 
Orrillak 23: “Ostatuban”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 24: “Egun batean egiña”, (kontakizuna). 
Orrillak 25: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 26: “Loretxo eder bana”, (kanta). 
Orrillak 27: “Esakerak”, ((Foncion´ek; Mileto´tar Tales´ek; Ingelesak; Erri-
esakera, Zoroastro´k, Erri-esakera)). 
Orrillak 28: “Esakerak”,((-; Persitarrena; Txinarrena; Italitarrena; -)). 
Orrillak 29:: (kanta). 
Orrillak 30: “Ama jakintsuba”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 31: (ateraldi xelebrea). 
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GARAGARRILLA 
 
Garagarrillak 1: “Egunsentiko pozak” ((Arrese´tar E.)), (bertsoa). 
Garagarrillak 2: “Egunsentiko pozak” ((Arrese´tar E.)), (bertsoa), (bukaera). 
Garagarrillak 3: “Zarregia”, (kontakizuna). 
Garagarrillak 4: “Ostatuban”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 5: “Josu-Biyotzari Abestiyak”, (bertsoak). 
Garagarrillak 6: “Josu-Biyotzari Abestiyak”, (bertsoak). 
Garagarrillak 7: “Luzaroko bizia”, (testua, azalpena). 
Garagarrillak 8: “Neskame ona”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 9: “Piper eguna”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 11: “Iru mutiko bata besteakin autuan”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 12: “Txinatarren mototza”, (testua, azalpena). 
Garagarrillak 13: “Epailla (Marzo)”, (testua, azalpena). 
Garagarrillak 14: “Nezka bati. Oroitz-liburu batian idatziak” ((Arrese´tar E.)), 

(bertsoa). 
Garagarrillak 15: “Ikastetxian”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 16: “Agurtza”, (testua, azalpena). 
Garagarrillak 17: “Josu-Biyotzari Abestiyak”. 
Garagarrillak 18: “Josu-Biyotzari Abestiyak”, (bukaera). 
Garagarrillak 19: “Titariak”, (testua, azalpena) / “Ume-artian”, (ateraldei 

xelebrea). 
Garagarrillak 20: “Ziri-jarduna. Patxi begi-bakarra ta Joxe Konkor”, (ateraldi 

xelebrea). 
Garagarrillak 21: “Ikastetxian”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 22: “Bekaizkeria”, (kontakizuna). 
Garagarrillak 23: (ateraldi xelebreak, bi). 
Garagarrillak 24: (pentsamendua). 
Garagarrillak 25: “Lapur biren erdiyan”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 26: “Zir-Zar”, (bertsoak). 
Garagarrillak 27: “Zir-Zar”, (bertsoak), (bukaera). 
Garagarrillak 28: “Aiton Batena”, (kontakizuna). 
Garagarrillak 29: “Aiton Batena”, (kontakizuna), (bukaera). 
Garagarrillak 30: “Agiñ kentzallia” ((Artola´k)), (bertsoa). 
 
 
UZTAILLA 
 
Uztaillak 1: “Agiñ kentzallia” ((Artola´k)), (bertsoa), (bukaera). 
Uztaillak 2: “Beazun tantoak. Ameriketan idatziyak” ((Arrese´tar E.)), (bertsoa).  
Uztaillak 3:  (testua, azalpen). 
Uztaillak 4: “Gure aberriya”, (testua, iritzia). 
Uztaillak 5: “Esakun Oroigarriyak”. 
Uztaillak 6: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 7: (ateraldi xelebrea) / (testua, iritzia). 



   

Uztaillak 8: “Lau ankakua”, (kontakizuna). 
Uztaillak 9: (kontakizuna). 
Uztaillak 10: “Itz Oroigarriyak”. 
Uztaillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 12: “Beazun tantoak. Ameriketan idatziyak” ((Arrese´tar E.)), 

(bertsoa)=. 
Uztaillak 13: “Aberriyaren naitasuna”, (testua, iritzia). 

Uztaillak 14: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 15: “Adan´en alaba”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 16: “Adan´en alaba”, (ateraldi xelebrea), (bukaera). 
Uztaillak 17: “Jakinaya”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 18: “Esakun oroigarriyak”. 
Uztaillak 19: “Gizajua!”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 20: “Aberriyaren naitasuna”, (testua, iritzia). 
Uztaillak 21: (testua, azalpena) / “¡A zer bi!”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 22: “Beazun tantuak. Ameriketan idatziyak” ((A´tar E.)), (bertsoa). 
Uztaillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 24: (bertsoa) ((I´k)). 
Uztaillak 25: ”Esakun Oroigarriyak”. 
Uztaillak 26: “Aurtxo biozduna”, (kontakizuna). 
Uztaillak 27: “Aberriyaren naitasuna”, (testua, iritzia). 
Uztaillak 28: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 29: “Mendizut” ((Arrese´tar E.)), (bertsoa). 
Uztaillak 30: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 31: “Eliz-atari batian”, (bertsoa). 
 
 
DAGONILLA 
 
Dagonillak 1: “Asmakizuna”. 
Dagonillak 2: “Itz oroigarriyak”. 
Dagonillak 3: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 4: “Gipuzkoa 1797´garren urtian”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 5: “Itz oroigarriyak”. 
Dagonillak 6: “Bizkaya 1797´garren urtian”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 7: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 8: “Beazun tantoak. Ameriketan idatziyak” ((Arrese´tar E.)), 

(bertsoak). 
Dagonillak 9: “Araba 1797´garren urtian”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 10: “Aberriyaren naitasuna”, (testua, iritzia). 
Dagonillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 12: “Zergatik ditu Otsailla´k 28 egun?”, (kontakizuna). 
Dagonillak 13: “Esakun Oroigarriyak”. 
Dagonillak 14: “Naparra 1797´garren urtian”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 15: “Bi alper”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 16: “1797´garren urtian”, (zerrenda). 
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Dagonillak 17: “Esakun Oroigarriyak”. 
Dagonillak 18: “Gudariyak”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 19: “Zar-zale”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 20: “1797´garren urtian”, (zerrenda). 
Dagonillak 21: “Argentina´n”, (kontakizuna). 
Dagonillak 22: “Argentina´n”, (kontakizuna). 
Dagonillak 23: “Beazun tantoak. Ameriketan idatziyak” ((Arrese´tar E.)), 

(bertsoa). 
Dagonillak 24: “Aberriyaren naitasuna”, (testua, iritzia). 
Dagonillak 25: “Itz Oroigarriyak”. 
Dagonillak 26: (pentsamenduak). 
Dagonillak 27: “1797´garren urtian”, (zerrenda). 
Dagonillak 28: “Umien negarrak”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 29: “Umekerik”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 30: “Ongi bazkaltzeko bidiak”, (zerrenda). 
Dagonillak 31: “Ongi bazkaltzeko bidiak”, (zerrenda). 
 
 
IRAILLA 
 
Iraillak 1: “Ongi bazkaltzeko bidiak”, (zerrenda), (bukaera). 
Iraillak 2: “Umekerik”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 3: “Nagusi-morroyak”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 4: “Esakun Oroigarriyak”. 
Iraillak 5: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 6: “Umekerik”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 7: “Espetxian (kartzelan)”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 8: “Itz oroigarriyak”. 
Iraillak 9: “Ozkarbi”, (testua, azalpena). 
Iraillak 10: “Itz oroigarriyak”. 
Iraillak 11: “Umekerik”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 12: “Itz oroigarriyak” / “Jakinaya”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 13: “Egitazko jakintsuba”, (zerrenda). 
Iraillak 14: “Egitazko jakintsuba”, (zerrenda), (bukaera). 
Iraillak 15: “Itz oroigarriyak”. 
Iraillak 16: “Bi laguntza”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 18: “Ikastetxian”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 19: “Itz oroigarriyak”. 
Iraillak 20: “Naspilla”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 21: “¡Ama tamaltsuari!” ((E´tar E.)), (kanta). 
Iraillak 22: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 23: “Itz oroigarriyak”. 
Iraillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 25: “Pisti ongarriyak”, (testua, azalpena) / “Itz oroigarriyak”. 
Iraillak 26: (pentsamenduak). 



   

Iraillak 27: “Abere batzuen biziya”, (testua, azalpena). 
Iraillak 28: (ateraldi xelebrea) / (pentsamendua). 
Iraillak 29: “Espetxian (kartzelan)”, (kontakizuna). 
Iraillak 30: “Espetxian (kartzelan)”, (kontakizuna), (bukaera). 
 
 
URRILLA 
 
Urrillak 1: “Lenbiziko amagiarreba”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 2: “Lanketa zalla”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 3: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 5: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 6: “Jayetan”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 7: “Iritzi berdiñekuak”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 8: “Entzuna”, (testua, azalpena). 
Urrillak 9: “Entzuna”, (testua, azalpena), (bukaera). 
Urrillak 10: “A zer bi!”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 11: “Elizan”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 12: “Burni-bidian”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 13: “Erosten”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 14: “Mutil gogorra”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 15: “Garizuman”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 19: “Biozdunak”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 20: “Iya illian”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 21: (ateraldi xelebreak, bi). 
Urrillak 22: “Umekerik”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 23: “Mutill azkarrak”, (ateraldi xelebrea) (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 25: (testua, azalpena) / “Aberriyaren naitasuna”, (testua, iritzia). 
Urrillak 26: “Ikastetxian”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 27: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 28: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 29: “Besteren etxian”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 30: “Umekerik”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 31: (testua, azalpena). 
 
 
AZARUA 
 
Azaruak 1: “Ama-semiak”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 2: “Kape-Esnia”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 3: (ateraldi xelebrea). 
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Azaruak 4: (testua, azalpena). 
Azaruak 5: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 6: “Zertako dira lagunak?”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 7: “Agiñ-ateratzailliaren etxian”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 8: (testua, azalpena). 
Azaruak 9: “Euzkel-itzak”, (zerrenda). 
Azaruak 10: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 11: “Euzkel-itzak”, (zerrenda). 
Azaruak 12: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 13: “Mutil pizkorra”, (ateraldi xelebrea) / (testua, azalpena). 
Azaruak 14: “Euzkel-itzak”, (zerrenda). 
Azaruak 15: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 16: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 17: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 18: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 19: “Lagun batek beste bati”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 20: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 21: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 22: “Euzkel-itzak”, (zerrenda). 
Azaruak 23: “Morroi-artian”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 24: “Azalketa garbiya”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 25: “neskamen berriya”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 26: “Ille moztzailliaren etxian”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 27: (testua, iritzia) / “Asmakizuna”. 
Azaruak 28: “Erdizka”, (ateraldi xelebrea)./ (atzokoaren emaitza). 
Azaruak 29: “Jostunaren etxian”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 30: “Itz oroigarriyak”. 
 
 
LOTAZILLA 
 
Lotazillak 1: “Zurkaitza”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 2: (testua, iritzia). 
Lotazillak 3: “Esku-zabala”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 4: “Sendabide gogor batzuek”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 5: “Sendabide gogor batzuek”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 6: “Aundiyak txikiya il”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 7: “Itz oroigarriyak”. 
Lotazillak 8: “Guziz garbiya”, (bertsoak). 
Lotazillak 9: “Sendabide gogor batzuek”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 10: “Bi erritar”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 12: “Itz oroigarriyak”. 
Lotazillak 13: “Buru txarra”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 14: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 15: ezker: “Itz oroigarriyak”. 



   

Lotazillak 16: (testua, iritzia). 
Lotazillak 17: “Itz oroigarriyak”. 
Lotazillak 18: “Esakun zarrak”. 
Lotazillak 19: (ateraldi xelebreak, bi). 
Lotazillak 20: “Esakun zarrak”. 
Lotazillak 21: “Gertatuba”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 22: “Esakun zarrak”. 
Lotazillak 23: “Goazen Belena”, (kanta). 
Lotazillak 24: “Goazen Belena”, (kanta), (bukaera). 
Lotazillak 25: “¡Eguarritan negar!” ((E.)), (bertsoak). 
Lotazillak 26: “¡Eguarritan negar!” ((E.)), (bertsoak), (bukaera). 
Lotazillak 27: “Itz oroigarriyak”. 
Lotazillak 28: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 30: “Itz oroigarriyak”. 
Lotazillak 31: (ateraldi xelebrea). 
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8.6. ERANSKINA 
 

AURKIBIDEA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1914 
 
 
ILBELTZA 
 
Ilbeltzak 1 (testua, iritzia). 
Ilbeltzak 2: ”Ostatu batian”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 3: “Itxu bizkorra”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 4: “Berandu damutuba”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 5: “Orkolaga berri bat” ((Kaiku)), (bertsoa). 
Ilbeltzak 6: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 7: ”Argintzano´ko Manu´rena”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 8: ”Argintzano´ko Manu´rena”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 9: “Indar gutxi”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 10: “Itz oroigarriyak”. 
Ilbeltzak 11: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 12: “Beti ibiltzen”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 13: “Euzkelerria”, (bertsoa). 
Ilbeltzak 14: “Etxia galtzeko ere...”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 15: “Lanbidea”, (testua, iritzia). 
Ilbeltzak 16: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 17: “Gogapenak” ((Domingo Agirre jaunaren ´ Garoa tik artuak)). 
Ilbeltzak 18: “Auzitegiyan”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 19: “Gelditokiyan”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 20: “Oso txarra”, (ateraldi xelebrea)./ (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 21: “Ostatu batian”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 22: “Ostatuban”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 23: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 24: “Arratoya ta Katua” ((J.Artola)), (kontakizuna). 
Ilbeltzak 25: ezker: “Arratoya ta Katua” ((J.Artola)), (kontakizuna). 
Ilbeltzak 26: “Par egiteko”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 27: “Par egiteko”, (ateraldi xelebrea), (bukaera). 
Ilbeltzak 28: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 29: “Laguntza”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 30: “Euzkotarra!”, (testua, iritzia). 
Ilbeltzak 31: “Arrotz euzkozaliak” ((Ori´tar)), (bertsoa). 
 
 
OTSAILLA 
 
Otsaillak 1: “Gizon asarrea”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 2: “Mutiko argia”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 3: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 4: (ateraldi xelebrea). 



   

Otsaillak 5: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 6: “Sendagille (mediku) artian”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 7: “Asko jakitea da ori”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 8: “Aita-Semeiak”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 9: “Euzkotar neskatxentzat” ((Alkain´dar PERDIÑANDA), (bertsoa). 
Otsaillak 10: “Ondo esana”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 11: “Itzala”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 12: “Euzkaldun guziyok bat”, (bertsoa). 
Otsaillak 13: “Euzkaldun guziyok bat”, (bertsoa). 
Otsaillak 14: “Euzkaldun guziyok bat”, (bertsoa). 
Otsaillak 15: “Euzkaldun guziyok bat”, (bertsoa), (bukaera). 
Otsaillak 16: “Su tartean”, (testua, kontakizuna). 
Otsaillak 17: (ateraldi xelebrea) / “Euzkeraren aldez”, (zerrenda). 
Otsaillak 18: “Egiya saritua”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 19: “Aita-seme artian”, (ateraldi xelebrea) / “Euzkeraren aldez”, 

(zerrenda). 
Otsaillak 20: “Iru ta bat” ((Azkue)), (bertsoa). 
Otsaillak 21: “Mozkor damutu bati”, (ateraldi xelebrea) / “Gogapenak” 

((Domingo Agirre jaunaren Garoa´tik artua)). 
Otsaillak 22: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 24: “Tolosa´tik – Donosti´ra bidian”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 25: “Nestor Donosti´n”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 26: “Bakalduna ikusteko”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 27: “Aitzeki ederra”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 28: “Brasil´en”, (kontakizuna). 
 
 
EPAILLA 
 
Epaillak 1: ”Zerbait esan bear, eta esan”, (ateraldi xelebrea)). 
Epaillak 2: “Bazkari ederra”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 3: “Orok deilariak”, (kontakizuna). 
Epaillak 4: “Ikurton Deunari (Al altísimo sacramento)”, (kanta). 
Epaillak 5: “Etzan makala!”,(ateraldi xelebrea). 
Epaillak 6: “Gizon azkarra”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 7: ”Aste-Santuetan”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 8: “Euzkaldunari euzkeraz” ) ((Mujika´tar Ane)), (bertsoak). 
Epaillak 9: “Euzkaldunari euzkeraz”,((Mujika´tar Ane)), (bertsoak), (bukaera). 
Epaillak 10: “Itzetik egitera...”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 11: “Goi-ameriketako iragarki bat”, (ateraldi xelebrea).  
Epaillak 12: “Goi-ameriketako beste iragarki bat”, (ateraldi xelebrea).  
Epaillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 14: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 15: “Txanton Piperri-operaren azkena” ((Altzaga´k)), (kanta). 
Epaillak 16: “Kirtenkeriya”, (ateraldi xelebrea). 
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Epaillak 17: “Aruntz!” ((Arzak)), (bertsoa).  
Epaillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 19: “Mendiko alaba” ((Arzak)), (bertsoak).  
Epaillak 20: “Mendiko alaba” ((Arzak)), (bertsoak).  
Epaillak 21: “Mendiko alaba” ((Arzak)), (bertsoak), (bukaera).  
Epaillak 22: “Nestor´en biyotz ona”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 23: “Ume azkarra”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 24: “Euzkera”, (bertsoa).  
Epaillak 25: “Ikastolan (eskolan)”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 26: “Gauza jakiña”, (ateraldi xelebrea) / “Galde-erantzupena”, (ateraldi 

xelebrea).  
Epaillak 27: “Ama-alabaren artian”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 28: “Oroimen txarrak”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 29: “Trenian joan nai”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 30: “Gogoan artu zuan”, (kontakizuna). 
Epaillak 31: “Amar agindubak” ((Alkain´dar Perdiñanda´k)), (bertsoa). 
 
 
JORRAILLA 
 
Jorraillak 1: “Agindu baña...”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 2: “Jakin-naya”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 3: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 4: “Dotriñan”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 5: “Denda batian”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 6: “Astelen Deuna” ((I)), (kontakizuna). 
Jorraillak 7: ”Astearte Deuna” ((I)), (kontakizuna).  
Jorraillak 8:  “Asteazken Deuna” ((I)),  (kontakizuna).  
Jorraillak 9: “Ostegun Deuna” ((I)), (kontakizuna).  
Jorraillak 10: “Ostiral Deuna” ((I)), (kontakizuna).  
Jorraillak 11:  “Larunbat Deuna” ((I)), (kontakizuna).  
Jorraillak 12: “Arrandegin”, (ateraldi xelebrea) / “Euzkeraren aldez”, (zerrenda).  
Jorraillak 13: “Langintz gogorra” (ateraldi xelebrea) /  “Ama-semiak” (ateraldi 

xelebrea). 
Jorraillak 14: “Gaitz ariña”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 15: “Gaitz ariña”, (ateraldi xelebrea), (bukaera). 
Jorraillak 16: ”Estutasuna”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 18: “Urrutiko intxaurrak...”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 21: ”¡eskarrikasko!”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 22: “Gezurrezko ezarketak”, (kontakizuna). 
Jorraillak 23: ”Egiyak”. 
Jorraillak 24: “Senar-emaztiak”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 25: ”Egiyak”. 



   

Jorraillak 26: “Pantzitarra´k Marroko´n”, (testua, iritzia). 
Jorraillak 27: ”Egiyak”. 
Jorraillak 28: “Patxi ta Sendagillia”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 29: ”Egiyak”. 
Jorraillak 30: “Txorikumeak” ((Emiliano Mujika)), (bertsoak).  
 
 
ORRILLA 
 
Orrillak 1: “Txorikumeak” ((Emiliano Mujika)), (bertsoak), (bukaera).  
Orrillak 2: “Ijito baten aitorpena”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 3: “Ijito baten aitorpena”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 4: “Ijito baten aitorpena”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 5: “Asarre gogorra”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 6: ”Neskame-etxekoandriak”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 7: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 8: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 9: “Alperra”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 10: “Ondo erakutsiya”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 12: ”Euzkel-izenak” ((Deun-ixendegi euzkotarra)), (testua, azalpena). 
Orrillak 13: ”Euzkel-izenak” ((Deun-ixendegi euzkotarra)), (testua, azalpena). 
Orrillak 14: “Euzkel-izenak” ((Deun-ixendegi euzkotarra)), (testua, azalpena).  
Orrillak 15: “¡Agur!” ((Ori´tar Koldobika)), (bertsoa). 
Orrillak 16: “¡Agur!” ((Ori´tar Koldobika)), (bertsoa). 
Orrillak 17: “¡Agur!” ((Ori´tar Koldobika)), (bertsoa), (bukaera). 
Orrillak 18: “Baserritar artian”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 19: “Mozkor batena”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 20: “Amari” ((J.L.)), (bertsoak). 
Orrillak 21: “Egalariak”, (testua, azalpena). 
Orrillak 22: (testua, iritzia). 
Orrillak 23: ”Agurra”, (bertsoa).  
Orrillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 25: “Euzkeraren aldez”, (zerrenda). 
Orrillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 27: “Artzaya itxututa” ((Zuaiztialde)), (bertsoa). 
Orrillak 28: “Euzkeraren aldez”, (zerrenda). 
Orrillak 29: “Motiko Bizkorra”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 30: “Itxasoan”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 31: “Aragi zarra”, (ateraldi xelebrea). 
 
 
GARAGARRILLA 
 
Garagarrillak 1: “Zarra lenago”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 2: “!Aurrera mutillak¡”, (ateraldi xelebrea). 
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Garagarrillak 3: “Bultzian (Trenian)”, (ateraldi xelebrea) / “Buru-austeak”, 
(ateraldi xelebrea). 

Garagarrillak 4: “Motelaren onuak”, (kontakizuna). 
Garagarrillak 5: “Motelaren onuak”, (kontakizuna). 
Garagarrillak 6: “Ederra zara” ((Arana-Goiri´tar Sabin)), (bertsoa).  
Garagarrillak 7: “Esaera Zarrak”. 
Garagarrillak 8: “¡Euzkotarra!”, (testua, iritzia).  
Garagarrillak 9: ”Kilimon-Errekatxua”, (testua, azalpena). 
Garagarrillak 10: “Gu ta gutarrak” ((Otaño´k)), (bertsoak). 
Garagarrillak 11: ”Iru adizkide”, (testua, azalpena). 
Garagarrillak 12: “Andoni Deunari” ((Olantxe)) (“Euzkadi”´tik), (bertsoak). 
Garagarrillak 13: “Andoni Deunari” ((Olantxe)) (“Euzkadi”´tik), (bertsoak). 
Garagarrillak 14: “Andoni Deunari” ((Olantxe)), (“Euzkadi”´tik), (bertsoak). 

(bukaera). 
Garagarrillak 15: ”Gezurra-motz”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 16: “Gaizki-esaka”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 17: “¡Euzkotarra!”, (testua, iritzia). 
Garagarrillak 18: (testua, azalpena). 
Garagarrillak 19: “Atzerritar pizkorra” ((Ori´tar)),(bertsoak). 
Garagarrillak 20: “Esakun zarrak”. 
Garagarrillak 21: “Esakun zarrak”. 
Garagarrillak 22: “Urruntasuna” ((Errenteria´tar Gorgoni)) (“Euzkadi”-tik), 

(bertsoa). 
Garagarrillak 23: “Urruntasuna” ((Errenteria´tar Gorgoni)) (“Euzkadi”-tik), 

(bertsoa). 
Garagarrillak 24: “Urruntasuna” ((Errenteria´tar Gorgoni)) (“Euzkadi”-tik), 

(bertsoa), (bukaera). 
Garagarrillak 25: “Auzia”, (kontakizuna). 
Garagarrillak 26: “Ikaskaya”, (kontakizuna), (bukaera). 
Garagarrillak 27: “Hapsburgo´ko Rodolfo”, (kontakizuna). 
Garagarrillak 28: “Esakun zarrak”. 
Garagarrillak 29: “Esakun zarrak”. 
Garagarrillak 30: “¡Euzkotarra!”, (testua, iritzia). 
 
 
UZTAILLA 
 
Uztaillak 1: ”Ik diok, ik egin” ((X´tar Z.)), (bertsoak). 
Uztaillak 2: “Itz oroigarriyak”. 
Uztaillak 3: “Ume-erailtza”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 4: “Senar-emastiak”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 5: “Itz oroigarriyak”. 
Uztaillak 6: “Bi gezurti”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 7: “Zartzaroa”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 8: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 9: “Itz oroigarriyak”. 



   

Uztaillak 10: “Lourdes´era”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 13: “Zatar-biltzalleak”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 14: “Ikastetxe ezagunenak”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 17: “Ateraldiya”. 
Uztaillak 18: “Itz oroigarriyak”. 
Uztaillak 19: “Egizko adizkidea”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 20: (testua, azalpena). 
Uztaillak 21: (testua, azalpena). 
Uztaillak 22 : (testua, azalpena). 
Uztaillak 23: “Ezkilla andienetakuak”, (zerrenda). 
Uztaillak 24: “Mozkorkeriak”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 25: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 27: (ateraldi xelebrea).  
Uztaillak 28: “A, zer bi!”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 29: “Ederki erantzuna”, (kontakizuna).  
Uztaillak 30: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 31: “Txoriyen lana”, (testua, azalpena). 
 
 
DAGONILLA 
 
Dagonillak 1: “Nere Maitiarentzat” ((Iparragirre)), (bertsoak). 
Dagonillak 2: “Itz oroigarriyak”. 
Dagonillak 3: “Ta gero diyote...”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 4: “Bilintx´ena”, (bertsoak).  
Dagonillak 5: “Gatza gorputzian”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 6: “Ori da atxurra...” (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 7: “¡¡Ja-jai!!” ((Bilintx)), (bertsoak). 
Dagonillak 8: “¡¡Ja-jai!!” ((Bilintx)), (bertsoak), (bukaera). 
Dagonillak 9: “Urrutiko senidearren”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 10: “Ostatuan”, (ateraldi xelebrea) / (testua, azalpena). 
Dagonillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 12: “Txingurrik”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 13: “Edariyaren indarrak”, (bertsoak). 
Dagonillak 14: “Edariyaren indarrak”, (bertsoak). 
Dagonillak 15: “Edariyaren indarrak”, (bertsoak). 
Dagonillak 16: “Edariyaren indarrak”, (bertsoak), (bukaera). 
Dagonillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 18: “Lurriñontziya”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 19: (pentsamenduak). 
Dagonillak 20: “Perrexilla”, (testua, azalpena). 
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Dagonillak 21: “Abesti (kanta) zarrak”. 
Dagonillak 22: “Abesti (kanta) zarrak”, (bukaera).  
Dagonillak 23: “Itz oroigarriyak”. 
Dagonillak 24: “Bioliña sortu zuana”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 25: “Pello Kirten Donosti´ra dijua”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 26: “Agur Euskalerriya´ri. (Iparragirre´na)”, (kanta). 
Dagonillak 27: “Agur Euskalerriya´ri” ((Iparragirre)), (kanta, (bukaera). 
Dagonillak 28: “Itz oroigarriyak”. 
Dagonillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 30: “Ziri-neurtitzak”. 
Dagonillak 31: (ateraldi xelebre). 
 
 
IRAILLA 
 
Iraillak 1: “Esakun zarrak”. 
Iraillak 2: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 3: “Abesti (kanta) zarrak”.  
Iraillak 4: “Gertatuba”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 5: “Abesti (kanta) zarrak”. 
Iraillak 6: “Abesti (kanta) zarrak”. 
Iraillak 7: “Abesti (kanta) zarrak”, (bukaera ). 
Iraillak 8: ”Esakun zarrak”. 
Iraillak 9: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 10: “Gogaldia” ((Arrese´tar E.)), (bertsoa). 
Iraillak 11: “Zegamar bat gerratian”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 12: “Ateraldiya” ((Soroa´tar M)).  
Iraillak 13: ”Azpikeriya” ((U-E´tar E)), (bertsoa). 
Iraillak 14: “Itz oroigarriyak”. 
Iraillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 16: “Iru epaileren (juezen) erabakiya”, (bertsoa). 
Iraillak 17: “Iru epaileren (juezen) erabakiya”, (bertsoa), (bukaera). 
Iraillak 18: “Zegamar bat gerratian”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 19: “Boina bihar. (Elosegi´tarren boina-olako oroitz-idaztian ipiñiak)” 

((Arrese´tar E.)), (bertsoa).  
Iraillak 20: “Itz oroigarriyak”. 
Iraillak 21: ”Bilintx´ena”, (bertsoa).  
Iraillak 22: “Ikastetxian”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 23: “Senpelar eta Iyantzi”, (bertsoak).  
Iraillak 24: “Senpelar eta Iyantzi”, (bertsoak).  
Iraillak 25: ”Itz oroigarriyak”. 
Iraillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 27: ”Espetxetik (kartzelatik) irtetzean. (Fr. Luis de Leon´ek erderaz egin 

zituanetik itzuliyak) ((Etxegarai´tar K.))”, (bertsoa).  
Iraillak 28: “Adizkide tartean”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 29: “Abesti (kanta) zarra”. 



   

Iraillak 30: “Itz oroigarriyak”. 
 
 
URRILLA 
 
Urrillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 2: “Txanton Piperri”, (bertsoak).  
Urrillak 3: “Txanton Piperri”, (bertsoak).  
Urrillak 4: “Txanton Piperri”, (bertsoak), (bukaera). 
Urrillak 5: ”Itz oroigarriyak”. 
Urrillak 6: “Josteko makina”, (testua, azalpena). 
Urrillak 7: ”Itz oroigarriyak”. 
Urrillak 8: ”Emakumeak lezakeana”, (testua, azalpena). 
Urrillak 9: ”Emakumeak lezakeana”, (testua, azalpena). 
Urrillak 10: ”Emakumeak lezakeana”, (testua, azalpena), (bukaera). 
Urrillak 11: “Esakerak”. 
Urrillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 13: “Itz oroigarriyak”. 
Urrillak 14: ”Ateraldiya”. 
Urrillak 15: ”Oraingo umiak...”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 16: “Guziya nai duanak...” ((Urruzuno´tar P.M.)), (bertsoa).  
Urrillak 17: “Guziya nai duanak...” ((Urruzuno´tar P.M.)), (bertsoa), (bukaera). 
Urrillak 18: “Eta galtzak?”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 19: “Azken-agurra” ((Arrese-Beitia´tar P.)), (bertsoa).  
Urrillak 20: “Azken-agurra” ((Arrese-Beitia´tar P.)), (bertsoa), (bukaera). 
Urrillak 21: ”Pello Kirten gaxo dago”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 22:”Itz oroigarriyak”. 
Urrillak 23: ”Lo ala esna?” ((Soroa´tar M.)), (bertsoa).  
Urrillak 24: ”Gezurrezko azkatasuna” ((Etxegarai´tar K.)), (bertsoa).  
Urrillak 25: ezker: ”Gezurrezko azkatasuna” ((Etxegarai´tar K.)), bertsoa, 

(azkena). 
Urrillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 27: “Ziri-neurtitzak”. 
Urrillak 28: “¿Bai?” ((E.K.)), (bertsoa).  
Urrillak 29: “Mikela ta Prantxisku”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 30: “Bapo gizontxua!” ((M.S.)), (bertsoa).  
Urrillak 31: (ateraldi xelebrea). 
 
 
AZARUA 
 
Azaruak 1: ”Abestiya”.  
Azaruak 2: ”Abestiya”, (bukaera). 
Azaruak 3: “Ariñ-ariñ”, (bertsoak).  
Azaruak 4: “Ariñ-ariñ”, (bertsoak).  
Azaruak 5: “Ariñ-ariñ”, (bertsoak), (bukaera).  
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Azaruak 6: “Amaren amar agindubak” ) ((T-L´tar M.)), (testua, azalpena). 
Azaruak 7: “Amaren amar agindubak” ).((T-L´tar M.)), (testua, azalpena). 
Azaruak 8: “Amaren amar agindubak” ).((T-L´tar M.)), (testua, azalpena). 
Azaruak 9: “Amaren amar agindubak” ).((T-L´tar M.)), (testua, azalpena), 

(bukaera). 
Azaruak 10: “Sendi baten” ((Azkoiti)), (bertsoa). 
Azaruak 11: “Aitak semiari”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 12: “Itz oroigarriyak”. 
Azaruak 13: “Larru-garbitasuna” ((Z´tar J.)), (testua, azalpena). 
Azaruak 14: “Larru-garbitasuna” ((Z´tar J.)), (testua, azalpena), (bukaera). 
Azaruak 15: “Itz oroigarriyak”. 
Azaruak 16: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 17: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 18: ”Mendiya” ((Arzak´tar A.)), (bertsoa). 
Azaruak 19: ”Mendiya” ((Arzak´tar A.)), (bertsoa)), (bukaera).  
Azaruak 20: “Itz oroigarriyak”. 
Azaruak 21: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 22: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 23: “Itz oroigarriyak”. 
Azaruak 24: (ateraldi xelebrea).  
Azaruak 25: ”Gaxua!” ((A.A.)), (bertsoa).  
Azaruak 26: ”Auzitegiyan”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 27: “Itz oroigarriyak”. 
Azaruak 28: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 29: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 30: “Itz oroigarriyak”. 
 
