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Hitzaurrea 
 
Urte batzuk pasa dira Nafarroako Ikastolen Historia (1931-1982) burutu 
nuenetik. Berriro ere gaia hartzea egokitu zaidalarik bi zentzazio ezberdin izan 
ditut.  Alde batetik ez zait iruditu  gaiak bere interesgarritasuna galdu duenik, 
izan ere horiek dira Historia gaiek duten abantaila: sekulan ez dira modan 
pasatzen. Baina, beti ere gertaerek bere jarraipena dute eta mendea aldatu 
berria dugun honetan aldaketa batzuk eman dira Nafarroako Ikastoletan. Izan 
ere 2006an Nafar Parlamentuak onartu zuen legearen kariaz, legeztatu gabe 
zeuden bost ikastolei aterabide bat ematen zitzaien legepean jar zitezen. 
 
Aldaketen barruan eta jende helduari (zaharrari ez esatearren) gertatzen zaion 
antzera, lagun min batzuk, ikastoletako lagunak zirenak, joan zaizkigu. 
Ikastolena herri mugimendua denez, herrietako jende anitz joan da tesia bukatu 
nuenetik eta ez nituzke banan bana aipatu nahiko izan ere arriskua baitut baten 
bat ahaztea baina bai izendatu nahiko nuke epe honetan joan zaigun pertsona 
bat, nire lagun mina zena eta Nafarroako Ikastoletako eragile garrantzitsu bat: 
Jesus Atxa. Berak egin zidan nire tesiaren argitalpenak izan zuen hitzaurrea. 
Nafarroako Ikastolen izenean eskertu nahi diot Atxari emandako guztia. 
 
Hala ere egiten dudan lanagatik, pedagogo Nafarroako ikastoletan eta irakasle 
unibertsitatean, lana bietan banatuta dago nire ofizio eta afizioan zeren biak 
dira nire egunerokotasunaren osagai, hau da Pedagogia eta ikerketa, ikastolak 
eta unibertsitatea, praktika eta teoria. Honek berak laguntzen dit ikastoletako 
historiari jarraipena ematen eta bere egoerarekin egunean egoten. Horregatik 
ikertzaileak aurkitu ahalko ditu beste hainbat argitalpenetan eskatu didaten 
Nafarroako Ikastolek izan duten historiaren jarraipena. Euskara alorrean gain 
Pedagogian ere egiten dituen ekarpenengatik: bizi luzea eta zoriontsua izan 
dezala ikastolak Nafarroan! 
 

 
Irene López-Goñi 

Iruñean 2008/12/16 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
Tesi honek lantzen du Eskola mota baten historia: Ikastolarena. Bereziki 
Nafarroako eremuan kokatzen da eta hartzen duen epea 1931-1982 bitartekoa 
da. Lantzen diren alderdiak bereiziki lotuta daude sorreran izan ziren 
eragileekin, egoera soziopolitikoarekin, euskarak berak zuen prestigioarekin eta 
pedagogian aplikatzen ziren teoriekin. Eskola mota honen alderdi instituzionala 
bereziki jorratzen da. 
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XXI. mendean oraindik baimenduta egon gabe lanean ari diren ikastolei





Eskerrak eman nahi nizkieke ikerketaren elaborazio prozesu luzean lagundu nauten
guztiei, nahiz eta aipatzeak daukan arriskuaz baten bat ahazten ahal zaidan. Hasteko, lan
honen zuzendariari eskertu nahi nioke, egindako ohar funtsezkoengatik. Jesus Atxa lagunari
ordutako solasaldiak, mila iradokizun, hamaika zehaztapen, edukiz beteriko hamarretakoak
eta nahi izan dudan guztietarako aldamenean eduki izana eskertu nahi diot. Patxi
Salaberriri, lan eta jai egunetan gure galderak segituan, pazientziaz eta maisutasunez
erantzuteagatik. Joxean nire idazle nahiagotuari, testu osoa berrikusten agertu duen
adiskidetasunarengatik. Maitaneri, hizkuntzaren inguruan egindako iradokizun
baliagarriengatik. Elkarrizketatutako guztiei, J.L. Larrazari bereziki, bere iritzia eskaintzeko
behin eta berriro agertu duen prestasunarengatik. Nere lankide Rakeli, nahiz eta lotarako
orduak galdu, lanarekiko duen jarrera txukun, dotore, zorrotz eta zehatzagatik. Artxibo
pribatutako agiriak aztertzen utzi didaten guztiei, bereziki Kike Diez de Ulzurruni. J.J.
Agirre Lazkaoko Beneditarren artxiboko arduradunari, Iruñeko udal artxibo zein
Nafarroako artxibo administratiboko langilei, agertu duten profesionaltasuna zein
atsegintasunagatik. J. Chuecari, agiriak zabaltasunez eskaintzeagatik. Lankide izan eta lagun
den Begori, emandako animoengatik eta tesia bukatuko nuela zuen
konbentzimenduarengatik. Nere lagun minei, Ikastoletan egin ditudan lagun handiei eta
Hoberenak mendiko koadrilari, lan hau taxututa taldean berriro �altan� emanen nautelakoan.
Nere familia osoari, hagitz maite dudan klan horrekin nahi baino gutxiagotan egon
izanagatik. Nere semeari, berarentzat tesia Harri Filosofala omen delako, izan ere, hau
bukatutakoan, bidaiatu, jolastu, elkarri ipuinak kontatu eta mila gauza zoragarri egin behar
ditugu-eta.
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AITZINSOLASA

�SOLAS� hitzak semantika aldetik badarama euskeraz �entretimendu edo berriketa�
hitzen kutsu edo zentzurik; ez dator behintzat bat �prologo� eta erderazko �logo� hitzaz
bukatzen diren hainbeste hitz potoloen seriotasunarekin. Aitzakia honeaz baliatuz, ausartu
naiz gogorik onenaz, nire adiskide Irenek bere tesiari buruzko aintzinsolasa prestazeko egin
didan ohorezko gonbiteari erantzutera...

Behin batez, bi jakintsu sartu omen ziren Elantxoben, arrantzale batekin honen
potinean, inguruetatik egurazteko asmotan, eta han omen zihoazten Ogoñoko haizpetatik
zehar solasean, bi jakintsuok olatuen korrentei, izarrei, eta haizei buruzko jakinduria guztia
etenik gabe, gogaitarazteraino arrantzalearen belarrietan hustu nahian. Itxasoaz dena
zekiten. Pixkanaka haizea oldartu, txalupa dantzatzen hasi eta bat-batean zurbil eta mutu
gelditu ziren jakintsuak.

- Igeri bai al dakizue? -galde egin arrantzaleak.
- Ez ba... ez ba...
- Ba... orain eta hemen, balio duena horixe da bakarrik, igeri jakitea.

Ikastolen inguruko Ireneren jakitea, eta asko da, ez da bakarrik liburuetakoa eta
artxiboetako zenbait paper-agirien iturrietatik jasoa; Ikastolen zurrunbiloan, batik bat
pedagogia arloan murgildua, urte askotako jardueraz igeri egitetik ikasitakoak ukitu berezia
ematen diote bere tesiari.

Ikastolen historia barrendik bizi izanik idazteak bestelako ezagunen eta zentzua
emendatzen dio aurrean dugun lanari. Nabari da, nabari ere tesian gaiaz agertzen duen
jabegoa, nahiz eta berak, paperaz, agiriz eta artikuluz esandakoa bermatzen duen, bere
iritzia kasik eman gabe. Ez dira alferrikakoak izan Irenek ikastola munduan bizi izan dituen
esperientziak: Ikastoletako zuzendaritza lanetan, Nafarroako Ikastolen Elkartean, ikastola
guztietako zuzendari, orientatzaile eta andereñoekin, pedagogia saileko bateratzaile eta
arduradun; E.H.I.Ek, N.I.Ek eta beste erakunderen batzuk antolatu izan dituen ikastaro,
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kongresu eta bileretako partaide; U.P.N.Ako Hezkuntza Sailean irakasle; bete betean
eskarmentatua jartzen da bere tesiaren aurrean.

Eta letania hauek amaitzeko, beste ikuspuntu batetik begiratuz, badu tesi honek beste
merezimendurik ere, geroago eta gehiago egiten ari diren bezala: Nafarroan gazteleraz
egiteko aukerak askozaz handiagoak izanik (diru-laguntzak, argitalpenerako bermea etabar)
Iruñeko lagun honek, euskeraz lantzearena.

 Euskaldunok ohoretzat hartua izan omen dugu historiarik ez izatea. Historiagile,
beti irabazleak izanik, pobreek ezin izan historia txikienik idazteko aukera eta astirik ere.

Herriaren iraupena bera da gure historiaren funtsezko dokumentua eta nahiz eta
mendez-mende bazterreratuagoa ikusi bereziki euskeraren jarraipenezko fenomeno
historikoa dugu euskaldun izatearen ezaugarri nagusia. Aro Berriak ezartzen zituen
baldintzapenetara egokitu beharrez, hor ikusiko dugu euskera, gure agure zaharra,
Matusalen baino zaharragoa, inolako botererik eta baimenik gabe, hil zorian jarria eta sekula
egin izan ez zuena, eskolaratzeko ahaleginetan.

Nafarroari begira euskeraren eskolaratze-arazoaren lehendabiziko aztarnei jarraituz,
1982.urtean jartzen du Irenek bere tesiaren muga, urte hori baita AMEJORAMIENTO DEL
FUERO Lege Nagusiaren izenaz, euskera OKERRAGOTZE bidean jarri zuenekoa. Lege
horretan baitatza Nafarroan nafarrek euskarari egin ahal izan ziezaizkioten irain eta kalterik
handienaren erroa. Ematen du aizkorakada honek moztu ziola baita -bat-batean- Ireneri
aurrera jarraitzeko gogoa, oraindik latza, gaitza eta aberatsa gertatu arren ere, geroago,
Nafarroako ikastolen aurrerapidea.

Tamala, gaur eguneko egoerara iritsi gabe bere tesia ikastolen larrialdi zehatz
horretan bukatutzat ematea; Baina, alde batetik, hori oraindik ikastolek amaigabe daukaten
lana dela ikusiz eta bestetik 1982ko epe horretara iritsi orduko, jadanik, Nafarroan izan diren
eta gaur egun diren Ikastola denak edo gehienak, 43 ikastola sinistezinezko loratzean jadanik
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jaioak zirela ikusiz, fenomeno nahiko bitxia eta eremu nahiko zabala gertatzen da, bere tesia
osotasunezko ikuspegiaz begiratua izan ahal dadin.

Garairik zailenak bilakatu ziren aberatsen. �Aintzineko atsoak eguraldi txarraz barre
eta oneaz negar� da esaldia, eta derrigorrez bere leihatilatik begira beharko zuen esan hala.

Alferrik aritu da Irene bere tesia lantzeko Gobernuko Hezkuntza Saileko Artxibo
Nagusian Nafarroako Gorte, Parlamentu eta Agintarien aldetik euskeraren alde, lainorik
gabeko agiriren batzuk noiz eta non aurkitu, baina, nahiz eta noiz-behinka hizki eta aho-
mihiz eguzki izpiren bat agertu, egia euskerak, goialde hori aztertuz, ez duela sekula
eguraldi garbi eta normalik ezagutu, onenean ere kontrakoak ezean, bai-bainakoak eta
ilunak izan baitira lege guztiak.

Agiritzat hemen gaur bertan egunkarian argitaratua (2001-XI-9): �... los 234 puntos
bilingües de la plantilla orgánica se han reducido a 149 y de un total de 13.000 puestos
públicos, solo en 153 conocen ambos idiomas�.

Gaur bertan hain zuzen Iruñea inguruneak elurrez estaliak agertu dira. Eguraldi
hotza eta gogorra, baina ekaitzaren ondotik barealdia, eta gure atsoak egiten zuenez biharko
egunari begira, ez negar baizik eta barre egitea dagokigu baita; Euskerak sekula ezagutu ez
duen Udaberria eta beroa sumatu eta iragartzen baita Nafarroako zenbait aldetan.

Lehen hala, orain hola, bihar nola? Irene bera sinistuta dago hezkuntzatik, eta zehazki
ikastolatik gizartea alda daitekeela. Zalantzik ez dago, euskerari begira bederen, ikastolek
Nafarroako panorama aldatu dutela. Etorkizun hobeagoa nahi badugu, hori bera sinistuko
dugu guk.

J. Atxa, Iruñean 2001eko azaroaren 9an
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SARRERA

Aita Manuel Larramendik 1745ean icasola hitza idatzi zuenetik, ikastola hitzaren
esanahia aldatuz joan da gaur egun duen esanahi bakarra Gerra Zibilaren ostean hartu zuen
arte. Ikastolen mugimendua Euskal Herri osoko gertaera dugu, Hegoalde zein Iparraldekoa.
Izaera propioa osatzen duten funtsezko elementuak ditu, hezkuntza esparruan bereizgarri
izan direnak. Horien artean: hezkuntza ofizialetik at jaio izana, hizkuntzaren hautaketa,
kudeaketan ez ezik hezkuntza esparruan ere hainbat sektoretako partaidetza edukitzea,
curriculumaren barruan euskal ohituren txertaketa egin izana, arlo ez formalaren garrantzia,
ikastolaren esparrua gainditzen duen antolakuntza mota bat izatea eta abar. Hezkuntza
eredu hau da gure ikerketaren objektua.

Baina mugimendu bakar bat sortu duten aipatu ezaugarri bateragarriez gain,
askotariko mugimendua izatera bultzatzen duten aldagaiak ere baditu. Horien artean
garrantzitsuenak, egoera politiko-administratibo desberdinetan egoteak sortu dituen
berezitasunak. Ikastolek izan duten historia laburrari �horrelakoa baita euskarazko
hezkuntzaren historia�, bi Estatu eta hiru errealitate administratibo desberdinek
halabeharrez eragin diote. Hauen kariaz zirriborratu da lurralde bakoitzeko ikastolen
ibilbidea. Ikastolen mugimenduaren historia ezagutu nahi badugu, derrigortuak gara
ibilbide ezberdin horiek aztertzera. Gure ikerketaren muga geografikoak Nafarroa Garaiari
dagozkionak dira. Euskal Herrian bi Nafarroa �Nafarroa Garaia eta Nafarroa Beherea�
ditugun arren, irakurleari nekagarri suerta ez dakion �Nafarroa� soilik idatzi dugu; beraz,
Nafarroa Garaiari dagokiola ulertu behar dela ohartarazi nahi dugu. Nafarroako ikastolak
Euskal Herriko mugimenduaren partaide sentitu dira, baina aldi berean nortasun propioa
izan dute: beste euskal herrialdeetan gertatzen den bezala, errealitate historiko, kultural,
linguistiko eta politikoek eho duten gizarteak jatorrizko ezaugarriak utziz sortu duena.
Berebat, ezberdintasun hauek aberastu dute ikastolen mundua, mugimendu orokorrari balio
erantsia ezarriz. Bestalde, edukiaren ulergarritasunak hala eskatzen duenean soilik egin
ditugu Nafarroa Garaiko mugak gainditzen dituzten aipamenak, Euskal Herriko beste
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ikastolei buruzko erreferentziak normalean. Ikerketa honen helburua, beraz, Nafarroako
ikastolen mugimenduaren hasieretan sakontzea da, erakunde bat ezagutu ahal izateko, izan
duen bilakaera historikoa derrigorrean ezagutu behar delakoan.

Bestalde, motibazio pertsonalak �hots, mugimendua barrutik ezagutzeak� abantailak
zekarzkidan, baina baita eragozpenak ere. Lehenak bistan dira: partaideak ezagutzea,
barneko dinamikaren jabe izatea, zenbait iturri eskuragai edukitzea eta NIEko (Nafarroako
Ikastolen Elkarteko) urte horietako zuzendariaren1 lanari esker artxibo aberatsa eskura
edukitzea2 besteak beste. Bestaldetik, eragozpenak ere gertatzen ahal ziren; garrantzitsuena,
zalantzarik gabe, mugimenduan inplikatuta egoteak ikerketari ekartzen ahal zion
subjektibotasuna.

Ikastolei buruz anitz hitz egin eta idatzi da gurean. Marxistak, iraultzaileak, itxiak,
burgesak, berritzaileak, gurasoenak, irakasleenak� mota askotako izenburupeko kristalen
bitartez aztertu izan dira ikastolak. Orobat, aldizkarietako artikuluak ez ezik, liburuetako gai
monografikoen helburu ere izan dira. Haatik, hego-mendebaldeko euskal herrialdeen
ikuspegia �Gipuzkoa eta Bizkaiarena bereziki� islatu izan da. Bestalde, nahiz eta Nafarroako
ikastolen banakako historien lan batzuk eginak dauden �lankide eta lagun dudan J. Atxa da
hauetako batzuen egileetako bat, eta egile ez denean ere, gehiengoaren atzean dago�,
mugimendu orokorraren historia egin gabe zegoen. Halaber, Nafarroako ikastolei buruz
idatzita dagoen gehiena ikastolen �edo neurri batean edo bestean, hauen partaideen�
ikuspegitik egin da, ikastoletako artxiboetatik ateratako iturriak baliatuz, bestelako artxiboek
duten dokumentazioa aztertu ez dela. Beraz, Nafarroako ikastolen mugimenduaren historia
egin gabe zegoenez, ikerketa gai izan zitekeen.

Nafarroa osoko historia �hots, Nafarroa Beherekoa eta Garaikoa� egitea genuen
gogoko; baina hasieran aztertu genuen aukera izan zen arren, beren arteko desberdintasunak

                                                
1 Ikertutako urteetan NIEko zuzendari Juan Luis Larraza aritu zen. Bere lanaren fruitua hamaika txosten,
azterketa, bileren berri eta dokumentazio idatzian utzi zigun.
2 Artxiboaren arduradun 1990etik 2002ra, Jesus Atxa aritu da.
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hain handiak izanik eta barruko koherentzia mantentzea zaila izanen zelakoan, azkenean
Nafarroa Garaikoa bakarrik egitea erabaki genuen.

Muga kronologikoei dagokienez, gure ikerketaren abiapuntua 1931. urtean jarri
genuen, Iruñean Euskal Eskola bat ireki zen urtean, alegia. Esperientzi horri beste bi jarraitu
zioten II Errepublika garaian. Goitik ixteko epea Nafarroako Administrazioa aldatu eta Foru
Erkidego Autonomo bakartzat izendatu zuen Foru Hobekuntzarako Lege Organikoaren
urtean jarri genuen; 1982an, beraz. Lege horren urtea da gure ikerketari goitik jarri diogun
denborazko muga. Aztergai, beraz, 1931 eta 1982 bitarteko garaia izan dugu.

Hezkuntza mugimendu baten azterketak era askotako analisiak egiten uzten du.
Alabaina, hezkuntza ikuspegi sistemiko batetik hartuta, bistan da barnean duen
konplexutasuna eta zatiezintasuna. Eskola mikrosistema bat da, eta gizaldrak sortutako beste
sistemak bezala, barruan duen koherentzia partzialki aztertzerakoan, neurri batean bederen,
puskatuta gelditzen da. Bestalde, errealitatea osotasunean aztertzeko interesatzen zaizkigun
ardatzetan kokatu gara, eta hauetatik ahalik eta ikuspegirik zabalena edukitzen saiatu garen
arren, mikrosistemak dituen elementuen arteko elkarreragina eta harreman sarea ez dira beti
agerian gelditzen. Horregatik, idatziriko agiriak erabiltzeaz gain, inguruneaz eta garaiko
giroaz jabetu ahal izateko protagonisten ikuspegi bizia ere nahi izan dugu; hori dela eta,
horiek ere baliatu ditugu elkarrizketen bitartez.

Nafarroako ikastolen mikrosistemara hurbilpena egiterako garaian, eta ezartzen ahal
genion subjektibotasuna saihestu nahian, tesiak izaera deskriptiboa edukitzea erabaki
genuen, ez genuela erabat lortuko jakin arren, izan ere, ongi dakigu historia neutrorik ez
dagoela.

Objektuari hurbiltzen laguntzeko helburu batzuk ezarri genizkion lanari,
mugimenduaren ezagutza sakona edukitzearekin lotuta zeuden helburuak; hauek paratu
genituen gure ikerketaren gidari:

- Gerra aurreko ikastolak ezagutu (nortzuk izan ziren sortzaileak, ezarri zuten
eredu pedagogikoa zein hizkuntza eredua, beste herrialdeetako ikastolekiko loturak)
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- Gerra ondoko mugimenduaren hasierako bi esperientzietan sakondu
- Garai horretan suertatzen ziren baldintza soziolinguistikoak atzeman
- Sortzaileen moldeak aztertu
- Pedagogiaren ardatz berriak edo berritzaile komunak inferitu
- Aldundiak sorreran jokatutako papera aztertu
- Ikastolen erakundetze prozesua aztertu

Lehen kapituluan euskarazko irakaskuntzak Nafarroan izan dituen aurrekariak
aztertu ditugu. Horretarako ere, Nafarroako hezkuntza eskubide historikoen iturburua
aztertu dugu, hala nola Gerra Zibila baino lehenago euskal kulturaren esparruan gurean izan
zen euskal kultur mugimendua eta euskara zein euskarazko irakaskuntzaren inguruan
aurrera eramandako esperientziak.

Bigarren kapituluan, Gerra Zibilaren urte ilunek euskal irakaskuntzari ekarri
zizkioten aldaketak aztertu ditugu. Hasierako urte haietan euskal kulturaren esparruan
ibilitako pertsonak hilda edo barreiatuta egonik, euskararen eremuan sortutako
esperientziak desegin egin ziren. Alabaina, Nafarroako Aldundia indartu egin zen urte
horietan, eta Estatu berriarekin kontsultatu gabeko erabakiak hartu zituen irakaskuntza
esparruan. 1957an Principe de Vianaren barruan Euskara Sustatzeko Saila sortzearekin,
hizkuntzaren aldeko lehen ekimenak proposatzen hasi ziren alderdi ofizialetik, euskara
gaietan Erakundearen eperik emankorrenari helduz.

Hirugarren kapitulua 1970eko Hezkuntza Legea bitarteko irakaskuntzari eta
euskararen egoerari eskaini diogu. Izan ere, ikastolak bereziki hamarkada horretan ugaritu
zirenez, hezkuntzaren egoera orokorra zein euskararena ezagutzea garrantzitsua iruditu
zaigu. Ondoren aztertu ditugu Nafarroan Gerra ondoren sortu ziren lehen bi ikastolen
historiak �hasierakoa garatu gabeko proiektuan gelditu zen arren�, haiek ezagutzea garaiko
giroaz jabetu ahal izateko baliagarri suerta dakigukeelakoan.

Laugarren kapituluan, 70eko hamarkadan sortu ziren ikastolen izaera aztertu dugu.
Lehenago aipatua dugu eremu politiko-administratiboak desberdintasunak sortu dituela.
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Horiez gainera, halaber, Nafarroako ikastolei, beren artekoei, dagozkien diferentziak ere
egon badaude. Irizpide geografikoa soilik hartuta, Nafarroa barruko mugimendua
askotarikoa dela antzematen ahal dugu: herrien ezaugarriek �aldagai sozio-ekonomikoak eta
euskararen egoerarekin lotutakoak bereziki� nortasun propioa utzi dute beren eremuko
ikastoletan. Ikastola horien sorburua euskararekiko balorazio berria eta garaiko hezkuntza
eredu zaharkitua izanik, bi ardatz horietan kokatu zuten beren jarduna. Euskara
berreskuratzeko ahaleginetan, haur erdaldun elebakarrak euskalduntzeari eta haur
euskaldunak euskaraz eskolatzeari ekin zioten �bi kasuetan euskaraz alfabetatzea zutela
helburu�. Horrela, euskararen berreskuratze prozesuan funtsezko eragile bihurtu ziren
Nafarroan. Pedagogia esparruan, egokia zen eredua sortzen jarri zuten indarra. Beren
proiektua legaltasunik ezean eraikitzeak abantailak eta eragozpenak ditu. Agindu, arau,
dekreturik gabe aritzeak ekartzen zien askatasuna dugu abantailetako bat. Hutsetik abiatzen
ziren, beren hezkuntza komunitatearen ikuskaritza besterik ez zutela; behetik gora eraikitzen
hasi ziren, eta ez alderantziz. Ikastoletako bultzatzaileak nagusiki elkarlanean aritutako
guraso eta herrietako laguntzaileak izan baziren ere, ezin dugu aipatu gabe utzi andereñoek
�tituludunek zein laguntzaileek� eraikuntza prozesu honetan jokatu zuten funtsezko papera,
ezin baita ikastolek lortutakoa ulertu andereñoek egindako aldeko apustua kontuan hartu
gabe. Legaltasun ezean eraikitzeak dituen eragozpenen artean, berriz, beti segurtasunik gabe
lan egitea eta arazo ekonomiko handiek sortutako hamaika krisi egoera jasan izana ditugu.
Euskal Hezkuntza eredu baten bilaketa lan horren fruituak antzematen ditugu ikastola
horiek utzitako arrasto pedagogikoetan. Hauen ezaugarriak dira: sektore ezberdinen
partaidetza, komunikazio hizkuntzatzat inolako zalantzarik gabe euskara hautatu izana, eta
arlo metodologikoan Eskola Berriaren ardatz berriztatuetan aritu izana.