 
LOTAZILLA 
 
Lotazillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 2: ”Artzaya” ((Soroa´tar M.)), (bertsoa).  
Lotazillak 3: “Osasundun izateko” ((Z´tar J. Osalariya (medikua)), (testua, 

azalpena). 
Lotazillak 4: “Osasundun izateko” ((Z´tar J. Osalariya (medikua)), (testua, 

azalpena). 
Lotazillak 5: “Osasundun izateko” ((Z´tar J. Osalariya (medikua)), (testua, 

azalpena). 
Lotazillak 6: “Osasundun izateko” ((Z´tar J. Osalariya (medikua)), (testua, 

azalpena), (bukaera). 
Lotazillak 7: ”Asmatzen duanentzat” ((Soroa´tar M.)), (bertsoa).  
Lotazillak 8: ”Itz oroigarriyak”. 
Lotazillak 9: ”Amabikoa” ((Arana´tar I.)), (bertsoa).  
Lotazillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 11: ”Itz oroigarriyak”. 
Lotazillak 12: ”Gertu gaitezen” ((M.A. Iñarra)), (bertsoa).  



   

Lotazillak 13: ”Gertu gaitezen” ((M.A. Iñarra)), (bertsoa), (bukaera).  
Lotazillak 14: ”Sudurretik dijuan odola gelditzeko” ((Z´tar J. Osalariya)), (testua, 

azalpena).  
Lotazillak 15: ”Itz oroigarriyak”. 
Lotazillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 19: ”Itz oroigarriyak”. 
Lotazillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 21: “Lagun artian”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 22: “Somaketa”, (asmakizuna). 
Lotazillak 23: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Lotazillak 24: “Bidekaturik...” ((Eleizalde)), (bertsoak).  
Lotazillak 25: ”Itz oroigarriyak”. 
Lotazillak 26: (ateraldi xelebreak, bi). 
Lotazillak 27: (ateraldi xelebrea) 
Lotazillak 28: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 29: ”Itz oroigarriyak”. 
Lotazillak 30: “Ikazkiña mendiyan” ((Ibarrarte´tar P.)), (bertsoak).  
Lotazillak 31: “Ikazkiña mendiyan” ((Ibarrarte´tar P.)), (bertsoak).  
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8.7. ERANSKINA 
 

AURKIBIDEA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1915 
 

 
 
ILBELTZA 
 
Ilbeltzak 1: “Aita-semeak”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 2: “Senar-emaztiak”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 3: “Aita-semiak”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 4: “Ipui zarra”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 5: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 6: (ateraldi xelebrea))). 
Ilbeltzak 7: “Albert Leon”, (kontakizuna). 
Ilbeltzak 8: (ateraldi xelebreaak, bi). 
Ilbeltzak 9: “Alkoolaren kaltiak”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 10: “Iru ta bat” ((J.Artola)), (bertsoak). 
Ilbeltzak 11: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 12: “Alkoola”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 13: “Nere amari”, (kanta). 
Ilbeltzak 14: “Nere amari”, (kanta). 
Ilbeltzak 15: “Eiztari-gezurrak”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 16: “Nasketa”, (kontakizuna). 
Ilbeltzak 17: (ateraldi xelebrea) / (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 18: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 19: “Neskame-etxekoandriak”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 20: “Eiztari-gezurrak”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 21: “Mozkor baten ateraldiya”, (ateraldi xelebrea).  
Ilbeltzak 22: ”Eskaera bat”, (testua, iritzia). 
Ilbeltzak 23: “Itz oroigarriyak” ((Kempis)). 
Ilbeltzak 24: “Damu-egintza” ((E.U.)), (bertsoa). 
Ilbeltzak 25: “Izperringiak (Periodikuak)”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 26: “Izeba ta illoba”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 27: (bertsoa). 
Ilbeltzak 28: “Neskame-etxekoandriak”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 29: “Mutill-artean”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 30: “Amak semeari”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 31: “Agiñ-ateratzalle yayua”, (ateraldi xelebrea). 
 
 
OTSAILLA 
 
Otsaillak 1: “Onei´tik gorako uriak”, (zerrenda). 
Otsaillak 2: (ateraldi xelebreak, bi). 
Otsaillak 3: “Ikusmenaren lanak”, (testua, azalpena). 



   

Otsaillak 4: “Zenbakiztiya”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 5: “Jan ase arte”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 6: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 7: “¡Au duk egualdija!” ) ((Azkoiti)) (Euzkadi- egunerokotik), 

(bertsoa). 
Otsaillak 8: “¡Au duk egualdija!. Azkoiti´ri” ((Baxerritar bat)) (Euzkadi- 

egunerokotik), (bertsoa). 
Otsaillak 9: “Bere gogora, iñor ez”, (kontakizuna). 
Otsaillak 10: “Bere gogora, iñor ez”, (kontakizuna), (bukaera). 
Otsaillak 11: “Europako Bultziak (trenak)”, (zerrenda). / “Ardiak”, (testua, 

azalpena). 
Otsaillak 12: “Askoren antzekoa”, (testua, iritzia). 
Otsaillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 14: “A zer etxe-laguntzallea!”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 15: “Sartu dik ederra”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 16: “Izperringiak (Egunerokoak)”, (zerrenda). 
Otsaillak 17: “Ezkontzakoan”, (kontakizuna). 
Otsaillak 18: (ateraldi xelebreak, bi). 
Otsaillak 19: “Astelen goizeko bakarrizketa”, (kontakizuna). 
Otsaillak 20: “urrengo larunbateko bakarrizketa”, (kontakizuna). 
Otsaillak 21: “Erri-baturik zabalenak”, (zerrenda). 
Otsaillak 22: “Erridi Biztanletsuenak”, (zerrenda) / (testua, iritzia). 
Otsaillak 23: “Egalaria”, (kontakizuna). 
Otsaillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 25: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 26: ”Ezkondu baño len”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 27: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 28: “Barauak”, (testua, azalpena). 
 
 
EPAILLA 
 
Epaillak 1: ”Pernando´rena”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 2: “Larraiz´ko Ama Miren´i”, (bertsoa). 
Epaillak 3: “Larraiz´ko Ama Miren´i”, (bertsoa). 
Epaillak 4: “Larraiz´ko Ama Miren´i”, (bertsoa), (bukaera).  
Epaillak 5: “Eiztari bizkorrak”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 6: ”Pernando´rena”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 7: ”Amagiarreba”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 8: “Pernando´rena”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 9: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 10: (kontakizuna). 
Epaillak 11: “Pernando´rena”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 13: ”Etxe-luzeak”, (testua, azalpena). 
Epaillak 14: (ateraldi xelebrea). 
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Epaillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 17: ”Zurraren zakelak, bi zulo”, (ateraldi xelebrea)). 
Epaillak 18: ”Zurraren zakelak, bi zulo”, (ateraldi xelebrea), (bukaera). 
Epaillak 19: “Aldero”, (kontakizuna). 
Epaillak 20: “Pernando´rena”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 21: ”A zer bi gezurti!”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 22: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 23: “Goseak dauden bi lagunean artean”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 25: ”Burugeak”, (testua, iritzia). 
Epaillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 27: “Abar-igandia”, (testua, azalpena). 
Epaillak 28: “Astelen deuna”, (testua, azalpena). 
Epaillak 29: “Astearte deuna”, (testua, azalpena). 
Epaillak 30: “Asteazken deuna”, (testua, azalpena). 
Epaillak 31: “Ostegun deuna”, (testua, azalpena). 
 
 
JORRAILLA 
 
Jorraillak 1: “Ostiral Deuna”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 2: “Larunbat deuna”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 3: “Berpizte-eguna”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 4: “Ijituak ate ondoan”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 5: “Ogi zerutik etorriya Zu zera gure poz guztiya”, (kanta). 
Jorraillak 6: “Ogi zerutik etorriya Zu zera gure poz guztiya”, (kanta), (bukaera). 
Jorraillak 7: “Ixo, ixo!”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 8: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 9: ”Izar ta izarbelak”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 11: (testua, azalpena). 
Jorraillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 14: ”Jazbel, jantzi-beltz edo lutua”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 16: ”Aurrak azteko” ((L.E.)), (testua, azalpena).  
Jorraillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 18: ”Aurrak azteko” ((L.E.)), (testua, azalpena). 
Jorraillak 19: “Buru-gogorra”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 20: ”Aurrak azteko” ((L.E.)), (testua, azalpena).  
Jorraillak 21: aurre: “Amar onu (consejo)”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 22: “Aurrak azteko” ((L.E.)), (testua, azalpena).  
Jorraillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 24: “Aurrak azteko” ((L.E.)), (testua, azalpena). 
Jorraillak 25: (ateraldi xelebrea). 



   

Jorraillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 27: ”Bultziyan (trenian)”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 28: ”Etxeko atian”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 30: “Lareun urte”, (testua, azalpena) / “Oski-olan (zapaterian)”, 

(ateraldi xelebrea).  
 
 
ORRILLA 
 
Orrillak 1: ”Igarkiya”. 
Orrillak 2: ”Itz oroigarriyak” / (atzokoaren emaitza). 
Orrillak 3: “Gurutze deuna arkitzen dute”, (kontakizuna). 
Orrillak 4: “Arantza zorrotza”, (bertsoak).  
Orrillak 5: “Arantza zorrotza”, (bertsoak).  
Orrillak 6: ”Ordizia (Villafranka)´ko periya”, (testua, azalpena). 
Orrillak 7: ”Glu-glu-glu. Iparagirre´rena”, (kanta).  
Orrillak 8: ”Glu-glu-glu. (azkena) ”, (kanta). 
Orrillak 9: “Orrilla-abestiak” ((Mirendarra)) (Euzkadi´tik). 
Orrillak 10: “Orrilla-abestiak” ((Mirendarra)) (Euzkadi´tik). 
Orrillak 11:  “Orrilla-abestiak” ((Mirendarra)) (Euzkadi´tik). 
Orrillak 12: “Orrilla-abestiak” ((Mirendarra)) (Euzkadi´tik), (bukaera). 
Orrillak 13: ”Jaunaren igoera”, (kontakizuna). 
Orrillak 14: ”Mayatzako loriak” ((A.)), (bertsoak).  
Orrillak 15: ”Mayatzako loriak” ((A.)), (bertsoak). 
Orrillak 16: ”Mayatzako loriak” ((A.)), (bertsoak). 
Orrillak 17: ”Mayatzako loriak” ((A.)), (bertsoak), (bukaera). 
Orrillak 18: ”Auzitegiyan”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 19: “Nere kabiya” ((I.)), (bertsoak).  
Orrillak 20: “Nere kabiya” ((I.)), (bertsoak), (bukaera). 
Orrillak 21: ”Igarkiya”. 
Orrillak 22: (atzokoaren emaitza) / “Ardua”, (testua, iritzia). 
Orrillak 23: ”Nere erri maitea” ), ((J.A.)), (bertsoak). 
Orrillak 24: ”Nere erri maitea. (azkena)” ((J.A.)), (bertsoak).  
Orrillak 25: ”Itz oroigarriyak”. 
Orrillak 26: ”Sendagai onak”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 27: “Itz oroigarriyak”. 
Orrillak 28: “Ateraldiya”. 
Orrillak 29: “Txakurra ta katua” ((Mogel)), (kontakizuna). 
Orrillak 30: ”Gure izneurlariyak. Bilintx”, (testua, azalpena). 
Orrillak 31: “Beartsubaren zoritxarra. Bilintx´ena”, (bertsoa). 
 
 
GARAGARRILLA 
 
Garagarrillak 1: “Beartsubaren zoritxarra.”, (bertsoa), (bukaera). 



806 

Garagarrillak 2: “Gañak”, (testua, azalpena). 
Garagarrillak 3: ”A zer bi gezurti!”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 4: ”Limoi-ura”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 5: ”Limoi-ura”, (ateraldi xelebrea), (bukaera). 
Garagarrillak 6: ”Itz oroigarriyak”. 
Garagarrillak 7: ”Kontxesi´ren erderakadak” ((Maiñazi Artzainea. Euzkadi-

egunerokotik)), (bertsoak). 
Garagarrillak 8: ”Kontxesi´ren erderakadak” ((Maiñazi Artzainea)) ((Euzkadi-

egunerokotik)), (bertsoak). 
Garagarrillak 9: ”Gizajua!”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 11: “Ordaintzalle on bat. Bilintx´ena”, (bertsoak).  
Garagarrillak 12: “Ordaintzalle on bat. Bilintx´ena”, (bertsoak), (bukaera). 
Garagarrillak 13: “Zaldi baten bizitza. Bilintx´ena”, (bertsoak). 
Garagarrillak 14: “Zaldi baten bizitza. Bilintx´ena”, (bertsoak). 
Garagarrillak 15: “Zaldi baten bizitza. Bilintx´ena”, (bertsoak). 
Garagarrillak 16: “Zaldi baten bizitza. Bilintx´ena”, (bertsoak). 
Garagarrillak 17: “Zaldi baten bizitza. Bilintx´ena”, (bertsoak). 
Garagarrillak 18: “Zaldi baten bizitza. Bilintx´ena”, (bertsoak). 
Garagarrillak 19: “Zaldi baten bizitza, (Bilintx´ena ) Zaldiaren eriotza”, 

(bertsoak). 
Garagarrillak 20: “Zaldi baten bizitza”, (Bilintx´ena),  (bertsoak), (bukaera). 
Garagarrillak 21: “Egutegiya”, (testua, azalpena). 
Garagarrillak 22: “Aztu-eziña”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 24: “¿Aitak ala semiak ote zekian geyago?”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 25: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 27: ”Sartaizetxoari. Bilintx´ena”, (bertsoak). 
Garagarrillak 28: ”Sartaizetxoari. Bilintx´ena”, (bertsoak), (bukaera). 
Garagarrillak 29: “Gabeko ibilleraren irabaziya”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 30: “Naste-borraste”, (ateraldi xelebrea). 
 
 
UZTAILLA 
 
Uztaillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 2: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 3: ”Ikastetxean”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 4: ”Ostatu kaxkar batian”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 5: ”Biko lana”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 6: ”Auzitegian”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 7: “Zein baño zein aundiagoak!”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 8: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 9: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 10: (ateraldi xelebrea). 



   

Uztaillak 11: ”Ekaitz-garayan”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 13: “Pernando´rena”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 14: ”Jostunarekin”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 15: ”Ateraldiya”. 
Uztaillak 16: “Itxas-aldean”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 17: ”Mahomatarrak”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 19: ”Kanpai alai eta negartiak”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 21: (testua, azalpena / (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 22: “Eizian”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 25: ”Biztanleak (habitantes)”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 26: ”Biztanleak (habitantes)”, (testua, azalpena), (bukaera). 
Uztaillak 27: “Bultzian (trenian)”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 28: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 29: “Arlote batek”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 30: ”Zapatari batek jostun bati”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 31: ”Ibai, uzin ta itxasoak”, (testua, azalpena). 
 
 
DAGONILLA 
 
Dagonillak 1: ”Maritxo!, E-I´tar M´ren ilberrian bere gurasoai eskeñia” 

((Arrese´tar E.)), (bertsoa).  
Dagonillak 2: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 3: ”Ludiko (munduko) uri aundienak”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 4: ”Ludiko (munduko) uri aundienak”, (testua, azalpena), (bukaera). 
Dagonillak 5: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 6: “Ikaskai-bikaiña”, (testua, iritzia). 
Dagonillak 7: ”Bi arlote tartian”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 8: “Euzkalerriya” ((T.A.)), (bertsoa).  
Dagonillak 9: ”Bazan garaya!”, (testua, iritzia). 
Dagonillak 10: “Donosti´ko ondarrian”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 12: ”Ebiya”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 13: “Itz oroigarriyak”. 
Dagonillak 14: ”Iruñako oroigaya”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 15: ”Iruñako oroigaya”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 16: “Otza”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 17: ”Ama Euzkadi´ri” ((K.)), (bertsoa). 
Dagonillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 20: ”Ezkongetzak”, (testua, azalpena). 
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Dagonillak 21: ”Ezkongetzak”, (testua, azalpena), (bukaera). 
Dagonillak 22: “Oñetakuak erosten”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 25: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 26: “¡Gora berdintasuna!”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 27: “London´en”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 28: “Gaztetzeko bidea”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 29: “Gaztetzeko bidea”, (ateraldi xelebrea), (bukaera) / 

(pentsamenduak). 
Dagonillak 30: “Alperrikako guziya”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 31: “Eliz-atadi batian”, (ateraldi xelebrea). 
 
 
IRAILLA 
 
Iraillak 1: ”Donosti´ko Artola´rena”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 2: ”Donosti´ko Artola´rena”, (ateraldi xelebrea), (bukaera). 
Iraillak 3: “Ipuiña”. 
Iraillak 4: ”Itz oroigarriyak”. 
Iraillak 5: ”Txarteletan”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 6: ”Burrukak bukatzeko errezeta” (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 7: ”Bateltxuan” ((J.Artola))., (bertsoak).  
Iraillak 8: ”Bateltxuan” ((J.Artola)), (bertsoak).  
Iraillak 9: ”Bateltxuan” ((J.Artola)), (bertsoak).  
Iraillak 10: ”Bateltxuan” ((J.Artola)), (bertsoak).  
Iraillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 12: ”Bizartegiyan”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 13: ”Aita-seme tartean”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 14: “Umekerik”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 16: “Txarteletan”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 17: ”Zugatzen bizia”, (testua, azalpena). 
Iraillak 18: ”Burni-olan”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 19: ”Ipuiña”. 
Iraillak 20: ”Ipuiña”, (bukaera). 
Iraillak 21: ”Gizonak jasoak”, (testua, azalpena). 
Iraillak 22: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 23: (testua, azalpena). 
Iraillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 25: ”Ostatuban”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 27: ”Bi eiztari artean”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 28: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 29: ”Guda-zale bat”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 30: “Donostiko Artolare´na”, (ateraldi xelebrea). 



   

 
 
URRILLA 
 
Urrillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 2: “Senar-emazte artian”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 3: “Ikastetxian”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 5: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 6: ”Oliyua”, (testua, azalpena). 
Urrillak 7: ”Ikastetxian”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 8: ”Neskak, amari”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 9: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 10: ”Ostatuban”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 11: ”Biotzgea”, (kontakizuna). 
Urrillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 14: ”Auzitegiyan”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 19: ”Illargiyan iñor bizi al da?”, (testua, azalpena). 
Urrillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 21: ”Alperrikako itzaldiya”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 22: ”Usuak”, (testua, azalpena). 
Urrillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 25: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 26: ”Japoitarren esaerak”. 
Urrillak 27: ”Japoitarren esaerak”, (bukaera). 
Urrillak 28: ”Atzo-gaur”, “Atzo” ((Mañasi Artzainea)), ((Euzkadi´tik)), 

(bertsoak).  
Urrillak 29: ”Atzo-gaur” ((Mañasi Artzainea)), ((Euzkadi´tik)), (bertsoak).  
Urrillak 30: ”Atzo-gaur” ((Mañasi Artzainea)), ((Euzkadi´tik)), (bertsoak).  
Urrillak 31: ”Atzo-gaur”,”Gaur” ((Mañasi Artzainea)), ((Euzkadi´tik)), 

(bertsoak). 
 
 
AZARUA 
 
Azaruak 1: ”Atzo-gaur” ((Mañasi Artzainea)), ((Euzkadi´tik)). 
Azaruak 2: ”Lastertasuna”, (zerrenda). 
Azaruak 3: ”Lastertasuna”, (zerrenda), (bukaera). 
Azaruak 4: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 5: (ateraldi xelebrea). 
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Azaruak 6: “Emakumiak egin bihar ez dutena”, (testua, azalpena). 
Azaruak 7: ”Mozkorrondo!”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 8: (kontakizuna). 
Azaruak 9: ”Donosti´ko Artola´rena”, (kontakizuna). 
Azaruak 10: ”Donosti´ko Artola´rena”, (kontakizuna). 
Azaruak 11: ”Donosti´ko Artola´rena”, (kontakizuna). 
Azaruak 12: ”Donosti´ko Artola´rena”, (kontakizuna), (bukaera). 
Azaruak 13: ”Gizon t´ume”, (bertsoa)  
Azaruak 14: ”Udazkena” ((Uranga´k)), (bertsoak).  
Azaruak 15: ”Udazkena” ((Uranga´k)), (bertsoak).  
Azaruak 16: ”Udazkena” ((Uranga´k)), (bertsoa), (bukaera).  
Azaruak 17: ”Dukea ta ibildauna” (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 18: ”Dukea ta ibildauna” (ateraldi xelebrea), (bukaera). 
Azaruak 19: (pentsamendua) / (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 20: ”Zer egia!” ((Etxegarai´k)), (bertsoak). 
Azaruak 21: ”Ziri bati, bestia”, (ateraldi xelebrea).  
Azaruak 22: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 23: ”Gezurti tartian”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 24: ”Bazkaldu!” ((Soroa´tar M.)), (bertsoak). 
Azaruak 25: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 26: ”Osta, Garri, Goñi ta Oña” ((Iraola´k)), (bertsoak). 
Azaruak 27: ”Garbiketa”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 28: ”Azkarra” ((Soroa´k)), (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 29: ”Gertu gaitezen”, ((Iñarra´k)), (testua, iritzia). 
Azaruak 30: ”Bota, bota!”, (ateraldi xelebrea). 
 
 
LOTAZILLA 
 
Lotazillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 2: ”Lepokoa”, (testua, azalpena). 
Lotazillak 3: ”Lepokoa”, (testua, azalpena). 
Lotazillak 4: ”Jale ona”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak  5: “Ardozalea ote zan gero!” ((Iñarra´k)), (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 6: ”Sisak bezela”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 7: ”Maister ona”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 8: ”Erritar yayua”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 9: ”Gure Ama Miren´i” ((A´tar J.I.)), (bertsoa).  
Lotazillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 11: ”Zestua´ko uretxian”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 12: ”Ori dek ori” ((S.)), (bertsoa).  
Lotazillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 14: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 16: ”Egiya” ((M.S.)), (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 17: (ateraldi xelebrea). 



   

Lotazillak 18: “Bi gezurti”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 21: ”Eliz-atariyan”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 22: ”Gabonetako kantak”. 
Lotazillak 23: ”Zortziko laburrak”, (kanta). 
Lotazillak 24: ”Zortziko laburrak” ((Abade Euzkotarra)), ((Euzkadi´tik)), 

(kanta).  
Lotazillak 25: ”Zortziko luziak” ((Abade Euzkotarra)), ((Euzkadi´tik)), (kanta).  
Lotazillak 26: ”Zortziko luziak” ((Abade Euzkotarra)), ((Euzkadi´tik)), (kanta), 

(bukaera).  
Lotazillak 27: ”Gabon zar” ((Euzkadi´tik)), (kanta).  
Lotazillak 28: ”Gabon zar” ((Euzkadi´tik)), (kanta).  
Lotazillak 29: ”Gabon zar” ((Euzkadi´tik)), (kanta), (bukaera). 
Lotazillak 30: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 31: (ateraldi xelebrea). 
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8.8. ERANSKINA 
 

AURKIBIDEA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1916 
 
 
ILBELTZA 
 
Ilbeltzak 1: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 2: (esaera zaharrak). 
Ilbeltzak 3: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 4: ”Ordikeriaren kaltiak” ((Intza´r D.A.)), (pentsamendua). 
Ilbeltzak 5: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 6: “Esakera zarrak”. 
Ilbeltzak 7: (testua, iritzia). 
Ilbeltzak 8: (testua, iritzia). 
Ilbeltzak 9: “Esaera zarrak”. 
Ilbeltzak 10: ”Besteren kirtena...!”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 11: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 12: ”Esakerak”. 
Ilbeltzak 13: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 14: “Izkirimiria”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 15: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 16: (ateraldi xelebrea) / (Esaera). 
Ilbeltzak 17: “Ordikeriaren kalteak” ((Intza´r D.A.)), (pentsamendua). 
Ilbeltzak 18: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 19: ”Ikastetxian”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 20: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 21: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 22: “Ordikeriaren kaltiak” ((Intza´r D.A.)), (pentsamendua). 
Ilbeltzak 23: “Esakerak”. 
Ilbeltzak 24: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 25: “Zugatzak”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 26: “Ama” ((Oiz)), (bertsoak).  
Ilbeltzak 27: “Ama” ((Oiz)), (bertsoak), (bukaera). 
Ilbeltzak 28: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 29: (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 30: “Zugatzak”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzal 31: “Mutill azkarra”, (ateraldi xelebrea). 
 
 
OTSAILLA 
 
Otsaillak 1: ”Esakunak”. 
Otsaillak 2: ”Izkirimiria”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 3: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 4: (ateraldi xelebrea). 



   

Otsaillak 5: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 6: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 7: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 8: ”Esakerak”. 
Otsaillak 9: “Zugatzak”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 10: “Ordikeriaren kalteak” ((Intza´r D.A.)), (pentsamendua). 
Otsaillak 11: ”Esakerak”. 
Otsaillak 12: ”Sendagillia eta  Baserritarra” ((Iraizoz´tar B.)), (ateraldi 

xelebrea). 
Otsaillak 13: “Sendagillia eta  Baserritarra” ((Iraizoz´tar B.)), (ateraldi 

xelebrea), (bukaera).  
Otsaillak 14: “Zugatzak”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 15: ”Irakaskizun ongi ikasia”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 18: “Esakerak”. 
Otsaillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 21: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 22: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 24: “Zugatzak”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 25: “Mozkorra”, bertsoa, (formazio morala), (bere kalte guztiak 

azalduz), ((Intza´r  D.A.)) 
Otsaillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 27: “Itz oroigarriyak”. 
Otsaillak 28: “Itz oroigarriyak”. 
Otsaillak 29: ”Txori gaxua” ((“Aberri””)) ((Iruña´ko asteroko Napartarra´tik)), 

(bertsoak).  
 
 
EPAILLA 
 
Epaillak 1: ”Txori gaxua” ((“Aberri””)) ((Iruña´ko asteroko Napartarra´tik)), 

(bertsoak), (bukaera).  
Epaillak 2: “Izkirimiriak”. 
Epaillak 3: ”Oraingo abertzale bat. Mistral´dar Perderika”, (testua, azalpena). 
Epaillak 4: ”Oraingo abertzale bat. Mistral´dar Perderika”, (testua, azalpena).  
Epaillak 5: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 6: (kontakizuna). 
Epaillak 7: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 8: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 9: ”Rousseau´tar Jon Jakoba”, (testua, azalpena). 
Epaillak 10: ”Il ote gera?”, (bertsoak). 
Epaillak 11: ”Il ote gera?”, (bertsoak), (bukaera). 
Epaillak 12: ”Itz oroigarriak”. 
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Epaillak 13: ”Itz oroigarriak” ((Champfort; Stabeo)). 
Epaillak 14: ”Itz oroigarriak” ((Stendhal; Asclepiades; Chenier)). 
Epaillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 16: ”Izkirimiria”. 
Epaillak 17: ”Izkirimiria”. 
Epaillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 21: “Zuaitzari dagozkion gogapen eta esankizunak”. 
Epaillak 22: ”Zuaitza”, (testua, azalpena). 
Epaillak 23: ”Zuaitza”, (testua, azalpena). 
Epaillak 24: ”Zuaitza”, (testua, azalpena). 
Epaillak 25: ”Zuaitza”, (testua, azalpena), (bukaera). 
Epaillak 26: ”Itz oroigarriak” ((Feuchtersleben; Vives; Massillon)). 
Epaillak 27: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 28: “Dante Alighieri. Antziñeko abertzale bat”, (testua, azalpena). 
Epaillak 29: “Dante Alighieri. Antziñeko abertzale bat”, (testua, azalpena), 

(bukaera). 
Epaillak 30: ”Nexka gazte bati. (Oroitz-liburu batean Habana´n idatziak)”, 

(bertsoak). 
Epaillak 31: ”Nexka gazte bati. (Oroitz-liburu batean Habana´n idatziak”, 

(bertsoak), (bukaera).  
 
 
JORRAILLA 
 
Jorraillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 2: ”Itz oroigarriak” ((Katon; Mabire; Paskal)). 
Jorraillak 3: ”Itz oroigarriak” ((Sanazar; Sanial Bubay; Sénancour)). 
Jorraillak 4: “Euzkel-Dantzak” ((O.P.A.)), (bertsoak). 
Jorraillak 5: “Euzkel-Dantzak” ((O.P.A.)), (bertsoak). 
Jorraillak 6: “Euzkel-Dantzak” ((O.P.A.)), (bertsoak). 
Jorraillak 7: “Euzkel-Dantzak” ((O.P.A.)), (bertsoak). 
Jorraillak 8: “Euzkel-Dantzak” ((O.P.A.)), (bertsoak). 
Jorraillak 9: “Euzkel-Dantzak” ((O.P.A.)), (bertsoak). 
Jorraillak 10: “Euzkel-Dantzak” ((O.P.A.)), (bertsoak), (bukaera). 
Jorraillak 11: ”Euzkal-Esnalea”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 12: (pentsamenduak). 
Jorraillak 13: ”Sendagiña ta gaxoa”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 14: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 15: ”Gogapenak”. 
Jorraillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 17: “Gogapenak”. 
Jorraillak 18: ”Arrapazak”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 19: ”Ez orain bakarrik baita...”, (testua, iritzia). 
Jorraillak 20: ”¡Gora Euzkera!! “ ((Aberri)), (bertsoak). 



   

Jorraillak 21: ”¡Gora Euzkera!!” ((Aberri)), (bertsoak), (bukaera). 
Jorraillak 22: “Gogapenak”. 
Jorraillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 24: ”Umeen artean”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 25: ”¡Ekin arraunai!. (Gazte bateri bere urtebetetze egunian)” 

((Jautarkol )), (bertsoak). 
Jorraillak 26: ”¡Ekin arraunai!. (Gazte bateri bere urtebetetze egunian)” 

((Jautarkol)), (bertsoak). 
Jorraillak 27: ”¡Ekin arraunai!. (Gazte bateri bere urtebetetze egunian)” 

((Jautarkol)), (bertsoak). 
Jorraillak 28: ”¡Ekin arraunai!. (Gazte bateri bere urtebetetze egunian)” 

((Jautarkol)), (bertsoak). 
Jorraillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 30: “Itz oroigarriyak”. 
 
 
ORRILLA 
 
Orrillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 2: ”Gogapenak”. 
Orrillak 3: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 4: ”Ordikeriaren kalteak” ((Intza´r D.A.)), (pentsamendua). 
Orrillak 5: “Zugatzak”, (testua, azalpena). 
Orrillak 6: “Indarra nagusi” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak).  
Orrillak 7: “Indarra nagusi” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak).  
Orrillak 8: “Indarra nagusi” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak), (bukaera). 
Orrillak 9: (testua, iritzia). 
Orrillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 11: ”Zuaitzaz”, (testua, iritzia). 
Orrillak 12: ”Gogapenak”. 
Orrillak 13: ”Joxe ta prantxiko”, (bertsoak)).  
Orrillak 14: “Idazle bikañak”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 15: ”Gogapenak”. 
Orrillak 16: ”Baserriko ama baten negarrak”, (bertsoak).  
Orrillak 17: ”Baserriko ama baten negarrak”, (bertsoak), (bukaera). 
Orrillak 18: ”Batekoz bestera”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 19: “Tabakua”, (testua, azalpena). 
Orrillak 20: (esaerak). 
Orrillak 21: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 22: (testua, azalpena). 
Orrillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 24: (pentsamenduak). 
Orrillak 25: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 26: (testua, iritzia). 
Orrillak 27: (testua, azalpena). 
Orrillak  28: (ateraldi xelebrea). 



816 

Orrillak 29: “Eskol-umeakin”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 30: ”Azkeneko erokeria”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 31: (testua, azalpena). 
 
 
GARAGARRILLA 
 
Garagarrillak 1: “Apaiz Lapurra”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 2: “Ijitokeriak”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 3: ”Joxe ta pantxiku”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 4: ”Etxekoandria ta neskame berriya”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 5: “Gogapenak”. 
Garagarrillak 6: ”Buru berria”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 7: ”Nun bizi gera”, (testua, azalpena). 
Garagarrillak 8: “Itz oroigarriyak”. 
Garagarrillak 9: “Euzkeldun baten eriyotzaz” ((Jautarkol)), (bertsoak). 
Garagarrillak 10: “Euzkeldun baten eriyotzaz” ((Jautarkol)), (bertsoak). 
Garagarrillak 11: “Euzkeldun baten eriyotzaz” ((Jautarkol)), (bertsoak). 
Garagarrillak 12: “Euzkeldun baten eriyotzaz” ((Jautarkol)), (bertsoak), 

(bukaera).  
Garagarrillak 13: “Patxi motzen gaitza”, (bertsoak).  
Garagarrillak 14: “Patxi motzen gaitza”, (bertsoak).  
Garagarrillak 15: “Patxi motzen gaitza”, (ertsoak), (bukaera).  
Garagarrillak 16: (ateraldi xelebreak, bi). 
Garagarrillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 21: (ateraldi xelebrea), ((Biktoriano Iraola)). 
Garagarrillak 22: “Otoitz” ((Emeterio Arrese)), (bertsoa).  
Garagarrillak 23: “Gogua egazka” ((Bera´tar E.A.)), (bertsoa).  
Garagarrillak 24: “Basotar baten kantua” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak).  
Garagarrillak 25: “Basotar baten kantua” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak).  
Garagarrillak 26: “Basotar baten kantua” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak).  
Garagarrillak 27: “Basotar baten kantua” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak). 
Garagarrillak 28: “Basotar baten kantua” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak), 

(bukaera).  
Garagarrillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 30: (ateraldi xelebrea). 
 