Bosgarren kapituluan, ikastolek erakundetzeko izan zituzten arazoak arakatu ditugu.
Ikastolek garai ezberdinak pasatu zituzten, Aldundiak beraiekiko izandako jarreren lekuko
diren garaiak. Ez da erraza suertatzen antzematea Nafarroako Aldundiaren barruan suertatu
ziren ideologien indar neurketak. Izan ere, Gerra Zibilaren ondoren euskara berreskuratzeko
lanean jardun zuen lehen erakundea izanik eta oinarrizko hezkuntza arautzeko gutxieneko
tresnak edukiz, ez da ulergarria erakundetze prozesuan jokatu zuen paper ahula borondate
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politiko falta kontuan hartzen ez badugu. Aldundiak hartutako ikastolen kontrako erabakiek
Nafarroako Ikastolen Elkartea sortzea bizkortu zuten. Elkarte hau hagitz dinamikoa izan zen
eta funtsezko Aldundiaren aurrean jokatutako papera. Hala ere, aztertutako garaian ez da
bilatzen zen erakundetzea lortu.

Garrantzitsua izan da gurean topikoak izan direnak hipotesi eran kontrasterako
jartzea ere. Ahozko zein idatzizko agiriak, ikastoletako barruko zein kanpoko iturriak, hau
da, erabili ditugun agiri mota anitzek, gure ustez, balio erantsia eman dio ikerketa lan honi.
Bereziki ikastolaz kanpoko agiriak erabiltzeak beste ikuspegi batzuk ere kontuan hartzera
behartu gaitu. Artxibo pribatu zein publikoetan agirien miaketa lanetan pasatutako orduak
alferrik ez direla izan ondorioztatu dugu. Nafarroako artxibo administratiboko agiriak
kontsultatu ahal izateko pasatu ziren bi urte eta erdi horiek itxoitea merezi izan zutela
azpimarratu nahiko genuke. Inoiz argitaratu gabeko agiri horien bitartez, Aldundiaren
jarrera, ekimen eta urratsen berri izan dugu, gure hipotesi batzuk erkatu ahal izateko
funtsezko suertatu direnak. Hurrengo ikerketa baterako aztergai geldituko da artxibo honen
transferituriko ondareko kutxa zentsuratuak aztertzea, legeak agintzen duen 50 urteko epea
pasatuta, ikertzaileei irekita egotera behartuta geratzen denean.

Ohartarazi behar dugu, halaber, Euskaltzaindiaren azken hizkuntza arau eta
gomendioak bereganatu eta errespetatzen saiatu garen arren, pertsona zein erakundeen
izenak agirietan idatzita aurkitu bezala jaso ditugula, eta salbuespen batzuk kenduta, halaxe
mantendu ditugula. Oraindik ere arautu edo finkaturik ez dauden hainbat idazkera edo
molderi dagokienez, bestalde, gaur egun haiek idatzirik jasotzeko dauden ohitura
zabalduenei erreparatu diegu, ahalik eta eredu bateratuena eskaini ahal izateko. Jatorrizko
testuen grafia errespetatu dugu, zein euskarazkoa zein gaztelaniazkoa.

Ikastolen munduan zeregin ezberdinetan aritzea egokitu zait: orientatzaile, irakasle,
zuzendari, batzordekide, guraso, aholkulari, koordinatzaile... Oraingo honetan bete
dudanak, beren historiaren ikertzaile izatearenak, zalantzarik gabe, bete-betean ase nau.
Arrazoi ezberdinengatik, aberatsa izan da hasierako aztarnak arakatzea. Aipagarriena, apika,
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ikastolagintzan aritu den jendearekin solas egitean, urte horietaz zein oroimen onak dituzten
konturatu garela izan da; garaiko giro soziala ezagutzearekin batera hasierako urteak
gogorrak izan zirela ageri zaigu lan honetan, eta hala ere: �familia bat ginen�, �zerbait
garrantzitsu egiten ari ginela kontzienteak ginen�, �Euskal Herria euskaldundu nahi genuen
eta ez bakarrik haurrak� eta antzeko esaldiak maiz entzun ditugu, bizitutakoa emozionalki
positibotzat joaz. Freskotasuna ekarri digute partaideekiko solasaldiek.

Bestaldetik, baloratzen ere ikasi dugu, guraso horiek legepean ez zeuden
ikastetxeetan beren haurrak sartzen izan zuten ausardia, �paperik gabeko� seme-alabak
izanen zituztela jakin arren. Andereñoek pedagogiaren oinarri tradizionalak eraldatzen
jarritako grinatik, interesetik, eta esperimentazioari eskainitako gogoetatik ere ikasi dugu,
nahiz eta batzuek lan egoera desegokietan lan egin zuten.

Zaila suertatzen da, gaur egun oraindik legeztatu gabeko ikastolak ditugula ulertzea,
are gehiago euskara !normalizatzea! helburu eduki beharko lukeen Lege bat indarrean
izanik. Ikerketa honek egoera berezi hori ulertzen lagunduko digula espero dugu,
horregatik, unibertsitateko elkartekideei ez ezik, Nafarroan hezkuntzan eta bereziki
euskarazkoan interesa duten guztiei eskaintzen diegu lagungarri izanen zaielakoan.

Aitortu behar dugu, haatik, gure ikerketarekin herrialde honetako ikastolen
mikrosistemara hurbildu besterik ez garela egin, jorratzeko bide asko gelditzen direla
oraindik. Horregatik, interesgarritzat jotzen dugu ikergai dauden esparruak lantzea, horien
artean ikastolen proiektuan gertatzen den partaidetza zabalaren esanahi soziopedagogikoa.
Bestalde, Nafarroakoekin egin den antzera, interesgarritzat jotzen dugu beste herrialdeetako
ikastolen historiak egitea, Euskal Herriko ikastolen mugimendua orokortasunean ez ezik
lekuan lekukoak ere ulertzen lagun dezaten.

Pixkanaka, ikastolen mugimenduaren historia osatzen ari gara. G. Arrienek lan hagitz
interesgarriak eskaini dizkigu Bizkaiko ikastolen historiari buruz, F. Basurcok Euskal
Autonomia Erkidegoko ikastolen erakundetze prozesuaz lan ezberdinak jorratu ditu, I.
Fernandezek mugimendu orokorrari dagokiona ere landua du, eta falta diren historiak erraz
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kokatzen ahal dira azken honek diseinatutako ardatz teorikoetan. Kanpokoek euskaldunon
historia, gure historia, egiteak daukan arriskua saihesten ari gara, guk geuk hartuz horren
ardura. Espero dezagun laster betetzea oraindik landu gabe ditugunak.
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1. EUSKARA IRAKASKUNTZAREN AURREKARIAK

1.1. ALFABETATZEA NAFARROAN, PROBINTZIA BIHURTU ZUTEN ARTE

Nafarroako Antso Jakitunak �Lingua navarrorum� deitu zuen euskara (1167), eta
horrekin, nafar gehiengoaren hizkuntza zela adierazi zuen. Historialari zein hizkuntzalariek
erakutsi digutenez1, Erdi Aroko Nafarroan euskara nagusi zen Kodes-Lerin-Arga-Tafalla-
Kaparroso-Zangozan zehar doan marratik iparralderantz. Hala ere, administrazio
funtzioetatik kanpo gelditu zen euskara, izkribuetarako erromaniko nafarrari eta
okzitanierari lekua utzirik: �Lurraldetan baino betekizun sozial modernotan ahuldu zen
euskara Erdi Aroko Nafarroan, etorkizun soziolinguistiko hobea izan zezaketen alor sozial
berriak ez irabaztean�2.

Euskara idatziari dagokionez, Nafarroa Behereko Bernard Etxeparek3 euskarazko
lehenengo liburu inprimatua idatzi zuen, Linguae Vasconum Primitiae4, 1545ean, inprimategia
asmatu (1440) eta mende bat geroago. Inprimatu zen hurrengo liburua, 1571ko Testamendu

                                                          
1 Jimeno Jurío, J.M. (1997): Navarra: historia del vascuence, Tafalla, Txalaparta; Intxausti, J. (1990): Euskara.
Euskaldunon Hizkuntza, Gasteiz, Eusko Jaurlaritza.
2 Intxausti, J. (1990): Euskara. Euskaldunon Hizkuntza, Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, 63. or.
3 Euskal idazle behenafarra, ustez Sarrasketan jaioa (-1493-?). Bere bizitzari buruzko berri askorik ez badago ere,
Eiheralarreko erretore (1518) eta Donibane-Garaziko bikario izan zela ezagutzen da. Etxepare izan zen euskaraz
inprimatutako lehen liburuaren egilea, Linguae Vasconum Primitiae, Bordelen 1545ean argitaratua. Xlll. olerki
autobiografikoan dioenez, arrazoi politikoak zirela medio (Nafarroako Gerratean Gaztelako Fernando
Katolikoaren alde jartzeagatik), etsaiek salatu eta Biarnon espetxeratu zuten (1516). Euskal olerkigintza idatziaren
aitzindari izan zen, eta liburuaren hitzaurrean bertan aipatu zuenaren arabera, Etxeparek bazekien lehen euskal
idazlea zela, eta horretaz harro zegoen. Guztiz hizkera herritarra erabili zuen, sortaldeko behe-nafarreraz idatzia.
Haren lana ez zen oso ezaguna izan, ale gutxi argitaratu zirelako.
4 Liburu horren lehen argitalpenetik ale bakar bat dugu Parisen, Intxausti, J.: op. cit., 70. or.
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Berria izan zen, Joannes Leizarragak5 idatzia. Nafarroako erregina zen Joana Albretekoa
(1555-1572) protestantismoaren alde agertu zen, eta Erreformaren alfabetatze asmoak
gauzatu nahian Biblia herri hizkuntzetara itzultzen ari zirenean, Leizarragari itzulpen lana
egiteko agindua eman zion. Horrela gertatu zen arren, euskarak galdua zuen lehentasuna
hizkuntza �kultu�tzat, eta Nafarroak beste herrialdeen aldean inprimategia goiz eduki zuen
arren (izan ere, 1489an jada Iruñean finkatua zen Brocar izeneko inprimatzailea6), ez zuen
euskaraz idatziriko liburuak argitaratzea bultzatu.

Nafarroak 1512an erreinu izateari utzi, eta bitan banaturik geratu zen, baina
euskararen galera ezin zaio horri egotzi, izan ere, Nafarroa erreinu zela hasi baitzen galera.
Nafarroako biztanleentzat garrantzia eduki zuten hitzarmenetan ez zen hizkuntza aipatzen:
Bergarako Itunean; Baskongadak eta Nafarroako Foruen baieztapenean, eta ezta 1841eko
Foruen aldakuntzarako Legean ere7. Nafarroak Erregeordetza izaten jarraitu zuen, urte

                                                          
5 Euskal idazle lapurtarra (Beskoitze, 1506 - Bastida, 1601). Apaiz katolikoa zen, baina Joana lll.a Albretekoa
erregina protestante bihurtu zelarik, berekin eraman zituen hainbat eta hainbat kristau, eta Leizarraga higaro
bihurtu zen (1559). Paueko Kontzilioan erreginak Itun Berriaren itzulpena egitea eskatu zion Leizarragari,
doktrina zabaldu ahal izateko (1564); Biarnoko sinodoak lau laguntzaile izendatu zizkion lan horretarako.
Horrela, lesus Christ Gure launaren Testamendu Berria (1571) argitaratu zuen. Liburua Vulgatatik itzulia baldin bada
ere, baditu itzulpena ez diren beste atal batzuk: Nafarroako erreginari zuzenduriko gomendiozko karta, euskara
eta euskalkiekin izan zituen arazoak azaltzen dituen �Heuscalduney� deritzan atala eta hiztegitxo bat amaieran.
Halaber, Kalendrera eta Abc edo Christinoen instructionea itzulpen erlijiosoak ere prestatu zituen. Euskara prosan
erabili zuen aurreneko idazlea izan zen, eta arazo larriak izan zituen ortografia eta hizkeran, eredurik edo
tradiziorik ezaz. Hori gainditzeko, halako mailegutza orokor bat egin zuen latinetik, terminologia �kultura eta
erlijiozkoa� inguruko hizkuntzetatik hartuz. Bera izan zen, dakigunez, euskal hizkuntza batzeko premiari buruz
hitz egin zuen lehena.
6 Brocar Arnaldo Guillén, (S. Bartolomé de Luìana-?, Guadalajara-1523): inprimatzailea. Nafarroako Erregeek
1490ean prentsak jartzeko baimena eman zioten. Maria Zozayarekin ezkondu eta bi seme eta alaba bat eduki
zituen; azkeneko hau Lizarrako Miguel de Egia inprimatzailearekin ezkondu zen. Iruñean lanean jarraitu zuen
1501. urtera arte, orduan Logroñora joan baitzen. Berak alde egin eta gero ez zen Iruñean libururik inprimatu
1568. urtera arte. Iruñeko inprimategiak ez ezik, Lizarra eta Tuterakoak ditugu Euskal Herrian lehenak. Ikus.
Torrealdai Nabea, J.M. (1997): Euskal Kultura Gaur, Iruñea, Jakin 71. or.
7 Jimeno Jurío, J.M.: op. cit., 200. or.
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horretan Foruen aldakuntzarako abuztuaren 16ko Legearen bitartez probintzia bihurtu zen
arte.

1.1.1. Gorteetako berezko Irakaskuntza Legedia

Nafarroak eduki zuen botere legegileari esker, lurralde osorako hainbat lege egin ahal
izan zuen irakaskuntzaren inguruan. Hasierako lege horiek, Espainiako beste erreinuekin
alderatuta, aitzindari gertatu ziren hainbat alderditan8. Erreinu izan zen bitartean, haatik,
irakaskuntzaren alderdi batzuetan aurreratu bazen ere, egindako lege orokorrek ez zuten
hizkuntza aipatu, jarraian ikus dezakegunez, irakaskuntza erdaraz emanen zela ez baitzen
zalantzan jartzen, gaztelania izaki orduan �kultura� hizkuntza.

Letren Lehen Irakaskuntza Elizaren esku egon zen XVII. mendea bitarte. Jimeno
Juriok aipatzen duenez9, Erregimen Zaharrean, Kontzilio Tridentinoaren ondoren, Nafarroan
bi epe ezberdinetatik pasatu zen haurren irakurketa eta idazketaren irakaskuntza. Lehena,
Elizarekin loturiko irakaskuntza izan zen, XVI. eta XVII. mende bitartean gertatu zena.
Bigarrena, XVIII. mendetik aurrera suertatzen hasi zen sekularizatutako irakaskuntza izan
zen; bertako maisuak seglarrak izanik, kontzejuen ardurapean gelditu ziren hauen bideratze
eta ordainketak.

                                                          
8 Gai honi buruz, ikus. Berruezo, R. (1986): �La Junta Superior de Educación del Reino de Navarra, 1829-1836�,
Príncipe de Viana, 47, 177. zkia., 113-222. orr.
9 Jimeno Jurío, J.M.: op. cit., 183. or. Garai hau landu duten ikertzaileen artean: Azurmendi, J. (1985):
�Irakaskuntza eta pentsamendua Euskal Herriko Historian�, in Intxausti, J. (koor): Euskal Herria. Historia eta
Gizartea, 2. alea, Donostia, Lankide Aurrezki Kutxa, 357-386. orr.; Fuentes, F. (1944): �La Compañía de Jesús en
Tudela 1578-1600�, Príncipe de Viana, 5. alea, 67-101. orr.; Gárriz Yagüe, M.R. (1994): �Las Escuelas de Primeras
Letras en Navarra durante la época de la Reforma Católica (1550-1650)�, Nafarroako Historiari buruzko III.
Kongresua, CD argitalpena; Jimeno Jurío, J.M. (1993): �Escuela de primeras Letras en Estella�, Príncipe de Viana,
199. zkia., 431-451. orr.; Laspalas (1988): �Escuelas y maestros de Primeras Letras en Pamplona, 1557-1650�,
Munduko II. Euskal Biltzarra, 494-499. orr.
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XVIII. mendean, Carlos III.aren agindupean, instrukzioa derrigortzearekin batera
bultzada eman zitzaien eskolei. Bultzada horrek, alabaina, euskararen galera areagotu zuen:
�Castellanización y desvasquización se detectan en las escuelas desde el inicio del reinado de
Carlos III�10.

Nafarroako irakaskuntzaren lehen Legea, 41. Legea, 1780-81eko Gorteetan argitaratu
zen. Hona hemen, era laburrean, Lege horrek arautzen zituen alderdiak:

- 5 eta 12 urte bitarteko haurrak eskolatu beharra.
- Curriculuma: Katixima, irakurketa, idazketa eta eragiketak.
- Neskak, behinik behin, emakumezkoei egozten zizkieten lanetan trebatzea: �en

las habilidades y maniobras mujeriles�11, eta ondoren, beti ere beraiek eskatuta, irakurketan
eta idazketan.

- Fleury-ren katixima historikoa hartzea testu liburutzat.
- Maisu titulua emateko eskuduntza Errege Kontseiluak izatea.
- Titulua lortzeko, Kultura (epaimahaiak izendatutako maisu baten bidez) zein

Doktrina (elizbarrutiko elizgizonen bidez) azterketak pasatu beharra.
- �Umezurtzen Aita�12 figura sortzea.
- Maisu zein ikasleekiko �Superintendente�aren ikuskaritza lana finkatzea.
- 150 biztanle baino gehiagoko herrietan neskentzako eskolak sortzea.
- Herriko alkateak �eta ez edukiz gero lehen erregidoreak� edukitzea eskola zein

maisu-maistren zaintza eta gobernua.
- Ordutegiak zehaztea (goizeko 8etatik 11k arte, eta arratsaldeko 1etik 4ak arte).
- Maisu-maistren lansariak biztanle eta sexuaren arabera zehaztea.

Ondoren, 1794-97ko Gorteetan, jarrita zegoen arautegia berrikusi zen: zenbait
kasutan asistentzia malgutu zuten, eta maisu-maistra eta ikasleak ikuskatzeko lana
herrietako alkate zein pertsona ezagunen esku utzi zen13.
                                                          
10 Jimeno Jurío, J.M.: op. cit., 184. or.
11 Idoate, F. in Lasa, J.I. (1968): Sobre la enseñanza primaria en el País Vasco, Donostia, Auñamendi, 68. or.
12 Padre de Huérfanos.
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Irakaskuntzaren egoera hobetzeko asmoz, 1817ko Gorteei arautegi bat egin zezaten
eskatzen zitzaien. Araudi horrek hainbat errebindikazio jaso behar zituen (hizkuntzarekin
lotuta ez zeudenak). Egiten ziren eskaeren artean, hauexek aurkitzen ahal ditugu: emaitza
desegokiak ematen omen zituztelako, Superintendente eta Umezurtzen Aita figuren
desagerpena, eta hauen eginkizunak har zitzaten, bigarren mailako Batzarrak eratzea;
familiek ordaindu beharreko hileroko kuotak maisu-maistrek zuzenean kobratu ordez
(horrek eragozpen anitz ekartzen baitzizkien hauei), udalek kobratzearen ardura bere gain
har zezatela; hala ere, Iruñean Hezkuntza Batzorde Nagusi bat sor zezaten izan zen
ahaldunek behin baino gehiagotan eskatu zutena. Horren inguruko erabakia ez zen Gorte
hauetan hartu; bai, ordea, Batzar lokalak sortzea14.

1828-1829ko Gorteek, Nafarroako azkenak, zenbait maisuren ordezkaritza eduki
zuten. Hauek beren egoeraren berri eman zieten. Argi dago maisutzari buruzko
ekonomiaren arazoa ezaguna zutela ahaldunek, 1820an horri buruzko txostena egin baitzuen
Aldundiak. Gorte hauetan 22ko Legea onartu zen; hor, Hezkuntza Batzorde Nagusi bat
sortzeko agindua ematen zen:

�Las últimas Cortes celebradas por el Reino independiente (1828-29) intentaron poner
remedio al caos reinante en la instrucción primaria, puesta bajo la dirección de una Junta
Superior de Educación, presidida por un diputado, con atribuciones para preparar un
reglamento escolar (...)�15

Azkeneko Gorte hauen 22. Legearen16 hitzaurrean, irakaskuntzaren inguruan
Nafarroako Gorteetan egindako Legeak (41. Legea eta 36koa)17 gogoratu ondoren, Legearen
zioak azaltzeko, irakaskuntzaren egoera hobetu behar zela aitortu zen, eta: �urgente
necesidad de su remedio, de dar todo vigor á las leyes anteriores y nuevo impulso á su

                                                                                                                                                                                    
13 Jimeno Jurío, J.M.: op. cit., 185. or.
14 Idoate, F. in Lasa, J.I.: op. cit., 69. or.
15 Jimeno Jurío, J.M.: op. cit., 186. or.
16 IUA, Cortes Generales, leg 1516-1828, esp. 4.
17 41. Legea, 1780-1781 Iruñean egin Gorteetan; 36. Legea, 1794-1795 Iruñean egin Gorteetan.
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restablecimiento, juzgamos imprescindible que por vía de aditamento á dichas leyes se nos
conceda lo contenido en los capítulos siguientes�.

Legeak hamaika kapitulutan garatu zuen arautu beharrekoa. Lehen kapituluan
Hezkuntza Batzorde Nagusia18 sortu zuen, goi mailako ardura zuena:

�1.º Primeramente que en esta capital se establezca una Junta Superior de Educación
de los niños de ambos sexos, cuyo Presidente será uno de los Diputados del Reyno, y en
tiempo de Cortes un Vocal de los tres Estados, componiendose de los demas sugetos, que el
Reino ó la Diputación nombrasen cuyas atribuciones seran las de formar un Reglamento
uniforme para la Direccion metodica de todas las Escuelas de primeras letras en Navarra,
forma y modo del examen de maestros (...)�

Herrietako Hezkuntza Batzordeak sortu eta bi figuren desagerpena finkatu zuen:

 �2. Que en los demas Pueblos del Reino hayan de erigirse unas Juntas Subalternas de
educación de la niñez en lugar de los Superintendentes, y Padres de huerfanos, cuyos empleos
quedan suprimidos, y en ellos residirá toda la autoridad (...) para obrar por si y con absoluta
independencia en lo perteneciente a las providencias, que por las Leyes les estaban concedidas
á los que ejercian dichos empleos (...)�

Herrietako Hezkuntza Batzorde hauen gainean gelditu zen eskolen zuzendaritza, eta
zainketa ere bai: �3. Que en consecuencia de lo previsto en el capitulo antecedente hayan de
correr dichas Juntas con la dirección y cuidado de las Escuelas (...)�.

Hurrengo kapituluan, Batzorde hauen konposaketa biztanleen arabera zehaztu zen,
eta 5.ean, Hezkuntza Batzorde Nagusiarekiko hauek zuten mendekotasuna argitu zen:

�5. Que las referidas Juntas Subalternas deberan estar subordinadas á la Superior en
este importante asunto de educacion, representandola con la debida atención cualquiera justo
reparo que advirtiesen en las providencias que dictase, para que en vista de su esposicion,
determine lo que tuviere por mas conveniente.�

                                                          
18 Hemendik aurrera: Junta Superior de Educación delako nafar Erakundeari Hezkuntza Batzorde Nagusia
deituko diogu.
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Maisu-maistren lansarien ziurtapena lortzen saiatu zen, udalei berebiziko ardura
emanez:

�6. Que los Pueblos, y sus Ayuntamientos de acuerdo con las Juntas particulares, y
consultandolo con la Superior, fijen y aumenten á los maestros sus salarios hasta aquella
cantidad, que les proporcione una suficiente, y aun comoda sustentacion, que los ponga a
cubierto de la necesidad, echando mano de los propios; y rentas de los mismos Pueblos,
arvitrios reinales , ó de otros recursos, que les parezca y en su defecto podran hacer alguna
agregacion de las Primicias si estas lo permitiesen, ó de otros establecimientos piadosos,
Hermandades o Cofradias (...)�

Biztanle gutxiko herriek ere eskola arduraduna izendatu behar zuten: �7. Que en los
Pueblos en que por razon de su corto vecindario contemple la Junta Superior que no puede
haber una Subalterna se nombren uno o dos sugetos que corran con el cuidado de la Escuela,
(...)�.