 
UZTAILLA 
 
Uztaillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 2: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 3: (ateraldi xelebrea). 



   

Uztaillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 5: (ateraldi xelebrea), ((Biktoriano Iraola)). 
Uztaillak 6: “Urrun-gaitza. (Ameriketan idatziak)” ((Emeterio Arrese)), 

(bertsoak). 
Uztaillak 7: “Esakerak Zarrak, Patxi ta Konkor”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 8: “Astokerik” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak).  
Uztaillak 9: ”Izkirimiria”. 
Uztaillak 10: ”Izkirimiriak”. 
Uztaillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 13: (ateraldi xelebrea), ((Biktoriano Iraola)). 
Uztaillak 14: “Asko den, eta ixo”, (bertsoa). 
Uztaillak 15: “Asko den, eta ixo”, (bertsoa). 
Uztaillak 16: “Asko den, eta ixo”, (bertsoa). 
Uztaillak 17: ezker: “Asko den, eta ixo”, (bertsoa), (bukaera) / (testua, iritzia). 
Uztaillak 18: “Aizkorri” ((Ramón Inzagarai)), (bertsoa).  
Uztaillak 19: “Izkirimiria”. 
Uztaillak 20: “Izkirimiria”. 
Uztaillak 21: “Izkirimiria”. 
Uztaillak 22: “Izkirimiria” ((Biktoriano Iraola)). 
Uztaillak 23: “Gogapenak”. 
Uztaillak 24: “Izkirimiria”. 
Uztaillak 25: (ateraldi xelebreak, bi). 
Uztaillak 26: “Izkirimiria”. 
Uztaillak 27: “Izkirimiria”, (bukaera). 
Uztaillak 28: (ateraldi xelebreak, bi). 
Uztaillak 29: “Izkirimiriak”. 
Uztaillak 30: “Gogapena”. 
Uztaillak 31: “Aitz-gorrik Euzkal-Erriari” ((Bera´tar Erroman Aba)), (bertsoa).  
 
 
DAGONILLA 
 
Dagonillak 1: “Izkirimiria”. 
Dagonillak 2: “Izkirimiria”. 
Dagonillak 3: “Izkirimiria”. 
Dagonillak 4: “Izkirimiria”. 
Dagonillak 5: “Izkirimiria”. 
Dagonillak 6: “Izkirimiria” ((Biktoriano Iraola)).  
Dagonillak 7: “Gogapena”. 
Dagonillak 8: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 9: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 10: ”Aitz-gorri” ((Juan Mª Ugarte)), (bertsoa).  
Dagonillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 13: (ateraldi xelebreak, bi). 
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Dagonillak 14: “Euskalerria” ((Emeterio Arrese)), (bertsoa). 
Dagonillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 18: “Gogapena”. 
Dagonillak 19: “Otoitza” ((R.L.)), (kanta).  
Dagonillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 21: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 22: (ateraldi xelebrea).  
Dagonillak 23: ”!Agur¡” ((Emeterio Arrese)), (kanta).  
Dagonillak 24: (ateraldi xelebreak, bi). 
Dagonillak 25: (ateraldi xelebreak, bi). 
Dagonillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 27: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 28: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 30: (esaerak) ((Fenelon, Levis)). 
Dagonillak 31: (pentsamenduak) ((Rousseau, Vauvenargues, Sócrates). 
 
 
IRAILLA 
 
Iraillak 1: (pentsamenduak) ((Fontenelle, Confucio, Séneca)). 
Iraillak 2: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 3: (ateraldi xelebreak, bi). 
Iraillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 5: (ateraldi xelebrea), ((Biktoriano Iraola)). 
Iraillak 6: “Jesus Kurutzetuari” ((Jose Elizondo)), (bertsoak). 
Iraillak 7: “Jesus Kurutzetuari” ((Jose Elizondo)), (bertsoak). 
Iraillak 8: “Jesus Kurutzetuari” ((Jose Elizondo)), (bertsoak), (bukaera). 
Iraillak 9: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 11: “Otoitza” ((Jautarkol)), (bertsoak). 
Iraillak 12: “Otoitza” ((Jautarkol)), (bertsoak).  
Iraillak 13: “Otoitza” ((Jautarkol)), (bertsoak).  
Iraillak 14: “Otoitza” ((Jautarkol)), (bertsoak).  
Iraillak 15: “Otoitza” ((Jautarkol)), (bertsoak), (bukaera).  
Iraillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 17: “Arotz baten neurria”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 18: “Pernando ikaskintzan ta eskribaua”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 19: “Esaera zarrak”. 
Iraillak 20: (testua, iritzia). 
Iraillak 21: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 22: (kontakizuna). 
Iraillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 24: (ateraldi xelebrea). 



   

Iraillak 25: “Txantxangorriya” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak).  
Iraillak 26: “Txantxangorriya” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak).  
Iraillak 27: “Txantxangorriya” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak).  
Iraillak 28: “Txantxangorriya” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak), (bukaera). 
Iraillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 30: (ateraldi xelebreak, bi).  
 
 
URRILLA 
 
Urrillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 2: (ateraldi xelebreak, bi). 
Urrillak 3: (ateraldi xelebreak, bi). 
Urrillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 5: “Malko garratzak”, (bertsoak).  
Urrillak 6: “Malko garratzak”, (bertsoak).  
Urrillak 7: “Malko garratzak”, (bertsoak).  
Urrillak 8: “Malko garratzak”, (bertsoak).  
Urrillak 9: “Malko garratzak”, (bertsoak), (bukaera).  
Urrillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 11: “Jainkuari eskerrak!”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 13: (ateraldi xelebrea).  
Urrillak 14: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 18: “Onbidea. (Erderatik biurtua)” ((Emeterio Arrese)), (bertsoa). 
Urrillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 21: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 22: (ateraldi xelebrea) ((Biktoriano Iraola)). 
Urrillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 25: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 26: (ateraldi xelebrea) ((Biktoriano Iraola)).  
Urrillak 27: “Mendizalea”, (bertsoak).  
Urrillak 28: “Mendizalea”, (bertsoak).  
Urrillak 29: “Mendizalea”, (bertsoak).  
Urrillak 30: “Mendizalea”, (bertsoak). 
Urrillak 31: “Mendizalea”, (bertsoak), (bukaera). 
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AZARUA 
 
Azaruak 1: “Oz-giro. Gau illargitzu batean.” ((Emeterio Arrese)), (bertsoa). 
Azaruak 2: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 3: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 4: (ateraldi xelebrea) ((Biktoriano Iraola)). 
Azaruak 5: ”Gabon=ots. Abesti zarren antzera lagun batek bere liburuan 

ipintzeko eskatu ta Amerika´ra bigalduak” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak). 
Azaruak 6: ”Gabon=ots. Abesti zarren antzera lagun batek bere liburuan 

ipintzeko eskatu ta Amerika´ra bigalduak” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak), 
(bukaera).  

Azaruak 7: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 8: (ateraldi xelebrea) ((Biktoriano Iraola)). 
Azaruak 9: “Esaera Bereziak. Domingo Agirre jaunaren Garoa´tik artuak”. 
Azaruak 10: “Esaera Bereziak”. 
Azaruak 11: “Esaera Bereziak” ((Domingo Agirre)). 
Azaruak 12: (ateraldi xelebrea) / “Oldozkaya”. 
Azaruak 13: “Bakar-egoitza. (Ameriketan idatzia).” ((Emeterio Arrese)), 

(bertsoak).  
Azaruak 14: “Euzkera erdera baño geyago”, (testua, iritzia). 
Azaruak 15: “Euzkera erdera baño geyago”, (testua, iritzia). 
Azaruak 16: “Euzkera erdera baño geyago”, (testua, iritzia), (bukaera). 
Azaruak 17: (ateraldi xelebrea) ((Neria)). 
Azaruak 18: (kontakizuna). 
Azaruak 19: (bertsoa). 
Azaruak 20: “Aitorketarako bide erreza”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 21: (testua, iritzia). 
Azaruak 22: “Andregai billa”, ((kontakizuna). 
Azaruak 23: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 24: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 25: “Baserritar jakintsua”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 26: “Astua”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 27: ”Pillotari azkarrak” ((A´tar. T.)), (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 28: “Ijitoak”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 29: “Mundurako” ((Pillipe)), (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 31: “Emalle txar, artzalle on” ((Pillipe), (ateraldi xelebrea). 
 
 
LOTAZILLA 
 
Lotazillak 1: “Alaitasunean beti miña”, (bertsoak).  
Lotazillak 2: “Alaitasunean beti miña”, (bertsoak). 
Lotazillak 3: “Alaitasunean beti miña”, (bertsoak).  
Lotazillak 4: “Alaitasunean beti miña”, (bertsoak).  
Lotazillak 5: “Alaitasunean beti miña”, (bertsoak).  
Lotazillak 6: “Alaitasunean beti miña”, (bertsoak), (bukaera). 



   

Lotazillak 7: “¡Ederra dek!” ((Pillipe)), (ateraldi xelebrea) / “Arrapazan ori”, 
(ateraldi xelebrea).  

Lotazillak 8: “Zoriona” ((A.A. Arruti)), (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 9: ”Buru-gogorrak” ((Nik)), (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 10: “Esan gogoangarriyak”. 
Lotazillak 11: “Esan gogoangarriyak”. 
Lotazillak 12: “Esan gogoangarriyak”. 
Lotazillak 13: ”¡Arrigarria!”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 14: “Bapo ziok”, (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 15: “Esan gogoangarriyak” ((Ayerbe´tar P.Aba.)).  
Lotazillak 16: “Botuetan” ((Jaxinto)), (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 21: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 22: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 24: ”Gabon abestiya”((Garitaonandia´tar Balbin)). 
Lotazillak 25: “Seiaskatxo bat. Gabon-eresia” ((Domingo Agirre)). 
Lotazillak 26: “Seiaskatxo bat. Gabon-eresia” ((Domingo Agirre)).  
Lotazillak 27: “Seiaskatxo bat. Gabon-eresia” ((Domingo Agirre)). 
Lotazillak 28: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 29: “Esan gogoangarriyak” ((Ayerbe´tar P.)). 
Lotazillak 30: “Esan gogoangarriyak” ((Ayerbe´tar P.)). 
Lotazillak 31: “Esan gogoangarriyak” ((Ayerbe´tar P.)), (bukaera). 
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8.9. ERANSKINA 
 

AURKIBIDEA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1917 
 
 
ILBELTZA 
 
Ilbeltzak 1: ”Agur”, (testua, iritzia). 
Ilbeltzak 2: “Gertatua”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 3: ”Auzitegian”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 4: “Ludiyan bizi diranak”, (zerrenda). 
Ilbeltzak 5: “Erriyen izengoitiak”, (zerrenda). 
Ilbeltzak 6: “Erriyen izengoitiak”, (zerrenda), (bukaera). 
Ilbeltzak 7: ”Artua”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 8: “Senar emazte artian”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 9: “Aberriari”, (bertsoak).  
Ilbeltzak 10: ”Jakingarriyak”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 11: “Izkirimiriak”. 
Ilbeltzak 12: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 13: “Ludiyan bizi diranak”, (zerrenda). 
Ilbeltzak 14: ”Oldozkayak”. 
Ilbeltzak 15: ”Nork asmatu zuan su-gurdia?”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 16: “Pernando jakituna”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 17: “Ludiyan bizi diranak”, (zerrenda). 
Ilbeltzak 18: “Otano”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 19: ”Nere kabira”, (bertsoak). 
Ilbeltzak 20: “Euzkeraz”, (testua, iritzia). 
Ilbeltzak 21: ”Otoya”, (bertsoak).  
Ilbeltzak 22: (ateraldi xelebreak, bi). 
Ilbeltzak 23: “Izkirimiria”. 
Ilbeltzak 24: “Aberastasunerako bidea” ((Vives´tar Koldobika, Rojas)). 
Ilbeltzak 25: ”Aberastasunerako bidea”, (pentsamendua). 
Ilbeltzak 26: “Ludiyan bizi diranak”, (zerrenda). 
Ilbeltzak 27: “Izkirimiriak”. 
Ilbeltzak 28: “Azterketetan (esamiñetan)”, (ateraldi xelebrea) / “Onuak 

(Kontsejuak)”. 
Ilbeltzak 29: “Ludiyan bizi diranak”, (zerrenda). 
Ilbeltzak 30: “Izkirimiriak”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 31: (ateraldi xelebreak, bi). 
 
 
OTSAILLA 
 
Otsaillak 1: ”Urrungaitza” ((Ubeon)), ((Euzkadi´tik)), (bertsoak).  
Otsaillak 2: ”Urrungaitza” ((Ubeon)), ((Euzkadi´tik)), (bertsoak), (bukaera). 
Otsaillak 3: “Ludiyan bizi diranak”, (zerrenda). 



   

Otsaillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 5: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 6: (ateraldi xelebrea), (bukaera) / (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 7: ”Itsas-mutillak. Tolosa´ko Iñauteritan” ((Arrese´tar Emeteri)), 

(bertsoa). 
Otsaillak 8: ”Itsas-mutillak. Tolosa´ko Iñauteritan” ((Arrese´tar Emeteri)), 

(bertsoa). 
Otsaillak 9: (ateraldi xelebrea) / “Lagun artean”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 10: ”Oyartzun (1) ospetsuenetako batzuek”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 11: “Lourdes´ko Uso Zerutarrari.” ((Koldobika)), (bertsoak).  
Otsaillak 12: “Lourdes´ko Uso Zerutarrari.” ((Koldobika)), (bertsoak), 

(bukaera). 
Otsaillak 13: ”Margodun izarrak”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 14: ”Itz-oroigarriak”. 
Otsaillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak  16: “Euzkeraren aldez” ((“Euzkadi” ingurtitik. Jel-alde)), (testua, 

iritzia).  
Otsaillak 17: “Eginbearra”, (pentsamenduak). 
Otsaillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 19: “Bakoitzak beria maite” ((E´tar Kepa.)), (bertsoak). 
Otsaillak 20: “Bakoitzak beria maite” ((E´tar Kepa.)), (bertsoak), (bukaera). 
Otsaillak 21: “Salomon jakintsuaren esaerak”. 
Otsaillak 22: “Salomon jakintsuaren esaerak”. 
Otsaillak 23: “Bi lagunen artean”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 24: “Salomon jakintsuaren esaerak”. 
Otsaillak 25: “Salomon jakintsuaren esaerak”. 
Otsaillak 26: “Salomon jakintsuaren esaerak”. 
Otsaillak 27: “Salomon jakintsuaren esaerak”. 
Otsaillak 28: “Salomon jakintsuaren esaerak”, (bukaera). 
 
 
EPAILLA 
 
Epaillak 1: “Egunen izenak”, (testua, azalpena). 
Epaillak 2: “Egunen izenak”, (testua, azalpena), (bukaera) / (testua, azalpena). 
Epaillak 3: “Mendimuturrean”, (ateraldi xelebrea) / “Beste bat”, (ateraldi 

xelebrea). 
Epaillak 4: ”Epaikari edo juezaren aurrian”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 5: ”Izarraitz´i”, (bertsoak).  
Epaillak 6: ”Izarraitz´i”, (bertsoak).  
Epaillak 7: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 8: “Bi lagunen artian”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 9: (zerrenda). 
Epaillak 10: “Itxas-sakontasuna”, (testua, azalpena). 
Epaillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 12: ”Itz oroigarriyak”. 
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Epaillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 14: “Segi aurrera”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 15: “Oldozkayak” / (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 16: (ateraldi xelebrea) / (testua, iritzia). 
Epaillak 17: “Eskuak ondo garbitzeko”, (testua, azalpena) / (bertsoa). 
Epaillak 18: “Asmakizuna / “Iturria”, (bertsoa).  
Epaillak 19: “Atzoko asmakizunaren agerpena”/ “Sales´tar Pantzeska´ren 

esakera”. 
Epaillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 21: ”Itziar”, (testua, azalpena). 
Epaillak 22: (ateraldi xelebrea)). 
Epaillak 23: “Eresiak”, (testua, azalpena). 
Epaillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 25: “Aberastasunerako bidea” ((Chamfort)), (pentsamendua). 
Epaillak 26: “Euzkeldunak euzkeraz”, (testua, iritzia). 
Epaillak 27: “Atso zarra”, (bertsoak).  
Epaillak 28: “Pernando ta Tabernariya”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 30: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 31: (ateraldi xelebrea). 
 
 
JORRAILLA 
 
Jorraillak 1: ”A, zer buruba!”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 2: ”Josu ta gogoa. (Euzkeratua)” ((J.Verdaguer)), (bertsoak). 
Jorraillak 3: ”Eli igarlea ta Sarephia´ko alarguna” ((“Idazti-Deunetatik 

euzkeratua)), (kontakizuna). 
Jorraillak 4: ”Eli igarlea ta Sarephia´ko alarguna” ((“Idazti-Deunetatik 

euzkeratua)), (kontakizuna). 
Jorraillak 5: ”Eli igarlea ta Sarephia´ko alarguna” ((“Idazti-Deunetatik 

euzkeratua)), (kontakizuna), (bukaera). 
Jorraillak 6: ”Golgota´n. “Sitio. Egarri naiz” ((Erraimun)), (bertsoak).  
Jorraillak 7: ”Golgota´n. “Sitio. Egarri naiz” ((Erraimun)), (bertsoak).  
Jorraillak 8: ”Golgota´n. “Sitio. Egarri naiz” ((Erraimun)), (bertsoak), (bukaera).   
Jorraillak 9: “133´garren eresia”, (kanta).  
Jorraillak 10: (ateraldi xelebreak, bi). 
Jorraillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 12: ”Lapurrak”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 13: ”Euzkeldunak gera bezela abestutzeko”, (bertsoak). 
Jorraillak 14: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 19: “Igerkaia”. 



   

Jorraillak 20: (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Jorraillak 21: ”Izkirimiria. (Gertatua)”.  
Jorraillak 22: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 23: ezker: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 24: “Izkirimiriak. (Epaitegian)” / “Mutiko artean”, (ateraldi xelebrea)). 
Jorraillak 25: ”Euzkeldunak Englandar-baten iritziz”, (testua, iritzia) / (ateraldi 

xelebrea).  
Jorraillak 26: (kontakizuna). 
Jorraillak 27: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 28: ”izkirimiriak”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 30: “Izkirimiriak”, (ateraldi xelebrea) / “Oldozkayak” ((Kempis)). 
 
 
ORRILLA 
 
Orrillak 1: “Izkirimiriya”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 2: ”Otoitz” ((Emeterio Arrese)), (bertsoak).  
Orrillak 3: ”Miren  Andera´ri” ((Ezkidi´tar Joseba´k.)), (bertsoak). 
Orrillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 5: “Nere biyotza” ((Ezkidi´tar Joseba´k)), (bertsoak).  
Orrillak 6: “Nere biyotza” ((Ezkidi´tar Joseba´k)), (bertsoak).  
Orrillak 7: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 8: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 9: “Euzkeldunak euzkeldun”, (testua, iritzia). 
Orrillak 10: “Ituak bizira nola ekarri?”, (testua, azalpena). 
Orrillak 11: “Ituak bizira nola ekarri?”, (testua, azalpena), (bukaera). 
Orrillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 14: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 16: ”Erantzuera ederra”, (kontakizuna). 
Orrillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 19: ”Auzitegiyan”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 20: “Emaztiak senarrari”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 21: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 22: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 23: “Auzitegiyan”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 24: “Izkirimiriak”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 25: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 26: “Gogapenak”. 
Orrillak 27: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 28: “Igerkaya”. 
Orrillak 29: “Umekeriak”, (ateraldi xelebrea) / (atzokoaren emaitza). 
Orrillak 30: (bertsoak). 
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Orrillak 31: (ateraldi xelebrea). 
 
 
GARAGARRILLA 
 
Garagarrillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 2: ”Eneko eta Iñaki”, (testua, azalpena). 
Garagarrillak 3: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 4: “Jakingarria”, (testua, azalpena). 
Garagarrillak 5: “Abesti zarra”. 
Garagarrillak 6: “Euzkera!!!”, (testua, azalpena). 
Garagarrillak 7: “Euzkera!!!”, (testua, azalpena), (bukaera). 
Garagarrillak 8: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 9: “Izkirimiria”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 11: “Aberastasunerako bidea” ((Rosell, Amat, Epikur)), 

(pentsamenduak). 
Garagarrillak 12: “Aberastasunerako bidea” ((Cervantes, Leon´dar Koldobika 

Aba)), (pentsamenduak). 
Garagarrillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 14: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 15: “Josu-Biyotza´ri” ((J.Verdaguer)), (bertsoak). 
Garagarrillak 16: “Josu-Biyotza´ri” ((J.Verdaguer)), (bertsoak). 
Garagarrillak 17: ”Qualis vita finis vita” ((J.Verdaguer)), (pentsamendua). 
Garagarrillak 18: “Izkirimiriya”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 19: “Izkirimiriak”, (ateraldi xelebre). 
Garagarrillak 20: “Itz oroigarriak”. 
Garagarrillak 21: “¡Artzak ori!”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 22: “Aberastasunerako bidea. (Jeffersen´en amar aginduak 1763-

1826)”.  
Garagarrillak 23: “Aberastasunerako bidea. (Jeffersen´en amar aginduak 1763-

1826)”, (bukaera). 
Garagarrillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 25: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 26: “Izkirimiria”. 
Garagarrillak 27: ”Oldozkunak” / (esaera). 
Garagarrillak 28: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 29: “Kirtenkeria”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 30: (ateraldi xelebreak, bi). 
 
 
UZTAILLA 
 
Uztaillak 1: “Esaerak”. 
Uztaillak 2: “Baserritarren erantzupenak”. 



   

Uztaillak 3: “Landare berriak”, (pentsamenduak), ((Domingo Agirre´ren 
“Garoa”´tik)), ((Arana´Goiri´tar Sabin)). 

Uztaillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 5: “Jakiteko ikasi”, (testua, iritzia). 
Uztaillak 6: “Jakiteko ikasi”, (testua, iritzia), (bukaera). 
Uztaillak 7: “Bi mutiltxoren artian”, (ateraldi xelebrea) / (testua, azalpena). 
Uztaillak 8: (testua, azalpena) ((Aristoteles´ek)). 
Uztaillak 9: (pentsamenduak) (( Platon, Plutarko, Epikteto)). 
Uztaillak 10: ”Emakumeak egin bear ez dutena”, (testua, iritzia). 
Uztaillak 11: (kontakizuna). 
Uztaillak 12: “Xaguak”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 13: “Xaguak”, (testua, azalpena), (bukaera). 
Uztaillak 14: “Izkirimiria”. 
Uztaillak 15: ”Otoitza. Josu-idantzeski batean idatziak” ((J.E.´tar K.)), 

(bertsoak). 
Uztaillak 16: ”Otoitza. Josu-idantzeski batean idatziak” ((J.E.´tar K.)), 

(bertsoak), (bukaera) / (pentsamendua) ((K.)). 
Uztaillak 17: “Igarkia”. 
Uztaillak 18: “Azalbena”, (aurrekoaren emaitza). 
Uztaillak 19: ”Ikasteko iñoiz ez da berandu”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 20: ”Oldozkun bat”. 
Uztaillak 21: ”Azkarra”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 22: ”Bultzian”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 23: ”Izkirimiriya”. 
Uztaillak 24: (testua, azalpena) ((Zerbera osalariak)). 
Uztaillak 25: (testua, azalpena). 
Uztaillak 26: (testua, azalpena). 
Uztaillak 27: “Ateraldia”. 
Uztaillak 28: ”Gogapenak”. 
Uztaillak 29: ”Gogapenak”. 
Uztaillak 30: ”Oñazez”, (bertsoa). 
Uztaillak 31: “Otsoa ta autsa (Errusiko erri-ipuña)”. 
 
 
DAGONILLA 
 
Dagonillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 2: “¡Ori dek egia!”, (ateraldi xelebrea). / “Astakeria”, (ateraldi 
xelebrea). 
Dagonillak 3: ”Sendakai merkea”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 4: ”Sendakai merkea”, (ateraldi xelebrea) / (pentsamendua) ((Arana 
Goiri´tar Sabin)). 
Dagonillak 5: “Ama-semeak”, (ateraldi xelebrea) / “Lan-erraxa”, (ateraldi 
xelebrea) / (testua, azalpena). 
Dagonillak 6: “Zortzikoa”, (bertsoak). 
Dagonillak 7: (kontakizuna). 
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Dagonillak 8: “Ekin euzkeraz” ((Etxeita)), (bertsoak). 
Dagonillak 9: (ateraldi xelebreak, hiru). 
Dagonillak 10: “Eguna neurtzeko era batzuek”, (testua, azalpena) / 
(pentsamendua) ((Agustin Deuna)).  
Dagonillak 11: “Eguna neurtzeko era batzuek”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 13: “Begoña´ko izar zerutarrari. (Gipuzkeratua)” ((Arana Goiri´tar 
Sabin)), (bertsoak). 
Dagonillak 14: “Begoña´ko izar zerutarrari. (Gipuzkeratua)” ((Arana Goiri´tar 
Sabin)), (bertsoak), (bukaera). 
Dagonillak 15: (testua, azalpena). 
Dagonillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 17: “Oldozkunak” ((Arana Goiri´tar Sabin)). 
Dagonillak 18: “Arrapazak”, (ateraldi xelebrea) / “Aita-semiak”, (ateraldi 
xelebrea).  
Dagonillak 19: ”Izkirimiriya”. 
Dagonillak 20: ”Izkirimiriya”. 
Dagonillak 21: (bertsoa).  
Dagonillak 22: “Begi-sendagille baten etxean”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 23: “Erbesteko negarra” ((Etxeita)), (bertsoak). 
Dagonillak 24: ezker: “Erbesteko negarra” ((Etxeita)), (bertsoak), (bukaera). 
Dagonillak 25: “Lo erruia”, (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 26: “Lo erruia”, (ateraldi xelebrea), (bukaera). 
Dagonillak 27: (ateraldi xelebreak, bi). 
Dagonillak 28: “Ez det nai orlako lagunik”, (bertsoak). 
Dagonillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 30: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 31: (ateraldi xelebrea). 
 
 
IRAILLA 
 
Iraillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 2: “Zubi omengarriya”, (testua, azalpena). 
Iraillak 3: ”Su-mendiyak”, (testua, azalpena). 
Iraillak 4: “Arantzazu´ko Ama´ri”, (bertsoak). 
Iraillak 5: “Arantzazu´ko Ama´ri”, (bertsoak), (bukaera). 
Iraillak 6: “Aberriyaren biyotza elea (izkuntza) da.” (testua, iritzia). 
Iraillak 7: “Agur xamurra”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 8: “Esakuna”, (testua, iritzia). 
Iraillak 9: ”Nasteborraste”, (testua, azalpena). 
Iraillak 10: ”Larraiz´ko Ama Birjiñari”, (bertsoak). 
Iraillak 11: ”Larraiz´ko Ama Birjiñari”, (bertsoak), (bukaera). 
Iraillak 12: “Gogapenak”. 
Iraillak 13: “Gogapenak”. 
Iraillak 14: “Kirtenkeria”, (ateraldi xelebrea). 



   

Iraillak 15: “Izkirimiriya”. 
Iraillak 16: “Umeetzaz oldozkunak” ((Selgas´tar Joseba)). 
Iraillak 17: “Umeetzaz oldozkunak” ((Selgas´tar Joseba)), (bukaera). 
Iraillak 18: “Gogapenak”. 
Iraillak 19: ”Bekaizkeria (envidia)”, (testua, iritzia). 
Iraillak 20: ”Izkirimiriak”. 
Iraillak 21: (kontakizuna). 
Iraillak 22: (ateraldi xelebrea) / (pentsamendua) ((Xabier´tar Pantzeska´k)). 
Iraillak 23: ”¡Ekatzu zure eskua!” ((J.E.´tar K.)), (bertsoak).  
Iraillak 24: ”¡Ekatzu zure eskua!” ((J.E.´tar K.)), (bertsoak), (bukaera). 
Iraillak 25: “Izkirimiriya”. 
Iraillak 26: “Izkirimiriya”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 27: “Itz oroigarriak” ((Mendiburu´tar Abarenak, Jon Kisostoma Deuna)). 
Iraillak 28: “Josu-Biotzaren Abestiya” ((Errenderi´tar Erramun Aba. 

Buruñurduna)). 
Iraillak 29: “Josu-Biotzaren Abestiya” ((Errenderi´tar Erramun Aba. 

Buruñurduna)). 
Iraillak 30: “Ateraldiya” / (pentsamendua). 
 
 
URRILLA 
 
Urrillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 2: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 3: “Gogapenak”. 
Urrillak 4: “Au dek otoia!!”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 5: ”Gogapenak”. 
Urrillak 6: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 7: ”Maitasun-indarra” ((J-E.´tar K.)), (bertsoak). 
Urrillak 8: ezker: :”Maitasun-indarra” ((J-E.´tar K.)), (bertsoak), (bukaera). 
Urrillak 9: “Oituraren indarra”, (ateraldi xelebreak). 
Urrillak 10: “A zer arlotea”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 11: ”Aberriya ta euzkera” ((Erauzkiñ´ek)), (bertsoak). 
Urrillak 12: ”Aberriya ta euzkera” ((Erauzkiñ´ek)), (bertsoak). 
Urrillak 13: ”Aberriya ta euzkera” ((Erauzkiñ´ek)), (bertsoak). 
Urrillak 14: ”Aberriya ta euzkera” ((Erauzkiñ´ek)), (bertsoak), (bukaera). 
Urrillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 16: ”Agintza” ((Kanpion´en ipuiña zerbait moztuba baño euzkeltzale 

txarkil batek tajutuba)), (kontakizuna). 
Urrillak 17: ”Agintza” ((Kanpion´en ipuiña zerbait moztuba baño euzkeltzale 

txarkil batek tajutuba)), (kontakizuna). 
Urrillak 18: ”Agintza” ((Kanpion´en ipuiña zerbait moztuba baño euzkeltzale 

txarkil batek tajutuba)), (kontakizuna), (bukaera). 
Urrillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 20: “Ikasbideak” ((Etxeita)), (bertsoa). 
Urrillak 21: “Ikasbideak” ((Etxeita)), (bertsoa), (bukaera). 
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Urrillak 22: “Amari begira”, (kontakizuna). 
Urrillak 23: “Amari begira”, testu, (kontakizuna). 
Urrillak 24: “Amari begira”, (kontakizuna), (bukaera). 
Urrillak 25: “Ludian goitasun aundiena duten etxiak”, (zerrenda). 
Urrillak 26: “Igarkiya”. 
Urrillak 27: (testua, azalpena) / (atzokoaren emaitza). 
Urrillak 28: “Ateraldia”, (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 29: ”Gogapenak”. 
Urrillak 30: ”Ildegi atarietarako”((Arana Goiri´tar Sabin)). 
Urrillak 31: (ateraldi xelebrea). 
 
 
AZARUA 
 
Azaruak 1: ”Jakingarriyak”, (testua, azalpena). 
Azaruak 2: “Gertatuba”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 3: (kontakizuna) ((K.)). 
Azaruak 4: (kontakizuna) ((K.)). 
Azaruak 5: “Gogapenak”. 
Azaruak 6: “Gogapenak”. 
Azaruak 7: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 8: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 9: ”Zergatik?”, (testua, azalpena). 
Azaruak 10: “Benetako asmoa”, (testua, iritzia). 
Azaruak 11: “Bayetza-ezetza”, (ateraldi xelebrea) /“Igarkiya”.   
Azaruak 12: ”Nola igaro gabe neurtu ibaia”, (testua, azalpena) / (atzokoaren 

emaitza).  
Azaruak 13: ”Esaera zakarrak”, (testua, iritzia). 
Azaruak 14: “Gaxoa ta sendagillea”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 15: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 16: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 17: ”Euzkeldunak euzkeraz”, (testua, iritzia). 
Azaruak 18: “Ludiko ibai nagusiak”, (zerrenda). 
Azaruak 19: ”Nasteborraste”, (ateraldi xelebreak). 
Azaruak 20: ”Ikastola batean”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 21: ”Estuntze xamurra” ((J.Verdager)), (bertsoak).  
Azaruak 22: ”Gertatua”, (kontakizuna) / (pentsamendua). 
Azaruak 23: “Jabier´tar Pantzeska Protestanteen iritziz”, (testua, azalpena). 
Azaruak 24: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 25: “Arrena” ((Ezkidi´tar Joseba´k)), (bertsoak). 
Azaruak 26: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 27: ”Lagun-berriketa”, (kontakizuna). 
Azaruak 28: ”Lagun-berriketa”, (kontakizuna). 
Azaruak 29: ”Lagun-berriketa”, (kontakizuna). 
Azaruak 30: ”Lagun-berriketa”, (kontakizuna), (bukaera). 
 



   

 
LOTAZILLA 
 
Lotazillak 1: “Berrogei-eta-amar urtekin...”, (testua, azalpena). 
Lotazillak 2: (testua, azalpena). 
Lotazillak 3: ”Jabier´tar Pantzezka Deunaren eriyotzaz” ((Etxeberria´tar 

Koldobika)), (bertsoak). 
Lotazillak 4: ”Jabier´tar Pantzezka Deunaren eriyotzaz” ((Etxeberria´tar 

Koldobika)), (bertsoak), (bukaera). 
Lotazillak 5: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 6: ”Euzkotar ezaugarriak”, (kontakizuna). 
Lotazillak 7: ”Ludiko giza-lan nagusiyenak”, (zerrenda). 
Lotazillak 8: ”Ludiko giza-lan nagusiyenak”, (zerrenda), (bukaera). 
Lotazillak 9: ”Andregai merkea” ((Larrun)), (bertsoa).  
Lotazillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 11: ”Txoriyaren abestiya.” ((Aizkibel´darr Bingen)) ((Euzkeltzale-

Bazkuna´kua)). 
Lotazillak 12: ”Ttxoriyaren abestiya” ((Aizkibel´darr Bingen)) ((Euzkeltzale-

Bazkuna´kua)), (bukaera). 
Lotazillak 13: “Goikoaren altsutasuna” ((K.)), (testua, azalpena). 
Lotazillak 14: “Goikoaren altsutasuna” ((K.)), (testua, azalpena), (bukaera). 
Lotazillak 15: ”Gertatua”, (kontakizuna). 
Lotazillak 16: “Emakumea eta Olloa” ((Ipuin-Doixtar baten euzkeralbena)). 
Lotazillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 18: “Zorigaiztoko guda. ¡¡¡Urtebetean!!!”, (testua, azalpena). 
Lotazillak 19: “Euzkel-gayak”, (testua, iritzia). 
Lotazillak 20: “Euzkel-gayak”, (testua, iritzia). 
Lotazillak 21: “Euzkel-gayak”, (testua, iritzia). 
Lotazillak 22: “Euzkel-gayak”, (testua, iritzia). 
Lotazillak 23: “Euzkel-gayak”, (testua, iritzia). 
Lotazillak 24: “Euzkel-gayak”, (testua, iritzia). 
Lotazillak 25: “Errenderi´tar Erramon Aba”, (kontakizuna). 
Lotazillak 26: “Enara gaxua”, (bertsoak). 
Lotazillak 27: “Enara gaxua”, (bertsoak), (bukaera). 
Lotazillak 28: “Jolasa”  / “Igarkizuna”. 
Lotazillak 29: (aurrekoen emaitza). 
Lotazillak 30: ”Asmo ederra”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 31: “Agur Euzkelduna”, (testua, iritzia). 
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8.10. ERANSKINA 
 

AURKIBIDEA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1918 
 
 
ILBELTZA 
 
Ilbeltzak 1: ”Auzitegian”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 2: “Baserritarren ateraldiak. (Gertatua)”. 
Ilbeltzak 3: ”Arriaran´go intxaurra”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 4: “Aita-semeak”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 5: ”Goizean-on. (Ardozale baten abestia)”. 
Ilbeltzak 6: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 7: (ateraldi xelebreak, bi). 
Ilbeltzak 8: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 9: “Txoriak”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 10: ”Oñazez”, (bertsoa).  
Ilbeltzak 11: “Asmakizuna”. 
Ilbeltzak 12: ”Ume artean”, (ateraldi xelebrea) / “Oldozkunak” ((Paul Deuna, 

Senokrates)). 
(Ilbeltzak 13: “Abertzale baten negarra” ((A.G.S.)), (bertsoak). 
Ilbeltzak 14: (testua, iritzia). 
Ilbeltzak 15: “¡Gaxoa!” ((Eltzo Azpiazu´tar J.)), (bertsoak).  
Ilbeltzak 16: “¡Gaxoa!” ((Eltzo Azpiazu´tar J.)), (bertsoak), (bukaera).  
Ilbeltzak 17: “Itxas be-beko arraiak”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 18: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 19: ”Gogaiak” ((“Aparisi´renak uzkeraz”)). 
Ilbeltzak 20: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 21: ”¡Euzkeldunak  euzkeraz!” ((Torres ta Bages gotzaya; Herder)), 

(testua, iritzia). 
Ilbeltzak 22: ”Itxasoko suge aundia”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 23: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 24: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 25: ”Oitura ona”, (testua, azalpena). 
Ilbeltzak 26: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 27: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 28: ”Izketa”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 29: ”Azkarra”, (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 30: (ateraldi xelebrea). 
Ilbeltzak 31: “Mexico´ko zugatz bat”, (testua, azalpena). 
 
 
OTSAILLA 
 
Otsaillak 1: “Zergatik ditu Otsailla´k 28 egun?”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 2: (ateraldi xelebrea). 



   

Otsaillak 3: ”Nere maiterena” ((Gilbeau)), (bertsoak).  
Otsaillak 4: ”Nere maiterena” ((Gilbeau)), (bertsoak), (bukaera).   
Otsaillak 5: (testua, iritzia).  
Otsaillak 6: “Esaera zarrak”. 
Otsaillak 7: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 8: “Esaera zarrak”.  
Otsaillak 9: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 10: ”Inauterietan”, (kontakizuna). 
Otsaillak 11: ”Euzkel-mendiyak”, (bertsoak).  
Otsaillak 12: ”Euzkel-mendiyak”, (bertsoak), (bukaera). 
Otsaillak 13: “Auts zera”, (testua, azalpena). 
Otsaillak 14: “Atzerri otserri”, (testua, iritzia).  
Otsaillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 16: “Ama euzkadi´ri” ((Etxe-txulo)), (bertsoak). 
Otsaillak 17: ”Jesus´ek umiai”, (bertsoa).  
Otsaillak 18: (ateraldi xelebreak, bi). 
Otsaillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 20: (ateraldi xelebrea) / “Oldozkuna”.  
Otsaillak 21: (bertsoak) ((A., tar E.)). 
Otsaillak 22: (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 23: “Bazkari bat”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 24: (ateraldi xelebreak, bi). 
Otsaillak 25: “Sendakaya”, (ateraldi xelebrea). 
Otsaillak 26: “Otsak noraño irixten diran”, (testua, azalpena) / “Igarkia”. 
Otsaillak 27: (pentsamenduak). 
Otsaillak 28: (ateraldi xelebrea). 
 
 
EPAILLA 
 
Epaillak 1: “Lagun batek beste bati”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 2: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 3: “Ipuya”. 
Epaillak 4: “Euskal-Esnalea”, (testua, iritzia). 
Epaillak 5: “Aize gorria” ((Agirre´k)), (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 6: “¡Ez ba!” ((Pillipe)), (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 7: “¡Arrapazan ori!”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 8: “Maitea” ((A´tar A.)), (ateraldi xelebrea).  
Epaillak 9: “¡Au, au, au!”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 10: (testua, iritzia). 
Epaillak 11: (testua, iritzia). 
Epaillak 12: “Apaltzean”, (ateraldi xelebrea)). 
Epaillak 13: “Azkartasuna” ((Pillipe)), (ateraldi xelebrea) / “Saria” ((Jajai)), 

(ateraldi xelebrea). 
Epaillak 14: “Egaztiak noraño igotzen diran”, (zerrenda). 
Epaillak 15: (testua, iritzia). 
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Epaillak 16: “Joale aundienak”, (zerrenda) / “Bareak iltzeko”, (testua, azalpena). 
Epaillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 18: (ateraldi xelebreak, bi). 
Epaillak 19: (ateraldi xelebrea) ((Jajai)). 
Epaillak 20: (testua, iritzia). 
Epaillak 21: “Naste-borraste”, (testua, azalpena). 
Epaillak 22: “Gogaiak” ((Aparisi´renak euzkeraz)). 
Epaillak 23: “¡Ez ken!” ((Eleizalde´tar Koldobika)), (bertsoa). 
Epaillak 24: “¡Ene Ama!. (Gipuzkeratua)” ((Arana-Goiri´tar Sabin)), (kanta). 
Epaillak 25: “Berandu-Samar”, (ateraldi xelebrea). 
Epaillak 26: “Lagun-artean”, (ateraldi xelebrea) / “Oldozkunak” ((Ars´eko 

jaupariak)). 
Epaillak 27: “Lau gurutzak”, (testua, azalpena). 
Epaillak 28: “Lau gurutzak”, (testua, azalpena), (bukaera). 
Epaillak 29: ”Ecce-homo”, (testua, azalpena).  
Epaillak 30: “Japon´darren aitorkundeak”, (testua, azalpena). 
Epaillak 31: “Didar bat aditu da”, (bertsoak). 
 
 
JORRAILLA 
 
Jorraillak 1: (ateraldi xelebreak, bi) ((Jajai)). 
Jorraillak 2: (ateraldi xelebrea) ((jajai)). 
Jorraillak 3: “Ipuia”. 
Jorraillak 4: “Manzoni eta Jaupa”, (kontakizuna). 
Jorraillak 5: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 6: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 7: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 8: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 9: (bertsoa).  
Jorraillak 10: ”Urrea”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 11: “Asmakizuna”. 
Jorraillak 12: (atzokoaren emaitza). 
Jorraillak 13: (ateraldi xelebreak, bi). 
Jorraillak 14: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 15: ”Ollotegiak nola ipiñi”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 16: ”Ollotegiak nola ipiñi”, (testua, azalpena), (bukaera). 
Jorraillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 19: “Itxasoan belarrak”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 20: ”Ama-semeak”, (ateraldi xelebrea) / “Etxekoandre azkarra”, 

(ateraldi xelebrea) / “Oldozkuna”. 
Jorraillak 21: “Sukalderako onutxu batzuk”. 
Jorraillak 22: ”Barauak biztaldia moztu egiten dute”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 23: ”Gizajo bat”, (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 24: (ateraldi xelebrea). 



   

Jorraillak 25: ”Gogaiak” ((Aparisi´renak euzkeraz)). 
Jorraillak 26: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 27: (ateraldi xelebreak, bi). 
Jorraillak 28: (ateraldi xelebrea). 
Jorraillak 29: ”Ludiko zingira aundiena”, (testua, azalpena). 
Jorraillak 30: (testua, azalpena) ((Mendiburu´tar A.S.J.)). 
 
 
ORRILLA 
 
Orrillak 1: ”Oldozgayak” ((k.)).  
Orrillak 2: “Senar-emazte artean”, (testua, iritzia). 
Orrillak 3: (ateraldi xelebreak, bi). 
Orrillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 5: “Eguzkiaren orban aundia”, (testua, azalpena). 
Orrillak 6: ”Hotel aundiyak”, (testua, azalpena). 
Orrillak 7: ”Ama Miren´i. (Orrillako loreak)” ((Elzo-Azpiazu´tar J.)), (kanta).  
Orrillak 8: ”Ama Miren´i. (Orrillako loreak)” ((Elzo-Azpiazu´tar J.)), (kanta), 

(bukaera). 
Orrillak 9: ”Bi langille”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 11: ”Ama” ((Selgar´ena euzkeratuta)), (testua, azalpena). 
Orrillak 12: “Arrentzak”, (kontakizuna). 
Orrillak 13: “Ordaintza”, (ateraldi xelebrea) / (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 14: “Umien eztabaidak”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 15: “Krupp zupin (kañoi)-olea”, (testua, azalpena). 
Orrillak 16: “XI benedita doipurua”, (kontakizuna). 
Orrillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 18: (ateraldi xelebreak, bi). 
Orrillak 19: (ateraldi xelebrea).  
Orrillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 21: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 22: ”Ikatz ordekoa”, (testua, azalpena). 
Orrillak 23: “Umientzako kaltegarri bat”, (testua, azalpena). 
Orrillak 24: “Umientzako kaltegarri bat”, (testua, azalpena). 
Orrillak 25: “Umientzako kaltegarri bat”, (testua, azalpena), (bukaera). 
Orrillak 26: “¡Atoz!”, (bertsoak). 
Orrillak 27: “Esakun zarrak”. 
Orrillak 28: “Ardua ta ura”, (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Orrillak 30: (ateraldi xelebrea) / “Oldozkayak”. 
Orrillak 31: “¡Euzkeldunok euzkeldun!”, (testua, iritzia). 
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GARAGARRILLA 
 
Garagarrillak 1: “¡Euzkeldunok euzkeldun!”, (testua, iritzia), (bukaera). 
Garagarrillak 2: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 3: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 5: “Otoitza”. 
Garagarrillak 6: “Ollo-zale txakurrak jorratzeko” ((Cosmos´etik)), (testua, 

azalpena).  
Garagarrillak 7: “Artzai onaren deadarrak” ((Egutegi Bizkaitarretik)), 

(kontakizuna).  
Garagarrillak 8: “Josu-biotzari”, (bertsoak).  
Garagarrillak 9: “Josu-biotzari”, (bertsoak).  
Garagarrillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 11: (ateraldi xelebrea) / (testua, iritzia). 
Garagarrillak 12: (ateraldi xelebrea).  
Garagarrillak 13:  “Josu´ren biotzari”, (bertsoak), (bukaera). 
Garagarrillak 14:  “Ama Neskutzari”, (bertsoak). 
Garagarrillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 18: “Itsasoko-txaberamaen azitzea”, (testua, azalpena). 
Garagarrillak 19: “Biozkadak” ((Saj´en olerkitxoak euzkeraz)). 
Garagarrillak 20: “Arabia´r baten erantzuna”, (kontakizuna). 
Garagarrillak 21: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 22: (ateraldi xelebrea) / “Sugeak”, (testua, azalpena). 
Garagarrillak 23: “Jainko-letartea”, (kontakizuna). 
Garagarrillak 24: “Naste-borraste” ((“El Universo” Itali´eraz Hervas Panduro´k 

S.J. idatzia.)), (testua, azalpena).  
Garagarrillak 25: (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 26: (ateraldi xelebreak, bi). 
Garagarrillak 27: (ateraldi xelebrea) / (bertsoa). 
Garagarrillak 28: (ateraldi xelebreak, bi). 
Garagarrillak 29: “¡Etorri, etorri!”, (ateraldi xelebrea). 
Garagarrillak 30: “Txorua, ez tontua”, (ateraldi xelebrea). 
 
 
UZTAILLA 
 
Uztaillak 1: “Ingigintza”, (testua, azalpena) / “Esangia” ((Gurutzako Jon 

Deuna)), (pentsamendua). 
Uztaillak 2: “Konkak (sapuak)“, (testua, azalpena). 
Uztaillak 3: “Onesten det”, (bertsoak). 
Uztaillak 4: ”Bi egun biar bai-dira”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 5: “Madalen berritxu” ((Elzo´tar Jose)), (bertsoak).  
Uztaillak 6: “Entzun euzkotarrak”, (testua, iritzia). 



   

Uztaillak 7: ”Arrotzak, eskua latz”, (testua, iritzia). 
Uztaillak 8: “Gertatua”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 9: “Gertatua”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 10: “Euzkel-ingurliak edo izperringiak”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 11: “Euzkel-ingurliak edo izperringiak”, (testua, azalpena), (bukaera). 
Uztaillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 14: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 15: “Gabeukatz-ola”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 16: “Jaungoikoa bai-da”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 17: “Naste-borraste”, (testua, azalpena). 
Uztaillak 18: “¿Orrek arritzen zaitu?”, (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 20: (ateraldi xelebreak, bi). 
Uztaillak 21: (testua, iritzia) ((Mendiburu´tar A.S.J.)).  
Uztaillak 22: “Gertatua”, (kontakizuna). 
Uztaillak 23: “Galdetu, galdetu...” ((Elzo-Azpiazu´tar J.)), (ateraldi xelebrea). 
Uztaillak 24: “Naste-borraste”, (pentsamenduak). 
Uztaillak 25:  (esaera zaharrak). 
Uztaillak 26: (esaera zaharrak). 
Uztaillak 27: (esaera zaharrak).  
Uztaillak 28: (esaera zaharrak). 
Uztaillak 29: (esaera zaharrak).  
Uztaillak 30: (esaera zaharrak). 
Uztaillak 31: (ateraldi xelebrea). 
 
 
DAGONILLA 
 
Dagonillak 1: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 2: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 3: (testua, iritzia) ((Mendiburu´tar Aba S.J.)). 
Dagonillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 5: (ateraldi xelebrea), (bukaera). 
Dagonillak 6: “Doipurua eta ziza”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 7: ”Eroak gera”, (testua, iritzia). 
Dagonillak 8: ”Naste-borraste”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 9: ”Naste-borraste”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 10: (testua, azalpea). 
Dagonillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 12: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 13: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 14: “Naste-borraste”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 15: “Euzkel-ipuya”. 
Dagonillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 17: (ateraldi xelebrea). 
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Dagonillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 20: “Ikasi ta idatzi” ((Olabide´tar Erraimun S.J.)), (testua, iritzia).  
Dagonillak 21: “Elazar Deun´en zaldunak”, (kontakizuna). 
Dagonillak 22: “Edesti (istori) ikusgarria” ((Euzkadi´tik artua)), (kontakizuna). 
Dagonillak 23: “Edesti (istori) ikusgarria” ((Euzkadi´tik artua)), (kontakizuna), 

(bukaera).   
Dagonillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 25: “Perresillaren onurak”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 26: (esaera zaharrak). 
Dagonillak 27: “Bizitokiak garbitzeko”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 28: “Sukaldeko zurrutarriak garbitzeko”, (testua, azalpena). 
Dagonillak 29: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 30: (ateraldi xelebrea). 
Dagonillak 31: (kontakizuna). 
 
 
IRAILLA 
 
Iraillak 1: “Gogoa illezkorra” ((Balmes)), (testua, iritzia). 
Iraillak 2: “Gogoa illezkorra” ((Balmes)), (testua, iritzia).  
Iraillak 3: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 4: (ateraldi xelebreak, bi). 
Iraillak 5: ”Igalien kutsua”, (testua, azalpena). 
Iraillak 6: “Ametsa...beti amets” ((Elzo-Azpiazu´tar J.)), (ateraldi xelebrea)). 
Iraillak 7: “Ametsa...beti amets” ((Elzo-Azpiazu´tar J.)), (ateraldi xelebrea), 

(bukaera). 
Iraillak 8: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 9: (testua, iritzia). 
Iraillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 11: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 12: “Neska zarra”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 13: “Neska zarra”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 14: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 15: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 16: “Gertaera”, (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 17: “Argia” ((Selgar´ena euzkeraz)), (testua, azalpena). 
Iraillak 18: ”Miren Ama´ri” ((Enbeita´tar Kepa)), (bertsoak). 
Iraillak 19: “Ene ama Errenteria´tar Miren´i” ((Enbeitia´tar Kepa)), (bertsoak). 
Iraillak 20: “¡Atozkit...!” ((Elzo-Azpiazu´tar J)), (bertsoak). 
Iraillak 21: “¡Atozkit...!” ((Elzo-Azpiazu´tar J)), (bertsoak).  
Iraillak 22: “¡Atozkit...!” ((Elzo-Azpiazu´tar J)), (bertsoak).  
Iraillak 23: “¡Atozkit...!” ((Elzo-Azpiazu´tar J)), (bertsoak).  
Iraillak 24: “¡Atozkit...!” ((Elzo-Azpiazu´tar J)), (bertsoak).  
Iraillak 25: “¡Atozkit...!” ((Elzo-Azpiazu´tar J)), (bertsoak), (bukaera).  
Iraillak 26: “Umea” ((Selgar´ena euzkeratuba)), (testua, azalpena). 



   

Iraillak 27: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 28: (ateraldi xelebrea). 
Iraillak 29: (ateraldi xelebrea).  
Iraillak 30: “Ekaitzaren kaltez”, (testua, azalpena). 
 
 
URRILLA 
 
Urrillak 1: “Gizona”, (testua, azalpena). 
Urrillak 2: (ateraldi xelebreak, bi). 
Urrillak 3: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 5: “Iturri alaztuna”, (kontakizuna). 
Urrillak 6: “Iturri alaztuna”, (kontakizuna), (bukaera). 
Urrillak 7: “Gizonaren elburua”, (testua, iritzia). 
Urrillak 8: “Gizonaren elburua”, (testua, iritzia), (bukaera). 
Urrillak 9: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 10: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 11: “Edestia” ((G.“Jaungoiko-zale”tik gipuzkeratua)), (kontakizuna). 
Urrillak 12: “Edestia” ((G.“Jaungoiko-zale”tik gipuzkeratua)), (kontakizuna), 

(bukaera). 
Urrillak 13: “Damen Aba usterdunaren beldua”, (kontakizuna). 
Urrillak 14: “¡Ama, ez utzi!” ((Elzo-Azpiazu´tar J.)), (bertsoak).  
Urrillak 15: “¡Ama, ez utzi!” ((Elzo-Azpiazu´tar J.)), (bertsoak), (bukaera). 
Urrillak 16: “Miren Neskutza´ren ogia. (Ipuia)” ((Saj´ena, euzkeratuta)). 
Urrillak 17: “Miren Neskutza´ren ogia. (Ipuia)” ((Saj´ena, euzkeratuta)). 
Urrillak 18: “Miren Neskutza´ren ogia. (Ipuia)” ((Saj´ena, 

euzkeratuta)),(bukaera). 
Urrillak 19: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 21: (testua, azalpena). 
Urrillak 22: “Txinaren gogaia”, (pentsamendua). 
Urrillak 23: (testua, iritzia) ((Mendiburu´tar A.S.J.)). 
Urrillak 24: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 25: (ateraldi xelebrea). 
Urrillak 26: ((ateraldi xelebrea). 
Urrillak 27: “Ateak”, (testua, azalpena). 
Urrillak 28: “Ateak”, (testua, azalpena). 
Urrillak 29: “Ateak”, (testua, azalpena), (bukaera). 
Urrillak 30: “Azterketa edo examiña batian”, (ateraldi xelebrea) / “Gertatua” 

(ateraldi xelebrea). 
Urrillak 31: (ateraldi xelebrea). 
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AZARUA 
 
Azaruak 1: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 2: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 3: (ateraldi xelebrea) / “Gertatua”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 4: “Gizonak eta arto-landareak”, (testua, iritzia). 
Azaruak 5: “Gertatua”, (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 6: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 7: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 8: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 9: (testua, azalpena). 
Azaruak 10: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 11: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 12: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 13: “Gertatua”, (kontakizuna). 
Azaruak 14: “Euzkeraz”, (testua, iritzia). 
Azaruak 15: “Euzkotar alperrak” ((K.)), (testua, iritzia). 
Azaruak 16: “Euzkotar alperrak” ((K.)), (testua, iritzia). 
Azaruak 17: “Euzkotar alperrak” ((K.)), (testua, iritzia). 
Azaruak 18: “Euzkotar alperrak” ((K.)), (testua, iritzia), (bukaera). 
Azaruak 19: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 20: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 21: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 22: “Jolasketa”, (testua, azalpena). 
Azaruak 23: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 24: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 25: (ateraldi xelebrea). 
Azaruak 26: “Jel-indarra” ((Ori´tar Koldobika)), (bertsoak). 
Azaruak 27: “Jel-indarra” ((Ori´tar Koldobika)), (bertsoak), (bukaera) / 

“Oldozkuna”. 
Azaruak 28: “Udazken-abestia”, (bertsoak).  
Azaruak 29: “Udazken-abestia”, (bertsoak).  
Azaruak 30: “Udazken-abestia”, (bertsoak).  
 
 
LOTAZILLA 
 
Lotazillak 1: “Udazken-abestia”, (bertsoak).  
Lotazillak 2: “Udazken-abestia”, (bertsoak), (liburua).  
Lotazillak 3: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 4: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 5: (testua, iritzia). 
Lotazillak 6: (ateraldi xelebreak, bi). 
Lotazillak 7: “Ziñizkeria”, (testua, azalpena). 
Lotazillak 8: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 9: (bertsoak). 



   

Lotazillak 10: “Auzoko beyak erroa luze”, (testua, iritzia). 
Lotazillak 11: “Gertatua”, (kontakizuna). 
Lotazillak 12: “Astoaren arrantzea, mingabea”, (testua, iritzia). 
Lotazillak 13: “Gertatua”, (kontakizuna). 
Lotazillak 14: “Ikasgarriyak” ((Kisostoma Duna; Paul Deuna; Agustin Deuna)). 
Lotazillak 15: “Koikile deunaren gotzona”, (kontakizuna). 
Lotazillak 16: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 17: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 18: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 19: ”Urretxindorra. (euzkel-abezti zarra)”. 
Lotazillak 20: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 21: “Josu Umetxo´en negarrari” ((Lope de Vega´rena euzkeraz)), 

(kanta).  
Lotazillak 22: “Josu Umetxo´en negarrari” ((Lope de Vega´rena euzkeraz)), 

(kanta), (bukaera). 
Lotazillak 23: (ateraldi xelebrea). 
Lotazillak 24: “Josu-aurrari” ((J.E´tar K.)), (bertsoak).  
Lotazillak 25: “Josu-aurrari” ((J.E´tar K.)), (bertsoak), (bukaera). 
Lotazillak 26: “Josu´ren negarrari. (Abesteko)” ((Errenderi´tar Erramon Aba.)), 

(kanta).  
Lotazillak 27: “Josu´ren negarrari. (Abesteko)” ((Errenderi´tar Erramon Aba.)), 

(kanta), (bukaera) / “Oldozkunak”. 
Lotazillak 28: “Aurtxuaren irriparria” ((tene)), (kanta).  
Lotazillak 29: “Ama umiagaz” ((Bustintza´tar Ebaista)), (kanta). 
Lotazillak 30: “¡LO…LO!” ((Gordobil´tar Narkixe)), (kanta).  
Lotazillak 31: “¡LO…LO!” ((Gordobil´tar Narkixe)), (kanta).  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ERANSKINA: EUSKAL-ESNALEA´REN EGUNDIYA-n ETA EUZKEL-
EGUTEGIYA 1910-an, AURREALDEKO ORRIALDEETAN, AGERTUTAKO 

ESAERA ZAHARRAK. 
 
 
 
 



9.1. ERANSKINA: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909-an aurrealdeko 
orrialdeetan agertutako esaera zaharrak. 

 
Ilbeltzak 1: “Esaera zarra: - Adiskide berri bategatik ez utzi zarra” 

Ilbeltzak 2: “Esaera zarra: - Adiskidegabeko bizitza, auzogabeco eriotza”.  

Ilbeltzak 3: “Adiskide onak bear orduetan ezagutzen dira”. 

Ilbeltzak 4: “Esaera zarra: - Alperkeriya, askoren ondamendiya”. 

Ilbeltzak 5: “Aldi luziak guziya aztu”. 

Ilbeltzak 6: “Arrai aundiyak jaten du chikiya” 

Ilbeltzak 7: “ Denda badezu zaitu ezazu; bestela galduko dezu” 

Ilbeltzak 8: “ Dabillen arriyari etzayo goroldiyorik lotzen” 

Ilbeltzak 9: “Chakur zaunkariya, guchitan ozkariya” 

Ilbeltzak 10: “Choruen itzai belarriyak ichi” 

Ilbeltzak 11: “Aditzalle onari, itz guchi” 

Ilbeltzak 12: “Lasto-su, laŝter-su” 

Ilbeltzak 13: “Jakiteko artzen, ikastzazu ematen” 

Ilbeltzak 14: ”Laŝter ematen duenak bi bider ematen du” 

Ilbeltzak 15: “Arrats gorri, goiz aize” 

Ilbeltzak 16: “Chori bakoitzari eder bere kabiya” 

Ilbeltzak 17: “Eche utsa, iskanbill utsa” 

Ilbeltzak 18: “Chakur gosetubak, ogiya amets” 

Ilbeltzak 19: “Jan biar badek, lan egin biarko dek” 

Ilbeltzak 20: “Kontubak garbi ta adiskide zar” 

Ilbeltzak 21: “Mendiyak mendiyaren biarrik ez, baña gizonak gizonaren bai”. 

Ilbeltzak 22: “Obe dek bein to, ez bi bider gero” 

Ilbeltzak 23: “Nere echeko kia, lagunareneko suba baño obia” 

Ilbeltzak 24: “Nagiya, beti lantsu” 

Ilbeltzak 25: “Urte elurtsuba, urte garitsuba” 

Ilbeltzak 26: “Zarraren itzak, ziur itzak” 

Ilbeltzak 27: “Urrutitik eltzia urrezkua, ara orduko lurrezkua” 

Ilbeltzak 28: “Surik ez dan tokiyan, kerik ez” 

Ilbeltzak 29: “Umiaren ikasiya, echian ikusiya” 



Ilbeltzak 30: “Ez da gaitzik, aldiyak ez daramanik” 

Ilbeltzak 31: “Nolakuari, alako” 

 

Otsaillak 1: “Nori beria, da zuzenbidia” 

Otsaillak 2: “Ez da aldapik ibar gabekorik” 

Otsaillak 3: “Itzez gizonak aditzen dira” 

Otsaillak 4: “Neke gaberik ez da bizitzerik” 

Otsaillak 5: “Oyal charra, merke dalarik, garezti da” 

Otsaillak 6: “Olua buruban ta ibilli munduban” 

Otsaillak 7: “Oiturak lege oi dakar” 

Otsaillak 8: “Ogi gogorrari, agin zorrotza” 

Otsaillak 9: “Urak dakarrena, urak darama” 

Otsaillak 10: “Uri galduban, auziya eskuban” 

Otsaillak 11: “Zarren semia goizago zurtz” 

Otsaillak 12:  “Turmoyen atzetik, euriya” 

Otsaillak 13: “Zozo asiak, ginga guchi” 

Otsaillak 14: “Zurraren zakelak, bi zulo”  

Otsaillak 15: “Andre eder ta aberatsa, edo ero edo zarata” 

Otsaillak 16: “Arrotzak eskuba latz” 

Otsaillak 17: “Arrotz-erri, otso-erri” 

Otsaillak 18: “Aita biltzalliari, seme ondatzalle” 

Otsaillak 19: “Ez ardo bizdunik, ez andre bizardunik” 

Otsaillak 20: “Onak on dirala, obiak obe” 

Otsaillak 21: “Senarra duenak, jauna badu” 

Otsaillak 22: “Ollo ibiltari, azeriyen janari” 

Otsaillak 23: “Pake charra obia da, auzi ona baño” 

Otsaillak 24: “Deguna jan ta chiro (pobre) izan” 

Otsaillak 25: “Chakur zarra ez da engañakorra” 

Otsaillak 26: “Naigabeko ezkontza, neke ta kaltia” 

Otsaillak 27: “Odolak su gabe diraki” 

Otsaillak 28: “ Negu biguñegiyak, uda gogorregiya” 



Epaillak 1: “Betiko itutiak arriya zulatu, ta aldi luziak guziya aztu” 

Epaillak 2: “Bat izatia obe da, bi ichodotia baño” 

Epaillak 3: “Aurrak azi, nekiak asi” 

Epaillak 4: “Auntza larrera” 

Epaillak 5: “Artzen dana, zorizaten da” 

Epaillak 6: “Baserritar kalezale, eche-ondatzaille” 

Epaillak 7: “Baratza ta usategi, aberasgarri” 

Epaillak 8: “Danboliñaren echian guziyak dantzari” 

Epaillak 9: “Dagonian bon-bon, ez dagonian egon” 

Epaillak 10: “Chincharri mingain gabia sasiyan usteldu” 

Epaillak 11: “Chori ttattarrak, kanta ŧaŧarra”  

Epaillak 12: “Echiari eusteko abe charra, urte askuan mutil zarra” 

Epaillak 13: “Elkarterik gabe indarrik ez da” 

Epaillak 14: “Egizu on ez jakiñarren non” 

Epaillak 15: “Edozein illek bere gereiza” 

Epaillak 16: “Ez da gaitzik on ez dakarrenik” 

Epaillak 17: “Ez dira zuri guztiyak iriñak” 

Epaillak 18: “Nekatzen da emallia, bañan ez artzallia” 

Epaillak 19: “Urte euritsu, urte ogitsu” 

Epaillak 20: “Ordu batian ezin dana, bitan egiten da” 

Epaillak 21: “Nola bizi, ala ill; nolako bizitza alako eriyotza” 

Epaillak 22: “Norbera beretzako ez dana, ez iñorentzat” 

Epaillak 23: “Ezur aundiyak, muñ aundiya” 

Epaillak 24: “Ezkondu baño len, begira zer egiten den” 

Epaillak 25: “Azitik dator landaria” 

Epaillak 26: “Azi gaiztua, bera sortzen” 

Epaillak 27: “Begi bat asko du saltzendunak, eun ez ditu naiko erostunak” 

Epaillak 28: “Amuko ta illetia alkarren onduan charrak dira” 

Epaillak 29: “Arloteari emayok arrautza, eskatuko dik zotza” 

Epaillak 30: “Su gabeko echia, gorputz odol gabia” 

Epaillak 31: “Alper egon ta alper-lana egin, biyak berdin” 



Jorraillak 1: “Eroaren sinistea, zuur ustea” 

Jorraillak 2: “Aita-asabai utzi, ta gaitea on beti” 

Jorraillak 3: “Erori dan ezkurra, guztien su-egurra” 

Jorraillak 4: “Berriketa asko duenak, gauza on guchi” 

Jorraillak 5: “Ez da bizi bear jateko, baizik jan bear da bizi izateko” 

Jorraillak 6: “Aberats izatea baño, izen ona obeago” 

Jorraillak 7: “Iretzat nai ez dekana, ez besteri opa” 

Jorraillak 8: “Guzien gogora egitea da gauza nekea” 

Jorraillak 9: “Gaur egin al dekana, ez biyarko utzi” 

Jorraillak 10: “Gezurrak isatsa labur” 

Jorraillak 11: “Buruko aundiya ta jate urriya” 

Jorraillak 12: “Ez itz egin, ez bada nai uts egin” 

Jorraillak 13: “Ez egin ezer, Endorea, entzun artean bestea” 

Jorraillak 14: “Al degun bezela, ta ez nai degun bezela” 

Jorraillak 15: “Esaten duenak bear ez dana, adi dezake nai ez duena” 

Jorraillak 16: “Ardiak beeka egonik, ez du jaten belarrik” 

Jorraillak 17: “Elur asko dan urtean, gariya; ta erle asko degunean, eztiya” 

Jorraillak 18: “Asko dakik, bizitzen baldin badakik” 

Jorraillak 19: “Egin ta egin, ta irabazi ezin” 

Jorraillak 20: “Burniya bero dagonean jo bear da” 

Jorraillak 21: “Dakienak bildur eukitzen, badaki gizon izaten” 

Jorraillak 22: “Echean ikusiya, umeak ikasiya” 

Jorraillak 23: “Ondoesanik ez du iñork beretzat, ta bai bestentzat” 

Jorraillak 24: “Adiskide onak bear orduetan ezagutzen dira” 

Jorraillak 25: “Zor zarra, zor charra” 

Jorraillak 26: “Gordetzen duenak, arkitzen du”. 