Maisu-maistrek gurasoengandik zuzenean kobratzeagatik anitzetan izaten zituzten
arazoak saihestearren, udalek hartu behar zuten bere gain ordaintzeko zeregina:

�8. Que en donde hubiere costumbre de que los niños contribuyan á los Maestros y
Maestras con alguna cantidad en dinero, o frutos, sea de la obligación de los Ayuntamientos
tomar a su cargo la cobranza, siempre que por los Maestros, ó Maestras se les presente razon
de los morosos en la paga, por todo el mes de Setiembre de cada año.�

Maisu-maistren zergak zirela-eta salbuespenak zehaztu ziren; hurrengo kapitulua
haiei zegokien, beraz: �9. Que todos los maestros examinados, que esten asalariados, y en
actual ejercicio de su profesion, sean exentos de todas las cargas concejiles, á escepcion de las
pensiones de Medicos, Cirujanos, y demas sirvientes de los Pueblos�.

Eskolen egoitzak ere arautu zituen, horien ardura udalen esku utziz: �10. Que en
defecto de edificios publicos, comodos y saludables para las Escuelas proporcionen los
Ayuntamientos de acuerdo con las Juntas las casas que tengan la necesaria comodidad, y que
no se hallen alquiladas�.
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Azkeneko kapitulua publikoak ez ziren beste motatako eskoletako arduradunei
zegoen zuzenduta; Lege honek hauengan ez zuela eraginik argitzen zuen: �11. Que las
Disposiciones de esta Ley no sean obligatorias para con los Pueblos en que hubiera
Patronatos Reales, ó particulares, que tengan establecidas Juntas, quedando á eleccion de
aquellos el atemperarse á esta Ley�.

1829ko urtarrilaren 11n izenpetu zen Iruñean: �Hagase como el Reino lo pide en los
once artículos de este pedimento�.

Lege horrek sorrarazi zuen Nafarroako Hezkuntza Batzorde Nagusia izan zen Lege
horren beraren garapena arautzeko ardura hartu zuena. Batzordeak egin zuen �Plan y
Reglamento General de Escuelas� argitaratzeko baimena 1831ko maiatzaren 2an eman zuen
Aldundiak. Antzekotasun anitz aurkitzen ahal ditugu araudi horren eta Espainian
Calomardek egindakoaren artean19. Hala ere, garrantzitsuak diren hainbat arlotan
ezberdintasun nabariak dituzte, hala nola Nafarroako Hezkuntza Batzordeak Espainiako
Errege Kontseiluarekiko duen autonomian:

�La Junta Superior de Educación de Navarra, según el Reglamento es soberana en las
escuelas de Navarra, mientras que estas funciones en el resto de España, corresponden al
Consejo Real quedando para la Junta homómina �la ejecución y puntual cumplimiento de este
Reglamento en todas las escuelas del Reino (España), sobre las cuales ejercerá una superior
autoridad, inspección y vigilancia�.�20

Beste hiru desberdintasun garrantzitsu aurkitzen ahal dira, beti ere nafar arautegia
delarik aitzindaria. Lehena, haurrek eskolatzeko zuten derrigortzearekin lotua da. Izan ere,
Nafarroan 1780-1781eko Gorteetako 41. Legeak hala agintzen zuenez, Hezkuntza Batzordeak
egin arautegian halaxe jaso zen: �Art. 65: Estando obligados por Ley a asistir a las escuelas
todos los niños de este Reino desde la edad de 5 años, hasta los doce cumplidos, cuidarán sus

                                                          
19 Bi planen arteko antzekotasunak aurkitzeko, ikus. Berruezo Albéniz, R. (1986): �La Junta Superior de Educación
del Reino de Navarra, 1829-1836”, Principe de Viana, 177, Iruña, Nafarroako Gobernua, 132-136. orr.
20 Ib., 133. or.
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padres o tutores de presentarlos en ellas con la debida puntualidad�. Calomarderen planean,
ordea, ez da derrigortzerik aipatzen. Bigarrena, maisutza titulua arautzeko egin zuten
proposamenean aurkitzen dugu. Hirugarrena, nesken irakaskuntzan kausitzen da; izan ere,
Batzordeak egin arautegian nesken irakaskuntzarekiko sentiberatasun handiagoa dago
Calomarderen planean baino; atal berezia eskaintzen zitzaion horri: �Este apartado contenía
tres títulos Creación de maestras para las escuelas de niñas, Escuelas y maestras, Enseñanza
y discípulas�21. Mutilen eta nesken eskolak parekatzeko ahaleginak ikusten ditugu.
Horretarako, maistrentzako Eskola Normala aurreikusten du plangintza nafarrak. Maisu eta
maistren Eskola Normalek helburu eta arau berdinak izanen zituztela agintzen da
Arautegian. Paperean bederen, asmo berdintzailea agertzen da, baina irizpide hori ez zen,
ordea, soldatentzat erabili, oso desberdinak izanen baitziren22.

Nafarroako Hezkuntza Batzorde Nagusiak, bertako Erakundea izan arren, ez zuen
euskara aipatu. Are gehiago: erdarazko silabarioa erabiltzera behartu zituen eskola nafarrak.
1831n, Estatuan zeuden silabarioak gomendatu beharrean, berea egitea erabaki zuen, eta
Lehen Letretako maisuei eman zien silabario hori sortzeko ardura. Bi urte geroago, Huartek
egindakoa, erdarazkoa, argitaratzeko baimena eman, eta Nafarroako eskola guztietan
erabiltzera derrigortu zuen: �a partir de este momento pasa a ser libro oficial, quedando
prohibida la enseñanza por otro silabario en las escuelas de Navarra�23.

Irakaskuntza era autonomoan arautzeko Nafarroaren ahalegin eta nahiek ez zuten
luze iraun. Izan ere, Frantzia eta Espainia, bakoitza berean, irakaskuntza berdintzeko
ahalegin zentralistetan ari ziren jada. Berehalaxe hasi ziren gauzatzen Irakaskuntza
bateratzeko asmo horiek, Frantzian 1833ko Guizot Legearekin, eta Espainian 1838ko
Oinarrizko Irakaskuntzari buruzko Legearekin. Euskal Herrian eragina eduki zuten Legeak

                                                          
21 Ib., 135. or.
22 �Este intento de igualar las escuelas de niños con las de las niñas no se aplicaba, sin embargo, a las dotaciones
económicas de las maestras, que venían a ser en los distintos tipos de escuelas un 50% inferior que las
retribuciónes de los maestros�, ib., 136. or.
23 Ib., 140. or.
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dira. Nafarroan, 1838ko urriaren 4an, Espainiako Lege horrek behartuta �Comisión de
Instrucción Primaria� ezarri eta une horretatik aurrera egokitu behar izan zen Estatuko
legedietara24; baita horren egitura administratibora ere.

1.1.2. Euskararekiko jarrera

Ikusi dugunez, Nafarroan eta nafarrek egin hezkuntza legeetan ez zen hizkuntza
aipatzen: �Heziketa gaztelaniaz izango zela agiri gehienetan azpiulertzen zen�25.

Letretako lehen eskolen erregimenerako, 1806 eta 1807an ordenantzak egin zituzten
Nafarroako herriek. Ordenantza horietan �eremu euskaldunetako hainbat herritakoetan
bereziki� euskarekiko aipamenak aurkitzen ahal ditugu, beti kristau ikasbidearekin
lotutakoak, ez beste ezerekin. F. Idoatek aipatzen dituenen artean, Aezkoa ibarreko Garaioa
herrian egin zuten ordenantza dugu:

�Que en este pueblo haya siempre maestro de niños honradamente conducido y
asalariado, cuyo principal cargo sea la mejor crianza e instrucción de nuestros hijos, a quienes
deberá en continua, paternal vigilancia, leer, escribir y contar, ayudar a misa, la doctrina
cristiana en los idiomas castellano y vascongado.�26

Egile berak jasotako ordenantzen artean Erronkariko Uztarroz herrikoa aurkitzen
dugu. Herri horretarako Granadako artzapezpikuak, Antonio Jorge jaunak, bere aita
Uztarroztarra zela-eta, 1000 peso utzi zizkion herriko fundazio bati. Artzapezpikuak diru
hori erabili ahal izateko eman zituen aginduen artean hauxe aurkitzen ahal da:

                                                          
24 �El 4 de octubre de 1838 quedó constituida, presidida por el Jefe Político, la Comisión de Instrucción Primaria
prevista en la �Ley que autoriza al Gobierno para plantear provisionalmente el Plan de Instrucción Primaria de 21
de julio de 1838�. Desde este momento es un hecho consumado la adecuación de Navarra a la legislación
ordinaria del país y a su estructura administrativa�, ib., 154. or.
25 Erize, X. (1997): Nafarroako Euskararen Historia Soziolinguistikoa 1863-1936, Iruñea, Nafarroako Gobernua, 437. or.
26 Gai honi buruz ikus Idoate, F. in Lasa, J.I. (1968): Sobre la enseñanza primaria en el País Vasco, Donostia,
Auñamendi, 76. or.
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�Que la maestra jamás hable en la escuela en idioma basquence, que es el nativo, para
que las niñas adquieran más facilidad en leer y entender lo que dicen algunos libros en que
dieren sus lecciones. Y sólo la doctrina y oraciones se ensañarán (sic) en basquence, porque en
este idioma se confiesa toda gente mujeril, fuera de alguna que otra que se confiese en
castellano27 que no entiende la lengua vascongada.�28

Herriko agintariek, eta anitzetan apaizek, jarritako ordenantzen arabera, aski garbi
gelditzen da eskoletan euskaraz aritzea gaizki ikusia zela, zenbait kasutan zigorra ere
baitzekarren:

�por hablar su lengua materna, muchos escolares fueron condenados con privación de
recreos, golpes con la chasca, estar de rodillas con los brazos abiertos y un libro en cada mano,
azotes incluso a las niñas, propinados, éso sí, con el mayor recato y honestidad posible.�29

Yerri ibarrean 1799an arautu zen bezala: �La primera providencia que toman es la de
prohibirles el uso del bascuence para poderles instruir con más facilidad en las primeras
letras, castigándolos de lo contrario en proporción de edad�30.

Baina, zalantzarik gabe, Euskal Herrian �eraztuna�rena dugu zigorren artean
hedatuena31. Objektu bat, egurrezkoa gehienetan, euskaraz mintzatzen zen lehen ikasleari
pasatzen zitzaion. Horrek, edukitzeak ekarriko zion zigorra saihestu ahal izateko, euskaraz
entzuten zuen lehen ikaskideari pasako zion. Egun erdian, bukaeran edo astea bukatzean
(herriaren arabera), objektua zuena zigortua izanen zen.

                                                          
27 Aipatu liburuan, bi akats daude esaldi horretan: bi aldiz errepikatzen da esaldi bera eta �castellano� ordez
�cassiastico� dago idatzita.
28 In ib., 80. or.
29 Jimeno Jurío, J.M.: op. cit., 187. or.
30 Jimeno Jurioren aipatu liburuan adibide batzuk agertzen dira. Ikus. 187. or.
31 Aiako Udal Artxiboan, maisuarentzako ordenantzetan, honen lekukotasuna aurkitzen ahal dugu. Gaur egun
ere, Nafarroako eskualde euskaldunetako hainbat pertsonak gogoan dute (Erize, X.: op. cit., 327. or.). Izena
(anillo, sortija, llave) eta materiala (egurra, burdina) ezberdina izan zitekeen, baina funtzio bera zuen.
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Praktika hori Euskal Herri osoan zegoen zabalduta. J.I. Lasak Gipuzkoako herri
batzuetako adibideak jartzen dizkigu: �En las escrituras de condiciones de maestro, es muy
frecuente el hablar del anillo que representaba la sanción que se imponía a los que hablaban
en vascuence�32. E. Salaberryk Iparraldean nola gertatzen zen azaltzen digu:

�La persécution linguistique a commencé à l´école. L�enfant qui avait le malheur de
prononcer un mot de la langue maternelle, était puni comme s�il avait proféré un juron
immonde. On lui imposait la buchette, morceau de bois appelé encore l�anti, à savoir,
l�antibasque. Devenue espion, l�enfant se glissait derrirère ses camarades, et passait l�anti au
premier coupable du délit de langue basque, dépisté par lui. L�anti glissait de menotte en
menotte. Le malheureux qui en était affligé á la fin de la récréation était séverèment puni.�33

Jimeno Juriok Iruñeko Jesuiten ikastetxeko Agustín Kardaberaz34 irakaslearen kezkak
transkribatzen ditu: �Como si hablar vasco fuese el mayor de los pecados, lo quieren
suprimir de la sociedad, prohibiéndolo en las escuelas con sortijas y señales, con azotes y
castigos� 35.

Jardun horren kontrako salaketak maiz agertu ziren, bai eskaera ofizialetan, bai
prentsan, bai literaturan. Nafarroako Euskara Elkarteak botere zentralari aurkeztu 1884ko
plangintzan36, ohitura hori desarger zedila eskatzen zion. Prentsak ere egin zuen horren

                                                          
32 Lasa, J.I. (1968): Sobre la enseñanza primaria en el País Vasco, Donostia, Auñamendi, 29. or.
33 Salaberry, E. (1967): �L�alienation basque�. Gure Herria, 266. or. Aipatua: Fernandez, I. (1994): Oroimenaren hitza.
Ikastolen historia 1960-1975, San Sebastian, UEU, 15. or.
34 Euskal idazle gipuzkoarra (Hernani, 1703- Bologna, 1770). Iruñea, Oñati, Azkoitia, Bergara eta Bilboko
jesuitetan teologiako irakaslea izan zen. Loiolan finkatu zen (1731), eta Gipuzkoa eta Bizkaia osoan sermoiak
ematen ibili zen misiolari. Hizlari onaren ospea lortu zuen. Loiolan Larramendirekin bizi izan zen (1763). Jesuitak
egotzi zituztenean Italiara jo zuen (1767), Lagundiko gehienek bezala. Bere lanen artean �Retórica Vascongada�
deitua izan den Eusqueraren berri onac (1761) eta Hegoaldean hedadura handia izan zuen Cristauaren Vicitza (1774)
dira nagusiak. Gipuzkeraz idatzi zuen. Idazle ugaria; hamalauren bat obra aszetiko egin zituen. San Ignazio
Loiolakoaren bizitzari buruzko lanak eta euskaraz ondo idatzi, irakurri eta hitz egiteko liburuak ere idatzi zituen.
35 Ikus. Jimeno Jurío, J.M.: op. cit., 187. or.
36 Supra 69. or.
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kontrako agerpena. B. Urmenetak37 aipatzen digunez, 1886. urtean, Nafarroako iparraldeko
zenbait maisuk erabiltzen zuten �eraztuna�ren zigorra zela-eta jasotako protestak argitaratu
zituen Lau-Buru38 egunkariak. Artikulu horren egileak zioenez, eraztunaren erabilera ez zen
jada eskoletara mugatzen, herriko harremanetarako ere zabaldu omen zuten maisuek.
Bestalde, artikuluaren idazlea prest agertzen zen maisu horien zerrenda argitaratzeko,
zapalketa horiek buka zitezen. Literatura ere baliatu zen horren oihartzunaz; A. Campionek39

berak, Blancos y Negros40 ipuinean, D. Bernardino maisuaren �eraztuna�ren erabilera hori jaso
zuen.

Bi izan daitezke, gure aburuz, eraztunaren jarduna hagitz dokumentatua41 izatearen
arrazoiak. Alde batetik, zigor fisikoaren beldurraz ez zen euskara arbuiatzea bakarrik lortu
                                                          
37 Urmeneta, B. (1996): Navarra ante el vascuence. Actitudes y actuaciones (1976-1919), Iruñea, Nafarroako Hezkuntza
eta Kultura Departamentua, 227. or.
38 Lau-Buru: 1882an Iruñean sorturiko egunkaria. Foruzalea, lelotzat Dios y Fueros zuena; Euskara Elkartekoek
sortua.
39 Arturo Campión Jaymebon (Iruñea 1854/05/07-Donostia 1937/08/18). Idazle eta historialari nafarra. Bere obra ia
guztia gaztelaniaz eman zuen, baina euskararekiko atxikimendu handia izan zuen beti, hala lan teorikoetan nola
sorkuntzazkoetan. Garaiko euskaltzaleekin harremanetan eta Nafarroan euskarak izan zituen antolamendu
guztien oinarrian egon zen. Nafarroaren historiak liluratzen zuen, eta hori izan zuen ikerkuntzatan eta idazten
gai nagusia. Idazle, politikari eta kazetari trebea; Iruñean hainbat euskal aldizkari eta egunkari sortu zituen;
euskara nafarren hizkuntza jatorrizkoa eta kutunena zela aldarrikatu, eta garrantzi handia eman zion euskara
lantzeari eta, batez ere, hedatzeari. Nafarroan euskara jasaten ari zen atzerakadak biziki kezkatzen zuen; erdaraz
idatzi zituen obretan kezka hori erakutsi zuen beti. Ikertzaile joria izaki, historiako lan ugari idatzi zuen Euskal
Herria eta euskararen alde. Makina bat artikulu, literatur kritika eta saiakera idatzi zituen 40tik gora egunkari eta
aldizkaritan. Formazio filologiko handia zuen, eta hasieratik arbuiatu zituen Sabino Aranaren ideia linguistikoak,
garbizalekeriaren kontrako artikuluak eta pieza ironikoak idatziz. 1881ean Iruñeko zinegotzia izan zen, eta
1893an Nafarroan Espainiako Gorteetarako ahaldun integrista hautatu zuten, nahiz eta ez zen inoiz inongo
alderdi politikoko kide izan. Geroago, senatari hautatu zuten Bizkaian. Euskaltzaindiko fundatzaileetako bat eta
euskaltzain oso izan zen (1918-37). Euskal Esnalea eta Eusko Ikaskuntzako lehendakaria izan zen.
40 Campión, A. (1898): Blancos y Negros (Guerra en la Paz), Iruñea.
41 Erize, X. (1998): Nafarroako Euskararen Historia Soziolinguistikoa, Iruñea, Nafarroako Gobernua, 327. or.;
Fernandez, I.: op cit., 15-16. orr.; Jimeno Jurío, J.M.: op. cit., 187. or.; Lasa, J.I. op. cit., 29-30; Garate, J. (1975): �El
anillo escolar en la proscripción del euskera�. BIAEV, XXVI, 137-151. orr.
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nahi, prozeduraren muin salati horrek solidaritatearen kontrako baloreak jorratzen zituen:
ikaslea espioi bihurtuz, ikaskideengandik isolatzea lortzen zuten. Hizkuntza horretan hitz
egiten zuena mespretxuzko figura bihurtzen zen, hizkuntza hori behe mailara jaisten
baitzen. Beraz, maltzurkeria horrek nolabaiteko balio gaizto bat eransten zion debeku arrunt
bati. Bestaldetik, eraztunaren ohitura hori, zaharra (Euskal Herrian XVIII. menderako jada
erabilia) eta oso zabaldua (Europako hainbat herritan aurkitzen ahal zen, eta beti ere
hizkuntzarekin lotuta)42 izan da. Interesgarria izanen litzateke duen esanahi
sozioantropologikoa ikertzea.

Orain arte aipatutakoaren arabera aski garbi gelditu da Nafarroako irakaskuntzan,
nahiz eta erreinu izan zen bitartean legeak egiteko ahalmena eduki, lege orokorretan ez zela
elebitasunaren gaia agertzen, eta udal ordenantzatan agertzen zenean, zentzu mugatuan,
kristau ikasbidearekin lotuta, edo euskararen kontrako jarrera agertuz egiten zela. Hortaz, ez
du ematen nafar agintariek inolako kezkarik zutenik euskaraz aritzen zen
komunitatearekiko. Bat egiten dugu, beraz, X. Erizeren baieztapen honekin:

�(...) erdal irakaskuntzaren sustraiak Nafarroan bertan bilatu behar ditugu. Hezkuntza
sistemaren zeregin erdalduntzailea bultzatzerakoan bat etorri ziren Nafarroa eta Estatu
espainola eta beren portaera berdintsua biek erdal hizkuntza komunitateko kide, eta gidari
bezala jardun zutela gogoan hartuta ulertzen da bakarrik. Hau da, XIX. mendearen bigarren
aldian estatuaren esku hartzea areagotu zeneko, finkatuta zituen jadanik nafarroak eskola
sistemaren hizkuntza ezaugarriak eta estatuak bere indarra norabide berean gehitzea besterik
ez zuen egin; gogor jokatuz, hori bai.� 43

1841. urteko abuztuaren 16an Nafarroako Foruen Aldakuntzarako Legea indarrean
jarri zenean, probintzia bihurtu zen Nafarroa. Lege horretan, espresuki, ez da
irakaskuntzaren gaia arautzen, beraz, alde batera edo bestera interpretatzen ahal zen: �Pero
la Ley de 1841 no contempla el tema educativo, lo cual puede ser interpretado como que, en
esta materia, Navarra quedó sometida al régimen común, o como que, el tema quedaba

                                                          
42 Fernandez, I.: op. cit., 15. or.
43 Erize, X.: op. cit., 436. or.
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implícitamente confirmado en toda su integridad. Por esto, las dudas y tensiones que se
producen van a ser continuas�44. Hortik aurrera, eta arrazoi hori zela medio, maisu-maistren
izendapenak proposatzeko udalek zuten eskuduntzarekin, anitzetan aipatu izan zen
1841.eko �Ley paccionada� deiturikoa45.

1.1.3. Euskararen Alfabetatze Eredua

Alfabetatze kontzeptuak historian zehar gertatzen diren baldintza material zein
kulturalen irazkia osatzen du. Hala izanik, kontzeptu honen baitan zergatiak, teknikak,
baldintzak, erabilpena, ideologia, balorazioa, politika eta beste hainbat esparru kausitzen
ahal ditugu.

1957an UNESCOk giza arloko esparruak eta esparru teknikoak batzen dituen
Alfabetatzearen definizioa eman zigun: �Una persona se considera funcionalmente
alfabetizada cuando ha adquirido el conocimiento y las destrezas de lectura y escritura que
le permiten acometer eficazmente todas las actividades que presupone la alfabetización de su
cultura o grupo�46.

Euskararen alfabetatze prozesuan, aldagai batzuk hartu behar ditugu kontuan gure
testuinguruan. Alde batetik, gure gizartean eskolak jokatu duen ezinbesteko papera.
Bigarrena, gure komunitatearen elebitasuna dela-eta, alfabetatzeko erabiltzen den hizkuntza.

                                                          
44 Guibert, M.E. (1983): Historia de la Escuela Normal de Navarra (1831-1931), Iruñea, Institución Príncipe de Viana,
157. or.
45 B. Urmenetak azaltzen duenez, Bergarako itunaren ondoren lehen karlista Gerra bukatu zenean, 1839ko
urriaren 25eko Legea jarri zen indarrean: lehen artikuluan Nafarroa eta Baskongadetako Foruak baieztatzen
zituen, baina bigarrenean, berriz, Foru hauen balizko aldaketaren berri ematen zuen. Nafarroako kasuan,
1841.eko �Ley paccionada�rekin gertatu zen aldaketa hori. Lege honetan, Nafarroak zituen Foru eskubide fiskal
zein administratibo batzuk mantentzen ziren, horien artean irakasleen izendapenarena. Urmeneta, B. (1996):
Navarra ante el vascuence, Iruñea, Nafarroako Hezkuntza eta Kultura Departamentua, 188. or., 5. oin-oharra.
46 In Dávila, P. (Koor) (1995): Lengua, escuela y cultura. El proceso de alfabetización en Euskal Herria, siglos XIX y XX,
Bilbo, EHU, 20. or.
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Hirugarrena, alfabetatzea urtetan zehar garatzen den prozesua izanik, derrigorrean
denboran zehar eta garai ezberdinetako datuak jaso beharra. Gaztelaniaz irakurtzen eta
idazten dakitenen Estatuko lehen errolda 1860koa bada ere, euskaraz dakitenena ez da 1981
arte egin.

Nahiz eta Nafarroa herrialde elebiduna izan, historikoki alfabetatzea gaztelaniaz egin
izan da berriki arte. Gaztelania harreman politikoetarako (Gortearen hizkuntza) eta oro har
kultura hizkuntzatzat nagusitu da. Herrialde honek eduki dituen gaztelaniazko alfabetatze
tasak47 altuak izan dira �halaxe gertatzen da Hegoaldeko beste hiru euskal herrialdeetan ere�
Estatuko beste herrialdeen aldean: �El porcentaje de alfabetizados tanto de Navarra como de
Pamplona, este último mucho más, fue siempre superior al nacional�48. Nafarrek beren
gaztelaniazko irakaskuntza egoera onari historikoki eman izan dizkioten azalpenak bi dira
nagusiki. Alde batetik, erlijioaren eragina; gai honetan Eliza katolikoaren lana positibotzat jo
izan da49. Bestetik, maisu-maistren izendapenak proposatzeko udalen ahalmena50 �berezko
erregimena, beraz� eta udalek zuten autonomia ere jo izan dira irakaskuntza egoera hobetu
duten eragiletzat. Irudipen hori bat dator gaur egun Dávila ikertzaileak alfabetatze tasa horri
ematen dion azalpenarekin: �cuya importancia se explica por el proceso de industrialización

                                                          
47 Nafarroari dagozkion datu zehatzak kontsultatzeko ikus: Ema Fernández, F.J. (1999): Educación y sociedad en
Pamplona durante la segunda mitad del siglo XIX (1843-1898), Iruñea, Príncipe de Viana; Euskal Herriari
dagozkionak ikus. Dávila, P. (1995): La política educativa y la enseñanza pública en el Pais Vasco (1860-1930), Donostia,
EHU.
48 Ema Fernández, F.J. (1999): Educación y sociedad en Pamplona durante la segunda mitad del siglo XIX (1843-1898),
Iruñea, Príncipe de Viana, 84. or.
49 Anitzetan alfabetatzean Eliza Katolikoak Mediterraneoko herrietan eduki duen eragin negatiboa aipatu izan
den arren, garaiko hainbat nafarren iritzian, Eliza Katolikoaren eragina alfabetatzearen aldeko aldagaia izanen
zen: �En cambio, las provincias Vascongadas, Navarra y algunas otras; es decir, en todas aquellas en que el
catolicismo reina e impera sobre los corazones de la mayoría de los habitantes, las atenciones de enseñanza están
cubiertas (...) las provincias más republicanas son las que arrojan menos número de vecinos que sepan leer y
escribir (...)�, La Tradición Navarra, 1895/08/24, in Ema Fernández, F.J. (1999): Educación y sociedad en Pamplona
durante la segunda mitad del siglo XIX (1843-1898), Iruñea, Príncipe de Viana, 86. or.
50 Azalpen honetan bat datoz Eusko Pizkundearen aipatu kide guztiak.
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y modernización de Gipuzkoa y Vizcaya y por la importancia del régimen municipal en el
sostenimiento de maestros y escuelas en Alava y Navarra�51.

1.1. Taula: Irakurtzen eta idazten dakitenak (1860-1900)
1860 1877 1887 1900

GUZTIRA %
Araba
Gipuzkoa
Nafarroa
Bizkaia
Espainia

41,5
19,6
28,4
26,3
19,9

48,3
27,7
35,3
35,0
24,5

53,2
34,0
39,7
40,9
28,5

59,9
43,4
49,4
49,5
33,4

Gizonak
Araba
Gipuzkoa
Nafarroa
Bizkaia
Espainia

60,9
25,8
41,3
37,2
31,1

63,4
32,8
44,8
45,7
34,7

64,9
38,5
48,0
50,1
38,5

68,2
46,5
55,3
57,5
42,1

Emakumeak
Araba
Gipuzkoa
Nafarroa
Bizkaia
Espainia

21,9
13,5
15,9
16,2
9,0

32,7
22,5
25,5
25,0
14,7

41,3
29,6
31,6
31,9
18,8

51,6
40,5
43,7
41,9
25,1

Iturria: Dávila, P. (koor) (1995): Lengua, Escuela y Cultura: El Proceso de Alfabetización en Euskal Herria,
Siglos XIX y XX, Bilbo, EHU52.

                                                          
51 Dávila, P. (koor) (1995): Lengua, Escuela y Cultura: El Proceso de Alfabetización en Euskal Herria, Siglos XIX y XX,
Bilbo, EHU, 29. or.
52 Ib., 50-51. orr.



Nafarroa Garaiko ikastolen historia (1931-1982)46

1.2. Taula: Irakurtzen eta idazten dakitenak (1900-1930)
1900 1910 1920 1930

GUZTIRA %
Araba
Gipuzkoa
Nafarroa
Bizkaia
Espainia

59,9
43,4
49,4
49,5
33,4

63,8
52,1
53,6
57,5
38,5

71,0
62,8
61,6
64,7
46,3

75,1
72,5
68,6
70,6
55,6

Gizonak
Araba
Gipuzkoa
Nafarroa
Bizkaia
Espainia

68,2
46,5
55,3
57,5
42,1

70,0
54,0
57,6
63,1
45,9

74,8
64,0
64,3
68,7
52,4

77,6
73,1
70,4
73,6
61,3

Emakumeak
Araba
Gipuzkoa
Nafarroa
Bizkaia
Espainia

51,6
40,5
43,7
41,9
25,1

57,6
50,2
49,7
52,0
31,6

67,0
61,6
58,9
60,9
40,5

72,5
71,8
66,9
67,8
47,5

Iturria: Dávila, P. (koor) (1995): Lengua, Escuela y Cultura: El Proceso de Alfabetización en Euskal Herria,
Siglos XIX y XX, Bilbo, EHU.

Gaztelaniazko alfabetatze maila altu horrek bestalde, Estatuko politika bateratzailea
noraino lortu zen adierazten digu. Nahiz eta harreman kausalik ez duten aldagaiak izan,
gaztelaniazko alfabetatzea eta euskararen zokoratze prozesua paraleloki gertatu ziren;
azkeneko horren erabilera familia eta gertuko elkarteetara mugaturik geratu zen, eskola
eremutik bazterturik. Nafarroako euskal komunitatearen 1863 eta 1936 bitarteko bilakaera53

                                                          
53 1863: Bonaparte printzearen mapa; 1935: Anjel Irigarayren ikerketa.
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ezezkorra zen jada, barruti euskalduna murrizten ari baitzen, bai azaleran bai biztanleria
kopuruan. Mugarri ditugun bi urte horien bitartean, udalerri euskaldunen kopurua jaitsi
egin zen, eta, halaber, euskaldunen kopurua ere bai: �udalerri euskaldunak 1863. urtean 132
izatetik 1935.ean 82 (%62) izatera igaro ziren, hau da, 50 udalerri gutxiago, heren luze bat
galduz. Euskaldunen kopurua, hots, euskal hizkuntz komunitatearen neurria, 90.000
ingurutik 60.000 (%67) ingurura jaitsi zen, 30.000 laguneko beherakada edukiz (...)�54.
Espainiako Gerra Zibila baino lehenago, beraz, Nafarroako euskaldunen egoera
gutxiagotasun demografikoko egoera zen, izan ere, aipatu urteetan jaitsiera garrantzitsua
jasan baitzuen euskaldunen pisu demografikoak (%30etik %17ra)55.

Euskararen alfabetatzea aztertzeko Davilak56 proposatzen dituen ardatzak hartuko
ditugu, Gerra Zibilaren aurreko epe honen egoera ezagutzeko: 1) Alfabetatze erak; 2)
Euskararen erabilera; 3) Ideologia kodea.

1) Alfabetatze erak

Aztertutako epean, euskararen alfabetatzea erlijioaren eremuarekin lotuta zegoen
Nafarroan, katiximaren bitartez egiten baitzen irakurketaren irakaspena. Doktrina irakasteko
liburuak izanen ziren euskaraz idatziriko bakarrak. Ahozkotasunak zuen lehentasuna.
Hizkuntza berari buruz arauak bateratzeko eta berdintasuna lortzeko Nafarroan euskararen
gramatika liburu bat agertu zen arren (Campionen Gramática de los cuatro dialectos), filologoei
zuzendutako liburua zen, ez zuen helburutzat herriko jendearen erabilpen bateratua
bultzatzea. Euskaraz idatzitako liburu zein aldizkarietan57 erabiltzen zen grafia
gaztelaniarena zen: �Respecto a la escritura, no existe una normalización en cuanto a su
grafía, de forma que son la ortografía española y la francesa las que actúan de modelo ante la

                                                          
54 Erize, X. (1997): Nafarroako Euskararen Historia Soziolinguistikoa 1863-1936, Iruñea, Nafarroako Gobernua, 267. or.
55 Ib.
56 Dávila, P.: op. cit., 30-43. orr.
57 Nafarroan zeuden Kaputxinoek eman zioten hasiera Zeruko Argia aldizkariari, euskara hutsez agertu zen lehen
aldizkariari.
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ausencia de estandarización y uso�58. Beste euskal probintzietan haur euskaldunak
gaztelaniaz alfabetatzeko liburuak erabiltzen ziren arren, Nafarroan ez zen horrelakorik
sortzen edo erabiltzera bultzatzen.

2) Euskararen erabilera

Eskoletan baztertuta zegoen, eta familia eta gertuko komunitateetan erabiltzen zen;
beti ere ahozko erabilera ematen zitzaion. Elizak bere eginkizunetarako beharra ikusten
zuenean, euskara erabiltzen zuen. Erabilera literarioa mugatua zen: Lore Jokoetan,
bertsolarien sariketetan zein hainbat aldizkaritako artikuluetan.

3) Ideologia kodea

Euskarak ez zuen lortu hizkuntza kultutzat baloratua izatea, �baserritarren
hizkuntza�tzat jotzen zen; Eusko Pizkundearen mugimenduak erabilera esparru berriak eta
euskararekiko prestigioa errebindikatu zituen arren, balio �arkeologikoa� zen bertan
azpimarratzen zena. Aipatu balioa alderdi desberdinek eman zioten; ez, ordea,
berreskuratzearena. Hasierako euskal nazionalistek erlijioa eta arraza binomioarekin
identifikatzen zuten euskara.

1.2. MAISU-MAISTREN IZENDAPENAK PROPOSATZEKO AHALMENA
NAFARROAN

1.2.1. Moyano Legea Nafarroan

Estatu liberalak irakaskuntza bateratzeko zuen asmoa Lege Moyanoarekin gauzatu
ahal izan zuen. 1857ko irailaren 9ko �Ley de Instrucción Pública� hau Estatuko Lehen
Irakaskuntza Lege orokorra izanik, hezkuntzarekin lotutako alderdi gehienak arautu zituen

                                                          
58 Dávila, P.: op. cit., 35. or.
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1970eko Hezkuntza Lege Orokorra bitarte: �lege honekin has gintezke nazionala den
hezkuntza-sistemaz hitz egiten�59.

Hizkuntzari buruz Moyano Legeak dioena bi eratara interpretatzen ahal da. Lege
honen 2. artikuluan, Lehen Hezkuntzak eduki behar dituen ikasgaiak aipatzen dira, horien
artean �Principios de Gramática castellana, con ejercicios de Ortografia�, eta 88. artikuluan:
�La Gramática y Ortografía de la Academia Española serán texto obligatorio y único para
estas materias en la enseñanza pública�. Nahiz eta Legeak era esplizituan tokian tokiko
hizkuntzen erabilerari buruz ez duen deus aipatzen, onartutako hizkuntza bakarra
gaztelania izanen zela azpiulertutzat jotzen dugu. Halaxe interpretatu zuen Gipuzkoako
Aldundiak 1885ean euskarak irakaskuntzan eduki behar zuen tokia eduki zezan Nafarroako
Aldundiari igorri zion idazkian60. Eskoletan euskara erabiltzea �debekutzat� interpretatzen
zuen Gipuzkoako Aldundiak, hau da, Legeak agintzen zuena, gaztelania, derrigortua zela
eta eskolako hizkuntza bakartzat hartu behar zela. B. Urmeneta ikertzaileak, ordea, debekua
esplizituki ez agertzean, baimendutzat jotzen du: �podría aducirse que, al no proscribirse
explícitamente, existía una autorización tácita para la utilización de las variedades regionales
en la instrucción primaria� 61. Ez gatoz bat berarekin. Jakin badakigu orduko agintariei Legea
interpretatzean zalantzarik ez zitzaiela gelditu, bereziki esaldi honen azkeneko hitzaren
esanahiarekin: �La Gramática y Ortografía de la Academia Española serán texto obligatorio y
único�. Izan ere, ikuskaritzak halaxe ulertzen zuen: �la inspección jugaría un papel
importante en el control del magisterio y de las materias de enseñanza, especialmente el
castellano y el francés, como lo demuestran los diferentes reglamentos publicados en todos
los territorios�62.

                                                          
59 Zabaleta Imaz, I. (2000): Nazioa eta hezkuntza-sistema espainiarraren sorrera, Bilbo, U.E.U., 57. or.
60 Supra 75-76. orr.
61 Urmeneta, B.: op. cit., 189. or., 10. oin-oharra.
62 Dávila, P. (1995): La Política Educativa y la Enseñanza Pública en el País Vasco (1860-1930), Donostia, Euskal
Herriko Unibertsitatea, 47. or.
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Moyano Legeak irakaskuntza zentralizatzeko eta uniformatzeko zituen asmoak
Nafarroako berezko erregimenean ere, halabeharrez, eragin zuen: �(...) equiparó
absolutamente el régimen de Navarra al régimen común, olvidó las características peculiares
de Navarra y, por ello, fue una fuente de problemas que duró casi un siglo�63. Izan ere,
irakasleriaren izendapenekin gatazkaren muina ikusten ahal dugu. Lege hau indarrean jarri
zen arte, Estatuko udalek zuten maisu-maistren izendapenak proposatzeko ahalmena;
ondoren, eskubide hori Administrazio zentralak bereganatu nahi izan zuen64. Eskuduntza
hori kentzeak baskongadetako protestak ekarri bazituen ere65, Nafarroako agintariek ez
zuten agindua aintzakotzat hartu, eta udalek beren izendapenekin jarraitu zuten: �Así
continuaron los Ayuntamientos navarros, a pesar de la Ley de 9 de septiembre de 1857, por
la cual, se confería tal potestad a las Autoridades Superiores de la enseñanza�66.

Nafarroako udalek maisu-maistren izendapenak proposatzeko zuten eskubidea
�foraltzat� hartu izan zen hasiera-hasieratik; bistan denez, barru-barrutik sentitutako
eskuduntza zen, eta, beraz, kontrafuerotzat hartu zuten horren desagertzea: �El derecho que
                                                          
63 Maeztu Esparza, V.M. (1998): El Régimen Foral de Navarra en materia Educativa y la Ley General de Educación de
1970, Nafarroako Unibertsitatea, a.g. tesia, 204. or.
64 Lege horren 182ko artikuluak dio: �serán nombrados por el rector del distrito los maestros de escuelas públicas
cuyo sueldo no llegue á 4.000 reales, y las maestras dotadas con menos de 3.000. Corrsesponde á la Dirección
general de Instrucción pública proveer las plazas de maestros cuyo haber sea menor de 6.000 rs., y las de maestras
cuyo sueldo no llegue á 5.000. Serán de nombramiento real los cargos de la primera enseñanza que tengan mayor
remuneración�.
65 �La intervención progresiva del Estado en cuanto a extender los beneficios de la enseñanza primaria a lo largo
del siglo XIX, se encontrará con ciertas reticencias por parte de las Provincias Vascongadas y Navarra, cuyas
diputaciones harán valer los privilegios forales en la materia, sobre todo en aquellos aspectos referentes a la
autonomía administrativa. Los memoriales dirigidos a la reina en 1857 y 1868, suplicando el respeto a los fueros
en aquellas disposiciones referentes sobre todo al nombramiento de maestros y el sostenimiento de la enseñanza
primaria por parte de los ayuntamientos, son muestra del entendimiento entre las provincias hermanas para
hacer valer los fueros�. Dávila, P. (1995): La Política Educativa y la Enseñanza Pública en el País Vasco (1860-1930),
Donostia, Euskal Herriko Unibertsitatea, 53-54. orr.
66 Guibert, M.E. (1983): Historia de la Escuela Normal de Navarra (1831-1931), Iruñea, Institución Príncipe de Viana,
173. or.
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el fuero otorga a los Ayuntamientos navarros para designar a sus maestros, ha sido uno de
los que con más fuerza se ha defendido a lo largo de su historia, por considerarlo uno de los
más trascendentales de su régimen privativo�67.

Nafarroa izan zen, Administrazio zentralak jarritako debekuari muzin eginez, Foru
eskubide horren defentsaren izenean ahalmen hori mantendu zuen lurralde bakarra68,
gorabehera batzuekin69, 1887. urtera arte. Izan ere, nahiz eta F. Lasala Fomentoko ministro
zelarik 1880ko abenduaren 4ko Erret Aginduaren arabera 1857ko Lege Moyano osoa
Nafarroan ere hurrengo urteko lehendabiziko egunetik70 bete behar zen, agindu horri ez
zitzaion jaramonik egin 1887. urtera arte:

                                                          
67 Ib., 172. or.
68 Gai hau aztertua dute: Berruezo, R. (1986): �La Junta Superior de Educación del Reino de Navarra, 1829-1836�,
Príncipe de Viana, 47. zkia. 177, 113-222. orr.; Iriarte, A.Mª. (1988): �Antecedentes históricos del derecho de
propuesta de maestros por los ayuntamientos de Navarra�, Actas I Congreso General Historia Navarra, Iruñea, 203-
213. orr.
69 1868an Estatuko udalek maisu-maistren izendapenak egiteko ahalmena berreskuratu zuten 1874ko uztailaren
29ko Dekretuaren bitartez, baina berriz ere galduko zuten eskubide hori.
70 Aldundiak, Erret Agindu hori Nafarroan bete ez zedin, 1881eko otsailaren 24an sinatua, Sustapen ministroari
instantzia bidaltzea erabaki zuen. Nafarroako Lurraldeko Irakaskuntza Juntako bokalek dimisioa sinatu zioten
erregeari 1880ko abenduaren 20an; Gobernadore Zibilak eskatuta, batzuk bueltatu ziren, ez ordea J. Iturralde y
Suit eta Bigüezalen Baroia (El Arga, 1881eko ekainaren 21a, 387. zkia., 2). Sustapen ministroak, Nafarroako
Aldundiari erantzungo zion: �La respuesta será otra R.O. firmada por el ministro Gamazo, en la que con gran lujo
de detalles mantiene el mismo criterio anterior. En síntesis estas son las consideraciones por parte del Ministerio:
1ª, que la instrucción pública es un servicio general; 2ª que en tiempos de la incorporación de Navarra a la Nación
española, no tenía tanta importancia pública la enseñanza primaria; 3ª que la primera enseñanza es un organismo
posterior a la legislación foral de Navarra; 4ª que por lo tanto aquella no está contenida en los planes de la
provincia; 5ª que es un error suponer que la primera enseñanza es un servicio municipal porque figura el sueldo
de los maestros en el presupuesto de gastos de los Ayuntamientos; 6ª que de considerar lo anterior supondría que
los Ayuntamientos y Diputaciones organizarían la enseñanza; 7ª que es un error el querer que el nombramiento
de los maestros es una atribución foral, cuando por otra parte se acepta en todos sus extremos la ley Moyano; 8ª
que el artículo 5º de la ley de 16/8/1841 determina que los Ayuntamientos de Navarra se acomodarán a las reglas
generales que se adopten en lo sucesivo para toda la Nación, excepto (artº 6) la administración económica interior
de los fondos, derechos y propiedades de los pueblos; 9ª que en todo lo demás (artº 7) los ayuntamientos están
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�Navarra eludió el acatamiento de la disposición gubernamental, mediante
nombramientos interinos, hasta 1887, año en que la Junta Provincial de Instrucción Pública de
Navarra acuerda, en sesión celebrada en 26.II.1887, proveer las numerosas vacantes existentes
de acuerdo con lo establecido en la �Ley Moyano� y presentar las ternas de los aspirantes
aprobados al Rector de la Universidad de Zaragoza. A partir de ese momento los
ayuntamientos navarros pierden el derecho foral de propuesta de maestros, dejando de ser
una excepción en el sistema educativo español.�71

Maisu-maistren izendapena nafar udalen esku egon izan da 1887-1914 epean izan
ezik. Korapilatsua bada ere, hona hemen ahalmen horrek ondoren eduki zituen gorabeheren
laburpena72:

- Nafarroako udalek zuten eskuduntza berriro ere 1914ko apirilaren 8ko Erret
Dekretuaren bitartez baieztatu zen.

- Berdin 1918ko azaroaren 7ko Erret Dekretuan eta 1919ko urriaren 6ko Erret
Dekretuan.

- 1923ko maiatzaren 3an, Maisutzaren Estatutuaren argitalpenaren kariaz, ahalmen
hori eraginik gabe utzi zen.

- 1928an, berriro ere maisu-maistren izendapenak proposatzeko udalek eskuduntza
izatea onartu zen, eta udalen erregelamenduan jasota gelditu73.

                                                                                                                                                                                    
sujetos a la ley general; 10ª que el sentido genuino y la interpretación literal y racional corresponde a lo expresado
por el carácter general de los artº 5º, 7º; 11º que no hay contradicción con la ley de 1841, con la ley Moyano y en la
R.O. de 4/12/1880 y 12ª que si hasta ahora por respetos que no son ciertamente el cumplimiento estricto de las leyes, se ha
infringido la ley haciendo nombramiento de maestros, dispone mantener en vigor lo dispuesto en 1880�. Dávila,
P. (1993): La profesión del magisterio en el País Vasco, 1857-1930, Donostia, Euskal Herriko Unibertsitatea, 38. or.
71 Urmeneta, B. (1996): Navarra ante el vascuence, Iruñea, Nafarroako Hezkuntza eta Kultura Departamentua, 191.
or.
72 Guibert, E.: op. cit., 174. or. eta Múgica Navarro, J.R. (1990): Concentraciones escolares en Navarra: 1962-1985,
Iruñea, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentua, 103. or.
73 �Se trata del Reglamento para la Administración Municipal de Navarra, aprobado por el Consejo Foral
Administrativo el 3 de febrero de 1928, que recoge lo más genuino del Régimen Privativo, como es el derecho de
propuesta de los entes locales de Navarra para el nombramiento de los maestros de su propia localidad o el de las
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- 1932an baieztatu zen eskuduntza.
- 1936an udalen ahalmen hori indarrean jarri zen berriro, eta ikerketa honek

aztertzen duen epean oraindik ere halaxe irauten zuen:
�Desde esa fecha [1928] se ha mantenido vigente el derecho de propuesta, siendo

recogido en el Estatuto Privativo de Navarra, de 1957, así como en 1963 en la extensión de este
derecho en favor de las Juntas de Distrito Escolar para el nombramiento de maestros en las
concentraciones escolares, y en el reciente Decreto Foral 49/1987, que regula el ejercicio por las
entidades locales de Navarra del Derecho de Propuesta para el nombramiento de Profesores
de E.G.B.�74

Maisu-maistren izendapenaren eta euskarak irakaskuntzan zuen zokoratzearen
kontrako aldarrikapenak lotu egin ziren. Baskongadetako eta Nafarroako lau Aldundiak
elkarrekin aritu ziren bi gai hauek zirela-eta. Lehen proposamena Gipuzkoako Aldunditik
etorri zen 1885eko maiatzaren 18an sinatutako ofizio75 batean. Bertan, hainbat gauza lortzeko
beharrezkoak zirenak kudea zitzala eskatzen zitzaion Nafarroako Aldundiari:

�La modificación del principio absoluto de exclusión del vascuence en las escuelas
públicas, caso de que se consigne tal precepto en el proyecto de Ley de Instruccion pública
que el Exmo. Sor Ministro de Fomento ha ofrecido presentar á las Córtes. (...) Un método
análogo al que está adoptado en el extrangero sobre traducciones graduales de una lengua á
otra, y demás prácticas que conduzcan á hacer compatible el conocimiento simultáneo de

                                                                                                                                                                                    
Juntas de Distrito Escolar cuando se trate de la adscripción del profesorado a concentraciones escolares�, Múgica
Navarro, J.R.: op. cit., 98. or.
74 Múgica Navarro, J.R.: op. cit., 103. or.
75 Urmeneta ikertzaileak, proiektu hau dela-eta, ez zela beharbada Estatuko Gorteetan aurkeztu ondorioztatzen
du: �Las actas de las sesiones de Cortes no recogen la presentación de tal proyecto, quizá nunca presentado�.
Proiektu berarekin lotua, ez duela aurkitu Nafarroako Aldundiko erregistro liburuan, espediente honen sarrera.
eta gaineratzen du: �El hecho de que no se consignen resoluciones sobre esta cuestión en los libros de actas de la
Diputación de Navarra hace suponer que no fue atendida la solicitud de Guipuzcoa, debido seguramente a las
crisis institucional de Navarra motivada principalmente por la deficiente gestión administrativa de sus
diputados�, ib., 188-189. orr.
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ambas (...) porque su realización contribuiría a perfeccionar el conocimiento del castellano,
procurando al par la inmensa ventaja de no olvidar el vascuence.�76

Lau Aldundiak gai hori zela-eta elkarrekin aritu ziren arren, garai hori aztertu duen
B. Urmeneta ikertzaileak ez du uste Nafarroako Aldundian euskara berreskuratzeko
benetako gogorik zegoenik: �En las reclamaciones formuladas por Navarra al Estado para
que respetara este derecho no hay ningún indicio de que existiera el deseo de lograr que los
maestros destinados a ejercer en zonas vascófonas conocieran el vascuence�77.