Jorraillak 27: “Urrutiago, berriak aundiago” 

Jorraillak 28: “Igazko kabietan, aurten choririk ez” 

Jorraillak 29: “Zeinbat eta egonago, orduan´ta nagiago” 

Jorraillak 30: “Guzia nai duenak, guzia galtzen du” 

 



Orrillak 1: “Urrutiko inchaurrak amalau, bertaratuta, lau” 

Orrillak 2: “Inchaurrak baiño otsak aundiago” 

Orrillak 3: “Saguak jango duana, katuak jan dezala” 

Orrillak 4: “Lotsagabeak, erria bere” 

Orrillak 5: “Simon ta Juda santua, orainchen negua eldu da” 

Orrillak 6: “Nerea neretzat, zurea biyoentzat” 

Orrillak 7: “Obe da ezer ez baiño, ezer” 

Orrillak 8: “Orratzak baiño ariak luzeago bear du izan” 

Orrillak 9: “Zelatan dagoana, bere gaitzen entzule” 

Orrillak 10: “Ibiltari gabean, logale goizean” 

Orrillak 11: “Geyago eukiago ta nayago” 

Orrillak 12: “Senarra chingarra, emaztea ezpala, beti echean sua piztua” 

Orrillak 13: “Gaiztoen eskuetan dago onaren bizitza” 

Orrillak 14: “Oitura omen da bigarren izaera” 

Orrillak 15: “Ez da zuaitzik, adar igar gabekorik” 

Orrillak 16: “Sua zan tokian, kea irten zan” 

Orrillak 17: “Eltze chikiak, laiŝter gaiñez” 

Orrillak 18: “Ustea, ez da jakitea” 

Orrillak 19: “Bururik ez duanak, chapel bearrik ez” 

Orrillak 20: “Aizea buruan ta ibilli munduan” 

Orrillak 21: “Dakienak, dakien aiña esaten du” 

Orrillak 22: “Aberatsa gezur utsa, beartsua amets utsa” 

Orrillak 23: “Edozein da piloto eguraldi ona danean” 

Orrillak 24: “Ire etsayaren emazte, euki zak adiskide” 

Orrillak 25: “Ardi bat dijoan tokitik guztiyak” 

Orrillak 26: “Usteak, alde erdiya ustel” 

Orrillak 27: “Geyago baliyo duenak, geyago lezake” 

Orrillak 28: “Zayetan zintzo, iriñetan ero” 

Orrillak 29: “Urte gaiztoa, berri utsa” 

Orrillak 30: “Sareak urreago, arrayak estuago” 

Orrillak 31: “Oillarra bere lurrean, sendo” 



Garagarrillak 1: “Ogiyarekin gaitzat chikiyago” 

Garagarrillak 2: “Nolakoari, alako” 

Garagarrillak 3: “Ez da arri gogorrik, berakatzez leuntzen ez danik” 

Garagarrillak 4: “Nayago det bein to ez amabi emango” 

Garagarrillak 5: “Milla urte igarota, ura bere bidean” 

Garagarrillak 6: “Lastoaren suba, ez da luzaroko suba” 

Garagarrillak 7: “Jayo zera, ilko zera” 

Garagarrillak 8: “Ezetz dion mingaiñak, baietz esan oi du” 

Garagarrillak 9: “Asko badek, asko biarko dek” 

Garagarrillak 10: “Gizonak gizona nekez ezagutu oi du” 

Garagarrillak 11: “Zaude iŝillik, ta entzungo ez dezu gaiztorik” 

Garagarrillak 12: “Usterik guchienean, gurutzea atari aurrean” 

Garagarrillak 13: “Bakoitzak bere opillari ikatza” 

Garagarrillak 14: “Zu beti ero: otz ez dana bero” 

Garagarrillak 15: “Choriak lumatik, zer dan ezagun dik” 

Garagarrillak 16: “Su gaberik, ez da kerik” 

Garagarrillak 17: “Edozeiñek du izena” 

Garagarrillak 18: “Oilloari oloa, astoari lastoa” 

Garagarrillak 19: “Geyegi beteaz sakela lertu egiten da” 

Garagarrillak 20: “Katu miaukariya, ez da izango eiztariya” 

Garagarrillak 21: “Geroa, alperraren leloa” 

Garagarrillak 22: “Maiz eder, jaian kakatsu” 

Garagarrillak 23: “Ichas-gizonaren emaztea, goizean senardun arratsean 

alargun” 

Garagarrillak 24: “Nai badek bizi min gabe, ez dezakala jan gose gabe” 

Garagarrillak 25: “Edozeiñek edanondoan dio bere iritzia” 

Garagarrillak 26: “Iriñik ez dan echea ezin litzake asea, ta bai gosea” 

Garagarrillak 27: “Ardi chikia beti bildoch” 

Garagarrillak 28: “Egarri dagoanentzat ur loirik ez” 

Garagarrillak 29: “Esaidak norekin abillen, esango diat nor aizen” 

Garagarrillak 30: “Danbolin pagatuak soñu charra jotzen du” 



Uztaillak 1: “Danean, dana” 

Uztaillak 2: “Chakur aundiyak , zaunka aundiya” 

Uztaillak 3: “Eguzkigabeko larunbatik ez” 

Uztaillak 4: “Bakoitza beretzat eta Jainkoa guzientzat” 

Uztaillak 5: “Agindua zorra, esan oi da” 

Uztaillak 6: “Aideak alboan, baiñan ortzak aboan” 

Uztaillak 7: “Ao ichian ez da sartzen euliya, ta aldi guztietan ez da eder egiya” 

Uztaillak 8: “Agure onari, ez aterik ichi” 

Uztaillak 9: “Ibili pozean, ta biurtu utsean” 

Uztaillak 10: “Ondo egiok chiroari (pobreari); Jaunak emango dik sari” 

Uztaillak 11: “Eguzkiya nora, zapiyak ara” 

Uztaillak 12: “Etorriko da kanpot (ez da ezer ikusten) tuena echetik” 

Uztaillak 13: “Kukuak kantatzean, euri ta eguzki” 

Uztaillak 14: “Egun ona, sar ezak echean” 

Uztaillak 15: “Entzun nai ez duenak, lkarritik ez tira” 

Uztaillak 16: “Mutil onak, buruan zauriya” 

Uztaillak 17: “Lurra biguñago, arra barrenago” 

Uztaillak 18: “Lagatzak badaki echeko berri” 

Uztaillak 19: “Gaztearo alperra, zartzaro lanez betea” 

Uztaillak 20: “Ire auzoak ez dakien gaitza, ona dek” 

Uztaillak 21: “Ire berdiñarekin ezkon adi, ta ondo izango aiz beti” 

Uztaillak 22: “Basoa ta ibaia, auzo; au ez duan echea, gaizto” 

Uztaillak 23: “Mandoak umerik ez, umearen miñik ez” 

Uztaillak 24: “Gauza gaizto, ez ta iñoiz ilko” 

Uztaillak 25: “Obe da on guchi eta izan kito, eta ez on asko ta zorrez ito” 

Uztaillak 26: “Atean uso echean otso, alako bizikera gaizto” 

Uztaillak 27: “Zozoak beleari: ipur beltz” 

Uztaillak 28: “Ez da eltze ain ichusirik, bere estalkiya ezduenik” 

Uztaillak 29: “Geroa, alperraren leloa” 

Uztaillak 30: “Ezkon zazu semea nai dezunean, eta alaba al dezunean” 

Uztaillak 31: “Guzien adiskide dana, ez da iñorena” 



Dagonillak 1: “Lur biguñean, zulo aundia” 

Dagonillak 2: “Nolako Perucho, alako Maricho” 

Dagonillak 3: “Surtan kea jayo da” 

Dagonillak 4: “Ondasuna baiño obea, zartzarorako alaba” 

Dagonillak 5: “Urri, baña ongi” 

Dagonillak 6: “Otsoak otsoari gaitzik ez, eta lapurrak lapurrari laztan” 

Dagonillak 7: “Zeyan (plazan) echea, urrezko atea” 

Dagonillak 8: “Iñoren buruko zitza ikusi oi da, ta norberen abea ez” 

Dagonillak 9: “Jakindunen artean dabillena, jakindun” 

Dagonillak 10: “Nolako aita, alako seme; nolako nagusi, alako morroi” 

Dagonillak 11: “Urrutira dijoana ezkontzera edo dijoa engañatua, edo dijoa 

engañatzera” 

Dagonillak 12: “Daukagunean naya, gogoa gabe oi gera” 

Dagonillak 13: “Esaten duenak nai duena, entzungo du nai ez duena” 

Dagonillak 14: “Zer ikusi, ura ikasi” 

Dagonillak 15: “Urde goseak, ezkurra amets” 

Dagonillak 16: “Zauriak oztuago, dira miñago” 

Dagonillak 17: “Goiz gorri, arrats euri” 

Dagonillak 18: “Gogozko tokian, aldapik ez” 

Dagonillak 19: “Izenak aundi, izanak chiki” 

Dagonillak 20: “Ez egin oyanean, eder ez danik kalean” 

Dagonillak 21: “Kanpoan uso, echean otso; alako bizikera, gaizto” 

Dagonillak 22: “Neskak iru itz egunean, ta biak bere kaltean” 

Dagonillak 23: “Sabelak egitean gurgur, barteko apariak agur” 

Dagonillak 24: “Lan laŝterra, lan alperra” 

Dagonillak 25: “Lotsagabetu nitzan, ogiz ase nitzan” 

Dagonillak 26: “Obe da gorde, ta ez eske” 

Dagonillak 27: “Oitura gaiztoa, berandu aztua” 

Dagonillak 28: “Lenengo andrea da emazte, bigarrena señikide, irugarrena gaitz 

ta kalte” 

Dagonillak 29: “Neke ondoren, poza” 



Dagonillak 30: “Gorostian gorosti, ta Donostian Donosti” 

Dagonillak 31: “Nekez artutako gauza, nekez utzi” 

 

Iraillak 1: “Egaztirik ez da ariñago, andrien gogoa baiño” 

Iraillak 2: “Diruak zulatu ezin lezakean arkaitzik ez dago” 

Iraillak 3: “Il artean bizi” 

Iraillak 4: “Gaur, biar baiño lenago” 

Iraillak 5: “Beti Maria goruetan bear ez dan orduetan” 

Iraillak 6: “Ez egin gaitzik, eta ez euki bildurrik” 

Iraillak 7: “Azeri zarrari illea joan, baiñan antza ez” 

Iraillak 8: “Esaera zarrak, gezurrik ez” 

Iraillak 9: “Chakurrak nun miña an mingaña” 

Iraillak 10: “Andre ederra, echean gerra” 

Iraillak 11: “Arri ibilokiak goroldiorik ez, ta erle uŝatuak abaarik ez” 

Iraillak 12: “Abere gaiztoa da gorrotoa” 

Iraillak 13: “Errota on da dabillena, ta ez geldirik dagoena” 

Iraillak 14: “Aukeraren maukera, atzenean okerra” 

Iraillak 15: “Berez ona dana, gaiñera irtetzen da” 

Iraillak 16: “Egiya, askoren erregarriya” 

Iraillak 17: “Zor zarra, min berritzaille” 

Iraillak 18: “Zarrago, ikasinayago” 

Iraillak 19: “Oiñezkorik nai ez, zaldizkorik etorri ez” 

Iraillak 20: “Utsegiñaz, utsegiteak zuzentzen dira” 

Iraillak 21: “Umeak asi ta nekeak bizi” 

Iraillak 22: “Len ala, orain orrela; gero ez jakin nola” 

Iraillak 23: “Obe da chori bat eskuan, ta ez bost ezkurrean” 

Iraillak 24: “Otso gosea ibiltari” 

Iraillak 25: “Nai dekana iretzat, besterentzat” 

Iraillak 26: “Lagunaren  gaitza ez agertu” 

Iraillak 27: “Illa laiŝter da aztutzen” 

Iraillak 28: “Goseak jolasik ez du” 



Iraillak 29: “Aldi galdua ez da arrapatzen” 

Iraillak 30: “Leloa, berri dan artean aita” 

 

Urrillak 1: “Guchi edatea ta guchi sinistea, zintzoaren egitea” 

Urrillak 2: “Ez du izango echerik, ez daukanak aurrik” 

Urrillak 3: “Egin zarraren esana, naiz urak berama” 

Urrillak 4: “Alper da Maria makillatu, ez bada berez biurtu” 

Urrillak 5: “Dontsuaren echean guztiok parrez, deungearenean negarrez”. 

Urrillak 6: “Galduezkero osasuna, da ezaguna” 

Urrillak 7: “Igaroa, igaro” 

Urrillak 8: “Chalopan nagusi asko daudenean, arrantza guchi” 

Urrillak 9: “Aurrera begiratzen ez duana, atzean dago” 

Urrillak 10: “Aritzak azala ametzak bezela; zarrak ezin gazteak bezela” 

Urrillak 11: “Ez da zarra, duana zuldarra” 

Urrillak 12: “Errotan beta, bidea presa” 

Urrillak 13: “Beltz guztiyak ez dira ikatzak” 

Urrillak 14: “Ama onak ez dio nai al dezu?” 

Urrillak 15: “Zartagi zarrak pertzari: ua ortikan, beltz ori” 

Urrillak 16: “Umearen zentzuna, echean entzuna” 

Urrillak 17: “Utzi zak ona obeagatik” 

Urrillak 18: “Ur aundietan, arrai aundiak” 

Urrillak 19: “Oilloa ta emaztea galtzen dira, echetik urrun ibiltzen badira” 

Urrillak 20: “Oillo gosea, kantari” 

Urrillak 21: “Non dan nere gogoa, an da nere zankoa” 

Urrillak 22: “Nork bere gogora egiten du echea” 

Urrillak 23: “Lastozko isatsa duanak, atzera begira” 

Urrillak 24: “Ikasten ez duanak echian, ez lekike zelayan” 

Urrillak 25: “Nai izatea da al izatea” 

Urrillak 26: “Guziok itsuak geran arte, begi bakarra gure alkate” 

Urrillak 27: “Simon Judas santuetan itsasontziak ankoraetan” 

Urrillak 28: “Simon ta Juda santua, orainchen negua eldu da” 



Urrillak 29: “Lagun onak, ondu; gaiztoak, gaiztotu” 

Urrillak 30: “Guchika guchika, asko egiten da” 

Urrillak 31: “Amukozko isatsa duanak, suaren bildur” 

 

Azaruak 1: “Echean dagoan gaitza, ezagutzen erraz da” 

Azaruak 2: “Biar zaitut eta gera zaite, biar etzaitut eta ken zaite” 

Azaruak 3: “Bat irabazi, bi galdu, au ere bizitza modu” 

Azaruak 4: “Azak berea kirtena, ta aritzak bere arikoa ezpala” 

Azaruak 5: “Egi guztiyak ez dira on esateko” 

Azaruak 6: “Aurrak ez badu negarrik, ez du erango titirik” 

Azaruak 7: “Chori doillorak, kanta doillorak” 

Azaruak 8: “Azken illak pagatzen dizkik zorrak” 

Azaruak 9: “Arotzaren echea zotzez, zotzez ere gaitzez” 

Azaruak 10: “Egiya da latz ta garratz” 

Azaruak 11: “Chapela buruan ta ibilli munduan” 

Azaruak 12: “Andrea, sua ta ichasoa guztiz da gaiztoa” 

Azaruak 13: “Begietatik urruti, biotzetik urruti” 

Azaruak 14: “Atzerri, otsoerri” 

Azaruak 15: “Aundiyak audiro” 

Azaruak 16: “Ezkondu ta damutu” 

Azaruak 17: “Oillo ta emakumeak galtzen ditu geyegi ibiltzeak” 

Azaruak 18: “Nork nori zartagi zarrak pertzari, utikan beltz ori” 

Azaruak 19: “Ezkondu baño ezagutzea lenago” 

Azaruak 20: “Nai nukez eta banukez, bazter guziyak beteak zeudek” 

Azaruak 21: “Zakurrak non miña, an mingaña” 

Azaruak 22: “Paziyaren ondoren lokarriya ibaira” 

Azaruak 23: “Nork bere opillari ikatza” 

Azaruak 24: “Izotzak eta euriyak, dakarzkite eskura gariyak” 

Azaruak 25: “Itsasoak, errekak iturriak eta ibayak irintsi” 

Azaruak 26: “Gure katuak isatsa luze; nor bera bezela besteak uste” 

Azaruak 27: “Itz eztiak, mingaña zauritzen ez dute” 



Azaruak 28: “Idiya adarretik, ta gizona itzetik” 

Azaruak 29: “Guchika guchika, urruti joan daiteke” 

Azaruak 30: “Ichura gabe, igela saltalari” 

 

Lotazillak 1: “Gurasoak nolako, umeak alako” 

Lotazillak 2: “Ez da eperik, goiz edo berandu betetzen ez danik” 

Lotazillak 3: “Aldi joana biurtzen gaitz da” 

Lotazillak 4: “Esanak gugan, egiñak Jainkoagan” 

Lotazillak 5: “Erri galduban, auziya eskuban” 

Lotazillak 6: “Choriya, gaztetan ez badek egiten kabiya, zarzaro gaiztokoa 

izango dek ire biziya” 

Lotazillak 7: “Erri bakoitzak bere lege, eche bakoitzak bere oitura” 

Lotazillak 8: “Dirurik gozoena beste batek utziya, ta ederrena nor berak 

irabaziya” 

Lotazillak 9: “Errementeriaren echean, zotza burruntzi” 

Lotazillak 10: “Arrausi luzea, loa edo gosea” 

Lotazillak 11: “Ardo gozoak lau begi, ta oiñik ez” 

Lotazillak 12: “Ariya meenean atentzen da” 

Lotazillak 13: “Aritz asko dan urtea, besteak baiño ez obea” 

Lotazillak 14: “Chiroak (pobreak) dirudi inchausti, guztiyok arrika beti” 

Lotazillak 15: “Arian, arian zeatzen da burnia” 

Lotazillak 16: “Baliz´ko olak, burnirik ez” 

Lotazillak 17: “Artu zak izen ona ta egizak lo” 

Lotazillak 18: “Ez dakusan begiak, negarrik ez” 

Lotazillak 19: “Goiz jeikiya goiz gose, berandu  jeikiya loz ase” 

Lotazillak 20: “Beti ongi nai duena, maiz gaizki” 

Lotazillak 21: “Esku batekin garbitzen da bestia, ta biyakin arpegiya” 

Lotazillak 22: “Asiera onak asko baliyo du” 

Lotazillak 23: “Abenduko eguna, argitu orduko illuna” 

Lotazillak 24: “Echeko autsak biar du, echeko suba estali” 

Lotazillak 25: “Gaitz egiten badek, ainbeste uste bear dek” 



Lotazillak 26: “Abenduko laiñoa, euria edo egoa” 

Lotazillak 27: “Ez da zaldirik erortzen ez danik” 

Lotazillak 28: “Gaitza, ongi ator, baldin bakar baator” 

Lotazillak 29: “Ez dago berririk len igaro ez danik” 

Lotazillak 30: “Gaitz guztiak, bere gaitzagoa” 

Lotazillak 31: “Gaba, gogapenen ama” 

 

 

 



9.2. ERANSKINA: Euzkel-Egutegiya 1910-an aurrealdeko orrialdeetan 
agertutako esaera zaharrak. 

 
 
Ilbeltzak 6: “Arrai aundiyak jaten du chikiya.” 

Ilbeltzak 7: “Denda badezu zaitu ezazu, bestela galduko dezu” 

Ilbeltzak8: “Dabillen arriyari etzayo goroldiyorik lotzen” 

Ilbeltzak 9: “Chakur zaunkariya, guchitan ozkariya” 

Ilbeltzak 10: “Choruen itzai belarriyak ichi” 

Ilbeltzak 12: “Lasto-su, laster-su” 

Ilbeltzak13: “Jakiteko artzen, ikastzazu ematen” 

Ilbeltzak 4: “Laster ematen duenak bi bider ematen du” 

Ilbeltzak 15: “Arrats gorri,  goiz aize” 

Ilbeltzak 16: “Chori bakoitzari eder bere kabiya”. 

Ilbeltzak 17: “Eche utsa, iskanbill utsa”. 

Ilbeltzak 18: ”Chakur gosetubak, ogiya amets”. 

Ilbeltzak 19: “Jan biar badek, lan egin biarko dek” 

Ilbeltzak 20: “Kontubak garbi ta adiskide zar” 

Ilbeltzak 21: “Mendiyak mendiyaren biarrik ez, baña gizonak gizonaren bai.” 

Ilbeltzak 22: “Obe dek bein  to, ez bi bider gero”. 

Ilbeltzak 23: “Nere echeko kia, lagunareneko suba baño obia” 

Ilbeltzak 24: “Nagiya, beti lantsu”. 

Ilbeltzak 25: “Urte elurtsuba, urte garitsuba” 

Ilbeltzak 26: “Zarraren itzak, ziur itzak” 

Ilbeltzak 27: “Urrutitik eltzia urrezkua, ara orduko lurrezkua” 

Ilbeltzak 28: “Surik ez dan tokiyan, kerik ez.” 

Ilbeltzak 29: “Umiaren ikasiya, echian ikusiya” 

Ilbeltzak 30: “Ez da gaitzik, aldiyak ez daramanik” 

Ilbeltzak 31: “Nolakuari, alako” 

 

 

 



Otsaillak 1: “Nori beria, da zuzenbidia”. 

Otsaillak 2: “Ez da aldapik ibar gabekorik” 

Otsaillak 3: “Itzez gizonak aditzen dira” 

Otsaillak 4: “Neke gaberik ez da bizitzerik” 

Otsaillak 5: “Oyal charra, merke dalarik, garezti da” 

Otsaillak 6: “Olua buruban ta ibilli munduban” 

Otsaillak 7: “Oiturak lege oi dakar” 

Otsaillak 8: “Ogi gogorrari, agin zorrotza” 

Otsaillak 9: “Urak dakarrena, urak darama” 

Otsaillak 10: “Uri galduban, auziya eskuban” 

Otsaillak 11: “Zarren semia goizago zurtz” 

Otsaillak 12: “Turmoyen atzetik, euriya” 

Otsaillak 13: “Zozo asiak, ginga guchi”. 

Otsaillak 14: “Zurraren zakelak, bi zulo” 

Otsaillak 15: “Andre eder ta aberatsa, edo ero edo zarata” 

Otsaillak 16: “Arrotzak eskuba latz” 

Otsaillak 17: “Arrotz-erri, otso-erri” 

Otsaillak 18: “Aita biltzalliari, seme ondatzalle” 

Otsaillak 19: “Ez ardo bizdunik, ez andre bizardunik” 

Otsaillak 20: “Onak on dirala, obiak obe” 

Otsaillak 21: “Senarra duenak, jauna badu”. 

Otsaillak 22: “Ollo Ibiltari, azeriyen janari” 

Otsaillak 23: “Pake charra obia da, auzi ona baño” 

Otsaillak 24: “Deguna jan ta chiro (pobre) izan”. 

Otsaillak 25: “Chakur zarra ez da engañakorra” 

Otsaillak 26: “Naigabeko ezkontza, neke ta kaltia” 

Otsaillak 27: “Odolak su gabe diraki” 

Otsaillak 28: “Negu biguñegiyak, uda gogorregiya” 

 

 

Epaillak 1: ”Betiko itutiak arriya zulatu, ta aldi luziak guziya aztu” 



Epaillak 2: “Bat izatia obe da, bi ichedotia baño” 

Epaillak 3: “Aurrak azi, nekiak asi” 

Epaillak 4: “Auntza larrera” 

Epaillak 5: ”Artzen dana, zor-izaten da” 

Epaillak 6: “Baserritar kalezale, eche-ondatzaille” 

Epaillak 7: “Baratza ta usategi, aberasgarri” 

Epaillak 8: “Danboliñaren echian guziyak dantzari” 

Epaillak 9: “Dagonian bon-bon, ez dagonian egon” 

Epaillak 10: “Chincharri mingain garbia sasiyan usteldu” 

Epaillak 11: “Chori tatarrak, kanta tatarra” 

Epaillak 12: “Echiari eusteko abe charra, urte askuan mutil zarra” 

Epaillak 13: “Elkarterik gabe indarrik ez da” 

Epaillak 14: “Egizu on ez jakiñarren non” 

Epaillak 15: “Edozein illek bere gereiza” 

Epaillak 16: “Ez da gaitzik on ez dakarrenik” 

Epaillak 17: ”Ez dira zuri guztiyak iriñak” 

Epaillak 18: ”Nekatzen da emallia, bañan ez artzallia” 

Epaillak 19: ”Urte euritsu, urte ogitsu” 

Epaillak 20: ”Ordu batian ezin dana, bitan egiten da” 

Epaillak 21: “Nola bizi, ala ill; nolako bizitza, alako eriyotza” 

Epaillak 22: “Norbera beretzako ez dana, iñorentzat ez da” 

Epaillak 23: “Ezur aundiyak, muñ aundiya” 

Epaillak 24: “Ezkondu baño len, begira zer egiten den” 

Epaillak 25: “Azitik dator laudaria” 

Epaillak 26: “Azi gaiztua, bera sortzen”. 

Epaillak 27: “Begi bat asko du saltzendunak, eun ez ditu naiko erostunak” 

Epaillak 28: ”Amuko ta illetia alkarren onduan charrak dira” 

Epaillak 29: “Arloteari emayok arrautza, eskatuko dik zotza” 

Epaillak 30: “Sugabeko echia, gorputz odolgabia” 

Epaillak 31: “Alper egon ta alper-lana egin, biyak berdin” 

Jorraillak 1: “Eroaren sinistea, zuur ustea” 



Jorraillak 2: “Aita-asabai utzi, ta egitea on beti” 

Jorraillak 3: “Erori dan ezkurra, suztien su-egurra” 

Jorraillak 4: “Berriketa asko duenak, gauza on guchi” 

Jorraillak 5: “Ez da bizi bear jateko, baizik jan bear da bizi izateko” 

Jorraillak 6: “Aberats izatea baiño, izen ona obeago” 

Jorraillak 7: “Iretzat nai ez dekana, ez besteri opa” 

Jorraillak 8: ”Guzien gogora egitea da gauza nekea” 

Jorraillak 9: “Gaur egin al dekana, ez biyarko utzi.” 

Jorraillak 10: “Gezurrak isatsa labur” 

Jorraillak 11: “Buruko aundiya ta jate urriya” 

Jorraillak 12: “Ez itz egin, ez bada nai uts egin” 

Jorraillak 13: “Ez egin ezer, Endorea, entzun artean bestea” 

Jorraillak 14: “Al degun bezela, ta ez nai degun bezela” 

Jorraillak 15: “Esaten duenak bear ez dana, adi dezake nai ez duena” 

Jorraillak 16: “Ardiak beeka egonik, ez du jaten belarrik” 

Jorraillak 17: “Egin ta egin, ta irabazi ezin” 

Jorraillak 18: “Asko dakik bizitzen baldin badakik” 

Jorraillak 19: “Elur asko dan urtean, gariya; ta erle asko degunean, eztiya” 

Jorraillak 20: “Burniya bero dagoenean jo bear da” 

Jorraillak 21: “Dakienak bildur eukitzen, badaki gizon izaten” 

Jorraillak 22: “Echean ikusiya, umeak ikasiya” 

Jorraillak 23: “Zor zarra, zor charra” 

Jorraillak 24: “Adiskide onak bear orduetan ezagutzen dira” 

Jorraillak 25: “Ondoesanik ez du iñork beretzat, ta bai bestentzat” 

Jorraillak 26: “Gordetzen duenak arkitzen du” 

Jorraillak 27: “Urrutiago, berriak aundiago” 

Jorraillak 28: “Igazko kabietan, aurten choririk ez” 

Jorraillak 29: “Zeinbat eta egonago, orduan ta nagiago” 

Jorraillak 30: “Guzia nai duenak, guzia galtzen du” 

 

Orrillak 1: “Urrutiko inchaurrak hamalau, bertaratuta, lau.” 



Orrillak 2: “Inchaurrak baiño otsak aundiago” 

Orrillak 3: “Saguak jando duana, katuak jan dezala” 

Orrillak 4: “Lotsagabeak erria bere” 

Orrillak 5: “Simon ta Juda santua, orainchen negua eldu da” 

Orrillak 6: “Nerea neretzat, zurea biyoentzat” 

Orrillak 7: “Obe da ezer ez baiño, ezer”. 

Orrillak 8: “Orratzak baiño ariak luzeago bear du izan” 

Orrillak 9: “Zelatan dagoana, bere gaitzen entzule” 

Orrillak 10: “Ibiltari gabean, logale goizean” 

Orrillak 11: “Geyago eukiago ta nayago” 

Orrillak 12: “Senarra chingarra, emaztea ezpala, beti echean sua piztua” 

Orrillak 13: “Gaiztoen eskuetan dago onaren bizitza” 

Orrillak 14: “Oitura omen da bigarren izaera”. 

Orrillak 15: “Ez da zuaitzik adar igar gabekorik” 

Orrillak 16: “Sua zan tokian, kea irten zan” 

Orrillak 17: “Eltze chikiak laster gaiñez” 

Orrillak 18: “Ustea, ez da jakitea” 

Orrillak 19: “Bururik ez duanak, chapel bearrik ez” 

Orrillak 20: “Aizea buruan ta ibilli munduan” 

Orrillak 21: “Dakienak dakien aiña esaten du” 

Orrillak 22: “Aberatsa gezur utsa, beartsua amets utsa” 

Orrillak 23: “Edozein da piloto eguraldi ona danean” 

Orrillak 24: “Ire etsayaren emazte, euki zak adiskide” 

Orrillak 25: “Ardi bat dijoan tokitik guztiyak”. 

Orrillak 26: “Usteak, alde erdiya ustel”. 

Orrillak 27: “Geyago baliyo duenak, geyago lezake” 

Orrillak 28: “Zayetan zintzo, iriñetan ero” 

Orrillak 29: “Urte gaiztoa, berri utsa” 

Orrillak 30: “Sareak urreago, arrayak estuago” 

Orrillak 31: “Oillarra bere lurrean, sendo” 

Garagarrillak 1: “Ogiyarekin gaitzat chikiyago” 



Garagarrillak 2: “Nolakoari, alako” 

Garagarrillak 3: “Ez da arri gogorrik, berakatzez leuntzen ez danik” 

Garagarrillak 4: “Nayago det bein to ez amabi emango” 

Garagarrillak 5: “Milla urte igarota, ura bere bidean” 

Garagarrillak 6: “Lastoaren suba, ez da luzaroko suba” 

Garagarrillak 7: “Jayo zera, ilko zera” 

Garagarrillak 8: “Ezetz dion mingaiñak, baietz esan oi du” 

Garagarrillak 9: “Asko badek, asko biarko dek” 

Garagarrillak 10: “Gizonak gizona nekez ezagutu oi du” 

Garagarrillak 11: “Zaude isillik, ta entzungo ez dezu gaiztorik” 

Garagarrillak 12: “Usterik guchienean, gurutzea atari aurrean” 

Garagarrillak 13: “Bakoitzak bere opillari ikatza” 

Garagarrillak 14: “Zu beti ero, otz ez dana bero” 

Garagarrillak 15: “Choriak lumatik, zer dan ezagun dik” 

Garagarrillak 16: “Zu gaberik, ez da kerik” 

Garagarrillak 17: “Edozeiñek du izena” 

Garagarrillak 18: “Oilloari oloa, astoari lastoa” 

Garagarrillak 19: “Geyegi beteaz sakela lertu egiten da”. 