Irakasleriaren irudia narriaturik zegoen euskaltzaleen artean, hura jotzen baitzen
euskararen galeraren eragileetariko bat:

�La imagen social del maestro estaba muy deteriorada. Se habían escrito sobre él
muchas páginas negativas, haciéndole responsable de la mala situación educativa del país,
como instrumento consciente o inconsciente de la desvasquización y desnacionalización (...)
Desde la poda foral, concretamente desde la Ley Moyano de 1857, la imagen del maestro
estaba asociada a la pérdida de las características culturales y nacionales. Campión, Arana,
Azkue, Landeta, etc., por sólo nombrar algunos nombres representativos, se expresaron muy
negativamente respecto del maestro y ayudaron a deteriorar aún más su ya pobre imagen
social.�78

I. Zabaletak, ordea, zalantzan jarri du euskal nazionalismotik egiten zen �irakasle
kanpotar�-�eragin erdalduntzaile� binomioaren erantzukizun bidebakarraren zuzentasuna.
Egile honek mahairatzen du, garai hartan bi fenomeno (Foruen galera eta irakasle
kanpotarren etorrera) batu zirenez, batera gertatze horrek irakasle kanpotarrei ekarri zizkien
kritikak ez ote ziren udalek galdutako eskubidearen errebindikaziorako erantsitako argudio
erraz bat. Orobat, irakasleak izendatzen zituztenak euskal udalak izan balira, eskoletan ez
ote zatekeen eragin erdalduntzaile bera gertatuko galdetzen dio bere buruari:

                                                          
76 Aipatua: Urmeneta, B.: op. cit., 189. or.
77 Ib., 188. or.
78 Arrien, G. (1983): La generación del exilio, Bilbo, onura, 111. or.
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�Esango genuke, beti ere irakaslegoaren arazoari dagokionez, bilakaera
interesgarriaren aurrean aurkitzen garela. Itxuraz euskal nazionalismoak irakasle kanpotarren
kontra duen jarrera euskal udalek euren eskoletako irakasleak izendatzeko zuten
eskubidearen galerak sortu erreakzio gisa uler daiteke, eta aspaldiko gertakari honekin duen
lotura nabarmena denik ukatzerik ez baldin badago ere uste dugu garrantzitsua den beste
zerbait ere azpimarratu behar dela. Izan ere, bi momentuen arteko erabateko identifikazioa,
hori egiteko tentazioa edota joera erakargarria izan arren, errazegia litzateke eta, neurri handi
batean behintzat, ez ginateke errealitateak duen bilakaeraz jabetuko. Jeltzaleek planteatuko
dutenak eszenatoki berri edota berapaindutako baten aurrean jarriko gaitu. Hots, foruen
galerak irakasle kanpotarren aurkako erreakzioa piztuko du, lehenik eta behin, bertatik,
Euskal Herritik, izendatzeko modurik ez dagoelako, eta ondoren plazaratuko da egoera honek
dituen ondorio tamalgarriak agerian utziz, besteak beste, euskal ikasleek beraien formazioan,
jasan beharreko eragin kaltegarria. Kontua da, esate baterako Aranak edota Campionek berak
behin baino gehiagotan salatuko duten moduan, hori ez ote zen gertatuko ere nahiz eta euskal
udalak izan irakasleak izendatzen zituztenak.� 79

Izan ere, X. Erizek aztertu duenaren arabera, udalek maisu-maistra euskaldunak
izendatzeko aukera eduki zutenean, ez zuten egin:

�(1) Izendapena udalen esku egon zenean, XVI. mendetik 1887. urtera arte, ez
Diputazioak ez udalek ez zuten erdarazko eskolatzeaz ezer esan, nik dakidala. Eskari eta
kritika bakarrak Euskara elkarteko kideek egin zituzten.

 (2) Maisu-maistren euskalduntasunaren auzian erabakigarriena udalen jarrerak izan
ziren, erabakimena beraiek izan zutelako aldi gehienetan, 1887 arte eta 1914az geroztik, eta
betiere fundazioek kudeatutako eskoletan, Iturenen bezala, eta ez diet inongo mugimendurik
ezagutzen. Are gehiago, ezagutu direnak erdararen aldeko jarrerak hartu direlako izan dira.

(3) Izendapena Estatuaren esku egon zen epean (1887-1914) eztabaida latzak izan
zituzten Diputazioak eta Gobernuak, baina eztabaidaren gaia izendatzeko eskubidea izan zen
batik bat. Hala ere, Diputazioak eskolaren euskalduntasuna aipatu zuen aldi bakarra orduan
izan zen, praktikan deus egiterik ez zuenean.

                                                          
79 Zabaleta, I. (1997): Euskal Nazionalismoa eta Hezkuntza (1895-1923), Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitatea,
Doktorego Tesiak saila, 293. or.
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(4) Diputazioaren aldirik emankorrena, mugatua hala ere, 1896-1897 izan zen (...)�80

Beraz, ez dirudi euskararen atzerapenaren arrazoietariko bat maisu-maistren
izendapenak proposatzeko udalen eskuduntzaren galeran aurkitzen ahal dugunik, ahalmen
hori denbora luzez eduki zutelako, eta eduki zutelarik ez zuten maisu-maistra euskaldun
izatearen baldintza jarri.

Euskararen galeraren azalpenerako aipatu mitoa baztertzeaz gain, beste bat ere
zalantzan jartzen ahal da Nafarroan81 bederen, garai zehatz batean, 1830-1876 urte bitartean:
gure eskoletan maisu-maistra atzerritar kopuru handia edukitzearena. Erizek egindako
ikerketan, aztertu epean, Nafarroan zeuden maisu-maistra gehienak nafarrak ziren: �bai
hautatuak ateratzen zirenak bai postura aurkezten zirenak�82. Maisu-maistra horiekin
mugikortasun handia izan arren, herrialde barruan mugitzen ziren, hots, Nafarroan zehar.
Mugikortasun horretan irizpide bat aurkitzen du egileak, gehienetan betetzen saiatzen
zirena: jaioterritik ahalik eta gertuen gelditzekoa, alegia. Beraz, arrazoi hori zela-eta aukera
handiagoak zeuden euskaldunak herri euskaldunetara joateko, nahiz eta euskalduna izateak
ez zuen irakaskuntzan euskararekiko sentiberatasunik bermatzen.

Hauxe da, hain zuzen ere, Gerra Zibilaren aurreko idazki eta artikulu gehienetan
idazleengan aurkitzen dugun ustea: udalek beraiek maisu-maistrak izendatuz kalitate
hobeagoko hezkuntza lortzen zela, eta hain zuzen ere Nafarroak gai horretan eta beste

                                                          
80 Erize, X.: op. cit., 452-453. orr.
81 Irakasle kanpotarrei buruz, Davilak egin ikerketaren arabera, Galizian eta Katalunian, herri elebidunak izanik
Euskal Herrikoekin konparagarriak gai honetan, maisutza bertakoa izan zen nagusiki; halaxe gertatzen zen Araba
eta Nafarroan (nahiz eta kopuru txikiagoan), baina ez Gipuzkoan eta Bizkaian, non maisu-maistra kanpotarren
kopuruak altuagoak ziren aipatu bertze herrialdeetakoekin konparatuta. Dávila Balsera, P.(1993): La profesión del
magisterio en el País Vasco, 1857-1930, Donostia, Euskal Herriko Unibertsitatea, 136-143. orr.
82 Erize, X.: op. cit., 439-444. orr.
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batzuetan zuen autonomiak Estatuko beste herrialdeetakoa baino egoera desiragarriagoa
ekartzen ziola83.

Irakasleen izendapenaren gaia ez zen Gerra aurrean agortu; ondoren ere anitz izan
ziren suertatutako tirabirak, bai udalen aldeko jarrera hartuz egindako idazkiak, bai gatazka
administratiboaren aurrean prentsan agertu artikuluak, bai eskuduntza horrek zekarren
alderdikeria salatuz egindako eskariak.

Laburbilduz, Nafarroako euskararen galeraren prozesuan irakaskuntzari dagokion
ardura aztertuta, topikoak izan direnak �hots, irakasleen izendapenak udalen esku ez egotea
eta irakasle atzerritar kopuru handia edukitzearena� bazterturik gelditu dira. Beste mota

                                                          
83 Garai guztietan agertzen dira ideia horiek defendatzen dituzten artikulu zein idazkiak. Prentsan agertu zen
artikulu bati erantzunez, hauxe aurkitu dugu: �Creo haber probado que Navarra ha intervenido honestamente,
en tiempos antiguos y en recientes días, en el nombramiento de los maestros (...) Tanto o más infundada que la
precipitada aseveración, es la que atañe a locales y material para la enseñanza. (...) esos pueblos que sí han tenido
que soportar en más de una ocasión maestros menos prestigiados ha sido por verse obligados a recibir los que, en
virtud del régimen común, se les enviaba, esos pueblos de Navarra han atendido mejor que los de la España
castellana las atenciones docentes respecto de lugar y material. (...) he aquí, lo que respecto de locales escolares,
dijo en 1925, al Estado, la Diputación de Navarra: "MILLON Y MEDIO DE PESETAS han invertido dos
Ayuntamientos de Navarra en estos (...) en mejoras y edificios escolares y CIENTO CINCUENTA ESCUELAS
NUEVAS, levantadas por nuestros Ayuntamientos y Concejos en estos nueve últimos años, SIN SUBVENCION
DEL ESTADO NI DE NADIE".� Jarraitzen du transkribatzen ikuskariak bere txostenean idatzitakoa: �DICHAS
OBLIGACIONES DE UN MODO GENERAL ESTÁN BIEN ATENDIDAS, durante los nueve años que el
Inspector Jefe Provincial que suscribe eleva (sic) al frente de las escuelas de Navarra , han contruído escuelas sin
subvención del Estado (...) hay algunos, bastantes edificios, que no se citan por ser de fecha anterior a la gestión
de los actuales inspectores, pero que REUNEN EXCELENTES condiciones pedagógicas e higiénicas para el fin a
que se destinan�. Gauza bera esaten du eskolako materialataz: �por ser a todas luces insuficiente la consignación
del Estado. Y eso que ya se venía haciendo, tuvo consagración de precepto cuando, en Febrero de 1928, se dictó el
Reglamento para la Administración Municipal de Navarra, en cuyo artículo 76 se consignó, para Ayuntamientos
y Concejos, la obligación de suministrar "el material de enseñanza que sea necesario a petición de la Junta local de
Enseñanza" (...) podemos augurar que el Estatuto, el Fuero, la autonomía docente de Navarra nada dañaría a la
Enseñanza ni a los maestros (...) contrastara estas cosas docentes nuestras con las que ha visto por esos
republicanos rincones de la España unificada y común...� Etayo J.: La Voz de Navarra, 1931eko urriaren 14a, 1. or.
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batzuetako zioak ikertu beharko ditugu irakaskuntzaren eragin erdaratzailea azaldu ahal
izateko.

1.2.2. Maisu-maistrekiko Elebitasunaren Baldintza

Aurreko puntuan Nafarroako irakasleen izendapenaren gaia ikusi dugu orokorki.
Bertan, ordea, ez dugu topatu Irakaskuntza publikorako maisu-maistrak izendatzen zirenean
euskaraz jakitearen baldintza eskatzen zutenik. Puntu honetan, berriz, ekimen pribatuko
irakaskuntzan suertatu ziren salbuespen batzuen berri emango dugu.

Ameriketara joanak ziren nafar batzuek, aberastu ondoren, dirua eman zuten beren
herrietan fundazio edo patronatuen bidez eskolak sor zitezen. Horien arteko batzuek,
diruarekin batera, beraiek ordaindutako eskolak maisu-maistra elebidunez hornitzeko
agindua ere eman zuten. Horrela suertatu zen labur-labur ikusiko ditugun Ituren, Irurita eta
Zugarramurdiko kasuetan84.

Fundazio pribatutako bi kasu hauetan izendatu zituzten maisu-maistra elebidunak
Estatutuek behartuta: Irurita eta Zugarramurdikoan; guk dakigula, bietan arazorik gabe.
Iruritakoan Tiburcio Hualde Martiarenak, jaiotzez hangotarra izaki, 4.000 peso utzi zituen
Erberea kuartelean (Irurita, Arrayoz, Garzain eta Oronotz) Lehen Letretako behin betiko
maisu bat egon zedin. Hualdek agindutakoa 1775ean gauzatu zen, maisu horren
eginbeharrak zehaztuta: �enseñar a leer, escribir, contar y la Doctrina cristiana así en la
lengua castellana como en la Vascongada�85. Zugarramurdikoan, Sor Joaquina Benita de la
Cruzek (izen zibiltzat Joaquina Borda zuena eta Zugarramurdiko Juan Bautista Dutari

                                                          
84 �En el último tercio del siglo XIX estaban establecidas en Navarra tres escuelas de fundación particular de las
que hay testimonios de que el conocimiento de la lengua vasca era condición indispensable para desempeñar la
docencia (Escuela de Fundación de Irurita y de Zugarramurdi) o bien se consideraba mérito en igualdad de
circunstancias entre los candidatos a la plaza (Escuelas de Patronato de Ituren)�. Urmeneta, B.: op. cit., 274. or.
85 In ib., 307-308. orr.
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Fagoagaren alarguna zena) utzitako diruarekin fundazio bat gauzatu zen herri horretan
1830ean. Fundaziorako zehazten ziren arauen artean:

�Han de tener los maestros la cualidad de poseer, hablar, escribir y entender bien los
idiomas vascongado y castellano, enseñando precisamente el castellano á sus discípulos, y
haciéndoles que lo hablen y escriban como que es la general de de la nación española (...) Y las
maestras han de instruir á las niñas en leer y entender así la letra manuscrita como la de
imprenta, castellana y vascongada.�86

Baina orduko egunkariek behin baino gehiagotan aipatu zuten kasua, erabat
polemiko bihurtu zena, Iturengo patronatuarena izan zen. Ikertzaileek87 xehatua dutenez,
laburpen txiki bat besterik ez dugu eginen hemen: Pedro Bernardo Domezain Juantorena
iturendarrak bere testamentuan Ituren herrian bi �akademia� (bata neskentzat eta bestea
mutilentzat) sortzeko agindua utzi zion iturendarra zuen emazteari. Malagan, 1857an, Mª
Jesús Ochandorenak senarrak agindutakoa gauzatu zuen eskritura publiko baten bitartez.
Eskritura horren arabera, neskentzat eta mutilentzat eskolak sortu behar ziren Iturenen, eta
hainbat zehaztasun ere egin ziren eskola haiei buruz (Lege Moyanok ezartzen zituen
irakaspenak irakatsi behar zirela, maisu-maistrei ordaindu beharrekoa eta abar). Zehaztasun
horien artean, maistraren izendapena zela-eta, Iruñeko udalari uzten zitzaion merezimendu
gehien zituzten maistren artean aukeratzearen eginkizuna, eta merezimenduetan berdinketa
gertatuz gero, Iturengo euskaraz hitz egiten zuen nafar bat aukeratu behar zuela zehazten
zen:

�(...) y obtendrá la plaza la aspirante mas merecedora, prefiriendo en igualdad de
circunstancias á las Navarras que hablen el Bascuense (sic) que se usa en Ituren; encargando á
la maestra que obtuviese dicha plaza, haga los esfuerzos posibles por la conservación y

                                                          
86 Ib., 309. or.
87 Bai Urmenetak (op. cit., 275-307. orr.) bai Erizek (op. cit., 422-436. orr.) Nafarroako euskararekiko jarrerak
aztertzen dituztenean, Iturengo kasua hartzen dute jarrera horien adibidetzat. Bi lan hauetan patronatu honek
jarri arauen jaiotza eta prozesu osoa zehaztasunez jarraitzen ahal da.
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perfección de tan antiquisima, rica y filosófica lengua, inculcandole á las niñas la ventaja de
poseerla, sin olvidar por eso nuestro hermoso castellano.�88

Lehen plazak emateko oposizioak 1858an hasi ziren. Hasieran, maistren
hautaketarako aurkeztu zirenen artean ez zen izan zalantzarik, eta euskaldunak aukeratu
zituzten, bai lehendabizikoa eta bai, hura hiltzean, ondorengo biak ere. Maisua izendatzeko
unean, ordea, euskaraz zekienik aurkeztu ez eta Iruñeko udalak proposatutako hasierako
hiru erdaldunen artean, hauetariko bat aukeratua suertatu zen. Lanean urte batzuk aritu
ondoren, ordea, aukeratutakoak plaza hori errefusatu zuenean euskaraz zekien bat aukeratu
zen, 1863an. Hark 1897an erretiroa hartu zuelarik, Iruñeko udala berriz ere hasi zen
hautaketa prozedurarekin; hasieran euskaraz zekien maisu bat hartu zuten interino, baina
plaza hori behin betiko eman behar zenean, 1900.ean, maisu kanpotar erdaldun bat aukeratu
zuten bertako euskaldunaren ordez. Erabakiak korapilatzen hasi ziren, bai Iruñeko udalean
bai Iturengo Irakaskuntzarako Batzordean:

�1900. urtean, maisua izendatzerakoan, bi hautagai nagusiren artean hautatu behar
izan zuen Iruñeko Udalak (...): bata errioxarra eta erdalduna, eta bestea nafarra eta
euskalduna. Tartean Alberto Larrondo senadorearen erdaldunaren aldeko gomendiozko
gutuna iritsi zen eta Iruñeko Udalak, senadoreari men eginez, erdalduna aukeratu zuen,
Estanislao Aranzadi eta Arturo Campionen kritikak jasoaz, baina Iturengo Udalaren
erabateko oniritziarekin.�89

Gertaera horrek Nafarroako prentsara ere ekarri zuen euskararekiko mespretxua, ez
bakarrik Iruñeko udalaren aldetik, baizik eta Iturengo udalarena ere bai. Hasierako bi
hautagaietatik euskaraz zekienak errekurtsoa paratu zuen, baina alferrikakoa izan zen:
�Maisu euskaldunak jarritako errekurtsoen aurrean Nafarroako klase politikoa, Gorteetako
ahaldun eta senadoreak barne, eta Gobernuko hiru ministro, denak bat etorriz, erdaldunaren
alde agertu ziren, euren hizkuntza komunitatearen alde, alegia�90.

                                                          
88 Aipatua Urmeneta, B.: op. cit., 276. or.
89 Erize, X.: op. cit., 422. or.
90 Ib., 422. or.
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Iruñeko udalaren erabaki horretan, Erizek91 dioenez, erdal komunitatearen logika
gailendu zen: euskara aipatu ere egin gabe, bere aurka batere hitzik esan gabe, gaitasun
hutsaren irizpidearen izenean euskara baztertu eta erdararen alde egitera eraman zuena
(aipatu beharra dago ezkutuko presioak izan zirela bitarteko, lehen aipatu Larrondo
senatariak igorritako maisu erdaldunaren aldeko gomendiozko gutuna tartean zegoelarik).
Erdal komunitatearen logika hori bera aurkitzen ahal dugu lanpostura aurkeztutako
irakasleengan ere:

�Azpimarragarria da maisuek agertzen zuten psikologia edo pentsaera, instantzietatik
uler daitekeenez: euskara kontuan hartu beharreko baldintza zenik ez zitzaien ezta bururatu
ere egiten, nahiz eta deialdian bertan argi eta garbi horrela agertu. Maisu tituludunak ziren,
oposaketak gaindituta zituzten, irakaskuntza erdarazkoa zen eta, ondorioz, edonora joateko
eskubidea zuten. Horren aldean, ikasleen hizkuntza muntarik gabeko txikikeria zen
maisuentzat.�92

Nafarroan hizkuntza gutxiagotuko komunitatearekin gertatzen zenaren eredutzat
hartu izan da kasu hori: �Iturengo kasua Nafarroako irakaskuntzaren joera nagusiak
erakusten dituen kasu pilotu gisa azter dezakegu. Nafarroako bertako eztabaida eta erabakia
izan ziren� 93.

1.3. EUSKO PIZKUNDEA NAFARROAN

Euskal kulturaren pizkundea deitua izan dena Baskongadetako Foruen galerarekin
hasi zen 1876an, eta 1936. urtea bitarte iraun zuen. Garai horretan Euskal Herrian nortasun
kulturalaren bilaketa lana gertatu zen, eta Europako hainbat herritan ere halaxe gertatzen ari
zen: zegokion herri izaera bilatzen hasita zegoen herri bakoitza. Eusko Pizkundea hasi baino
lehenago, antzeko mugimenduak sortu ziren Espainiako Estatuan bertan: Renaixenca (1833-
1859) Katalunian, eta Resurdimento (1861ean indartuko zena) Galizian. Foruen galerak eta
                                                          
91 Ib., 430. or.
92 Ib., 435. or.
93 Ib., 435. or.
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egiten ari zen politika uniformizatzaileak bertako baloreak eta bereziki hizkuntza
aldarrikatzea ekarri zuten:

�El impacto que produjo en la sociedad vasca la derogación del régimen tradicional
vascongado �los fueros�, que agudizaría el malestar sentido por una política uniformista y
centralizadora, provocó un movimiento de reafirmación de los valores autóctonos, entre cuyos
fines prioritarios se encontraba la recuperación y promoción del vascuence.�94

Bertako baloreen artean, euskara izan zen aldarrikapen nagusitzat hartu zena: �En la
lengua, definida como núcleo de la identidad colectiva vasca, se centra toda posibilidad de
restauración foral�95.

Nafarroan Foruak desagerrarazten zituen 1876ko uztailaren 21.eko Legeak (Ley
Abolitoria de Fueros) kasik eraginik ez izan arren �indarrean baitzegoen 1841eko Nafarroako
Foruen Aldakuntzarako Lege pakzionatua�, euskal pizkunde mugimendu hau, hain xuxen
ere, Nafarroan jaio zen. Hona hemen Urmenetak lekutze horri emandako azalpena:

�(...) el sentimiento de solidaridad que provoca la supresión de los fueros
vascongados, unido al hecho de que también en ese momento se somete a revisión el sistema
fiscal navarro, da lugar a que intervengan en el conflicto representantes del fuerismo navarro,
entre los que se encuentra un joven abogado pamplonés, Arturo Campión (...)�96

Izan ere, 1877an Nafarroako euskaltzale batzuek97, Iturralde y Suiten98 urtebetetzea
ospatzera azken honen etxean bildu zirelarik, �Nafarroaco Euscarazco Elcargoa-Asociación
                                                          
94 Urmeneta, B.: op. cit., 24. or.
95 Ib., 24. or.
96 Ib., 29-30. orr.
97 Esteban de Obanos, Florencio de Ansoleaga, Estanislao Aranzadi, Salvador Echaide, Ramón Irurozqui, Fermín
Iñarra eta Juan Iturralde y Suit.
98 Iturralde y Suit, Juan: Idazle, historialari eta artista nafarra (Iruñea, 1840 � Bartzelona, 1909). Ingeniari ikasketak
hasi zituen, baina osasun arazoengatik utzi egin behar izan zituen. Bordelen merkataritza eta Parisen marrazkia
eta pintura ikasi zituen. Iruñera itzulita, Nafarroako erakundeak galtzeak eta batez ere euskararen atzerakadak
erabat kezkatu zuten; egoera horri aurre egiteko, erresumako Foruak, independentzia eta euskararen garrantzia
aldarrikatzeko intelektualez osatutako korronte bat sortu zen (�1877ko belaunaldia� izenekoa). Euskararen
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Euskara de Navarra�99 Elkartea sortzea erabaki zuten100. Bildutako lagunen artean eragin
handien edukiko zuena, iruinsemea zen Arturo Campión abokatu gaztea izan zen. Berak
idatzi zituen eta berari idatzi zitzaizkion artikulu gehienak.