Garagarrillak 20: “Katu miaukariya, ez da izango eiztariya” 

Garagarrillak 21: “Geroa, alperraren leloa” 

Garagarrillak 22: “Maiz eder, jain kakatsu” 

Garagarrillak 23: “Ichas-gizonaren emaztea, goizean senardun arratsean 

alargun” 

Garagarrillak 24: “Nai badek bizi min gabe, ez dezakala jan gose gabe” 

Garagarrillak 25: “Edozeiñek edanondoan dio bere iritzia” 

Garagarrillak 26: “Iriñik ez dan echea ezin litzake asea, ta bai gosea” 

Garagarrillak 27: ”Ardi chikia beti bildoch” 

Garagarrillak 28: “Egarri dagoanentzat ur loirik ez” 

Garagarrillak 29: ”Esaidak norekin abillen, esango diat nor aizen” 

Garagarrillak 30: “Danbolin pagatuak soñu charra  jotzen du” 

Uztaillak 1: “Danean, dana” 



Uztaillak 2: “Chakur aundiyak, zaunka aundiya” 

Uztaillak 3: “Eguzkigabeko larunbatik ez” 

Uztaillak 4: “Bakoitza beretzat eta Jainkoa guzientzat” 

Uztaillak 5: “Agindua zorra, esan oi da” 

Uztaillak 6: “Aideak alboan, baiñan ortzak aboan” 

Uztaillak 7: “Ao ichian ez da sartzen euliya, ta aldi guztietan ez da eder egiya” 

Uztaillak 8: “Agure onari, ez aterik ichi” 

Uztaillak 9: “Ibilli pozean, ta biurtu utsean”. 

Uztaillak 10: “Ondo egiok chiroari (pobreari); Jaunak emango dik saria” 

Uztaillak 11: “Eguzkiya nora, zapiyak ara” 

Uztaillak 12: “Etorriko da kanpotik botako zaituena echetik” 

Uztaillak 13: “Kukuak kantatzean, euri ta eguzki” 

Uztaillak 14: “Egun ona, sar ezak echean” 

Uztaillak 15: “Entzun nai ez duenak, lokarritik ez tira” 

Uztaillak 16: “Mutil onak, buruan zauriya” 

Uztaillak 17: “Lurra biguñago, arra barrenago”. 

Uztaillak 18: “Lagatzak badaki echeko berri” 

Uztaillak 19: “Gaztearo alperra, zartzaro lanez betea” 

Uztaillak 20: “Ire auzoak ez dakien gaitza, ona dek” 

Uztaillak 21: “Ire berdiñarekin ezkon adi, ta ondo izango aiz beti” 

Uztaillak 22: “Basoa ta ibaia, auzo; au ez duan echea, gaizto”. 

Uztaillak 23: “Mandoak umerik ez, umearen miñik ez” 

Uztaillak 24: “Gauza gaizto, ezta iñoiz ilko” 

Uztaillak 25: “Obe da on guchi eta izan kito, eta ez on asko ta zorrez ito” 

Uztaillak 26: “Atean uso echean otso, alako bizikera gaizto” 

Uztaillak 27: “Zozoak beleari: ipur beltz”. 

Uztaillak 28: “Ez da eltze ain ichusirik, bere estalkiya ezduenik” 

Uztaillak 29: “Geroa, alperraren leloa” 

Uztaillak 30: “Ezkon zazu semea nai dezunean, eta alaba al dezunean” 

Uztaillak 31: “Guzien adiskide dana, ez da iñorena” 

Dagonillak 1: “Lur biguñean, zulo aundia” 



Dagonillak 2: “Nolako Perucho, alako Maricho” 

Dagonillak 3: “Surtan kea jayo da” 

Dagonillak 4: “Ondasuna baiño obea, zartzarorako alaba” 

Dagonillak 5: “Urri, baña ongi” 

Dagonillak 6: “Otsoak otsoari gaitzik ez, eta lapurrak lapurrari laztan” 

Dagonillak 7: “Zeyan (plazan) echea, urrezko atea” 

Dagonillak 8: “Iñoren buruko zitza ikusi oi da, ta norberen abea ez” 

Dagonillak 9: “Jakindunen artean dabillena, jakindun” 

Dagonillak 10: “Nolako aita, alako seme; nolako nagusi, alako morroi” 

Dagonillak 11: “Urrutira dijoana ezkontzera edo dijoa engañatua, edo dijoa  

engañatzera.” 

Dagonillak 12: “Daukagunean naya, gogo gabe oi gera” 

Dagonillak 13: “Esaten duenak nai duena, ezntzungo du nai ez duena” 

Dagonillak 14: “Zer ikusi, ura ikasi” 

Dagonillak 15: “Urde goseak, ezkurra amets” 

Dagonillak 16: “Zauriak oztuago, dira miñago” 

Dagonillak 17: “Goiz gorri, arrats euri” 

Dagonillak 18: “Gogozko tokian, aldapik ez” 

Dagonillak 19: “Izenak aundi, izanak chiki” 

Dagonillak 20: “Ez egin oyanean, eder ez danik kalean” 

Dagonillak 21: “Kanpoan uso, echean otso; alako bizikera, gaizto”  

Dagonillak 22: “Neskak iru itz egunean, ta biak bere kaltean” 

Dagonillak 23: “Sabelak egiten gurgur, barteko apariak agur” 

Dagonillak 24: “Lan lasterra, lan alperra” 

Dagonillak 25: “Lotsagabetu nitzan, ogiz ase nitzan” 

Dagonillak 26: “Obe da gorde, ta ez eske” 

Dagonillak 27: “Oitura gaiztoa, berandu aztua” 

Dagonillak 28: “Lenengo andrea da emaztea, bigarrena señikide, irugarrena 

gaitz ta kalte” 

Dagonillak 29: “Neke ondoren, poza” 

Dagonillak 30: “Gorostian gorosti, ta Donostian Donosti” 



Dagonillak 31: “Nekez artutako gauza, nekez utzi” 

 

Iraillak 1: “Egaztirik ez da ariñago, andrien gogoa baiño” 

Iraillak 2: “Diruak zulatu ezin lezakean arkaitzik ez dago” 

Iraillak 3: “Il artean bizi” 

Iraillak 4: “Gaur, bihar baiño lenago” 

Iraillak 5: “Beti Maria goruetan bear ez dan orduetan” 

Iraillak 6: “Ez egin gaitzik, eta ez euki bildurrik” 

Iraillak 7: “Azeri zarrari illea joan, baiñan antza ez”.  

Iraillak 8: “Esaera zarrak, gezurrik ez” 

Iraillak 9: “Chakurrak nun miña an mingaña” 

Iraillak 10: “Andre ederra, echean gerra” 

Iraillak 11: “Arri ibilokiak goroldiorik ez, ta erle usatuak abaarik ez” 

Iraillak 12: “Abere gaiztoa da gorrotoa” 

Iraillak 13: “Errota on da dabillena, ta ez geldirik dagoena” 

Iraillak 14: “Aukeraren maukera, atzenean okerra” 

Iraillak 15: “Berez ona dana, gañera irtetzen da” 

Iraillak 16: “Egiya, askoren erregarriya” 

Iraillak 17: “Zor zarra, min berritzaille” 

Iraillak 18: “Zarrago, ikasi nayago” 

Iraillak 19: “Oiñezkorik nai ez, zaldizkorik etorri ez” 

Iraillak 20: “Utsegiñaz, utsegiteak zuzentzen dira” 

Iraillak 21: “Umeak asi ta nekeak bizi” 

Iraillak 22: “Len ala orain horrela; gero, ez jakin nola” 

Iraillak 23: “Obe da chori bat eskuan, ta ez bost eskurrean” 

Iraillak 24: “Otso gosea ibiltari” 

Iraillak 25: “Nai dekana iretzat, besterentzat” 

Iraillak 26: “Lagunaren gaitza ez agertu” 

Iraillak 27: “Illa laister da aztutzen” 

Iraillak 28: “Goseak jolasik ez du” 

Iraillak 29: “Aldi galdua ez da arrapatzen” 



Iraillak 30: “Leloa, berri dan artean aita” 

 

Urrillak 1: “Guchi edatea ta guchi sinistea, zintzoaren egitea” 

Urrillak 2: “Ez du izango echerik, ez daukanak aurrik” 

Urrillak 3: “Egin zarraren esana, naiz urak berama” 

Urrillak 4: “Alper da Maria makillatu, ez bada berez biurtu” 

Urrillak 5: “Dontsuaren echean guztiok parrez, deungearenean negarrez” 

Urrillak 6: “Galduezkero osasuna, da ezaguna” 

Urrillak 7: “Igaroa, igaro” 

Urrillak 8: “Chalopan nagusi asko daudenean, arrantza guchi” 

Urrillak 9: “Aurrera begiratzen ez duana, atzean dago” 

Urrillak 10: “Aritzak azala ametzak bezela; zarrak ezin gazteak bezela” 

Urrillak 11: “Ez da zarra, duana zuldarra” 

Urrillak 12: ”Errotan beta, bidean presa” 

Urrillak 13: “Beltz guztiyak ez dira ikatzak” 

Urrillak 14: “Ama onak ez dio nai al dezu?” 

Urrillak 15: “Zartagi zarrak pertzari: ua ortikan, beltz ori” 

Urrillak 16: “Umearen zentzuna, echean entzuna” 

Urrillak 17: “Utzi zak ona obeagatik” 

Urrillak 18: “Ur aundietan, arrai aundiak” 

Urrillak 19: “Oilloa ta emaztea galtzen dira, echetik urrun ibiltzen badira” 

Urrillak 20: “Oillo gosea, kantari” 

Urrillak 21: ”Non da nere gogoa, an da nere zankoa” 

Urrillak 22: “Nork bere gogora egiten du echea” 

Urrillak 23: “Lastozko isatsa duanak, atzera begira” 

Urrillak 24: “Ikasten ez duanak echian, ez lekike zelayan” 

Urrillak 25: “Nai izatea da al izatea” 

Urrillak 26: “Guziok itsuak geran arte, begi bakarra gure alkate” 

Urrillak 27: “Simon Judas santuetan itsasontziak ankoraetan” 

Urrillak 28: “Simon ta Juda santua, orainchen negua eldu da” 

Urrillak 29: “Lagun onak, ondu; gaiztoak, gaiztotu” 



Urrillak 30: “Guchika guchika, asko egiten da” 

Urrillak 31: “Amukozko isatsa duanak, suaren bildur” 

 

Azaruak 1: “Echean dagoan gaitza, ezagutzen erraz da”. 

Azaruak 2: “Bihar zaitut eta gera zaite, biar etzaitut eta ken zaite” 

Azaruak 3: “Bat irabazi, bi galdu, au ere bizitza modu” 

Azaruak 4: “Azak berea kirtena, ta aritzak bere arikoa ezpala” 

Azaruak 5: “Egi guztiyak ez dira on esateko” 

Azaruak 6: “Aurrak ez badu negarrik, ez du erango titirik” 

Azaruak 7: “Chori doillorrak, kanta doillorrak” 

Azaruak 8: “Azken illak pagatzen dizkik zorrak”. 

Azaruak 9: “Arotzaren echea zotzez, zotzez ere gaitzez” 

Azaruak 10: “Egiya da latz ta garratz” 

Azaruak 11: “Chapela buruan ta ibilli munduan” 

Azaruak 12: “Andrea, sua ta ichasoa guziz da gaiztoa” 

Azaruak 13: ”Begietatik urruti, biotzetik urruti” 

Azaruak 14: “Atzerri, otsoerri” 

Azaruak 15: “Aundiyak aundiro” 

Azaruak 16: “Ezkondu ta damutu” 

Azaruak 17: “Oillo ta emakumeak galtzen ditu geyegi ibiltzeak” 

Azaruak 18: “Nork nori zartagi zarrak pertzari, utikan beltz ori” 

Azaruak 19: “Ezkondu baiño ezagutzea lenago” 

Azaruak 20: “Nai nukez eta banukez, bazter guziyak beteak zeudek” 

Azaruak 21: “Zakurrak non miña, au migaña”  

Azaruak 22: “Paziyaren ondoren lokarriya ibaira” 

Azaruak 23: “Nork bere opillari ikatza” 

Azaruak 24: “Izotzak eta euriyak, dakarzkite eskura gariyak” 

Azaruak 25: “Itsasoak, errekak iturriak eta ibayak irintsi” 

Azaruak 26: “Gure katuak isatsa luze; nor bera bezela besteak uste” 

Azaruak 27: “Itz eztiak, mingaña zauritzen ez dute” 

Azaruak 28: “Idiya adarretik, ta gizona itzetik” 



Azaruak 29: “Guchika guchika, urruti joan diteke”  

Azaruak 30: “Ichura gabe, igela saltalari” 

 
Lotazillak 1: “Gurasoak nolako, umeak alako” 

Lotazillak 2: “Ez da eperik, goiz edo berandu betetzen ez danik” 

Lotazillak 3: “Aldi joana biurtzen gaitz da” 

Lotazillak 4: “Esanak gugan, egiñak Jainkoagan” 

Lotazillak 5: “Erri galduban, auziya eskuban” 

Lotazillak 6: “Choriya, gaztetan ez badek egiten kabiya, zarzaro”  

Lotazillak 7: “Erri bakoitzak bere lege, eche bakoitzak bere oitura” 

Lotazillak 8: “Dirurik gozoena beste batek utziya, ta ederrena nor berak 

irabaziya” 

Lotazillak 9: “Errementariaren echean, zotza burruntzi” 

Lotazillak 10: “Arrausi luzea, loa edo gosea” 

Lotazillak 11: “Ardo gozoak lau begi, ta oiñik ez” 

Lotazillak 12: “Ariya meenean etentzen da” 

Lotazillak 13: “Aritz asko dan urtea, besteak baiño ez obea” 

Lotazillak 14: “chiroak (pobreak) dirudi inchausti guztiyok arrika beti” 

Lotazillak 15: “Arian,arian zeatzen da burnia” 

Lotazillak 16: “Baliz´ko olak, burnirik ez” 

Lotazillak 17: “Artu zak izen ona ta egizak lo” 

Lotazillak 18: “Ez dakusan begiak, negarrik ez” 

Lotazillak 19: “Goiz jeikiya goiz gose, berandu jeikiya loz ase” 

Lotazillak 20: “Beti ongi nai duena, maiz gaizki” 

Lotazillak 21: “Esku batekin garbitzen da bestia , ta biyakin arpegiya” 

Lotazillak 22: “Asiera onak asko baliyo du” 

Lotazillak 23: “Abenduko eguna, argitu orduko illuna” 

Lotazillak 24: “Echeko autsak bihar du, echeko suba estali” 

Lotazillak 25: “Gaitz egiten badek, hainbeste uste bear dek” 

Lotazillak 26: (ez da ondo ulertzen) 

Lotazillak 27: “Ez da zaldirik erortzen ez danik” 



Lotazillak 28: (ez da ondo ulertzen) 

Lotazillak 29: “Ez dago berririk len igaro ez danik” 

Lotazillak 30: (ez da ondo ulertzen) 

Lotazillak 31: (ez da ondo ulertzen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ERANSKINA. ATERALDI XELEBREAK EUSKAL-ESNALEA´REN 
EGUNDIYA-n ETA EUZKEL EGUTEGIYA-n: IZENBURUA DARAMATEN 

ATERALDIEN ETA IZENBURIK GABEKOEN ERREFERENTZIA 
ZEHATZAK URTEZ URTE. 

 
 
 



10.1. ERANSKINA: EUSKAL-ESNALEA´REN EGUNDIYA 1909 
 
Izenburua daramaten ateraldi xelebreak: 
 

“Erantzupen yayua” (Ilbeltzak 3), “Ama-Umiak” (Ilbeltzak 5), “Egiya ezpa 
da…” (Ilbeltzak 9), “Irakaslea eta Ikasleak” (Ilbeltzak 10), “Eiztari azkarra” 
((Marzelino Soroa)) (Ilbeltzak 12), “Botuen billa” (Ilbeltzak 19), “Gertatua” 
(Ilbeltzak 22), “Gorra…?” ((Marzelino Soroa)) (Ilbeltzak 24), “¡Gizajua!” 
(Ilbeltzak 31), “!Ori buruba!” (Otsaillak 14), “Baserritarren ateraldiyak” 
(Otsaillak 15), “Sermoi ondorian” (Otsaillak 16), “¿Beaz orrela?” ((Marzelino 
Soroa)) (Otsaillak 17), “Kalian” (Otsaillak 20), “Bizartegiyan” (Otsaillak 22), 
“¿Zein da?” (Otsaillak 23), “Sabelzaya” (Otsaillak 26),  “Aroztegiyan” 
(Otsaillak 27), “Baserritarren ateraldiya” (Epaillak 8), “¡ Gaŝua!” (Epaillak 
14), “¡Aida, Aida!” (Epaillak 20), “Zillargillia ta Pernando” (Jorraillak 4), 
“Bata bezelakua bestia” (Orrillak 10), “Bata baño, bestia aundigua” (Orrillak 
19), “¿Isilik?” ((Marzelino Soroa)) (Garagarrillak 12), “Eskatu-eskeñia” 
((Arrese eta Beitia´tar Pelipe)) (Garagarrillak 16), “¡Bapo!” (Garagarrillak 
19), “¡Pun!” (Garagarrillak 20), “Ziri-biursak” ((E.M. Azkue)) (Uztaillak 6),  
“¡Zikiña!” (Uztaillak 7),  “Mikela ta Pranchisku” (Uztaillak 8),  “Emezortzi” 
(Uztaillak 13), “Gauza zalla” (Uztaillak 15), “Ez da izango, ez” (Uztaillak 
18), “Ez da ba alajaña” ((Marzelino Soroa)) (Uztaillak19),  “Ziriya” ((V. 
Iraola)) (Uztaillak 20), “Ateraldiya” (Uztaillak 22), “Ostatu batian” (Uztaillak 
25), “Totela” (Dagonillak 4), “Bei saltzallia ta arakiña” (Dagonillak 11), 
“Begiondokoa” / “¡A zer larruba!” (Dagonillak 15), “Echekoandria ta 
neskacha” ((Marxelino Soroa)) (Dagonillak 22), “Izkirimiriak” (Dagon 28), 
“Bat edo bi?” ((Marzelino Soroa)) (Iraillak 5), “Ukulluan” / “Aitorpena” 
(Iraillak 6), “Konsejariya” ((V. Iraola)).(Urrillak 1), “Chakur ta nagusiyaren 
muturra” (Urrillak 2), “Pasayan” (Urrillak 17), “Irakaslea eta ikaslea” 
(Azaruak 1), “Artzekodun batek zortzalleari” (Azaruak 6), “Bi chori” 
((Marzelino Soroa)).(Azaruak 8), “Arduaren indarra” ((Arrese´tar Emeterio)) 
(Azaruak 25), “Zalia ote zan!” (Azaruak 17), “Itzekua” (Azaruak 23), 
“Artzekodun batek zortzailleari” (Lotaillak 1), “Gabonetan” (Lotazillak 25), 
“¡ A zer bi!” ((Marzelino Soroa)) (Lotazillak 30). 

 
 
Izenbururik gabeko ateraldi xelebreak:  
 

Ilbeltzak 23, Ilbeltzak 27, Ilbeltzak 30, Otsaillak 10, Otsaillak 16, Otsaillak 
20, Otsaillak 21, Otsaillak 22, Otsaillak 27, Otsaillak 28, Epaillak 2, Epaillak 
6, Epaillak 12, Epaillak 13, Epaillak 15, Epaillak 19, Epaillak 22, Epaillak 28, 
Epaillak 30, Jorraillak 18, Jorraillak 30, Orrillak 2, Orrillak 16, Orrillak 27, 
Orrillak 31, Garagarrillak 1, Garagarrillak 4, Garagarrillak 9, Garagarrillak 
13, Garagarrillak15, Garagarrillak 24, Garagarrillak 26, Uztaillak 19, 
Uztaillak 26, Uztaillak 27, Dagonillak 12, Dagonillak 13, Dagonillak 17, 
Dagonillak 20, Dagonillak 26, Iraillak 10, Iraillak 12, Iraillak 16, Iraillak 21, 
Iraillak 24, Iraillak 27, Iraillak 29, Urrillak 4, Urrillak 5, Urrillak 7, Urrillak 



8, Urrillak 10, Urrillak 12, Urrillak 13, Urrillak 18, Urrillak 20, Urrillak 21, 
Urrillak 23, Urrillak 25, Urrillak 28, Urrillak 29, Urrillak 30, Urrillak 31, 
Azaruak 4, Azaruak 5, Azaruak 9, Azaruak 10, Azaruak 12, Azaruak 14, 
Azaruak 18, Azaruak 22, Azaruak 24, Azaruak 26, Azaruak 27, Azaruak 29, 
Azaruak 30, Lotazillak 3,  Lotazillak 4, Lotazillak 6, Lotazillak 7, Lotazillak 
9, Lotazillak 10, Lotazillak 12, Lotazillak 13, Lotazillak 14, Lotazillak 15, 
Lotazillak 16, Lotazillak 18, Lotazillak 19, Lotazillak 20, Lotazillak 21, 
Lotazillak 27, Lotazillak 28, Lotazillak 29, Lotazillak 31. 

 



10.2. ERANSKINA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1910 
 
Izenburua daramaten ateraldi xelebreak: 
 

“Gaztajalia” (Ilbeltzak 7), “Amezketako Pernando” (Iilbeltzak 8), “Nungua 
ote zan...” (Ilbeltzak12), “Soldadutzara ez juateko, aitzeki edo ajedunak...” 
(Ilbeltzak 21), “Nagusi-Morroyak” (Ilbeltzak 23), “Euskalerriko andaluzak” 
(Otsaillak 7), “Amezketako Pernando” (Otsaillak 18), “A!, Zer bi!” (Epaillak 
12), “Autormenaren azkenean” (Epaillak 30), “Lurperatze baten ondoren” 
(Jorraillak 5), ”Ostatu merke batian” (Jorraillak 8), “Ikasle Ikastuna” (Orrillak 
10), “Dan, dan” / “Aitaren erakuspenak” (Orrillak 30), “¡Alperra!” (Uztaillak 
8), “¡Hamaika orlako!...” (Uztaillak 24), “Trenian” (Uztaillak 29), “Donostiko 
Konchan” (Iraillak 6), “Ijitoaren autormena” ((P.M.)) (Iraillak 9), “Ijitoaren 
autormena” ((P.M.)) (Iraillak 10), “Ijitoaren autormena” ((P.M.) (Iraillak 11), 
“Petra Madrillen” ((P.M.)) (Urrillak 4), “Ardazgille bat” (Urrillak 12), “Bi 
neskame” (Urrillak 17), “Neskazarrak” (Urrillak 18), “Epailleak ijituari” 
(Azaruak 12), “Nolakoari alako”(Azaruak 14), ”Dendan” (Azaruak 17), “Aur 
batekin” (Azaruak 25), “Senar gaizto baten aitorpena” (Azaruak 27), 
”Juezaren aurrian” (Azaruak 28),  “Ama-Alabak” ((P.M.)) Lotazillak 1, “Zure 
senarra astua zala esaten...”/ “Neska zar bati” (Lotazillak 6), “Etzan 
Biguña...” (Lotazillak 11), “Len eta orain” (Lotazillak 12), “Echekoandria ta 
neskacha” (Lotazillak17), “Baserritarkeriyak” (Lotazillak 30), “Bere alde” 
(Lotazillak 31). 

 
 
Izenbururik gabeko ateraldi xelebreak:  
 

Ilbeltzak 15, Ilbeltzak 25, Ilbeltzak 30, Ilbeltzak 31, Otsaillak 5, Otsaillak 9, 
Otsaillak 11, Otsaillak 14, Otsaillak 19, Otsaillak 20, Otsaillak 23, Epaillak 1, 
Epaillak 7, Epaillak 9, Epaillak 11, Epaillak 16, Epaillak 29, Jorraillak 6, 
Jorraillak 11, Jorraillak 15, Jorraillak 19, Jorraillak 20, Jorraillak 21, Jorraillak 
25, Jorraillak 27, Orrillak 3, Orrillak 8, Orrillak 12, Orrillak 14, Orrillak 19, 
Orrillak 22, Orrillak 25, Garagarrillak 4, Garagarrillak 8, Garagarrillak 11, 
Garagarrillak 15, Garagarrillak 20, Garagarrillak 22, Garagarrillak 26, 
Garagarrillak 30, Uztaillak 5, Uztaillak 11, Uztaillak 16, Uztaillak 27, 
Dagonillak 5, Dagonillak 7, Dagonillak 8, Dagonillak 12, Dagonillak 19, 
Dagonillak 23, Dagonillak 24, Dagonillak 28, Dagonillak 30, Dagonillak 31, 
Iraillak 3, Iraillak 4, Iraillak 13, Iraillak 18, Iraillak 19, Iraillak 20, Iraillak 25, 
Iraillak 26, Iraillak 28, Iraillak 30, Urrillak 3, Urrillak 5, Urrillak  8, Urrillak 
11, Urrillak 19, Urrillak 21, Urrillak 22, Urrillak 24, Urrillak 29, Azaruak 10, 
Azaruak 18, Azaruak 19, Azaruak 26, Azaruak 29, Lotazillak 2, Lotazillak 5, 
Lotazillak 13, Lotazillak 20, Lotazillak 21. 

 
 
 

 



10.3. ERANSKINA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1911 
 

Izenburua daramaten ateraldi xelebreak: 
 

“Izkirimirija” (Ilbeltzak 3), ”Izkimija” (Ilbeltzak 9), ”Izkimija” (Ilbeltzak 21), 
“Ugazaba ta maiztarra” (Ilbeltzak 24), “Ugazaba ta maiztarra” (Ilbeltzak 25), 
“Baserritar azkarra” (Ilbeltzak 27), “Izkirimirija” (Ilbeltzak 31), “Ernanirako 
bidean” (Otsaillak 3), “Billete” (Otsaillak 8), ”Izkimija” (Otsaillak 11), 
“Bultzian (trenean)” (Otsaillak 19), “Izkirimirija” (Otsaillak 23), “Izkirimirija” 
(Otsaillak 24), “Altzo-Goyan” (Epaillak 14), “Niri gertatua” (Epaillak 16), 
“Amezketako Pernando tratalari” (Epaillak 18), ”Autortegian” (Epaillak 22), 
“Amezketako Pernandorena” (Epaillak 28), “Bagaude ¡e!” (Epaillak 30), 
“Kito” (Jorraillak 7), “Ederki esana” (Jorraillak 8), “Senarr-emastien 
maitetasuna” (Jorraillak 13), “Amezketako Pernandorena” (Jorraillak 16), 
“Uste barik egijak urten” (Jorraillak 17), “Arrantzale batena” (Jorraillak 18), 
“Parke-eskatzia” (Jorraillak 19), “Amezketako Pernandorena” (Jorraillak 23), 
“Amezketako Pernandorena” (Orrillak 7), “Elizakoak artzean” ( Orrillak 10), 
“Bizar gogorrak” (Orrillak 11), “Olantxerik da” (Orrillak 12), “Bakaldietan 
(ejerziziotan)” (Orrillak 13), “Kistoren illetia” (Orrillak 15), “Atzamarr 
senduak” (Orrillak 16), “¡Ezeguan nekatuta!” (Orrillak 17), “Amezketako 
Pernandorena” (Orrillak 22), “Gaitz guzien jatorria” (Orrillak 24), “Andaluz 
batena” (Orrillak 27), “Amezketako Pernandorena” (Orrillak 30), “Andaluz 
baten berriketak” (Garagarrillak 3), “Itz gutxitan” (Garagarrillak 18), “Merezi 
bezela” (Garagarrillak 26), “Motikoen alkate” (Garagarrillak 29), 
“Amezketako Pernandorena” (Uztaillak 5), “Simon eta emaztia” (Uztaillak 9), 
“Ministro Gaya” (Uztaillak 10), “Amezketako Pernandorena” (Uztaillak 14), 
“¡Asma zak!” (Uztaillak 16), “¡Asma zak!” (Uztaillak 17), “Amezketako 
Pernandorena” (Uztaillak 22), “Ez-ezkondua” (Uztaillak 23), “Modelua” 
(Uztaillak 25), “Arratsaldeko jaupa (meza)” (Uztaillak 29), “Iru euritako” 
(Dagonillak 6), “Itz bi mando bateri bere belarrira” (Dagonillak 9), “Irugarren 
aldian” (Dagonillak 10), “Amezketako Pernandorena” (Dagonillak 12), 
“Zitzaldi gogorra” (Dagonillak 14), “Antzokijan (teatruan)” (Dagonillak 17), 
“Bizitza merkea” (Dagonillak 19, 20), “Emakume zitala” (Dagonillak 21, 22), 
“Errita-zalea” (Dagonillak 25), “¿Bai al zatoz?” (Iraillak 1), “Naskaldiya” 
(Iraillak 3), “Amezketako Pernandorena” (Iraillak 4), “¡¡Langillia benetan!!” 
(Iraillak 5), “Iñoren lepotik azkaldu gura” (Iraillak 5), “Jan-edana merke” 
(Iraillak 6), “Zirikadak” (Iraillak 6), “Belarri onak” (Iraillak 9), “Amairu 
mayan” (Iraillak 9), “Dana dala ora pro nobis” (Iraillak 10), “Ber-beragatik” 
(Iraillak 11), “Ardozalea” (Iraillak 16), “Kananea” (Iraillak 19), “Amezketako 
Pernandorena” (Iraillak 21), “Txarteletakoan” (Iraillak 24), “Zaparrada” 
(Iraillak 26), “Morroikerijak” (Iraillak 28), “Izkirimiriyak” (Iraillak 30), 
“Amezketako Pernandorena” (Urrillak 2), “Pizkunde egunian” (Urrillak 19), 
“Amezketako Pernandorena” (Urrillak 24), “Amezketako Pernandorena” 
(Azaruak 9), “Izkeduna (mutua)” (Azaruak 13), “Amezketako Pernandorena” 
(Azaruak 18), “Izkirimiriya” (Azaruak 19), “Indiano bat” (Azaruak 20), 
“Amezketako Pernandorena” (Lotazillak 5), “Ikaslari baten azkarkerijak” 



(Lotazillak 6), “Amezketako Pernandorena” (Lotazillak 13), “Erriojarra” 
(Lotazillak 16), “Amezketako Pernandorena” (Lotazillak 23). 

 
 
Izenbururik gabeko ateraldi xelebreak:  
 

Ilbeltzak 16, Ilbeltzak 26, Otsaillak 5, Otsaillak 7, Epaillak 7, Epaillak 24, 
Jorraillak 13, Jorraillak 22, Jorraillak 30, Orrillak 5, Orrillak 6, Orrillak 23, 
Orrillak 26, Orrillak 29, Garagarrillak 5, Garagarrillak 9, Garagarrillak 11, 
Garagarrillak14, Garagarrillak 22, Garagarrillak 27, Uztaillak 15, Uztaillak 
21, Uztaillak 30, Dagonillak 5, Dagonillak 7, Dagonillak 8, Dagonillak 31, 
Iraillak 13, Iraillak 18, Iraillak 27, Urrillak 5, Urrillak 18, Urrillak 28, 
Azaruak 5, Azaruak 6, Azaruak 12, Azaruak 28, Lotazillak 2. 



10.4.ERANSKINA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1912 
 

Izenburua daramaten ateraldi xelebreak: 
 
“Kontu ateratzallea” (Ilbeltzak 5), “Bizartegiyan” (Ilbeltzak 7), “Donosti´ko 
kalian” (Ilbeltzak 7), “Ateraldi ona” (Ilbeltzak 8), “Gertatua” (Ilbeltzak 10), 
“Botoi bat (Ilbeltzak 11), “Ardandegian” (Ilbeltzak 12), “Maitetasun andiya” 
(Ilbeltzak 13), “Bi lagun artian” (Ilbeltzak 15), “Lo ta Lo” (Ilbeltzak 15), 
“Moskor artian” (Ilbeltzak 18), “Kalia” (Ilbeltzak 20), “Azukria ta Gatza” 
(Ilbeltzak 20), “Auzi-etxian” (Ilbeltzak 22), “Galdea” (Ilbeltzak 23), 
“Zertako?” (Ilbeltzak 25), “Bizarkentzallearen zakurra” (Ilbeltzak 28), 
“Antoni´ren Erantzupena” (Ilbeltzak 31), “Baztangaren alderdi onak” 
(Otsaillak 12), “Bildurrez” (Otsaillak 17), “Muturrekoak” (Otsaillak 17), 
“Amezketako Pernandorena” (Otsaillak 18), “Ostatu batian” (Otsaillak 21), 
“Mutil azkarra” (Otsaillak 24), “Patxi eta Erramun” (Otsaillak 26), “Denda 
batian” (Epaillak 1), “Etxe berri bat ikusten” (Epaillak 2), “Bezagita” 
(Epaillak 3), “Ikastetxian” (Epaillak 4), “Ederra izango zan” (Epaillak 8), 
“Errenta” (Epaillak 11), “Mutil bizkorrak” (Epaillak 13), “Ikastetxian” 
(Epaillak 15), “Bi baserritar trenean” (Epaillak 20), “Ikurtonak 
(Sakramentuak)” (Jorraillak 21), “Beste batena” (Jorraillak 21), “Frantzesa 
eta Ingelesa” (Jorraillak 22), “Etxekoandrea eta neskamea” (Jorraillak 27), 
“Epalle batena” (Jorraillak 29), “Taberna ta presondegia” (Orrillak 3), 
“Baliteke” (Orrillak 12), “Bi urzale” (Orrillak 14), “Nongoa ote zan” (Orrillak 
20), “Ezkonbidea” (Orrillak 21), “Ondokoa lagun” (Orrillak 29), “Arrokeri 
utsa” (Orrillak 30), “Bat ala bi?” (Garagarrillak 1), “Ikasle bizkorra” 
(Garagarrillak 3), “Ijitua Epaillearen aurrean” (Garagarrillak 7), “Zekiana 
zan” (Garagarrillak 14), “Aita-semiak” (Garagarrillak 18), “Aiton-billobak 
illargitan” (Garagarrillak 21), “Sagar-lapurretan” (Garagarrillak 22), “Joxe 
Durdu´ren ateraldiyak” (Garagarrillak 25), “Ingeles batena” (Uztaillak 2), 
“Arrituta” (Uztaillak 7), “Irakasliak mutil koskorrari” (Uztaillak 9), 
“Ateraldiya” (Uztaillak 13), “Espetxian” (Uztaillak 20), “Pelotatokiyan” 
(Uztaillak 23), “Eliz bidian” (Uztaillak 25), “Mikeletiak teleponuan” 
(Uztaillak 28), “Asiera” (Uztaillak 31), “Alkate Burutsua” (Dagonillak 6), 
“Aragon´en” (Dagonillak 20), “Denda batean” (Dagonillak 20), “Sailtxoa” 
(Iraillak 1), “Lenengo gizona” (Iraillak 3), “Aita-semiak” (Iraillak 8), “Asto-
jalea” (Iraillak 10), “Gelditokian” (Iraillak 25), “Berritxukeriak” (Iraillak 29), 
“Iru baten” (Urrillak 19), “Ezkondu nai ez” ((Urrillak 28), “Morroi zintzoa” 
(Azaruak 24), “Masoi tartean” (Azaruak 28), “¿Hogei ala baterez?” (Azaruak 
29), “Masoi tartean” (Azaruak 29), “Auzitan” (Lotazillak 1), “Ateraldiyak” 
(Lotazillak 12), “Elizian” (Lotazillak 15), “Biyotz ona” (Lotazillak 17), 
“Epailearen aurrian” (Lotazillak 20), “¡Eta garbiya!” (Lotazillak 22) 
“Epailearen aurrian”, “¡Lengua nola izan!” (Lotazillak 26), “Erri txiki batian 
ikusitako DEYA” (Lotazillak  27), “Ostatu batian” (Lotazillak 30), “Epaile-
aurrian” (Lotazillak 31). 