X. Erizek101 Nafarroako Euskara Elkartearen jaiotzan, 1877-1878an beraz, jartzen du
Nafarroako euskararen aldeko mugimenduen sorrera data, nahiz eta ez zen hori izan
euskararen aldeko elkarte bat sortzeko lehen saiakera, mende horren 60. hamarkadan Juan
Iturralde y Suit saiatua baitzen horretan102.

Urmenetak oraindik gehiago zehazten du euskararen aldeko eskariaren sorburua, eta
gertaera zehatz bat ematen du mugarritzat:

                                                                                                                                                                                    
egoeraz eta Foruen galeraz erabat kezkatuta, Bigarren Karlistaldia amaitutakoan Asociación Eúskara de Navarra
taldea sortu zuen; bertako idazkari, etnografia, historia, arte eta legegintza saileko lehendakari eta revista Eúskara
aldizkariko zuzendari izan zen (1878-83). Garaiko aldizkari anitzetan esku hartu zuen: El Eco de Navarra, Lau-Buru
(1882), Euskal-erria (1882-88), El Ateneo (1883), eta abar. Arkeologia ikerketetan ere parte hartu eta Euskal Herriko
historiaurreaz eginiko lehen ikerketak burutu zituen; Aralarren monumentu megalitiko batzuk aurkitu eta ikertu
zituen. Pinturarako zaletasun handia zuen: 150 bat olio-pintura egin zituen eta artikulu artistiko eta
arkeologikoak ilustratu. Idazle oparoa izan zen eta literatur genero asko landu zituen: artikulu satiriko eta
politikoak, biografiak, ipuinak, itzulpenak, arkeologia eta historia liburuak. Parisen igarotako denboran
erromantizismoaz kutsatuta, historia eta artearen ikuspegi erromantikoa azaldu zuen bere obretan (Las grandes
ruinas monásticas de Navarra, amaitzeke utzitakoa). Iruñeko zinegotzi (1868-72), San Fernandoko Historiako eta
Arte Ederretako akademietako kide, Monumentu Historikoetako akademietako kide eta Nafarroako Gurutze
Gorriko idazkariorde izan zen (1872).
99 Behe Nafarroa, seigarren merindadea, barne zegoelarik. Ib., 45. or.
100 �Antes de que en 1872 estallara la guerra carlista, Juan Iturralde y Suit proyectaba �fundar una sociedad que
velase por la conservación de la lengua e historia vasco-navarra�. Se trataba de planteamientos defensivos,
conservacionistas, condenados al fracaso de no haber sido sustituidos posteriormente por soluciones
dinamizadoras, positivas, expansivas del idioma. Retomando el proyecto, un grupo de amigos, reunidos en casa
de Iturralde y Suit para celebrar su cumpleaños (26 de Octubre de 1877), fundaban la Asociación Euskera de
Navarra, cuyos estatutos fueron aprobados por el Gobernador Civil (1878)�. Jimeno Jurío, J.M. (1997): Navarra:
historia del vascuence, Tafalla, Txalaparta, 211. or.
101 Erize, X.: op. cit., 460. or.
102 Urmeneta, B.:op. cit., 39. or.
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�será Campión quien, en un artículo fechado en Pamplona el 18 de octubre de 1876 y
publicado pocos días después en La Paz, confiera al sentimiento de identidad colectiva
vasconavarra un enfoque lingüistíco y cultural. No se trata de una colaboración más (...). A mi
entender, en este punto preciso �si cabe señalar un origen absoluto en cuestiones como la
presente� comienza la reivindicación de Navarra o de los navarros en pro del vascuence.�103

Elkarte horren lanari esker �Eusko Pizkundetzat�104 (1876-1936) ezagutzen den
mugimendua jaio zen, Nafarroatik Euskal Herri osora berehalaxe zabaldu zena. Intxaustik
azaltzen digunez: �Lehendabizi, Madril-en elkartu ziren, Euskal Herrian ezarritako
zentsuratik ihes eginez, la Paz deituan (1876-1878); ondoren hemengo lau hiriburuetako
aldizkariak ahalegindu ziren giroa aldarazi eta ideiak hedatzen� 105.

Sortu ziren aldizkarien artean aitzindari Revista Eúskara de Navarra (1877-1883) izan
zen. Bertan idazle: A.Campión, J. Iturralde, E. Aranzadi, H. Oloriz, N. Landa, E. Obanos, eta
abar. Beste herrialdeetan ere sortu ziren aldizkariak, eta beren inguruko elkarteak izan ziren
pizkundearen bilgune: Gasteizen Revista de las Provincias Eúskaras (1878-1881); Donostian
Euskal Herria (1880-1918); Bilbon Revista de Vizcaya (1885-1889); Iparraldean Eskualduna (1887-
1944) hamaboskaria.

Campionen eta Iturralde y Suiten idazkietan antzematen ahal ditugu Gerra
Karlistaren ondorengo krisia gainditu ahal izateko ahaleginak. Idazki horietan hiru alderdi
nabarmentzen ditu Erizek: �(1) gerra karlista eta bere ondorioen gaitzespena; (2) hainbat
ohitura, tradizio eta ezaugarri fisikoren �geografikoak, arkitektonikoak...�
desagerpenarekiko sentiberatasuna; eta (3) euskararen atzerakada� 106.
                                                          
103 Ib., 31. or.
104 Azken Karlistaldiaren (1876) eta Gerra Zibilaren (1936) artean garatutako euskal mugimendu soziokulturalari
deitzen zaio Eusko Pizkundea: hirurogei urteko historia da, eta Euskal Herriaren krisi bortitz bati erantzuna
eman nahirik garatutako belaunaldi pare baten lana izan zen. Ikus. Intxausti, J. (1990): Euskara. Euskaldunon
hizkuntza, Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, 118. or. Mugimendu honi buruz ikus. Jimeno Aranguren, R. (koor) (2000): El
Euskera en tiempo de los Euskaros, Iruñea, Nafarroko Gobernua/Nafar Ateneoa.
105 Intxausti, J. (1990): Euskara. Euskaldunon hizkuntza, Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, 125. or.
106 Erize, X. (1998): op. cit., 462. or.
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Bere idazkien bitartez Campión berehalaxe nabarmendu zen teorialaritzat, eta
Nafarroako talde euskaltzaleengan nahiz euskaltzale ez zirenen artean ere begirune
intelektuala lortu. Erizek, Campionek Herder-en hizkuntz ideiak nola bereganatu zituen
aztertu ondoren, nafar honi aitortu behar zaion merezimendua ondorioztatzen digu:
�sistema ideologiko koherente eta eguneratua aurreneko aldiz itxuratu �geroko mugimendu
euskaltzaleen egitasmoen hezurdura, nonbait� eta horren gainean, lehendabiziko aldiz baita
ere, ekimen praktikoak aurrera eramango zituzten elkarteak antolatu izana� 107.

Beraz, Eusko Pizkundearen lehen teorialaritzat jotzen dugu Campión; jarraipen
praktikoagoa geroko belaunaldian edukiko du: �Revista Eúskara nafarra, lehen ekinaldian,
eta Euskal-Erria donostiarra ia berrogei urtetan, izan ziren euskal balioen eta berezitasunen,
eta horien artean euskararen defentsa ausartkienik gidatu zutenak. Han batez ere teorikoa
izan zena, Donostiatik neurri handiago batean praxi bihurtu zen.�108

Hizkuntzari buruzko Campionen pentsaera eta egitasmoa aski garbi agertzen dizkigu
Erize109 ikertzaileak; berak aipatutakoen artean azpimarratuko genituzke:

- Herder-engandik jasotako aniztasun ideiaren baieztapen sakona. Kultura guztiek,
bakoitzak bere izaera desberdinetik, berezko balio osoa dute, denak gizadiaren agerpen
baliokideak diren heinean, eta ez dago inolaz ere bata bestea baino gehiago dela esaterik.

- Herriaren izaera eta hizkuntza uztartzen zituenez, euskararen sendotzean ikusten
zuen Nafarroa garai haietan pairatzen ari zen krisialdi orokorra gainditzeko irtenbidea.

- Euskararen etorkizuna euskaldunen eskuetan (euskal hizkuntz komunitatean)
zegoela zioen, eta ezin zela Gobernutik edo Aldunditik gehiegi espero.

- Gaztelania eta euskara borrokan zeudela bazekien Campionek, baina, indarrak
hain desorekatuak izan arren, gakoa euskaldunen borondatean zegoela uste zuen. Europako
hainbat hizkuntzaren bilakaera gogorarazten zuen adibidetzat.

                                                          
107 Ib., 466-470. orr.
108 Intxausti, J.: op. cit., 126. or.
109 Erize, X.: op. cit., 467-494. orr.
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- Euskararen berezko batasuna110 aldarrikatu eta gorpuztu zuen. Gramática de los
cuatro dialectos literarios de la lengua euskara (Tolosan argitaratua, 1884) liburuan, euskalki
horien desberdintasunak baino gehiago, berdintasunak bilatzen aritu zen.

1.3.1. Eusko Pizkundea eta Irakaskuntza

Campión hizkuntz gako hauetan kokatuta, euskara berreskuratzeko eskariak egiten
hasi zen. Hizkuntzarekin lotutako beste arlo batzuetan bezala, irakaskuntzan euskararen
berreskuratzea jada 1877an aldarrikatzen hasi zen, eta hori bideragarri egin ahal izateko
maisu-maistra euskaldunen beharra azpimarratzen zuen behin eta berriro. Haiek haur
euskaldunekin aritu ahal izateko euskara bazekitela frogatu behar zutelarik, maisu-maistren
prestakuntzarako ezarri behar ziren euskara katedrak eskatzen zituen:

�Euskarazko irakaskuntza bultzatzeko eskariak etengabeak izan ziren (...) Halaber,
herri euskaldunetako maisu-maistrek euskara gaitasun probak gainditu beharko lituzkete
bertan irakatsi ahal izateko, eta beren prestakuntza bermatzeko euskara katedrak sortu
beharko lirateke lau hiriburuetako Irakasle eskola eta Institutuetan eta Madrilgo Unibertsitate
nagusian.�111

Eusko Pizkundearen hasierako garai horretan euskararen sustapenerako proiektu
batzuk izan ziren. Lehena, Campionek Nafarroako Euskara Elkarteko Batzar Orokorrari,
1878ko apirilaren 8ko bileran, euskarak iraun zezan agertu zion plangintza.
Irakaskuntzarekin lotutako hainbat puntu agertu zituen han. Lehen bi oinarriak
irakaskuntzaren politikarekin zeuden loturik:

�1ª La Sección de Legislación estudiará la influencia que la legislación vigente en
materia de enseñanza concede á la Exma. Diputación Foral y Provincial de Navarra, para ver

                                                          
110 Ezagunak dira Campión eta Sabino Aranaren arteko desadostasunak euskararen garbizaletasunaren eta
batasunaren gaietan: �Aranazaleen garbizalekeriaren aurrean herriko euskaran eta klasikoen tradizioan
oinarritutako eredua proposatzen zuten nafarrek, Iparraldekoekin batera�, ib., 495. or.
111 Ib., 480. or.
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si es posible ordenar á los maestros de los pueblos del país vasco que enseñen una asignatura
en vascuence.

2ª Si dicho estudio da resultado positivo, la sección de Lengua gestionará con la citada
corporación hasta conseguir las órdenes oportunas que obliguen á los maestros á realizar el
desideratum de la Asociación.� 112

Hirugarren eta bosgarren oinarriak curriculumarekin loturiko eskariak ziren:
�3ª Conseguida la ayuda de la Diputación, la sección de historia redactará un epítome

de Historia de Navarra, el cual será vertido al euskara por la sección de lengua, y dicho
epítome será obra de texto en las escuelas vascongadas.

5ª La sección de Lengua, siempre de acuerdo con la autoridad eclesiástica hará una
traducción fiel, esmerada, correcta y castiza de la doctrina cristiana que se use en la Diócesis
para que sirva en la instrucción religiosa de los niños del país vasco.�

Landak proposaturik eta aho batez onartuta, zera erantsi zitzaion: �Los socios
vigilarán las escuelas del país vasco, para que no se apliquen castigos duros á los niños que
hablen vascuence�.

Plangintzak zituen puntu horietatik gauzatua izan omen zen bakarra, Urmenetaren113

azterketaren arabera, 5. oinarriari dagokiona da, plangintza aurkeztu zen urte berean,
Dámaso Legazek114 egindako katiximaren itzulpenaren berri eman baitzitzaion Batzar
Orokorrari.

Elkarteak, Iparraldean Antoine D�Abbadiek egin zuen antzera eta haren
proposamenari jarraiki, 1879an Lore Jokoak ere antolatu zituen Elizondon115. Programan ikus
                                                          
112 Nafarroako Euskara Elkarteko II. Agiria, 10-11. Aipatua: Urmeneta, B.: op. cit., 311. or.
113 Ib., 312. or.
114 Dámaso Legaz: (Arizcun, 1838 - Pamplona, 1902). José Olivier Hurtado (Iruñeko Apezpikua) Jaunaren
onarpenaz, 1880an argitaratu zen katixima eta indarrean 1927an egon zen.
115 �Las fiestas patronales de Santiago en Elizondo enmarcaron los primeros Juegos de Navarra. Alternaron
partidos de pelota de diversas modalidades, concursos de tamborileros, bertsolaris y compositores en prosa o
verso, y un premio al maestro de escuela que más haya hecho en pro de la lengua vascongada, contribuyendo a su
sostenimiento�. Jimeno Jurío, J.M. (1997): op. cit., 212. or. Alfabetatzean Lore Jokoek jokatu zuten papera ikus.Dávila
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dezakegunez, beste hainbat jardueren artean, saria eman zitzaion euskararen alde lan gehien
egin zuen maisuari: �4ª Premio de 100 pesetas al maestro de escuela que más haya hecho en
pró de la lengua bascongada contribuyendo á su sostenimiento, dado por varios asociados�.
Programatu bezala egin zen, eta saria Claudio Otaegiri eman zitzaion. Itxuraz hain ekitaldi
xumea zena, ordea, ez zen bere horretan gelditu. Izan ere, handik lasterrera Huescako
Maisutza Elkarteak sari horren kontrako artikulua argitaratu zuen bere egunkarian, edozein
maisuren lanaren ardura gaztelania irakastea zela argudiatuz: �Entendemos que ningún
Maestro de Escuela puede ni debe hacer poco ni mucho sino en favor de la lengua española
que tiene obligación de enseñar so pena de colocarse en una actitud facciosa para con las
leyes del pais sirviendo causas que rechazan el interés de la pátria y las aspiraciones del
mundo en que vivimos�116.

Baina Euskara elkartekoak ez ziren erantzunik eman gabe gelditu, eta beren
aldizkarian, Euskara aldizkarian alegia, artikulu gogor batean Juan Iturraldek Huescako �La
Asociación del Magisterio�ko artikulu horren egileen kontra jo zuen, maisutzarako haien
profesionaltasuna zalantzan jarriz: �Parece mentira que haya quien se meta á escribir
periódicos, nada ménos que en representacion del magisterio de primera enseñanza, con
inteligencia tan limitada y tan equivocada idea de la mision del cuerpo docente (...)�117.
Madrileko El Magisterio Español egunkariak eta El Noticiero Bilbaino argitalpenek Euskara
Elkartearen aldeko ekimen hura defendatuz egin zituzten artikuluak. Euskara Elkarteko
artikulu berean, Madrileko El Magisterio Español egunkariak argitaratutakoa errepikatzen zen
hitzez hitz:

�Dice asi El Magisterio Español: �A nuestra vez entendemos que si los trabajos hechos
por un Maestro de escuela ó cualquier otra persona en pró de la lengua euskara, no han sido
óbice al cumplimiento de los deberes que su cargo le imponga, revistiendo un carácter

                                                                                                                                                                                    
eta Eizagirre, A.(1995): �Las Fiestas Euskaras en el País Vasco (1879-1936): Nuevos espacios de Alfabetización� in
Dávila, P. (koor): La política educativa y la enseñanza pública en el Pais Vasco (1860-1930), Donostia, EHU, 257-311.
orr.
116 Euskara, 2, 1879, Eusko Ikaskuntzak facsimil argitalpena, 317, 20. or.
117 Ib., 319. or.
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privado y guiados por interés puramente filológico, no es censurable se premien esos
esfuerzos, máxime tratándose de una lengua que si nos fuera dable conocer sus origenes, se
resolverian muchos problemas que tan agitado tienen hoy el campo cientifico, por el interés
que encierra el conocimiento de los tiempos prehistóricos�.�118

Euskararen irakaskuntzaren gaia ondoren Nafarroako Euskara Elkartearen baitan
tratatua izan zen arren119, ez dugu berriz beste plangintza batean gauzatuta ikusiko 1884ko
azaroaren 19 arte, egun horretako bileran A. Pidal y Mon Sustapen ministroari aurkeztuko
zitzaion plangintza onartu baitzuen Elkarteak. Hori izan zen botere zentralari aurkeztu
zitzaion lehena. Estanislao Aranzadik120 izenpetutako txostenak zituen bederatzi puntuetatik,
lehen seiak irakaskuntzarekin lotuak ziren. Jarraian aurkeztu ditugu ministroaren
onarpenerako han egiten ziren eskariak.

Lehen bi puntuak lehen mailako eskolekin zeuden lotuta. Euskaraz hitz egiten zen
herrietan derrigorrean irakatsia behar zela izan, eta euskaraz hitz egiteagatiko zigorrak
arbuiatu:

�1º En los pueblos en que aun se habla el bascuence en las cuatro provincias hermanas
Navarra, Guipuzcoa, Alaba y Vizcaya, será en las escuelas públicas obligatoria la enseñanza
de la gramática castellana y de la gramática bascongada y la del catecismo en ámbas lenguas,
con los libros de texto que se designen por la Junta provincial de Instrucción Pública.

2º No se castigará á los niños en las escuelas porque hablen su lengua natal, y se
abolirá la execrable y hoy generalizada costumbre de darles el infamante anillo de hierro.�

Hirugarren puntua maisu-maistrei eta ikuskariari zegokien. Eremu horretako lan
profilak, bi lanbideetarako, elebiduna behar zuela izan zioen:
                                                          
118 Ib., 318. or.
119 Elkartearen aktetan agertzen dira lehen proiektu honen inguruko galderak eta jarraipena.
120 Politikari nazionalista eta idazle nafarra (Lizarra, 1841- Oñati, 1918). Iruñean Giza Zientziak eta Filosofia, eta
Bartzelonan Filosofia eta Letretako ikasketak egin zituen. Irakasle, Iruñeko Abokatuen Elkargoko dekano eta
Asociación Euskara de Nabarrako fundatzaileetako bat eta bertako lehendakari izan zen (1878). Mugimendu
nazionalista, eta batez ere EAJren sorrera bultzatu eta hedatu zuen Nafarroan. Bere artikulu eta hitzaldi anitzetan
Foruen, euskararen eta tradizioen defendatzaile sutsu eta bizkor azaldu zen.
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�3º Los Maestros y Maestras que aspiren á serlo en dichos pueblos, deberán ser
examinados de lengua euskara y el Inspector de escuelas deberá poseerla con tanta perfección
como la castellana, para que pueda llamar y llame la atención de la Junta provincial de
Instrucción pública sobre las faltas gramaticales de que puedan adolecer los libros de texto.�

Lau eta bosgarren puntuek goi mailako irakaskuntzan euskarazko katedrak sortzeko
proposamena jorratzen zuten:

�4º En las escuelas normales é Institutos de las cuatro citadas provincias habrá una
cátedra de lengua euskara, dividida en dos años, en los que con carácter voluntario se
estudiará la gramática y retórica de dicha lengua.

5º Será con el del Arabe y el Hebreo alternativamente obligatorio ese estudio para los
que se dediquen á la carrera de Filosofía y Letras; y al efecto, en la Universidad central habrá
otra cátedra de Euskara dividida en dos cursos; de perfección de gramática uno y el otro de su
literatura clásica.�

Seigarren puntua euskarak botere zentralean eduki behar zuen ordezkaritzaz ari zen:

�6º La lengua Euskara tendrá representantes propios en las Juntas centrales de
Monumentos y de Instrucción pública y en las Provinciales de Navarra, Guipuzcoa, Alaba y
Vizcaya.�

Beste hiru puntuek eremu horretako agiri zein lanbide publikoekiko nahitaezko
elebitasun eskaera zekarten.

Jakin badakigu Sustapen ministroari egin eskaera hori aurrera eraman zedin
kudeaketa batzuk egin zirela, bai Madrilen bai Iruñean, Nafarroako Aldundiaren bitartez.
Elkarteak egin zion proposamenari Aldundiak baietz esan zion arren121, alabaina, eskaera
horrek ez zuen Sustapen ministroarengandik onarpenik jaso. Hala ere, elkartekideak berriro
saiatu ziren, hurrengo horretan erreginarekin. Izan ere, 1887ko irailaren 11n Iruñera egin
zuen bisitan elkarrizketatzea lortu zuten. Jada hiru urte lehenago egina zuten eskaera
gomenda zezala eskatu zitzaion erreginari. Halaber, erreginarekin etorria zen Sagasta

                                                          
121 Aldundiko Agirietan agertzen denaren arabera, 1886ko otsailaren 25eko bilerari dagokion Agirian. Ib., 320. or.
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presidenteari horren kopia bat eman zitzaion eskura. Ezaguna denez, Sustapen ministroak
orduan ere ez zuen erantzunik eman.

1.3.2. Aldundiaren Ekimenak

Nafarroako Aldundiak aztertzen ari garen garaian euskararekiko eduki zuen eperik
dinamikoena 1896-1897 urteei dagokiena da122. Izan ere, hiru proiektu agertzen dira
irakaskuntzarekin lotuak:

�Bi urte haietan hiru ekimen interesgarri izan zituen Diputazioak: (1) Euskararen
irakaskuntza Euskal Herriko eskoletan gaiari buruz Gipuzkoako diputazioari igorritako
txostena (1896-01-11); (2) Irakasle eskolan euskara katedra betetzeko deialdia (1897-03-04); eta
(3) Diputazioko idazkariaren txostena, euskara bultzatzeari buruzkoa (1897-03-11).�123

Aldundiak Pedro Uranga124 abokatu euskalduna idazkari eduki zuen garaian bultzatu
ziren hiru proiektuak. Garai hori ikertu dutenen iritziz125, hura izan zitekeen proiektu horien
atzean zebilen sustatzailea. Gipuzkoako Aldundiak Nafarroakoari bere iritzia eman zezan
aurkeztu zion txostenean aurkitzen dugu Foru Erakundearen euskararen aldeko lehen
ekimena. Euskal lurretan arituko ziren irakasleek euskaldunak izan behar zutela
azpimarratzen zen txosten horretan. Nafarroako Aldundiak Gipuzkoakoari erabateko
adostasuna erakutsi zion. Erizek azaltzen digu era garbian:

�Euskarazko irakaskuntzari buruzko txostena (1896-01-11). 1895eko azaroaren 12an
txosten bat bidali zion Gipuzkoako Diputazioak Nafarroakoari, Euskal Herriko eskoletan

                                                          
122 �Nor zeuden 1896ko Diputazioan?: Lau liberal-kontserbadore (...), karlista bat (...), liberal bat (...) eta
independiente bat (...). Beraz, Nafarroako Diputazioak agian bere historian egin duen euskararen aldeko agiririk
sutsuena liberal-kontserbadoreen eskutik etorri zen�. Erize, X.: op. cit., 449. or.
123 Ib., 448. or.
124 Nafarroako Aldundiko idazkari aritu zen 1895-1899 urteen bitartean.
125 Erize, X.: op. cit., 450. or.; García Sanz, Á. (1992): Caciques y políticos forales. Las elecciones a la Diputación de
Navarra (1877-1923), Iruñea, Egilearen argitalpena, 188. or.; Urmeneta, B.: op. cit., 233. or.
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irakatsi behar zuten maisu-maistrek euskaraz jakiteko eskatu behar zitzaiela aldarrikatuz.
Nafarren erantzuna ezin beroagoa izan zen, ezaguna egiten zaigun hizkera puztuaz.� 126

Euskal herrietako eskoletan euskara derrigorrean erakuts zedin egin behar zirenak
Gobernuarekin kudeatuko zituela adostu zuen Nafarroako Aldundiak. Udalek maisu-
maistren izendapenak proposatzeko eskubidea mantentzen bazuten, euskara eskoletan
erakusteko bidea egina zela uste zuen Aldundiak: �Argi utzi nahi izan zuten maisu-maistren
izendapenak proposatzeko eskubidea udalei zegokiela (...) baina behin eskubide hori argi
utzi eta gero, Gobernuari egindako eskariarekin maisu-maistrei euskara exijitzeko bide
formala bermatuta gelditu litzatekeela uste zuten�127.