 



 
Izenbururik gabeko ateraldi xelebreak:  
 

Ilbeltzak 4, Ilbeltzak 6, Ilbeltzak 14, Ilbeltzak 17, Ilbeltzak 21, Ilbeltzak 23, 
Ilbeltzak 26, Ilbeltzak 30, Otsaillak 4, Otsaillak 8, Otsaillak 11, Otsaillak 13, 
Otsaillak 14, Otsaillak 22, Epaillak 9, Epaillak 10, Epaillak 12, Epaillak 16, 
Epaillak 18, Epaillak 19, Epaillak 21, Epaillak 22, Epaillak 26, Epaillak 29, 
Jorraillak 9, Jorraillak 10, Jorraillak 13, Jorraillak 19, Jorraillak 23, Jorraillak 
24, Jorraillak 26, Orrillak 6, Orrillak 7, Orrillak 9, Orrillak 10, Orrillak 15, 
Orrillak 25, Orrillak 26, Orrillak 31, Garagarrillak 2, Garagarrillak 3, 
Garagarrillak 8, Garagarrillak 10, Garagarrillak 19, Garagarrillak 29, Uztaillak 
3, Uztaillak 5, Uztaillak 16, Uztaillak 24, Dagonillak 3, Dagonillak 22, 
Dagonillak 26, Dagonillak 31, Iraillak 17, Iraillak 20, Iraillak 27, Urrillak 8, 
Urrillak 11, Urrillak 22, Urrillak 29, Azaruak 17, Azaruak 21, Lotazillak 3, 
Lotazillak 5, Lotazillak 10, Lotazillak 18, Lotazillak 19, Lotazillak 21, 
Lotazillak 28, Lotazillak 29, Lotazillak 31. 

 



10.5. ERANSKINA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1913 
 

Izenburua daramaten ateraldi xelebreak: 
 
“Astakerik” (Ilbeltzak 2), “Anton eta Pello” (Ilbeltzak 2), “Auzi onik ez” 
(Ilbeltzak 6), “¡Gizaajua!” ((E.´tar E.)), “Zar baten urteak” (Ilbeltzak 16), 
“Nagusi-Morroyak” (Ilbeltzak 19), “Bi langille” ((E.´tar E.)), “Ziri-ederra” 
(Ilbeltzak 23), “Burni olan” (Ilbeltzak 29), “Pernando ta mandazaya” 
(Ilbeltzak 30), “Etxekoandria eta neskamia” (Ilbeltzak 31), “Maizter batena” 
(Otsaillak 6), “¡A zer egiya!” (Otsaillak 14), “Motikoak bere aitari” (Otsaillak 
17), “Bazkari aundi batian” (Otsaillak 19), “Itzontziya” ((J.A.)) (Otsaillak 
20), “Sendakiñak gaxoari” (Otsaillak 25), “Ama-alabak” (Otsaillak 26), 
“Lapurreta” (Otsaillak 27), “Ikulluban illunpetan” (Epaillak 4), “Ateraldiya” 
(Epaillak 6), “Bata bestearentzat” (Epaillak 13), “Pernando ta tabernariya” 
(Epaillak 16), “Guzitik ugari” (Epaillak 25), “Gertatua” (Jorraillak 2), “Aita-
semiak” (Jorraillak 8), “Ondo erantzuna” (Jorraillak 9), “Azterketan” 
(Jorraillak 13), “Bizkorra ote zan!” (Jorraillak 21), “Ikastetxian” (Jorraillak 
22), “Jimnasiyo batian” (Jorraillak 28), “Beti txiki” (Orrillak 5), “Ateraldiya” 
(Orrillak 7), “Aita batek semiari” (Orrillak 11), “Izen ona” (Orrillak 12), 
“Antzerkian” (Orrillak 13), “Umezai berriya” (Orrillak 14), “Ostatuban” 
(Orrillak 23), “Ama jakintsuba” (Orrillak 30), “Ostatuban” (Garagarrillak 4), 
“Neskame ona” (Garagarrillak 8) , “Piper eguna” (Garagarrillak 9), “Iru 
mutiko bata besteakin autuan” (Garagarrillak 11), “Ikastetxian” (Garagarrillak 
15), “Ume-artian” (Garagarrillak 19), “Ziri-jarduna. Patxi begi-bakarra ta 
Joxe Konkor” (Garagarrillak 20), “Ikastetxian” (Garagarrillak 21), (Iraillak 
18), (Urrillak 26) “Lapur biren erdiyan” (Garagarrillak 25), “Adan´en alaba” 
(Uztaillak 16), “Jakinaya” (Uztaillak 17, Iraillak 12), “Gizajua!” (Uztaillak 
19), “Bi alper”(Dagonillak 15), “Umekerik” (6) (Dagonillak 29), (Iraillak 2), 
(Iraillak 6), (Iraillak 11), (Urrillak 30), (Urrillak  22), “Nagusi-morroyak” 
(Iraillak 3), Espetxian (kartzelan)” (Iraillak 7), “Bi laguntza” (Iraillak 16), 
“Naspilla” (Iraillak 20), “Lenbiziko amagiarreba” (Urrillak 1), “Lanketa 
zalla” (Urrillak 2), “Jayetan” (Urrillak 6), “Iritzi berdiñekuak” (Urrillak 7), 
“A zer bi!” (Urrillak 10), “Elizan” (Urrillak 11), “Burni-bidian” (Urrillak 12), 
“Erosten” (Urrillak 13), “Mutil gogorra” (Urrillak 14), “Garizuman” (Urrillak 
15), “Biozdunak” (Urrillak 19), “Iya illian” (Urrillak 20), “Mutill azkarrak” 
(Urrillak 23),  “Besteren etxian” (Urrillak 29), “Ama-semiak” (Azaruak 1), 
“Kape-esnia” (Azaruak 2), “Zertako dira lagunak?” (Azaruak 6), “Agiñ-
ateratzailliaren etxian” (Azaruak 7), “Mutil pizkorra” (Azaruak 13), “Lagun 
batek beste bati” (Azaruak 19), “Morroi-artian” (Azaruak 23), “Azalketa 
garbiya” (Azaruak 24), “Neskame berriya” (Azaruak 25), “Ille moztzailliaren 
etxian” (Azaruak 26), “Erdizka” (Azaruak 28), “Jostunaren etxian” (Azaruak 
29), “Zurkaitza” (Lotazillak 1), “Esku-zabala” (Lotazillak 3), “Sendabide 
gogor batzuek” (3) (Lotazillak 4) (Lotazillak 5), (Lotazillak 9), “Aundiyak 
txikiya il” (Lotazillak 6), “Bi erritar” (Lotazillak 10), “Buru txarra” 
(Lotazillak 13), “Gertatuba” (Lotazillak 21).  

 
 



Izenbururik gabeko ateraldi xelebreak:  
 

Ilbeltzak 8, Ilbeltzak 15, Ilbeltzak 24, Otsaillak 2, Otsaillak 5, Otsaillak 11, 
Otsaillak 13, Otsaillak 18, Otsaillak 23, Epaillak 11, Epaillak 12, Jorraillak 
10, Jorraillak 15, Orrillak 4, Orrillak 25, Orrillak 31, Garagarrillak 10, 
Garagarrillak 23, Uztaillak 6, Uztaillak 7, Uztaillak 11, Uztaillak 14, 
Uztaillak 15, Uztaillak 23, Uztaillak 28, Uztaillak 30, Dagonillak 3, 
Dagonillak 7, Dagonillak 11, Iraillak 5, Iraillak 12, Iraillak 17, Iraillak 22, 
Iraillak 24, Iraillak 28, Urrillak 3, Urrillak 4, Urrillak 5, Urrillak 16, Urrillak 
17, Urrillak 18, Urrillak 21, Urrillak 24, Urrillak 27, Urrillak 28, Azaruak 3, 
Azaruak 5, Azaruak 10, Azaruak 12, Azaruak 15, Azaruak 16, Azaruak 17, 
Azaruak 18, Azaruak 20, Azaruak 21, Lotazillak 11, Lotazillak 14, Lotazillak 
19, Lotazillak 28, Lotazillak 29, Lotazillak 31. 

 
 
 



10.6. ERANSKINA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1914 
 
Izenburua daramaten ateraldi xelebreak: 
 

“Ostatu batian” (Ilbeltzak 2), “Itxu bizkorra” (Ilbeltzak 3), “Berandu 
damutuba” (Ilbeltzak 4), ”Argintzano´ko Manu´rena” (Ilbeltzak 7), 
”Argintzano´ko Manu´rena” (Ilbeltzak 8), “Indar gutxi” (Ilbeltzak 9), “Beti 
ibiltzen” (Ilbeltzak 12), “Etxia galtzeko ere...” (Ilbeltzak 14), “Auzitegiyan” 
(Ilbeltzak 18), “Gelditokiyan” (Ilbeltzak 19), “Oso txarra” (Ilbeltzak 20), 
“Ostatu batian” (Ilbeltzak 21), “Ostatuban” (Ilbeltzak 22), “Par egiteko” 
(Ilbeltzak 26), “Par egiteko” (Ilbeltzak 27), “Laguntza” (Ilbeltzak 29), “Gizon 
asarrea” (Otsailak 1), “Mutiko argia” (Otsailak 2), “Sendagille (mediku) 
artian” (Otsailak 6), “Asko jakitea da ori” (Otsailak 7), “Aita-Semiak” 
(Otsailak 8), “Ondo esana” (Otsailak 10), “Egiya saritua” (Otsailak 18), 
“Aita-seme artian” (Otsailak 19), “Mozkor damutu bati” (Otsailak 21), 
“Tolosa´tik – Donosti´ra bidian” (Otsailak 24), “Nestor Donosti´n” (Otsailak 
25), “Bakalduna ikusteko” (Otsailak 26), “Aitzeki ederra” (Otsailak 27), 
“Zerbait esan bear, eta esan” (Epaillak 1), “Bazkari ederra” (Epaillak 2), 
“Etzan makala!” (Epaillak 5), “Gizon azkarra” (Epaillak 6), “Aste-Santuetan” 
(Epaillak 7), “Itzetik egitera...” (Epaillak 10), “Goi-ameriketako iragarki bat” 
(Epaillak 11), “Goi-ameriketako beste iragarki bat” (Epaillak 12), 
“Kirtenkeriya” (Epaillak 16), “Nestor´en biyotz ona” (Epailleak 22), “Ume 
azkarra” (Epaillak 23), “Ikastolan (eskolan)” (Epaillak 25), “Gauza jakiña” 
(Epaillak 26), “Galde-erantzupena” (Epaillak 26), “Ama-alabaren artian” 
(Epaillak 27), “Oroimen txarrak” (Epaillak 28), “Trenian joan nai” (Epaillak 
29), “Agindu baña...” (Jorraillak 1), “Jakin-naya” (Jorraillak 2), “Dotriñan” 
(Jorraillak 4), “Denda batian” (Jorraillak 5), “Arrandegin” (Jorraillak 12), 
“Gaitz ariña” (Jorraillak 14, 15), “Estutasuna” (Jorraillak 16), “Urrutiko 
intxaurrak...” (Jorraillak 18), “¡eskarrikasko!” (Jorraillak 21), “Senar-
emaztiak” (Jorraillak 24), “Patxi ta Sendagillia” (Jorraillak 28), “Ijito baten 
aitorpena” (Orrillak 2, 3, 4), “Asarre gogorra” (Orrillak 5), “Neskame-
etxekoandriak” (Orrillak 6), “Alperra” (Orrillak 9), “Ondo erakutsiya” 
(Orrillak 10), “Baserritar artian” (Orrillak 18), “Mozkor batena” (Orrillak 19), 
“Motiko Bizkorra” (Orrillak 29), “Itxasoan” (Orrillak 30), “Aragi zarra” 
(Orrillak 31), “Zarra lenago” (Garagarrillak 1), “!Aurrera mutillak¡” 
(Garagarrillak 2), “Bultzian (Trenian)” (Garagarrillak 3), “Buru-austeak” 
(Garagarrillak 3), “Gezurra-motz” (Garagarrillak 15), “Gaizki-esaka” 
(Garagarrillak 16), “Senar-emastiak” (Uztaillak 4), “Bi gezurti” (Uztaillak 6), 
“Ateraldiya” (Uztaillak 17), “A zer bi!” ( Uztaillak 28), “Ori da atxurra...” 
(Dagonillak 6), “Urrutiko senidearren” (Dagonillak 9), “Ostatuan” 
(Dagonillak 10), “Pello Kirten Donosti´ra dijua” (Dagonillak 25),  
“Gertatuba” (Iraillak 4), “Zegamar bat gerratian” (Iraillak 11), “Ateraldiya” 
((Soroa´tar M.)) (Iraillak 12), “Zegamar bat gerratian” (Iraillak 18), 
“Ikastetxian” (Iraillak 22), “Adizkide tartean” (Iraillak 28), “Ateraldiya” 
(Urrillak 14), “Oraingo umiak...” (Urrillak 15), “Eta galtzak?” (Urrillak 18), 
“Pello Kirten gaxo dago” (Urrillak 21), “Lo ala esna?” ((Soroa´tarn M.)) 



(Urrillak 23), “Mikela ta Prantxisku” (Urrillak 29), “Aitak semiari” (Azaruak 
11), “Auzitegiyan” (Azaruak 26), “Artzaya” ((Soroa´tar M.)) (Lotazillak 2), 
“Asmatzen duanentzat” ((Soroa´tar M.)) (Lotazillak 7), “Lagun artian” 
(Lotazillak 21), “Ateraldiya” (Lotazillak 27). 

 
 
Izenbururik gabeko ateraldi xelebreak:  

 
Ilbeltzak 6,  Ilbeltzak 11, Ilbeltzak 16, Ilbeltzak 20, Ilbeltzak 23, Ilbeltzak 28, 
Otsaillak 3, Otsaillak 4,  Otsaillak 5, Otsaillak 22, Otsaillak 23, Epaillak 13, 
Epaillak 14, Epaillak 18, Jorraillak 3, Jorraillak 13, Jorraillak 17, Jorraillak 
19, Jorraillak 20, Orrillak 7, Orrillak 8, Orrillak 11, Orrillak 24, Orrillak 26, 
Uztaillak 8,  Uztaillak 11, Uztaillak 12, Uztaillak 15, Uztaillak 16, Uztaillak 
25, Uztaillak 26, Uztaillak 27, Uztaillak 30, Dagonillak 11, Dagonillak 17, 
Dagonillak 29, Dagonillak 31, Iraillak 2, Iraillak 9, Iraillak 15, Iraillak 27, 
Urrillak 1, Urrillak 12, Urrillak 26, Urrillak 31, Azaruak 16, Azaruak 17, 
Azaruak 21, Azaruak 22, Azaruak 24, Azaruak 28, Azaruak 29, Lotazillak 1, 
Lotazillak 10, Lotazillak 16, Lotazillak 17, Lotazillak 18, Lotazillak 23, 
Lotazillak 26, Lotazillak 28. 

 



10.7. ERANSKINA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1915 
 
Izenburua daramaten ateraldi xelebreak: 

 
“Aita-semeak” (Ilbeltzak 1), “Senar-emaztiak” (Ilbeltzak 2), “Aita-semiak” 
(Ilbeltzak 3), “Ipui zarra” (Ilbeltzak 4), “Eiztari-gezurrak” (Ilbeltzak 15), 
“Neskame-etxekoandriak” (Ilbeltzak 19), “Eiztari-gezurrak” (Ilbeltzak 20), 
“Mozkor baten ateraldiya” (Ilbeltzak 21), “Izeba ta illoba” (Ilbeltzak 26), 
“Neskame-etxekoandriak” (Ilbeltzak 28), “Mutill-artean”, (Ilbeltzak 29), 
“Amak semiari” (Ilbeltzak 30), “Agiñ-ateratzalle yayua” (Ilbeltzak 31), 
“Zenbakiztiya” (Otsaillak 4), “Jan ase arte” (Otsaillak 5), “A zer etxe-
laguntzallea!” (Otsaillak 14), “Sartu dik ederra” (Otsaillak 15), “Ezkondu 
baño len” (Otsaillak 26), “Pernando´rena” (Epaillak 1), “Eiztari bizkorrak” 
(Epaillak 5), “Pernando´rena” (Epaillak 6), “Amagiarreba” (Epaillak 7), 
“Pernando´rena” (Epaillak 8), “Pernando´rena” (Epaillak 11), “Zurraren 
zakelak, bi zulo” (Epaillak 17), “Zurraren zakelak, bi zulo” (Epaillak 18), 
“Pernando´rena” (Epaillak 20), “A zer bi gezurti!” (Epaillak 21), “Goseak 
dauden bi lagunen artean” (Epaillak 23), “Ijituak ate ondoan” (Jorraillak 4), 
“Ixo, ixo!” (Jorraillak 7), “Buru-gogorra” (Jorraillak 19), “Bultziyan 
(trenian)” (Jorraillak 27), “Etxeko atian” (Jorraillak 28), “Lareun urte” 
(Jorraillak 30), “Oski-olan (zapaterian)” (Jorraillak 30), “Auzitegiyan” 
(Orrillak 18), “Sendagai onak” (Orrillak 26), “Ateraldiya” (Orrillak 28), “A 
zer bi gezurti!” (Garagarrillak 3), “Limoi-ura” (Garagarrillak 4), “Limoi-ura” 
(Garagarrillak 5), “Gizajua!” (Garagarrillak 9), “Aztu-eziña” (Garagarrillak 
22), “¿Aitak ala semiak ote zekian geyago?” (Garagarrillak 24), “Naste-
borraste” (Garagarrillak 30), “Ikastetxean” (Uztaillak 3), “Ostatu kaxkar 
batian” (Uztaillak 4), “Biko lana” (Uztaillak 5), “Auzitegian” (Uztaillak 6), 
“Zein baño zein aundiagoak!” (Uztaillak 7), “Pernando´rena” (Uztaillak 13), 
“Jostunarekin” (Uztaillak 14), “Ateraldiya” (Uztaillak 15), “Itxas-aldean” 
(Uztaillak 16), “Kanpai alai eta negartiak” (Uztaillak 19), “Eizian” (Uztaillak 
22), “Bultzian (trenian)” (Uztaillak 27), “Arlote batek” (Uztaillak 29), 
“Zapatari batek jostun bati” (Uztaillak 30), “Bi arlote artian” (Dagonillak 7), 
“Donosti´ko ondarrian” (Dagonillak 10), “Oñetakuak erosten” (Dagonillak 
22), “¡Gora berdintasuna!” (Dagonillak 26), “London´en” (Dagonillak 27), 
“Gaztetzeko bidea” (Dagonillak 28, 29), “Alperrikako guziya” (Dagonillak 
30), “Eliz-atadi batian” (Dagonillak 31), “Donosti´ko Artola´rena” (Iraillak 
1,2), “Txarteletan” (Iraillak 5), “Burrukak bukatzeko errezeta” (Iraillak 6), 
“Bizartegiyan” (Iraillak 12), “Aita-seme artean” (Iraillak 13), “Umekerik” 
(Iraillak 14), “Txarteletan” (Iraillak 16), “Burni-olan” (Iraillak 18), 
“Ostatuban” (Iraillak 25), “Bi eiztari artean” (Iraillak 27), “Guda-zale bat” 
(Iraillak 29), “Donosti´ko Artola´rena” (Iraillak 30), “Senar-emazte artian” 
(Urrillak 2), “Ikastetxian” (Urrillak 3), “Ikastetxian” (Urrillak 7), “Neskak 
amari” (Urrillak 8), “Ostatuban” (Urrillak 10), “Auzitegiyan” (Urrillak 14), 
“Alperrikako itzaldiya” (Urrillak 21), “Mozkorrondo!” (Azaruak 7), “Dukea 
ta ibildauna” (Azaruak 17, 18), “Ziri bati, bestia” (Azaruak 21), “Gezurti 
tartian” (Azaruak 23), “Bazkaldu!” ((Matzelino Soroa)) (Azaruak 24), “Osta, 



Garri, Goñi ta Oña” ((V. Iraola)) (Azaruak 26), “Garbiketa” (Azaruak 27), 
“Azkarra” ((Martzelino Soroa)) (Azaruak 28), “Bota, bota!” (Azaruak 30), 
“Jale ona” (Lotazillak 4), “Ardozalea ote zan gero!” ((Iñarra)) (Lotazillak 5), 
“Sisak bezela”  (Lotazillak 6), “Maister ona” (Lotazillak 7), “Erritar yayua” 
(Lotazillak 8), “Zestua´ko uretxian” (Lotazillak 11), “Egiya” ((Martzelino 
Soroa)) (Lotazillak 16), “Bi gezurti” (Lotazillak 18), “Eliz-atariyan” 
(Lotazillak 21). 
 
 

Izenbururik gabeko ateraldi xelebreak:  
 
Ilbeltzak 5, Ilbeltzak 6, Ilbeltzak 8, Ilbeltzak 17, Ilbeltzak 18, Otsaillak 2, 
Otsaillak 6,  Otsaillak 13, Otsaillak 18, Otsaillak 24, Otsaillak 25, Otsaillak 
27, Epaillak 9, Epaillak 12, Epaillak 14, Epaillak 15, Epaillak 16, Epaillak 22, 
Epaillak 24, Epaillak 26, Jorraillak 8, Jorraillak 10, Jorraillak 12, Jorraillak 
13, Jorraillak 15, Jorraillak 17, Jorraillak 23, Jorraillak 25, Jorraillak 26, 
Jorraillak 29, Garagarrillak 10, Garagarrillak 23, Garagarrillak 25, 
Garagarrillak 26, Uztaillak 1, Uztaillak 2, Uztaillak 8, Uztaillak 9, Uztaillak 
10, Uztaillak 12, Uztaillak 18, Uztaillak 20, Uztaillak 21, Uztaillak 23, 
Uztaillak 24, Uztaillak 28, Dagonillak 2, Dagonillak 5, Dagonillak 11, 
Dagonillak 18, Dagonillak 19, Dagonillak 23, Dagonillak 24, Dagonillak 25, 
Iraillak 11, Iraillak 15, Iraillak 22, Iraillak 24, Iraillak 26, Iraillak 28, Urrillak 
1, Urrillak 4, Urrillak 5, Urrillak 9, Urrillak 12, Urrillak 13, Urrillak 15, 
Urrillak 16, Urrillak 17, Urrillak 18, Urrillak 20, Urrillak 23, Urrillak 25, 
Azaruak 4, Azaruak 5, Azaruak 19, Azaruak 22, Azaruak 25, Lotazillak 1, 
Lotazillak 10, Lotazillak 13, Lotazillak 14, Lotazillak 15, Lotazillak 17, 
Lotazillak 19, Lotazillak 20, Lotazillak 30, Lotazillak 31. 

 



10.8. ERANSKINA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1916 
 
Izenburua daramaten ateraldi xelebreak: 
 

“Besteren kirtena...!” (Ilbeltzak 10), “Izkirimiria” (Ilbeltzak 14), “Ikastetxian” 
(Ilbeltzak 19), “Mutill azkarra” (Ilbeltzak 31), “Izkirimiria” (Otsaillak 2), 
“Sendagillia eta Baserritarra” (Otsaillak 12), “Sendagillia eta Baserritarra” 
(Otsaillak 13) ((Iraizoz´tar B.)), “Irakaskizun ongi ikasia” (Otsaillak 15), 
“Izkirimiriak”  (Epaillak 2), “Izkirimiria” (Epaillak 16), “Izkirimiria” 
(Epaillak 17), “Sendagiña ta gaxoa” (Jorraillak 13), “Arrapazak” (Jorraillak 
18), “Umeen artean” (Jorraillak 24), “Idazle bikañak” (Orrillak 14), “Batekoz 
bestera” (Orrillak 18), “Eskol-umeakin” (Orrillak 29), “Azkeneko erokeria” 
(Orrillak 30), “Apaiz Lapurra” (Garagarrillak 1), “Ijitokeriak” (Garagarrillak 
2), “Joxe ta pantxiku” (Garagarrillak 3), “Etxekoandria ta neskame berriya” 
(Garagarrillak 4), “Buru berria” (Garagarrillak 6), “Esakerak Zarrak, Patxi ta 
Konkor” (Uztaillak 7), “Astokerik” ((Emeterio Arrse)) (Uztaillak 8), 
“Izkirimiria” (Uztaillak 9), “Izkirimiriak” (Uztaillak 10), “Izkirimiria” 
(Uztaillak 19), “Izkirimiria” (Uztaillak 20), “Izkirimiria” (Uztaillak 21), 
“Izkirimiria” (Uztaillak 22) (Biktoriano Iraola), “Izkirimiria” (Uztaillak 24), 
“Izkirimiria” (Uztaillak 26), “Izkirimiria” (Uztaillak 27), “Izkirimiriak” 
(Uztaillak 29), “Izkirimiria” (Dagonillak 1), “Izkirimiria” (Dagonillak 2), 
“Izkirimiria” (Dagonillak 3), “Izkirimiria” (Dagonillak 4), “Izkirimiria” 
(Dagonillak 5), “Izkirimiria” (Dagonillak 6) ((Biktoriano Iraola)), “Arotz 
baten neurria” (Iraillak 17), “Pernando ikaskintzan ta eskribaua” (Iraillak 18), 
“Jainkuari eskerrak!” (Urrillak 11), “Aitorketarako bide erreza” (Azaruak 20), 
“Baserritar jakintsua” (Azaruak 25), “Astua” (Azaruak 26), “Pillotari 
azkarrak” ((A´tar T.)) (Azaruak 27), “Ijitoak” ((Pillipe)) (Azaruak 28), 
“Mundurako” ((Pillipe)) (Azaruak 29), “Emalle txar, artzalle on” ((Pillipe)) 
(Azaruak 30), “Arrapazan” ((Pillipe)) (Lotazillak 7), “¡Ederra dek!” 
((Pillipe)) (Lotazillak 7), “Zoriona” ((A.A.Arruti)) (Lotazillak 8), “Buru-
gogorrak” ((Nik)) (Lotazillak 9), “¡Arrigarria!” (Lotazillak 13), “Bapo ziok” 
(Lotazillak 14), “Botuetan” ((jaxinto)) (Lotazillak 16).  
 

 
Izenbururik gabeko ateraldi xelebreak:  
 

Ilbeltzak 1, Ilbeltzak 3, Ilbeltzak 5, Ilbeltzak 11, Ilbeltzak 13, Ilbeltzak 15, 
Ilbeltzak 16, Ilbeltzak 18, Ilbeltzak 20, Ilbeltzak 21, Ilbeltzak 24, Ilbeltzak 28, 
Otsaillak 3, Otsaillak 4, Otsaillak 5, Otsaillak 6, Otsaillak 7, Otsaillak 16, 
Otsaillak 17, Otsaillak 19, Otsaillak 20, Otsaillak 21, Otsaillak 22, Otsaillak 
23, Otsaillak 26, Epaillak 5,  Epaillak 6, Epaillak 7, Epaillak 8, Epaillak 15, 
Epaillak 18, Epaillak 19, Epaillak 20, Epaillak 27, Jorraillak 1, Jorraillak 14, 
Jorraillak 16, Jorraillak 23, Jorraillak 29, Orrillak 1, Orrillak 3, Orrillak 10, 
Orrillak 21, Orrillak 23, Orrillak 25, Orrillak 28, Garagarrillak 16, 
Garagarrillak 17, Garagarrillak 18, Garagarrillak 19, Garagarrillak 20, 
Garagarrillak 21 ((Biktoriano Iraola)), Garagarrillak 29, Garagarrillak 30, 



Uztaillak 1, Uztaillak 2, Uztaillak 3, Uztaillak 4, Uztaillak 5 ((Biktoriano 
Iraola)), Uztaillak 11, Uztaillak 12, Uztaillak 13 ((Biktoriano Iraola)), 
Uztaillak 25, Uztaillak 28, Dagonillak 8, Dagonillak 9, Dagonillak 11, 
Dagonillak 12, Dagonillak 13, Dagonillak 15, Dagonillak 16, Dagonillak 17, 
Dagonillak 20, Dagonillak 21, Dagonillak 22, Dagonillak 24, Dagonillak 25, 
Dagonillak 26, Dagonillak 27, Dagonillak 28, Dagonillak 29, Iraillak 2, 
Iraillak 3, Iraillak 4, Iraillak 5 ((Biktoriano Iraola)), Iraillak 9, Iraillak 10, 
Iraillak 16, Iraillak 21, Iraillak 23, Iraillak 24, Iraillak 29, Iraillak 30, Urrillak 
1, Urrillak 2, Urrillak 3, Urrillak4, Urrillak 10, Urrillak 12, Urrillak 13, 
Urrillak 14, Urrillak 15, Urrillak 16, Urrillak 17, Urrillak 19, Urrillak 20, 
Urrillak 21, Urrillak 22 ((Biktoriano Iraola)), Urrillak 23, Urrillak 24, Urrillak 
25, Urrillak 26 ((Biktoriano Iraola)), Azaruak 2, Azaruak 3, Azaruak 4 
((Biktoriano Iraola)), Azaruak 7, Azaruak 8 ((Biktoriano Iraola)), Azaruak 12, 
Azaruak 17, Azaruak 23, Azaruak 24, Lotazillak 17, Lotazillak 18, Lotazillak 
19, Lotazillak 20, Lotazillak 21, Lotazillak 22, Lotazillak 23, Lotazillak 28. 

 
 



10.9. ERANSKINA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1917 
 
Izenburua daramaten ateraldi xelebreak: 
 

“Gertatua”, (Ilbeltzak 2), “Auzitegian” (Ilbeltzak 3), “Senar emazte artian” 
(Ilbeltzak 8), “Izkirimiriak” (Ilbeltzak 11), “Pernando jakituna” (Ilbeltzak 16), 
“Izkirimiria” (Ilbeltzak 23), “Izkirimiriak” (Ilbeltzak 27), “Azterketetan 
(esamiñetan)” (Ilbeltzak 28), “Izkirimiriak” (Ilbeltzak 30), “Epaikari edo 
juezaren aurrian” (Epaillak 4), “Bi lagunen artian” (Epailleak 8), “Segi 
aurrera” (Epaillak 14), “Pernando ta tabernariya” (Epaillak 28), “A, zer 
buruba!” (Jorraillak 1), “Lapurrak” (Jorraillak 12), “Izkirimiria. (Gertatua)” 
(Jorraillak 21), “Izkirimiria. (Epaitegian)” (Jorraillak 24), “Izkirimiriak” 
(Jorraillak 28), “Izkirimiriak” (Jorraillak 30), “Izkirimiriya” (Orrillak 1), 
“Auzitegiyan” (Orrillak 19), “Emaztiak senarrari” (Orrillak 20), 
“Auzitegiyan” (Orrillak 23), “Izkirimiriak” (Orrillak 24), “Umekeriak” 
(Orrillak 29), “Izkirimiriya” (Garagarrillak 18), “Izkirimiriak” (Garagarrillak 
19), “¡Artzak ori!” (Garagarrillak 21), “Izkirimiria” (Garagarrillak 26), 
“Kirtenkeria” (Garagarrillak 29), “Bi mutiltxoren artian” (Uztaillak 7), 
“Izkirimiria” (Uztaillak 14), “Azkarra” (Uztaillak 21), “Bultzian” (Uztaillak 
22), “Izkirimiriya” (Uztaillak 23), “Ateraldia” (Uztaillak 27), “Sendakai 
markea” (Dagonillak 4), “Ama-semeak” (Dagonillak 5), “Lan-errexa” 
(Dagonillak 5), “Arrapazak” (Dagonillak 18), “Aita-semiak” (Dagonillak 18), 
“Izkirimiriya” (Dagonillak 19), “Izkirimiriya” (Dagonillak 20), “Begi-
sendagille baten etxean” (Dagonillak 22), “Lo erruia” (Dagonillak 25, 26), 
“Agur xamurra” (Iraillak 7), “Kirtenkeria” (Iraillak 14), “Izkirimiriya” 
(Iraillak 15), “Izkirimiriak” (Iraillak 20), “Senar-emazte-artean” (Iraillak 20), 
“Izkirimiriya” (Iraillak 25), “Izkirimiriya” (Iraillak 26), “Ateraldiya” (iraillak 
30), “Au del otoia!!” (Urrillak 4), “Oituraren indarra” (Urrillak 9), “A zer 
arlotea” (Urrillak 10), “Ateraldia” (Urrillak 28), “Gertatuba” (Azaruak 2), 
“Gaxoa ta sendagillea” (Azaruak 14), “Nasteborraste” (Azaruak 19), “Ikastola 
batean” (Azaruak 20), “Asmo ederra”, (Lotazillak 30). 
 