Eskola Normalean euskara katedra sortzeko deialdia egitea izan zen Aldundiaren
bigarren ekimena. Ez zen Aldundiak katedra horri baietza ematen zion lehen aldia128, baina
orduko horretan, ekimen horrek ekarriko zion diru kopurua zehaztu zen eta aurrekontuetan
islatu. Behin-behingoz 1877. urteaz geroztik euskara katedra aurrera atera behar zela ematen
zuelarik, horretarako eratu zen epaimahaiak (Resurrección Maria Azkue, Arturo Campión
eta Dámaso Legaz) ilusio horiek zapuztu zituen, aurkeztutakoen artean epaimahaiak
jarritako jakite maila inork ez omen zuelakoan, lehiaketa hutsik utzi baitzuen129.

Aldundiaren hirugarren ekimena ere katedrarekin dago lotuta. P. Urangari egokitu
zitzaion 1897an aipatu euskara katedra sortzeko proiektua egitea, antza, Aldundiak berak

                                                          
126 Ib., 448-449. orr.
127 Ib., 449. or.
128 Katedra gaiaren zehaztasunak eduki ahal izateko Ikus: Urmeneta, B.: op. cit., eta Erize, X.: op. cit.
129 Hutsik uzteko epaimahaiaren benetako arrazoiak ez dituzte garbi ikusten katedraren gaia aztertu dutenek
(Ikus 128 oin-oharra), ez baita ulergarria jotzen urteetan saiatutako eta behingoz lortutako aukera hori galtzen
uztea. �Hutsik geratu zen lehiaketa, eta 1922. urtera arte ez zen beste bat deitu. Erabaki haren ondorioa, nafar
euskaltzaleen urtetako ametsak �1877. urtean jadanik hasi ziren euskara katedra eskatzen�, gauzatzear zegoela
garbi zirudienean, beste mende laurden bat itxaron behar izan zuen. Betiko geldituko zaigun zalantza da ea ez
ote zuten oker egin Azkue, Campión eta Legazek lehiaketa hutsik uztean.� Erize, X.: op. cit., 451. or.
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eskatuta130. Idazkaria ez zen proiektu hori egitera mugatu, eta euskara bultzatzeko txosten
bat prestatu zuen Aldundiari aurkezteko. P. Urangak, txosten horretan, euskara
berreskuratzeko beharrezko ziren bitartekoak arrazoituz, ekin beharreko hiru �indar�
zeudela ondorioztatu zuen: Irakaskuntza, Eliza eta euskaren aldeko elkarte bat.
Irakaskuntzari dagokionez, maisutza eta euskara berriro ere lotu zituen Pedro Urangak. Ekin
beharreko gauzen artean, maisu-maistrek beren ikasketa planetan euskara jakintza gaitzat
edukitzea egokia izan zitekeela argudiatzen zuen. Orobat, ikasgai horretan emaitza onak
lortzen zituzten irakasleei nolabaiteko konpentsazio ekonomikoa ematen ahal zitzaiela
proposatzen zuen:

�no es suficiente, a su juicio, la creación de una cátedra. Hay que alentar a los
maestros para que concurran a las clases de lengua vasca. Sugiere la posibilidad de impartir
esta enseñanza en los últimos cursos y "conceder el título de maestro ó maestra libre de gastos
á los que la hubieran cursado con provecho". Para difundir la lengua vasca en las escuelas de
la provincia de Navarra, problema más complejo a su entender (...) ha de reintegrarse a los
ayuntamientos la facultad de nombrar a los maestros o conseguir que la enseñanza de la
lengua vasca figure en los planes de estudio de la región vasconavarra.�131

Aldundiak Urangaren txostena onartu zuen; prentsan argitaratzeko agindua eman
eta Sustapen Batzordeari pasatu zion azter zezan: �Kasu honetan azpimarragarriena txostena
idazkariak aurkeztu eta Diputazioak aintzat hartu eta zabaldu izana bera baita�132.

                                                          
130 �Parece ser que la Diputación había encomendado la realización de las gestiones para la creación de la cátedra
al Secretario de la Corporación, Pedro Uranga, tal vez a título personal�. Urmeneta, B.: op. cit., 233. or.
131 Ib., 234. or.
132 Erize, X.: op. cit., 452. or.
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1.3.3. Eusko Pizkundetik Nazionalismora

Kultura identitateak ez du, berez, identitate nazionala sortzen, baina nazio batek
kultura identitatea behar du. Eusko Pizkundearekin agerian gelditu ziren herri nortasuna
osatzen dituzten elementuak �hots, hizkuntza, kultura, historia eta hezkuntza� suspertzeko
asmoak. Kultura identitate hori pixkanaka errebindikazio politiko bihurtuko zen. Ezaguna
denez, Sabino Arana Goiri bizkaitarra dugu euskal nortasuna nazionalismoaren bidetik
eraman zuen lehena.

Euskal gizarte berri bat ari zen ernatzen, bereziki industria arloan gertatzen ari ziren
aldaketek bultzatuta; gizartearen garapena hasita zegoen industria herrialde guneetan.
Aldagai horrek eta jada Eusko Pizkundeak sortua zuen gure Herriaren kulturarekiko
begiruneak umatu zuten nazionalismoaren sorrera Euskal Herrian. Eusko Pizkundearen
lehen nafar horiek erein zuten nazionalismoaren hazia. Halaxe ikusten du Beltzak:

�(...) De mayor interés son los intelectuales que se reunen alrededor de la �Asociación
Euskara de Navarra�. Su jefe de filas es Arturo Campion; con él, Iturralde, Aranzadi, Oloriz,
Landa, Lagarde, Ansoleaga, Irazoqui, Iñarra, Echaide, Gaztelu, Azcona y otros. (...) En muchos
aspectos son precursores del nacionalismo moderno, con el que parte de ellos se imbricarán
más tarde. Se trata de hombres brillantes intelectualmente y profundamente amantes de su
pueblo.� 133

Aipatu beharra dago bestalde, Nafarroan aritu zen Eusko Pizkundeko taldeak
gaztelania erabili zuela gehienetan, eta, horrez gainera, haietariko batzuek jakin ere ez
zekitela euskaraz. Beren komunikazio organoan, Euskara aldizkarian alegia, gutxitan
agertzen dira euskarazko artikuluak:

�Los euskaros palpaban la tragedia de la extinción de la lengua milenaria, conscientes
de su impotencia para insuflar un hálito de vida al agonizante. Prohombres como Iturralde y
Suit, Hermilio de Olóriz, el médico Nicasio Landa y otros fundadores de la Asociación
Euskara, no hablaban vascuence. Incluso A. Campión, euskaldunberri autor de una gramática

                                                          
133 López Adan, E. (1977): El nacionalismo vasco: 1876-1936, Donostia, Txertoa, 68. or.
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vasca, utilizó siempre el castellano, salvo en el romance Orreaga. Los batzarres de la citada
asociación se celebraban en castellano, lengua predominante en los discursos de los
presidentes, en los comunicados e incluso en muchos artículos de la Revista Euskara.�134

Beraz, nahiz eta mugimendu kementsua izan zenik ezin ukatu, aitortzen ahal dena da
erdaraz mintzatu eta idazten zen euskal kulturatik bultzatu zutela euskal kultura. Horrez
gainera, gutxi batzuek osatua da mugimendu hori, pertsona horiek balio intelektual
handikoak izan arren. Beraz, txikia izan zen herriarengan eduki zuten eragina. Puntu
honetan bat egiten dugu Iztuetak135 egindako azterketarekin: garai horretako kulturgintzaren
inguruko jardueretan, kementsuagoa izan zen goitik behera egin zena, herri dinamikak egin
zuena baino. Horrela laburtzen du Zabaletak:

�(...) aztertzen ari garen epealdi honetan euskal nazionalismoaren bilakaeran
isladatuko den euskal nortasunaren kontzientzia pizteko garaian Euskal Pizkundeak eragin
nabarmena izan duela esango genuke, baina kontutan izanik erdera izango dela kultur
hizkuntzatzat hartuko duen hizkuntza, honek izan ditzakeen (dituen) ondorioak ahaztu gabe,
errealitate horrek euskal nazionalismoan sortuko duen egoera aintzakotzat hartu beharko
litzateke.� 136

Nahiz eta, goian aipatu bezala, nazionalismoaren aurrekariak Nafarroan aurkitu,
herrialde hau, Araba eta Iparraldea bezalaxe, mugimendu horretatik kanpo gelditu zen
neurri handi batean. Nazionalismoaren sorrerak gizarte aldaketaren berri ematen digu,
nagusiki nekazari gizarte izatetik industria gizarte izatera pasatzen denean. Ez da
kasualitatea nazionalismoa Bizkaian eta Gipuzkoan indar handiz errotu izana, sorreran,
bereziki lehen herrialde horretan:

�El movimiento político nacionalista se inicia en la década 1.890-1.900. (...) la zona
pirenáica norte del País atraviesa una honda crisis de sus estructuras tradicionales, y es la

                                                          
134 Jimeno Jurío, J.M. (1997): Navarra: historia del vascuence, Tafalla, Txalaparta, 206. or.
135 Iztueta, P. (1991): Orixe eta bere garaia, V alea, Donostia, Eusko Jaurlaritza/etor, 278-294. orr.
136 Zabaleta, I. (1997): Euskal Nazionalismoa eta Hezkuntza (1895-1923), Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitatea,
Doktorego Tesiak saila, 233-234. orr.
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comarca de Bilbao la más afectada por estos cambios. Si aceptamos la ecuación de que a los
cambios sociales corresponden los cambios políticos, hemos de convenir en que la aparición
de un Partido Nacionalista Vasco era una necesidad histórica: en efecto, el panorama de
partidos políticos existentes en Vizcaya (y en el resto del País peninsular) no mostraba ningún
grupo político capaz de responder a las inquietudes de las clases potencialmente
nacionalistas.�137

Nafar gizarteak zituen ezaugarriek (gehiengoa nekazari sektorekoa zen oraindik) eta
gizarte hura bizitzen ari zen politika jokaerek ez zuten euskal nazionalismorako bidean
lagundu. Hala ere, gure herrialdeko euskaltzaleek euskal kultura mugimendu nazionalean
parte hartzen jarraitu zuten, hauetariko batzuek modu sutsuan jarraitu ere, nahiz eta
gutxiengoan aritu:

�Aranaren heriotzak atea irekiko dio euskal nazionalismoaren fase berriari eta
hedatuz joango, Euskal Herrian erreferentziazko masa mugimendu moderno bilakatuz. Jakina
denez, Bizkaian eta Guipuzkoan gertatuko den fenomenoa dugu hau; Nafarroan eta Araban,
aldiz ez du (txinpartatzat hartu behar diren su isolatu batzuk ezik �Aranzadi diputatu nafarra
kasu�) arrakastarik izango.�138

Jeltzaleentzat oro har Nafarroa arantza bazen, Nafarroako jeltzaleentzat arantzak
Erribera, Pirinioetako Nafarroa eta zenbait eskualde euskaldun (Sakana) izan ziren.
Hainbesterako, non kasik ez zen propagandarik egiten eremu horietan, galdutzat ematen
baitzuten:

�A pesar de la relativa disciplina y fidelidad del voto nacionalista en las dos elecciones
en que el PNV concurrió en solitario, su carácter minoritario en el conjunto político navarro es
notorio. Sus resultados en torno al 10%, con su extrema marginación en grandes zonas como
la Ribera Tudelana, Burunda, Roncal, etc�, expresan su dificultad para penetrar en ellas. Su
débil esfuerzo propagandístico en estas mismas áreas es, al mismo tiempo que elemento
coadyuvante, efecto de su asumida debilidad y renuncia a estos lugares.�139

                                                          
137 López Adan, E.: op. cit., 79. or.
138 Zabaleta, I.: op. cit., 229. or.
139 Chueca, J. (1999): El nacionalismo en Navarra (1936-1939), Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitatea, 387. or.
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Euskal mugimendu nazionalistak alderdia bera gainditu zuen gune dinamiko bat140

sortu zuen. Hor Elias Gallastegiren141 eragina erabatekoa izan zen talde nazionalisten sare
ezberdinak ehotzen. Sare horien eraginez, hedatuz joan zen euskal mugimendu nazionalista.
Nafarroan erakunde horietako batzuk garatu baziren ere (Emakume Abertzale Batza eta
Solidaridad de Trabajadores Vascos142), beste batzuek ez zuten hiriburuan besterik errotzea
lortu:

�Las distintas instancias organizativas (Juntas Municipales, Consejo Regional o Napar
Buru Batzar) y las organizaciones adyacentes al PNV como Emakume Abertzale Batza y
Solidaridad de Trabajadores Vascos estuvieron definidas en Navarra. No así otras como
�Euzko Gaztedi� o los �mendigoizales� o �Napar Ikasle Abertzale Batza�, que se limitaron a
Pamplona, y en el caso de estas dos últimas con acusadas intermintencias.�143

Nafarroan, nazionalismoak sortutako erakundeen artean biziki kementsua izan zena
Centro Vasco deiturikoa dugu: �Aunque no contemplados en los Estatutos, son los �Centros
Vascos� los verdaderos dinamizadores de la actividad política en las poblaciones donde se
hallaban y en las de su zona de influencia, caso de las organizaciones más dinámicas como
las de Pamplona, Tafalla, Estella��144. Horrekin batera, mugimendu nazionalistak hiru
egunkari ere eduki zituen gurean: Napartarra (1911), La Voz de Navarra (1923) eta Amayur
                                                          
140 �Alderdiak oinarrizko funtzioa betetzen duenik ez ukatu arren, mugimendu nazionalistak horren markoa
gainditukoa du, zeregin honetan euskal gizartea pixkanaka eraldatuz joango den era askotako hainbat erakunde
nazionalistak osatu sareak, eragin ikaragarria izanko (sic) duelarik hezkuntza ez formala zein informalaren
arloetan�, Zabaleta, I.: op. cit., 235. or.
141 Berak bultzaturikoen artean Emakume Abertzale Batza dugu; beste batzuen bultzatzaile ere izan zen
(mendigoxale), sortzaile (Aberri egunkaria, Mexicoko Patria Vasca) edo antolatzaile (lehen Aberri Eguna 1932an).
Lorenzo Espinosa, J.M. (1992): Gudari.Una pasión útil. Vida y obra de Eli Gallastegi (1892-1974), Tafalla, Txalaparta.
142 �Emakume Abertzale Batza y Solidaridad de Trabajadores Vascos tienen una implantación limitada y
superponiente a las organizaciones nacionalistas partidarias más importantes. Ni las "emakumes" creen
conveniente organizarse de forma totalmente autónoma y coordinada a nivel de EAB-Euzkadi, porque para ello
está ya el Partido matriz, ni STV tiene un grado de desarrollo tan importante y una experiencia de lucha
organización que le lleve a expresiones políticas contrarias al Partido�. Chueca, J. (1999): op. cit., 382. or.
143 Ib.
144 Ib.



Nafarroa Garaiko ikastolen historia (1931-1982)78

(1931). Napartarra alderdiaren lehen prentsa euskarazkoa izan zen; Eusko Alderdi
Jeltzalearekin lotutako lehen euskal nafar idazleen belaunaldia aritu zen bertan145. Beste
bietan hurrengo belaunaldiak146 aritu zirenez, desberdintasun nabariak agertu ziren egunkari
horien artean: �Si el cotidiano La Voz de Navarra atempera su nacionalismo bajo un lenguaje
fuerista, Amayur es la expresión de la dogmática jeltzale más ortodoxa�147.

Erakunde haien artean, etorkizunean izango zuen eraginarengatik, bereziki
Emakume Abertzale Batza148 interesatzen zaigu. Erakunde hori helburu zehatz batzuekin
sortu zen: euskal nazionalismoaren doktrina zabaltzea, euskara eta euskal kulturaren alde
ekitea, folklore nazionalari laguntzea, eta eskolak sortzeko asmoari heltzea, besteak beste;
ezinbesteko papera jokatu zuen, gainera, azkeneko horretan149.

Bizkaian sortu bazen ere, 1931-36 urte bitartean Euskal Herriko Hegoaldeko lau
herrialdeetan zabaldua zen. Iruñeko Centro Vasco-n, 1931ko urriaren 8an, emakume talde
bat Nafarroako EAB sortzeko asmoz bildu, batzorde kudeatzailea eratu, barne arautegia
sortu eta �A la mujer navarra� izena zuen idazki propagandistikoa egin zuten. Nafar
emakumeei zuzendutako idazki horrek hiru lan ardatz zituen: �Afirmación y propaganda
nacionalista allá donde la acción del hombre no tuviese franca intervención; Solidaridad y
ayuda a represaliados y correligionarios políticos.; Creación de organismos para la educación
cultural del pueblo�150.

                                                          
145 Fermin Irigarai (Larreko) nagusitu zen.
146 Idazle hauen artean: Angel Irigarai (Irular), Enrique Zubiri (Manezaundi), Jose Agerre (Gurbindo), Anastasi
Agerre eta Alejandro Tapia Perurena olerkaria.
147 Ib., 382. or.
148 EABk Nafarroan eduki zuen jitean sakontzeko, ikus. Ugalde Solano, M. (1986): �Orígenes, objetivos y
organización de la agrupación de Emakume Abertzale Batza de Navarra�, Príncipe de Viana, 5. eranskina, 349-372.
orr.
149 Emakumeak euskararen transmisioan eduki duen papera aztertzeko, ikus Fernandez, I. (1994): Oroimenaren
Hitza, Bilbo, UEU, 78-82. orr.
150 Chueca, J. (1999): op. cit., 28. or.
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Astebete geroago Iruñeko Centro Vascon egindako biltzarrean, zuzendaritza
batzordea aukeratu zen; hauek ziren partaide: �Presidenta: Julia Fernández Zabaleta151;
Vicepresidenta: Catalina Alastuey Garaicoechea152; Tesorera: Margarita Herrera; Secretaria:
Araceli Arvizu; Vicesecretaria: María Viscarret Navaz153; Vocales: Juana Urrutia, Jesusa
Aranzadi, Beatriz Urmeneta�154. Emakumeak horiek hagitz lotuak aurkituko ditugu Iruñeko
mugimendu euskaltzale ororekin, bereziki hiru hauek: Julia Fernández Zabaleta, Catalina
Alastuey155 eta Maria Viscarret Navaz.

Nafar EABren sarea Nafarroan zehar osatuz joan zen, 22 elkarte sortzeraino156, eta
hasieran markatutako hiru lan ardatzak jorratzeari ekin zioten. �Gaztetxu�ekin batera

                                                          
151 J. Fernández Zabaleta (Iruñea, 1895/10/09 - Iruñea, 1961/02/16). Aita: Valentín Fernández García Mañerukoa,
katedraleko organista. Ama: Concepción Zabaleta Apesteguía Ziraukikoa. Anaia: Valentín Fernández Zabaleta,
hau ere euskal nazionalista, abokatua Iruñean eta Mexikora erbesteratua. Heldua zelarik ikasi zuen euskara, eta
hainbat hitzaldi eman zituen hizkuntza horretan, EABko kide gisa.
152 Catalina Alastuey Garaikoetxea: Iruñean, 1899ko abenduaren 26an jaioa. Amak Romana zuen izena eta sortzez
gartzaindarra zen. Biak Iruñeko Blanca de Navarra Kalean bizi ziren.
153 María Viscarret Navaz: (Iruñea, 1907-1989). Beste bi ahizpa eta bi anaia eduki zituen; Gerra Zibilean, hauetako
bi erbesteratuak izan ziren. Ama erdalduna eta aita euskalduna, Zaikoa. Mariak heldua zelarik ikasi zuen
euskara. Iruñeko Eskola Normalean ikasi zuen, eta 1927.ean diploma lortu. EAJko eta bereziki EABko kide izan
zen, eta lehen zuzendaritza batzordean parte hartu zuen.
154 Chueca, J. (1999): op. cit., 28-29. orr.
155 �Las biografías de Catalina Alastuey y Julia Fernández Zabaleta recorren surcos paralelos. Nacidas las dos en
Pamplona, Julia el 9 de octubre de 1898, Catalina el 26 de diciembre de 1899, realizaron posteriormente estudios
de Magisterio. Ambas ejercieron profesionalmente en las Escuelas Municipales de la plaza de San Francisco hasta
ser expedientadas una vez iniciada la guerra civil. Las dos se caracterizaron por su temprana participación en
actividades públicas. Mientras Catalina fundó en 1920 y presidió la primera Asociación de Antiguas Alumnas de
la Normal, Julia Fernández empezó a intervenir en actos a favor del euskera y de análisis de la situación de las
mujeres�, Chueca, J.: op. cit., 29-30. orr.
156 �En total, aunque las legalizadas en el Gobierno Civil fueran 17, se puede hablar de 22 agrupaciones con
funcionamiento y estructura regular, ya que el listado de agrupaciones de EAB efectuado por el Secretariado del
NBB a fines de 1933 menciona entidades que no figuran en el Archivo del Gobierno Civil, tal es el caso de las de
Baztán o Ayegui, u otras creadas posteriormente como la de Sesma (1935). Distribuidas por las distintas
merindades y zonas reproducían la implantación de los Centros Vascos y juntas locales nacionalistas�, ib., 31 or.
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folklorea157 (dantza taldeak, txistulari taldeak, abestiak...), haurrentzako jaialdiak, elkartasun
jarduerak (�Gabon del solidario�), jarduera politikoak, eta euskal irakaskuntzarekin lotutako
ekintzak gauzatu zituzten. Emakume haiek, hagitz aktiboak izateaz gainera, kritiko agertzen
ziren Alderdiak emakumeei ematen zien esparruarekiko, eta jarrera horrekin nolabaiteko
aitzindaritza ekarri zutela esan daiteke: �Nafarroako nazionalismoaren emakumeak bereziki
ekintzaileak izan zirela azpimarratu behar dugu (...), EABk eragindako ekimenak nahiz eta
positibotzat jo, orduan ere zaharkitutzat zituztela ikustarazten diguten zenbait aztarna
somatzen dugu�158.