 

Izenbururik gabeko ateraldi xelebreak:  
 
Ilbeltzak 12, Ilbeltzak 22, Ilbeltzak 31, Otsaillak 4, Otsaillak 5, Otsaillak 6, 
Otsaillak 9, Otsaillak 15, Otsaillak 18, Otsaillak 23, Epaillak 3, Epaillak 7, 
Epaillak 11, Epaillak 13, Epaillak 15, Epaillak 16, Epaillak 20, Epaillak 22, 
Epaillak 24, Epaillak 29, Epaillak 30, Epaillak 31, Jorraillak 10, Jorraillak 11, 
Jorraillak 14, Jorraillak 15, Jorraillak 16, Jorraillak 17, Jorraillak 18, 
Jorraillak 20, Jorraillak 22, Jorraillak 23, Jorraillak 27, Jorraillak 29, Orrillak 
4, Orrillak 7, Orrillak 8, Orrillak 12, Orrillak 13, Orrillak 14, Orrillak 15, 
Orrillak 17, Orrillak 18, Orrillak 21, Orrillak 22, Orrillak 25, Orrillak 27, 
Orrillak 31, Garagarrillak 1, Garagarrillak 3, Garagarrillak 8, Garagarrillak 9, 
Garagarrillak 10, Garagarrillak 13, Garagarrillak 14, Garagarrillak 24, 
Garagarrillak 25, Garagarrillak 28, Garagarrillak 30, Uztaillak 4, Dagonillak 



1, Dagonillak 2, Dagonillak 3, Dagonillak 9, Dagonillak 12, Dagonillak 16, 
Dagonillak 27, Dagonillak 29, Dagonillak 30, Dagonillak 31, Iraillak 1, 
Iraillak 22, Urrillak 1, Urrillak 2, Urrillak 6, Urrillak 15, Urrillak 19, Urrillak 
31, Azaruak 7, Azaruak 8, Azaruak 15, Azaruak 16, Azaruak 24, Azaruak 26, 
Lotazillak 5, Lotazillak 10, Lotazillak 17. 

 
 



10.10. ERANSKINA: EUZKEL-EGUTEGIYA 1918 
 
Izenburua daramaten ateraldi xelebreak: 
 

“Auzitegian” (Ilbeltzak 1), “Baserritarren ateraldiak. (Gertatua)” (Ilbeltzak 2), 
“Aita-semeak” (Ilbeltzak 4), “Ume artean” (Ilbeltzak 12), “Izketa” (Ilbeltzak 
28), “Azkarra” (Ilbeltzak 29), “Bazkari bat” (Otsaillak 23), “Sendakaya” 
(Otsaillak 25), “Lagun batek beste bati” (Epaillak 1), “Aize gorria” (Epaillak 
5) (Agirre), “¡Ez ba!” (Epaillak 6) ((Pillipe)), “¡Arrapazan ori!” (Epaillak 7), 
“Maitea” (Epaillak 8) ((A´tarA)), “¡Au, au, au!” (Epaillak 9), “Apaltzean” 
(Epaillak 12) ((Jajai)), “Azkartasuna” (Epaillak 13) ((Pillipe)), “Saria” 
(Epaillak 13) ((Jajai)), “Berandu-Samar” (Epaillak 25), “Lagun-artean” 
(Epaillak 26), “Ama-semeak” (Jorraillak 20), “Etxekoandre azkarra” 
(Jorraillak 20), “Gizajo bat” (Jorraillak 23), “Bi langille” (Orrillak 9), 
“Ordaintza” (Orrillak 13), “Umien eztabaidak” ( Orrillak 14), “Ardua ta ura” 
(Orrillak 28), “¡Etorri, etorri!” (Garagarrillak 29), “Txorua, ez tontua” 
(Garagarrillak 30), “Bi egun bihar bai-dira” (Uztaillak 4), “Gertatua” 
(Uztaillak 8), “¿Orrek arritzen zaitu?” (Uztaillak 18), “Galdetu, galdetu...”  
(Uztaillak 23) ((Elzo-Azpiazu´tar J.)), “Ametsa...beti amets” (Iraillak 6, 7) 
((Elzo-Azpiazu´tar J.)), “Neska zarra” (Iraillak 12, 13), “Gertaera” (Iraillak 
16), “Azterketa edo examiña batian” (Urrillak 30), “Gertatua” (Azaroak 3), 
“Gertatua” (Azaroak 5). 
 
 

Izenbururik gabeko ateraldi xelebreak:  
 
Ilbeltzak  6, Ilbeltzak 7, Ilbeltzak 8, Ilbeltzak 18, Ilbeltzak 20, Ilbeltzak 23, 
Ilbeltzak 24, Ilbeltzak 26, Ilbeltzak 27, Ilbeltzak 30, Otsaillak 2, Otsaillak 7, 
Otsaillak 9, Otsaillak 15, Otsaillak 18, Otsaillak 19, Otsaillak 20, Otsaillak 
22, Otsaillak 24, Otsaillak 28, Epaillak 2, Epaillak 17, Epaillak 18, Epaillak 
19, Jorraillak 1, Jorraillak 2, Jorraillak 5, Jorraillak 6, Jorraillak 7, Jorraillak 
8, Jorraillak 13, Jorraillak 14, Jorraillak 17, Jorraillak 18, Jorraillak 24, 
Jorraillak 26, Jorraillak 27, Jorraillak 28, Orrillak 3, Orrillak 4,Orrillak 9, 
Orrillak 10, Orrillak 17, Orrillak 18, Orrillak 19, Orrillak 20, Orrillak 21, 
Orrillak 29, Orrillak 30, Garagarrillak 2, Garagarrillak 3, Garagarrillak 4, 
Garagarrillak 10, Garagarrillak 11, Garagarrillak 12, Garagarrillak 15, 
Garagarrillak 16, Garagarrillak 17, Garagarrillak 21, Garagarrillak 22, 
Garagarrillak 25, Garagarrillak 26, Garagarrillak 27, Garagarrillak 28, 
Uztaillak 12, Uztaillak 13, Uztaillak 14, Uztaillak 19, Uztaillak 20, Uztaillak 
31, Dagonillak 1, Dagonillak 2, Dagonillak 4, Dagonillak 5, Dagonillak 11, 
Dagonillak 12, Dagonillak 13, Dagonillak 16, Dagonillak 17, Dagonillak 18, 
Dagonillak 19, Dagonillak 24, Dagonillak 29, Dagonillak 30, Iraillak 3, 
Iraillak 4, Iraillak 8, Iraillak 10, Iraillak 11, Iraillak14, Iraillak 15, Iraillak 27, 
Iraillak 28, Iraillak 29, Urrillak 2, Urrillak 3, Urrillak 4, Urrillak 9, Urrillak 
10, Urrillak 19, Urrillak 20, Urrillak 24, Urrillak 25, Urrillak 26, Urrillak 31, 
Azaroak 1, Azaroak 2, Azaroak 3, Azaroak 6, Azaroak 7, Azaroak 8, Azaroak 



10, Azaroak 11, Azaroak 12, Azaroak 19, Azaroak 20, Azaroak 21, Azaroak 
23, Azaroak 24, Azaroak 25, Lotazillak 3, Lotazillak 4, Lotazillak 6, 
Lotazillak 8, Lotazillak 16, Lotazillak 17, Lotazillak 18, Lotazillak 20, 
Lotazillak 23. 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ERANSKINA. PUBLIZITATEA: AURREALDEKO ORRIALDEETAN 
AGERTU ESLOGANAK ETA AGERPEN EGUNAK. 
 
 
 
 
 



11.1. ERANSKINA. PUBLIZITATEA AURREALDEAN: EUZKEL-
EGUTEGIYA 1917. 

 
 
“E.LOPEZ – TOLOSA. INGAR-KUTXA-OLA. FABRICA DE CAJAS DE 
CARTON” 

 
(Ilbeltzakk 2, Ilbeltzakk 30, Otsaillak 6, Otsaillak 27, Epaillak 6, Epaillak 
27, Jorraillak 10, Jorraillak 24, Orrillak 8, Orrillak 29, Garagarrillak 19,  
Garagarrillak 26, Uztaillak 10, Uztaillak 31, Dagonillak 21, Dagonillak 
28, Iraillakllak 27, Urrillak 13, Urrillak 20, Azaruak 3, Azaruak 17, 
Lotazillak 1,  Lotazillak 29).  

 
“IZTEGIYAK, EGUTEGIYAK, MEZETAKO LIBURUAK. E. LOPEZ – 
TOLOSA”  

 
(Ilbeltzakk 4, Ilbeltzakk 18, Otsaillak 1, Epaillak 1, Epaillak 8, Epaillak 
29), Jorraillak 16, Orrillak 5, Orrillak 12, Orrillak 26, Garagarrillak 9, 
Uztaillak 8, Uztaillak 25, Dagonillak 9, Dagonillak 16, Iraillakllak 6, 
Iraillakllak 13, Urrillak 4, Urrillak 25, Azaruak 8, Azaruak 22, Lotazillak 
13, Lotazillak 20). 

 
“Irarkola-lanak-(Imprenta-lanak). Mezetako euzkel-liburuak. Lopez´tar 
Eusebio´ren etxia – TOLOSA´n.”  

 
(Ilbeltzakk 16, Otsaillak 14, Otsaillak 20, Epaillak 13, Epaillak 20, 
Jorraillak 17, Orrillak 1, Orrillak 15, Garagarrillak 5, Garagarrillak 12, 
Uztaillak 3, Uztaillak 17, Dagonillak 7, Dagonillak 14, Iraillakllak 4, 
Iraillakllak 25, Urrillak 2, Urrillak 23, Azaruak 6, Azaruak 20, Lotazillak 
11, Lotazillak 18). 

 
“Iztegiyak, Egutegiyak, Mezetako liburuak euzkeraz ta erderaz. E.LOPEZ  
TOLOSA.” 

 
(Ilbeltzakk 26, Otsaillak 9, Otsaillak 16, Epaillak 4, Jorraillak 3, Orrillak 
6, Orrillak 16, Orrillak 30, Garagarrillak 13, Garagarrillak 27, Uztaillak 
11, Dagonillak 8, Dagonillak 22, Iraillakllak 5, Iraillakllak 19, Urrillak 10, 
Urrillak 17, Urrillak 31, Azaruak 30, Lotazillak 14, Lotazillak 21). 
 

“TXOKOLATE BIKAÑENAK ZARAGOZA´KO JOAKIN ORUS´enak DIRA”.  
 

(Ilbeltzakk 9, Ilbeltzakk 23, Otsaillak 23, Epaillak 9, Epaillak 30, 
Jorraillak 13, Jorraillak 28, Orrillak 19, Garagarrillak 2, Garagarrillak 16, 
Garagarrillak 30, Uztaillak 21, Dagonillak 4, Dagonillak 18, Iraillakllak 8, 
Iraillakllak 15, Urrillak 6, Urrillak 27, Azaruak 10, Azaruak 24, Lotazillak 
8, Lotazillak 28). 



 
“ARTU ITZAZUTE ORUS´en TXOKOLATIAK ETZAIZUTE DAMUTUKO”. 
 

(Ilbeltzakk 10, Ilbeltzakk 17, Otsaillak 7, Otsaillak 28, Epaillak 7, Epaillak 
21, Jorraillak 11, Orrillak 2, Orrillak 9, Orrillak 23, Garagarrillak 20, 
Uztaillak 4, Uztaillak 18, Dagonillak 1, Dagonillak 15, Dagonillak 29, 
Iraillakllak 12, Urrillak 9, Urrillak 16, Urrillak 30, Azaruak 29, Lotazillak 
6, Lotazillak 27). 

 
“ORUS´en TXOKOLATIAK GARBIYENAK ETA ONGIEN EGIÑAK DIRA”.  
 

(Ilbeltzakk 11, Ilbeltzakk 25, Otsaillak 8, Epaillak 3, Epaillak 10, Epaillak 
24, Jorraillak 14, Jorraillak 21, Orrillak 18, Orrillak 25, Garagarrillak 8, 
Uztaillak 9, Uztaillak 23, Dagonillak 6, Dagonillak 20, Iraillakllak 3, 
Iraillakllak 24, Urrillak 1, Urrillak 15, Azaruak 12, Azaruak 19, Lotazillak 
3, Lotazillak 17). 
 

“TXOKOLATIAK eta GOXOKIYAK ONENAK ZARAGOZA´ko ORUSENAK 
DIRA”. 
 

(Ilbeltzakk 13, Ilbeltzakk 20, Otsaillak 15, Otsaillak 22, Epaillak 15, 
Epaillak 22, Jorraillak 12, Jorraillak 26, Orrillak 10, Orrillak 31, 
Garagarrillak 21, Uztaillak 5, Uztaillak 19, Dagonillak 2, Dagonillak 23, 
Dagonillak 30, Iraillakllak 20, Urrillak 11, Urrillak 18, Azaruak 1, 
Azaruak 15, Lotazillak 16). 

 
“Zaragoza´ko Orus´en Txokolatiak bikañen-bikañenak dira”.  
 

(Ilbeltzakk 29, Otsaillak 5, Otsaillak 19, Epaillak 12, Epaillak 26, 
Jorraillak 9, Jorraillak 23, Orrillak 14, Orrillak 28, Garagarrillak 11, 
Garagarrillak 25, Uztaillak 24, Dagonillak 10, Dagonillak 17, Dagonillak 
31, Iraillakllak 14, Iraillakllak 28, Urrillak 29, Azaruak 5, Azaruak 26, 
Lotazillak 10, Lotazillak 24). 

 
“EURITAKUAK (IMPERMEABLES), ATORRAK (ALKANDORAK), ARI 
UTSESKO EUNAK ETA ABAR- Uribesalgo´tar Toribio, Bergara´n.” 
 

(Ilbeltzakk 3, Ilbeltzakk 24, Ilbeltzakk 31, Otsaillak 21, Epaillak 14, 
Epaillak 28, Jorraillak 18, Jorraillak 25, Orrillak 7, Garagarrillak 4, 
Garagarrillak 18, Uztaillak 2, Uztaillak 16, Uztaillak 30, Dagonillak 13, 
Dagonillak 27, Iraillakllak 26, Urrillak 3, Urrillak 24, Azaruak 7, Azaruak 
21, Lotazillak 12, Lotazillak 26). 



“OYALAK, ARTILLE-GAUZAK, OIN-OYALAK, ATERKIYAK (GUARDASOLAK) 
Uribesalgo´tar Toribio – BERGARA´n” 
 

(Ilbeltzakk 12, Ilbeltzakk 19, Ilbeltzakk 22, Otsaillak 3, Otsaillak 11, 
Otsaillak 17); “oyalak, artille-gauzak, oin-oyalak, aterkiyak Uribesalgo´tar 
Toribio – BERGARA´n” (Otsaillak 25, Epaillak 11, Epaillak 25, Epaillak 
31, Jorraillak 15, Jorraillak 19, Jorraillak 29, Orrillak 3, Orrillak 13, 
Orrillak 17, Orrillak 24, Orrillak 27, Garagarrillak 10, Garagarrillak 14, 
Garagarrillak 28, Uztaillak 1, Uztaillak 12, Uztaillak 15, Uztaillak 26, 
Dagonillak 5, Dagonillak 12, Dagonillak 26, Iraillakllak 9, Iraillakllak 11, 
Iraillakllak 16, Iraillakllak 18, Urrillak 7, Urrillak 12, Urrillak 21, Urrillak 
26, Azaruak 4, Azaruak 9, Azaruak 16, Azaruak 25, Lotazillak 2, 
Lotazillak 15, Lotazillak 22, Lotazillak 30). 

 
“ETXIAK EGITEKO GAYAK, ONAK ETA MERKE PEDRO DE 
AMONDARAIN – TOLOSA.”  
 

(Ilbeltzakk 6, Ilbeltzakk 27, Otsaillak 10, Otsaillak 24, Epaillak 18, 
Jorraillak 1, Jorraillak 30, Orrillak 21, Garagarrillak 6, Garagarrillak 23, 
Uztaillak 7, Uztaillak 14, Uztaillak 28, Dagonillak 11, Iraillakllak 1, 
Iraillakllak 22, Iraillakllak 29, Urrillak 28, Azaruak 14, Azaruak 28, 
Lotazillak 5, Lotazillak 19). 

 
“EGINDAKO ARRINABAR-LANTEGIYAK-TALLERES DE MARMOL 
COMPRIMIDO PEDRO DE AMONDARAIN – TOLOSA”.  
 

(Ilbeltzakk 15, Otsaillak 12, Otsaillak 26, Epaillak 5, Jorraillak 2, 
Jorraillak 8, Jorraillak 22, Orrillak 20, Garagarrillak 3, Garagarrillak 17, 
Garagarrillak 24, Uztaillak 22, Uztaillak 29, Dagonillak 19, Iraillakllak 2, 
Iraillakllak 23, Iraillakllak 30, Urrillak 14, Azaruak 11, Azaruak 18, 
Lotazillak 9, Lotazillak 23). 

 
“Bera-Lopez Mendizabal´ek egindako Erdel-Euzkel eta euzkel-erdel-iztegia. 
E.Lopez´enean – Tolosa´n.”  
 

(Epaillak 17, Epaillak 23, Jorraillak 20, Jorraillak 27, Orrillak 11, 
Garagarrillak 7, Garagarrillak 15, Garagarrillak 29, Uztaillak 13, Uztaillak 
27, Dagonillak 24, Iraillakllak 10, Iraillakllak 17, Urrillak 8, Urrillak 22, 
Azaruak 13, Azaruak 27, Lotazillak 4, Lotazillak 25). 

 
 
 
 
 



11.2. ERANSKINA. PUBLIZITATEA AURREALDEAN: EUZKEL-
EGUTEGIYA 1918. 

 
 
“Iztegiyak, Egutegiyak, Mezetako liburuak euzkeraz ta erderaz. E.LOPEZ – 
TOLOSA.”  
 

(Ilbeltzak 8, Ilbeltzak 22). 
 

“Alkaŕizketako idaztitxoa – Egutegiyak, Mezetako liburuak euzkeraz ta erderaz. 
E.Lopez – Tolosa.  
 

(Ilbeltzak 13, Ilbeltzak 20, Otsaillak 10, Otsaillak 24, Epaillak 10, Epaillak 
24, Jorraillak 7, Jorraillak 28, Orrillak 19, Garagarrillak 2, Garagarrillak 9, 
Uztaillak 7, Uztaillak 21, Uztaillak 28, Dagonillak 11, Iraillak 8, Iraillak 
15, Urrillak 6, Urrillak 27, Azaruak 3, Azaruak 24, Lotazillak 8, Lotazillak 
22). 

 
“E.LOPEZ – TOLOSA. INGAR-KUTXA-OLA. FABRICA DE CAJAS DE 
CARTON”. 
 

(Ilbeltzak 15, Otsaillak 12, Otsaillak 26, Epaillak 12, Epaillak 26, 
Jorraillak 9, Jorraillak 30, Orrillak 14, Orrillak 28, Gararrillak18, 
Garagarrillak 26, Uztaillak 10, Dagonillak 10, Dagonillak 12, Dagonillak 
31, Iraillak 21, Iraillak 28, Urrillak 28, Azaruak 13, Azaruak 30, 
Lotazillak 15, Lotazillak 29). 
 

“ORUS´en TXOKOLATIAK GARBIYENAK ETA ONGIEN EGIÑAK DIRA”. 
 

(Ilbeltzak 1). 
 
“Zaragoza´ko Orus´en Txokolatiak bikañen-bikañenak dira.” 
 

(Ilbeltzak 14, Ilbeltzak 21, Otsaillak 11, Otsaillak 25, Epaillak 11, Epaillak 
25, Jorraillak 15, Jorraillak 22, Orrillak 20, Orrillak 27, Garagarrillak 10, 
Uztaillak 1, Uztaillak 25, Dagonillak 8, Dagonillak 15, Iraillak 5, Iraillak 
19, Urrillak 3, Urrillak 24, Azaruak 7, Azaruak 21, Lotazillak 12, 
Lotazillak 19). 

 



“AMONDARAIN´dar KEPA – TOLOSA. – IRAGIGEI-BILDEGIYA – 
Almacén de materiales para construcciones.”  
 

(Ilbeltzak 5, Ilbeltzak 26, Otsaillak 9, Otsaillak 23, Epaillak 9, Epaillak 23, 
Jorraillak 20, Orrillak 6, Orrillak 13, Garagarrillak 3, Garagarrillak 17, 
Garagarrillak 24, Uztaillak 15, Dagonillak 5, Dagonillak 19, Iraillak 9, 
Iraillak 16, Urrillak 7, Urrillak 21, Azaruak 4, Azaruak 25, Lotazillak 9, 
Lotazillak 23). 

 
“ZABALO TA JAUREGI – Drogeriya. Legazpi 3, - Donostiya´n- Bere etxe-
ordekoa: Antiguo´ko Matia Kalean, 6-16-53”.  
 

(Ilbeltzak 3, Ilbeltzak 17, Ilbeltzak 31, Otsaillak 28, Epaillak 14, Epaillak 
28, Jorraillak 18, Jorraillak 25, Orrillak 16, Orrillak 23, Garagarrillak 20, 
Garagarrillak 27, Uztaillak 11, Dagonillak 9, Dagonillak 17, Iraillak 11, 
Iraillak 18, Urrillak 9, Urrillak 16, Azaruak 6, Azaruak 20, Lotazillak 11, 
Lotazillak 26). 

 
“ZABALO TA JAUREGI – Legazpi 3, - Donostiya´n – Argazkintzarako 
(erretratatzeko) gayak.”  
 

(Ilbeltzak 7, Ilbeltzak 28, Otsaillak 4, Otsaillak 18, Epaillak 4, Jorraillak 1, 
Jorraillak 8, Jorraillak 29, Orrillak 22, Orrillak 29, Garagarrillak 12, 
Garagarrillak 25, Uztaillak 23, Uztaillak 30, Dagonillak 13, Iraillak 3, 
Iraillak 17, Urrillak 1, Urrillak 15, Azaruak 12, Azaruak 19, Lotazillak 10, 
Lotazillak 17). 
 

“ZABALO ta JAUREGI – Legazpi, 3 – Donostiya´n. Garbikayak (jaboyak) ta 
usai-gozokiyak.” 
 

(Ilbeltzak 12, Ilbeltzak 19, Otsaillak 2, Otsaillak 16, Epaillak 16, Epaillak 
30, Jorraillak 6, Jorraillak 27, Orrillak 18, Orrillak 25, Garagarrillak 8, 
Uztaillak 8, Uztaillak 22, Uztaillak 29, Dagonillak 12, Iraillak 10, Iraillak 
24, Urrillak 8, Urrillak 22, Azaruak 11, Azaruak 18, Lotazillak 2, 
Lotazillak 31). 

 
“Ikatzik ez da bear. Erosi tximistargizko zapilkiak (plantxak) – MARCOS DE 
IRIONDO – EIBAR.”  
 

(Ilbeltzak 18, Otsaillak 1, Epaillak 1, Epaillak 15, Epaillak 29, Jorraillak 5, 
Orrillak 3, Orrillak 17, Garagarrillak 7, Garagarrillak 23, Uztaillak 5, 
Uztaillak 19, Dagonillak 2, Dagonillak 25, Iraillak 6, Iraillak 20, Urrillak 
4, Urrillak 25, Azaruak 22, Lotazillak 6, Lotazillak 27). 



“Ikatzik bear ez duten berotzeko ontziyak. Garbi ta merkeak.MARCOS DE 
IRIONDO – EIBAR.”  
 

(Ilbeltzak 29, Otsaillak 15, Epaillak 2, Epaillak 19, Jorraillak 2, Jorraillak 
16, Jorraillak 23, Orrillak 7, Garagarrillak 4, Garagarrillak 11, Uztaillak 2, 
Uztaillak 16, Dagonillak 6, Dagonillak 20, Dagonillak 27, Iraillak 26, 
Urrillak 13, Urrillak 29, Azaruak 5, Azaruak 26, Lotazillak 3, Lotazillak 
24). 
 

“PASTOR AÑIBARRO, ARANA ta Lagunak – BERGARA Ekintz (industri) 
guzitarako anilina-margoak, urdin-biziak.” 
 

(Garagarrillak 14, Garagarrillak 22, Garagarrillak 29, Uztaillak 9, 
Uztaillak 20, Uztaillak 24, Dagonillak 7, Dagonillak 21, Iraillak 4, Iraillak 
25, Urrillak 2, Urrillak 23, Urrillak 30, Azaruak 27, Lotazillak 4, 
Lotazillak 18). 
 

“PASTOR AÑIBARRO, ARANA ta Lagunak – BERGARA. “Soc. Pour 
l´Industrie Chimique à Bàle”koaren ordezkoak”. 
 

(Uztaillak 20, Uztaillak 27, Dagonillak 26, Iraillak 2, Iraillak 23, Iraillak 
30, Urrillak 14, Azaruak 14, Azaruak 28, Lotazillak 5, Lotazillak 25). 
 

“LASA´tar EUKENI – ORIO. Sendagayak, margolaritzako gayak (koloriak)”.  
 
(Ilbeltzak 6); “LASA´tar EUKENI – ORIO. Sendagayak, margolaritzako 
gayak ( pintatzeko koloriak)”: (Ilbeltzak 27, Otsaillak3, Otsaillak17, 
Epaillak18, Jorraillak4, Jorraillak11, Orrillak2, Orrillak9, Orrillak30, 
Garagarrillak13, Uztaillak4, Uztaillak18, Dagonillak1, Dagonillak22, 
Dagonillak29, Iraillak12, Urrillak10, Urrillak17, Urrillak31, Azaruak29, 
Lotazillak16, Lotazillak30). 

 
“ELOSEGI – TOLOSA. Txapelik onenak etxe ontakoak dira.”  
 

(Ilbeltzak 9, Ilbeltzak 30, Otsaillak 13, Otsaillak 27, Epaillak 13, Epaillak 
27, Jorraillak 10, Jorraillak 24, Orrillak 15, Orrillak 31, Garagarrillak 21, 
Garagarrillak 28, Uztaillak 12, Uztaillak2 6, Dagonillak 23, Dagonillak 
30, Iraillak 13, Urrillak 11, Urrillak 18, Azaruak 8, Azaruak 15, Lotazillak 
13, Lotazillak 20). 

 



“Laran-ur laspeltsua – Limonada Gaseosa. A. de URRIOLABEITIA – 
Amorebieta.”  
 

(Ilbeltzak 10, Ilbeltzak 24, Otsaillak 7, Otsaillak 21, Epaillak 7, Epaillak 
21, Jorraillak 12, Orrillak 5, Orrillak 12, Orrillak 26, Garagarrillak 16, 
Garagarrillak 30, Uztaillak 14, Dagonillak 4, Dagonillak 18, Iraillak 1, 
Iraillak 22, Iraillak 29, Urrillak 20, Azaruak 10, Azaruak 17, Lotazillak 1). 
 

“HORACIO RODRIGUEZ – G.Espartero 4, LOGROÑO. Etxe ontan saltzen dira 
Txokolate-esneko ta beste goxoki asko.”  
 

(Ilbeltzak 11, Ilbeltzak 16, Ilbeltzak 25, Otsaillak 8, Otsaillak 14, Otsaillak 
22, Epaillak 3, Epaillak 8, Epaillak 17, Epaillak 22, Epaillak 31, Jorraillak 
14, Jorraillak 19, Jorraillak 21, Jorraillak 26, Orrillak 10, Orrillak 21, 
Orrillak 24, Garagarrillak 6). 

 
“Bera-Lopez Mendizabal´ek egindako Erdel-Euzkel eta euzkel-erdel-iztegia. 
E.Lopez´enean – Tolosa´n.”  
 

(Ilbeltzak 2, Ilbeltzak 23, Otsaillak6, Otsaillak20, Epaillak6, Epaillak20, 
Jorraillak17, Orrillak1, Orrillak8, Garagarrillak5, Gara.19, Uztaillak3, 
Uztaillak17, Uztaillak31, Dagonillak14, Dagonillak28, Iraillak27, 
Urrillak12, Urrillak19, Azaruak9, Azaruak23, Lotazillak7, Lotazillak28). 
 

“OLABIDE-GIZA-SOÑA- EUZKEL - IDAZTI BERRIA E.LOPEZ´enean 
saltzen da”.  
 

(Otsaillak5, Otsaillak19, Epaillak5, Jorraillak3, Jorraillak13, Orrillak4, 
Orrillak11, Garagarrillak1, Gara.15, Uztaillak6, Uztaillak13, Dagonillak3, 
Dagonillak17, Iraillak7, Iraillak14, Urrillak5, Urrillak26, Azaruak2, 
Azaruak16, Lotazillak14, Lotazillak21). 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ERANSKINA: EGUTEGIEN IRUDIAK 
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1. IRUDIAK: Eusquerasco pronosticua milla ta zorcireun ta iruro gueiraco 
Vizcairaco, Guipuzcuaraco ta Aravaraco. Eta dá ateria icusbide luce 
batzuc daucazan Mendi altu batetic, derichona hermita bat SANTA 

EUFEMIA. Eta da medidua arlabango erditic. Aurtengo urteraco dauca 
epactia zazpi. Letra Domecacua´Ag. Beronen autoria JOSEF 

GOROSABEL. Orra nun ifinidan onen beste papel. Bilbon: DELMASEN 
alargunaren imprenta edo moldizteguian. 1859. (Koldo Mitxelena. Fondo 

Gordeak: J.U. 6609). 
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2. IRUDIAK: Euscaldun necazarien adisquidea eta guiaria persona-clase 
guztientzat ona dana au da, 1866garren urteraco egunaria edo pronosticoa. 

(Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: C-222 F-20). 
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3. IRUDIAK: 1887garren urterako Egunaria. Ignazio Ramon Baroja-ren 
moldizkiran 1886an. (Koldo Motxelena. Fondo Gordeak: J.U. 4927 / 

Fondo Gordeak: C-30 F-1, C-270 F-12. 
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4. IRUDIAK: 1888garren urterako Egunaria. Ignazio Ramon Baroja-ren 

moldizkiran 1887an. (Koldo Motxelena. Fondo Gordeak: C-397 F-63. 
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5. IRUDIAK: 1905-garren urteraco Egunariya. Tolosan: Eusebio Lopez-en 

Moldeteguiyan. (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 4927). 
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6. IRUDIAK: Euskal Esnalea´ren esku egundiya 1910. Irun Valverde´ren 
echean. (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 2648). 
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7. IRUDIAK: Euzkel-Egutegiya 1911 eta Euzkel-Egutegiya 1915 (horma-egutegi 
formatoan). (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 554). 
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8. IRUDIAK: Euskal-Esnalea´ren Egundiya 1909, Euzkel-Egutegiya 1914, eta 
Euzkel-Egutegiya 1917 , egutegi-liburuxka formatoan. (Koldo Mitxelena. 

Fondo Gordeak: J.U. 553 eta J.U. 554). 
 
 

 
 
 
 



  923 
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9. IRUDIAK: Euzkel-Egutegiya. Barruko orrialdeak. 
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10. IRUDIAK: 1910-garren urterako Euskal-Egundi chikiya, eta Euzkel-Egutegi 
txikiya 1915. (Koldo Mitxelena. Fondo Gordeak: J.U. 6604). 
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932 

11. IRUDIAK: Euzkel-Egutegi txikiya. Barruko orrialdeak. 
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12. IRUDIAK: Bizkaian argitaraturiko antzeko egutegiak: Egutegi Bizkaŧaŕa 
1897. Egutegi Bizkaitaŕa 1910. Egutegi Euzkotaŕa 1918. Eta, Egutegi 
Bizkaŧaŕa 1934. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  935 

 
 

 

 



936 

 
 
 
 

 
 
 
 



  937 

 
 

 

 