Julia Fernández Zabaletak ez zuen nahikotzat jotzen euskal nazionalismoak
emakumeei ematen zien papera: �el nacionalismo no liberaba a las mujeres de los espacios
tradicionalmente asignados sino que los reconocía nuevamente allí donde las había
encontrado: en el caserío, junto al fuego y guardando los valores familiares de la gran familia
vasca�159. J. Fernandezek ez zituen alboratu nahi izan beste herrietan emakumeek
erdietsitako lorpenak: �Las emakumes no podían olvidar las conquistas de las mujeres en
otros países en su incorporación al trabajo fuera del hogar, a la política y a la actividad
pública en general�160, eta halaxe aldarrikatu zuen mitinetan. Emakumeentzat beste espazio,
zeregin eta eskubide batzuk aldarrikatu zituen161. Irakaskuntzarekin lotutakoak dira hain

                                                          
157 �El papel del folklore en todas las actividades nacionalistas �(...) por su estrecha ligazón a algunos espectaculos
teatrales�, ya de tipo cultural, ya de índole política, fue de una importancia fundamental. La demostración
folklórica llevada a cabo por grupos de jóvenes, gaztetxus, poxpoliñas, creados y vinculados a las propias
organizaciones nacionalistas, fue una constante junto a los actos políticos, y componente ineludible en toda
jornada de afirmación vasquista y/o nacionalista que se preciase�, ib., 173. or.
158 Uribe-Etxebarria, A. (et al) (1994): �Emakume abertzaleak Nafarroan eta ideologiaren transmisioa: hurbilpen
historikoa�, in Nafarroako Kondairaren III. Batzarre Orokorra, Navarra y Europa, CD argitalpena, Iruñea,
Nafarroako Gobernua, 17. or.
159 IPES (1998): Ellas. Las mujeres en la historia de Pamplona, Iruñea, Iruñeko Udala, 184-185. orr.
160 Ugalde Solano, M. (1986): �Orígenes, objetivos y organización de la agrupación de Emakume Abertzale Batza
de Navarra�, Príncipe de Viana, 5. eranskina, 362. or.
161 �Donostian, 1924.eko abenduaren hamalauan emandako hitzaldia, �Emakumearen Etorkizuna�
izenburuazuena hain zuzen ere. Berak azaldutako ideia nagusiak horrela laburbil ditzakegu:



Euskara irakaskuntzaren aurrekariak 81

zuzen ere guri lan honetan interesatzen zaizkigunak; kapitulu honetan bertan aztertuko
ditugu.

1.3.3.1. Eusko Ikaskuntza: Nafarroaren partaidetza Irakaskuntza arloan

Eusko Ikaskuntza 1918.ean Hegoaldeko lau Aldundien babesean eratu zelarik,
nafarren partaidetza ikusten ahal da hasieratik162, bai organikoki elkartearen karguak163

hartuz, bai antolatutako ekintzetan parte hartuz ere. Ezaguna denez, lehen hiru kongresuek
sekula ezagutu gabeko bultzada ekarri zieten bai hizkuntzari164 bai euskarazko
irakaskuntzaren aldarrikapenari165.

                                                                                                                                                                                    
              .- Emakumezkoa gizona bezain gauza da edozein ardura eta eginkizuni ekiteko.
              .- Emakumeek, lan eta hezkuntza eskubidea izan behar dute. Emakumeri ez dagokio ezkontza baten zain
egotea. Emakumeak lana eskuratu behar du, eta ez edozein eratara ordaintzen den lana, ongi saritua izanen dena
baizik. Gauza bera hezkuntari begira. Gizona bezain prestua delako edozein ikasketa aurrera eramateko eta
nolabaiteko independentzia ekonomikoa izan dezan beharrezkoa da hezkuntzaz baliatzea�, Chueca, J. (1995):
�Julia Fernandez Zabaleta eta Katalina Alastuey, emakume aitzindariak�, Huarte de San Juan (Geografia eta
Historia), 2, 300. or.
162 Nafarroako Aldundiaren partaideak: �Las Diputaciones cambiaron a menudo sus representantes. Los
representantes de las Diputacion Navarra: 1918 J. J. Juanmartiñena (que no se incorporó el 22 de diciembre de 1918
sino en la siguiente sesión)�, Estornés, I. (1983): La Sociedad de Estudios Vascos, Donostia, Auñamendi, 45 or. Egile
berak aipatzen ditu urte ezberdinetan Nafarroako Aldundiaren ordezkariak izanen direnak: 1919: J. J. Juanmartiñena;
1920-1922: Ignacio Baleztena; 1922-1924: Ignacio Baleztena; 1925-1926: Ignacio Baleztena; 1926-1928: Ignacio Baleztena;
1928-1930: Ignacio Baleztena eta Francisco Javier Arraiza; 1930-1932: Ignacio Baleztena eta David Jaime; 1932-1934:
David Jaime eta Pedro Beunza; 1934-1936: Juan Pedro de Arraiza. Ib., 45-46. orr.
163 Karguei dagokielarik, lehen batzorde iraunkorrak �Comité ejecutivo� izendatu zuen. Nafarroako partaideak
bertan: Ohorezko lehendakari Arturo Campión; Diruzain Leoncio de Urabayen eta hainbat batzordetan beste
nafar batzuk ere aurkitzen ahal ditugu: Politika eta Giza Zientzietakoan Santiago Cunchillos; Hezkuntzakoan L.
de Urabayen. Estornés, I. (1983): La Sociedad de Estudios Vascos, 34-35. orr.
164 Euskaltzaindia Eusko Ikaskuntzaren I. kongresuko fruitua da.
165 �(...) los tres primeros congresos de estudios vascos celebrados en Oñate en 1918, Pamplona en 1920 y Gernika
en 1922 por representar el período de máximo impulso educativo hasta la imposición de la dictadura de Primo de
Rivera que supuso la detención de la renovación emprendida en la enseñanza del país� Arrien, G. (1991): �Las
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Euskal Unibertsitatearen beharra hasieratik aldarrikatu zuen elkarte honek. Eusko
Ikaskuntza sortzeko Hegoaldeko lau Aldundiek 1918.eko maiatzean eginiko bileran, jada
Nafarroako Aldundiak 1866.ean beste hiru Aldundiei proposatu zien gaia �hots, Euskal
Unibertsitatea sortzea166� irten zen. Azken bilkura honetan Arabako ordezkaritzak mahairatu
zuen �Universidad Vasco-Navarra� sortzeko proposamena167. Parte-hartzaileek gai
horrekiko lau herrialdeen arteko betiko adostasuna berretsi ondoren, Arabako Aldundiari
eman zioten proiektuaren zirriborroa egiteko ardura. Eusko Ikaskuntzak antolatu
kongresuetan euskal unibertsitatearen beharra azpimarratzen jarraitzen zen; Hegoaldeko lau
herrialdeetarako erakunde honen kezka nagusietariko bat bihurtu zen:

�Hay un rasgo que caracteriza, desde sus inicios, a la gestión pro-universitaria de la
SEV y es el hecho de referirse siempre, aún sin definición previa, a una sola Universidad
situada en las cuatro provincias más pobladas de Euskal Herria. Con ello no hace más que
recoger el viejo proyecto de universidad vasco-navarra formulado por la Diputación de
Navara, el 7 de junio de 1866, en el que se establecía que tal universidad se domiciliaría �en el
punto que estimen conveniente las Diputaciones de Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y Navarra�,
formando, �un distrito universitario que abrace estas cuatro provincias y las que el Gobierno
del Estado crea oportuno agregarle�.�168

Eusko Ikaskuntzaren I. kongresuaren sail batek unibertsitatearen gaiari eskaini zion
bere lana; ondorioetan unibertsitate horren beharra azpimarratzen zen. Baina Euskal
Herrirako unibertsitate bat sortzeko gestioek Estatuak unibertsitate berriak irekitzeko
jarritako eragozpenekin egiten zuten topo:
                                                                                                                                                                                    
Ideas Educativas Europeas en Los Primeros Congresos de Estudios Vascos�, Eusko Ikaskuntza XI. Kongresua, 197.
or., 2. oin-oharra.
166 �siempre que en el País Vasco se había suscitado el tema de la reintegración foral, o al menos la cosecución de
una mayor autonomía política, había hecho también su aparición la exigencia de una institución que materializara
las necesidades culturales vascas, es decir, la creación de una universidad Vasca�, Berruezo Albéniz, R. (1991):
Política educativa en Navarra (1931-1939), Iruñea, Institución Principe de Viana, 115. or.
167 1857ko Hezkuntza Legeak, 259. Artikuluan, Euskal Herriko Hegoaldeko herrialdeak barruti unibertsitario
ezberdinetan banatu zituen: Nafarroa Zaragozakoan, eta Baskongadetako herrialdeak, berriz, Valladolidekoan.
168 Estornés, I.: op. cit., 216. or.
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�La tramitación parlamentaria, el año 1919, del Proyecto de Ley de Autonomía
Universitaria, dio lugar a múltiples gestiones de la Sociedad de Estudios Vascos y de las
cuatro Diputaciones. En el Proyecto de Ley, se limitaba el número de Universidades a las ya
existentes en ese momento, lo que obviamente impedía la posibilidad de crear una nueva
Universidad. El objetivo de los partidarios de la Universidad Vasca era dejar abierta una
posibilidad legal para su creación.�169

Eusko Ikaskuntzak antolatu II. kongresuan berriro ere gai hori atera, eta honako hau
erabaki zen: �recabar de los Poderes Públicos la autorización necesaria para crear una
Universidad que sea órgano de nuestra cultura y progreso intelectual�. Gernikan 1922an
antolatu III. kongresuan, Estatutu proiektua unibertsitatekoarekin lotu zen. Urte bete aritu
ziren lan horretan, Primo de Riveraren diktadura iritsi arte. Egindako kudeaketek eta
negoziaketek ez zuten, ordea, deusetako balio izan, 1924. urtearen hasieran ezetza jaso
baitzuen eskaerak.

Eusko Ikaskuntzako jardueretan, nafar hizlari edo teorialarien artean, Maria Ana
Sanz170, Leoncio de Urabayen171 eta Eladio García ditugu. Lehen biek hizpide Unibertsitate
arazoak eduki bazituzten ere, irakaskuntzaren beste arloetan ere ekarpen interesgarriak egin
zituzten.
                                                          
169 Berruezo Albéniz, R., op. cit., 116. or.
170 María Ana Sanz y Huarte (Irañeta, 1868- 1936): 33 urterekin, 1901.ean, Nafarroako Maistren Eskola Normaleko
plaza lortu zuen. Eskola eman zuen hemen 1914 urtea bitarte; pedagogian eta bere historian eta eskola
zuzenbidean espezializatu zen. Eskola Normaleko zuzendari izan zen 1906.etik 1931 bitarte, eta urte hauek izan
ziren erakunde honen emankorrenak, emakume honek bultzatu zituen proiektuei esker. Atzindari izan zen bere
ikuspegi sozioeskolarra, eta baita emakumeen eskubideen alde egindako aldarrikapenak ere. Udalak, andere
honen omenez, bere izena jarri zion Iruñeko Ikastetxe bati.
Iruñeko kongresuan eman zuen hitzaldia: Sanz, M.A. (1920): �Enseñanza de la mujer y sus especializaciones�,
Lección III, Eusko Ikaskuntzaren II. Kongresua, Iruñea, Eusko Ikaskuntza.
171 Urabayen Guindo, Leoncio (Erroz 1888/09/12 � Iruñea 1968/05/02): Irakasle ikasketak egitera Madrila joan zen,
1917an, eta bere promozioko lehena izanez bukatu zituen. Iruñeko Eskola Normalean katedradun aritu zen
1918tik, eta 1934-1936 bitarte Eskola horretako zuzendari lanetan. Nahiz eta bere katedra Gaztelaniako Gramatika
eta Literaturakoa izan, Geografia zuen gustukoena; arlo horretako hogei lan argitaratu zituen. Eusko
Ikaskuntzako kide eta Iruñeko Udaleko zinegotzi izan zen.
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Maria Ana Sanz, nafar pedagogoa, emakumearen irakaskuntzaren bultzatzaile172 izan
genuen. Maistren Eskola Normaleko zuzendaritzatik emakumearen sustapenari eta gizarte
arloko erakundeak sortzeari ekin zion, eskolaren beharrak eta gizarteak zituenak uztarturik:

�La escuela Normal de Maestras de Navarra alcanza una época de gran esplendor
durante el primer tercio del siglo XX. Coincide con el período que asume la Dirección Doña
María Ana Sanz. Se constata en la proyección educativa en Navarra, que se centra en:

- El ámbito escolar. La Escuela Normal de Maestras asume la realidad social de la
época y responde a ella creando y potenciando instituciones que complementen la labor de la
escuela (...)

Hay abundantes muestras: En 1908 se instala la primera Cantina Escolar en Pamplona.
En 1913 se crea la primera Colonia Escolar Navarra. En 1925 se funda el Ropero

Escolar. Son instituciones paraescolares que responden a las necesidades carenciales de los
niños en edad escolar y que surgen de la mano de la Escuela Normal de Maestras, para pasar
posteriormente a depender de un Patronato (...)

- La creación, en otro orden, de instituciones que contribuyen a la promoción de la
mujer, como la Asociación de Antiguas Alumnas de la Escuela Normal de Maestras y la
Escuela del Hogar.�173

Bereziki garrantzitsua izan zen haren ekarpena, emakumearentzat aldarrikatzen zuen
irakaskuntza errebindikazioa kontuan hartzen badugu: �interesa destacar sobre todo la gran
aportación pedagógica de esta mujer que es un primer referente feminista en esta ciudad�174.
Eusko Ikaskuntzako kongresuan egin zuen hitzaldian, gaur egun ere oraindik badirauen
auzia planteatu zuen: �hay que buscar una fórmula que dejando a salvo los intereses de la

                                                          
172 Emakume arloa izan zuen mintzagai Iruñean 1920an Eusko Ikaskuntzak antolatu II. kongresuan: �Enseñanza
de la mujer y sus especializaciones�.
173 Guibert, E. (1983): Historia de la Escuela Normal de Navarra (1831-1931), Iruñea, Institución Príncipe de Viana,
214-215. orr.
174 IPES Elkartea (1998): Ellas. Las mujeres en la historia de Pamplona, Iruñea, Iruñeko Udala, 142. or.
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especie, vinculados a la madre y en el hogar, ofrezca a la vez libertades y derechos, recursos
y garantías para la vida autónoma de la mujer�175.

Angel Apraiz jaunak bultzatuta Oñatin 1918ko irailean Eusko Ikaskuntzak antolatu
kongresuan Leoncio Urabayenek parte hartu zuen. Iruñeko Eskola Normaleko Irakasle
horrek emandako ikastaroan �El maestro de la escuela vasca. Medios para formarlo dentro
del régimen actual� izan zuen mintzagai, bi ikasgaitan. Bertan, irakasleriarentzat
unibertsitate mailako ikasketak, eta lau herrialdeetarako (Hegoaldekoetarako) irakaskuntza
autonomia proposatu zituen:

�Eso supondría, si había de hacerse bien, la existencia de un establecimiento
organizado ad hoc. Y así queda trazado nuestro propósito en el sentido de dar a los maestros
una formación universitaria, que es, indudablemente, el ideal en la preparación de los
maestros. A ello podría llegarse si las Diputaciones del País Vasco, mancomunadamente,
consiguieran la autonomía de la enseñanza.�176

Urabayenek berriro ere parte hartu zuen Eusko Ikaskuntzak 1922an Gernikan
antolatu kongresuan, �Esbozo de un programa destinado a fomentar la cultura popular y las
enseñanzas especiales en el País Vasco� izenburua zuen txostenarekin; orduko horretan
erakundearen kutxazain zen. Iruñeko Eskola Normaleko irakasle, idazkari eta zuzendari177

izan zen honek irakaskuntzaren berrikuntzaren kezka izan zuen bere lan bizitzan.
Irakaskuntzarako bide berriak proposatu zituen bere idazkietan. Bertako edukietan eta bere
egipenetan arreta jartzen badugu, sortzaile eta prospekziozko gizon ageri zaigu. Halaxe

                                                          
175 Sanz, Mª Ana (1920): �Enseñanza de la mujer y sus especializaciones�. Eusko Ikaskuntza II. Kongresua, Iruñea,
Eusko Ikaskuntza, 71-80. orr.
176 Urabayen, L. (1918): �El maestro de la escuela vasca. Medios para formarlo dentro del régimen actual�. Eusko
Ikaskuntzaren I. Kongresua, Oñati, Eusko Ikaskuntza, 912-913. orr.
177 �En 1934 Urabayen es elegido Director de la Escuela Normal de Magisterio Primario de Navarra, nombre con
que se conoció la fusión de ambas escuelas, por la integración de la de maestros y maestras. Ocupó este cargo
hasta 1936�, Guibert, E. (1992): �Leoncio Urabayen: su contribución a la educación en Navarra�, Príncipe de Viana,
52. zkia. 197, 731. or.
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jotzen dute gure ikertzaileek, bai gauzatu zituenak baloratzean178, bai unibertsitate mailako
proposamenez teorizatu zuena aztertzean:

�Eusko Ikaskuntza elkartearen baitan, Leoncio Urabayenen proposamenak
azpimarratu nahi nituzke. Euskal Herriko hezkuntz eta kultur sistemaren zulo beltzak, 1920
urtean argi eta garbi ikusi zituen eta hainbat projektu aurkeztu ere Eusko Ikaskuntzaren
barruan baina arrakasta haundi gabe. Bere ikuspegia zabala eta gizarte industrializatu bati
zegokiona zen, Iruinan bizi arren. Langileen hezkuntzaz eta kultur mailaz kezkaturik zegoen.
Eta Europako eta Ipar Ameriketako estaduen ekintzabideetara so eginez, Euskal Herriak bere
ahalegin kulturalak eta ikerketa mailakoak burutu behar zituen. Euskaltzaleen biltzarretan
bizi zen kultur giro negartiaren parean, euskaltzaletasunaren ildoan kokaturik, bestelako
proposamenak ziren. Baina guztien artean oraingoan bat azpimarratu nahi nuke, gaur
egunean Eusko Ikaskuntzaren eta euskal ikaskuntzen ikerketa eta zabaldunderako
interesgarria izan daitekeelako (...) 1928.an L. Urabayenek euskal unibertsitate �zabala�, �irekia�
eta librea pixkanaka martxan jartzea proposatu zuen ekintzabide zehatzaren bidez, geroko
gerora itxaron gabe, projektu haundi eta konplexua barik, zehatza eta mugatua. Hau da
arautegi ofizialetik at, baina unibertsital mailari egokiturik, ikerketak modu tutorial batez,
zuzenduko lituzketen irakasleen bide, ikerketa zentro unibertsitarioa asmatu. Nolabait,
�urruneko� edo unibertsitate �irekia�. Baina ideia eder horiek ez zuten laguntzarik ezagutu.
Euskal Herriko dirudunen artean kultur zaletasunik, kulturari bere alde produktiboa diru
etekinak irabazteko, ez zen ageri zoritxarrez.�179

Irakaskuntzari begira ekarpen interesgarriak egin zituen Urabayenek, baita Iruñeko
zinegotzi izan zenean ere. Iruñeko udaletxeko artxiboetako espedienteetan maiz aurkitu
ditugu berak zinegotzitzat utzitako arrastoak, lehen mailako eskolen berrantolaketa
eskariarekin lotutakoak adibidez: �Moción del Concejal D. Leoncio Urabayen proponiendo
la reorganización general de las Escuelas de 1ª enseñanza, recabando para su estudio la

                                                          
178 Ikus. Guibert, E. (1992): �Leoncio Urabayen: su contribución a la educación en Navarra�, Príncipe de Viana, 52.
zkia. 197, 727-738. orr.
179 Agirreazkuenaga, J. (1991): “Kultur eta Hezkuntza guneen iragana Euskal Herrian: Euskal ikaskuntzen
garapenerako gogoetak eta proposamena�, Eusko Ikaskuntzaren XI. Kongresua, Eusko Ikaskuntza, 232. or.
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cooperación del Sr. Inspector y Directores de ambas Escuelas Normales; y varios documentos
relacionados con la enseñanza�180.

Urabayenek Eusko Ikaskuntzako kongresuetan kultura herriratzeko agertu zuen
proposamenetariko bat gauzatzeko asmoz, Iruñeko udalari, beste gauza batzuen artean,
herri liburutegiak ezartzeko eskatu zion181. Bestalde, Nafarroako geografiari buruzko atlasa
argitaratu zuen �Iruñeko zein Lizarrako udalek erosi zutena182�, ez baitzuen inolako
zalantzarik eskoletan herriko bertako edukiak landuz hasi behar zela, gero ikasketa beste
edukiekin zabalduz joateko. Anitzetan agertu zuen bizi zaren lurrarekin lotura eduki behar
duela irakaskuntzak, eta baita maisu-maistrek kultura horrekiko lotura eduki behar zutela
ere:

�La mayor parte de los maestros de escuelas vascas no sienten en vasco (juzgarnos
aquí por los frutos de su labor, sin meternos en intimidades personales). Esto es decir que la
adaptación, fundamental para la eficacia de la labor educativa falta. Sin la compenetración con
el pueblo, con sus más puros modos de sentir, la influencia del maestro chocará siempre con
una resistencia invencible, nacida de las raíces más profundas de la raza.�183

Eusko Ikaskuntzako kongresuetan, Eladio Garcíak, Nafarroako Lehen mailako
irakaskuntzaren ikuskaria zenak ere parte hartu zuen. Hura izan zen, Eusko Ikaskuntzak
                                                          
180 IUA, Enseñanza Pública, 46A . leg., 4. kar., 1920ko irailaren 4a. Gai honen inguruan espediente ezberdinak
aurkitzen ahal ditugu IUAn, 47. leg., 1. kar., 1921eko maiatzaren 31a; 46A. leg., 10. kar., 1922ko urriaren 27a; 47.
leg., 2. kar., 1923ko irailaren 4a.
181 �Moción de D Leoncio Urabayen proponiendo la instalación de dos bibliotecas populares� IUA, Enseñanza
pública, 47. leg., 2. kar., 1921eko irailaren 21a.
182 �Leoncio Urabayen profesor de la escuela normal: ofrece la obra que acaba de publicar sobre Geografía
Navarra y su correspondiente atlas, justifica diciendo que el conocimiento del propio país es el más importante
entre todos. La comisión de gobierno le responde afirmativamente: adquirirá 200 obras al precio de 7 pts por
ejemplar�. IUA, Enseñanza pública, 57. leg., 3. kar., 1931ko abenduaren 24a. Lizarrako udalak ere, bere lan hau
erosi zion: �Informe adquisición de la obra "Geografía y Atlas de Navarra" escrito por Leoncio Urabayen, profesor
de la Normal�. Lizarrako Udal Artxiboa, Osoko bilkuren Aktak, 339 liburua, 1932ko otsailaren 17a.
183 Urabayen, L. (1918): �El maestro de la escuela Vasca�, Eusko Ikaskuntzaren I. Kongresua, Eusko Ikaskuntza, 909.
or.
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proposaturik, Europako hezkuntza sistemak ikasteko asmoz elkarte honen laguntzaz
Europako zenbait herritara bidalia izan zena184. Europako Eskola Berriko zein Estatuko
�Institución Libre de Enseñanza� erakundearen eragina antzemanen dugu bere
partaidetzan185. Horrelaxe agertzen digu haurren jarduera pertsonalaz ari delarik:

�La enseñanza está basada sobre los hechos y las experiencias. La adquisición de los
conocimientos resulta de observaciones personales, visitas de fábricas, trabajos manuales..., o
en su defecto, de observaciones de otros, recogidas en los libros. La teoría sigue, en todo caso,
a la práctica; no la precede nunca. Comprenderéis que para todo esto es básica la actividad
personal del niño. No se estudian muchas materias por día: una o dos solamente. La variedad
nace no de las disciplinas tratadas, sino de la manera de tratarlas, poniéndose en obra
sucesivamente diferentes modos de la actividad.�186

Eragin bera antzematen ahal da �Museo Pedagogikoa� sortzea proposatu zuenean:

�El Museo pedagógico provincial debe ser algo vivo que informe a nuestros maestros
de las novedades acreditadas de la enseñanza primaria. Contendría modelos de material
escolar, colecciones de trabajos hechos por niños y maestros, diarios de clase, planes
expepimentas (sic) para el estudio de una disciplina determinada o de un aspecto de la
misma.�187

                                                          
184 �El 6 de febrero de 1921 se aprobó convocar un concurso para pensionar viajes de instrucción de jóvenes vascos
al extranjero y se propuso como asunto de interés prioritario "Los tipos más modernos de escuelas primarias; la
escuela en acción". Gracias a esta convocatoria Eladio García obtendría una beca para asistir en Suiza y Bélgica a
centros escolares con el fin de adquirir el dominio de orientaciones pedagógicas aplicables al País Vasco� Arrien,
G. (1991) : �Las Ideas Educativas Europeas en los Primeros Congresos de Estudios Vascos�. Eusko Ikaskuntza XI.
Kongresua, Eusko Ikaskuntza, 200. or.
185 Izan ere, bai berak bai Urabayenek bat egin zuten Errepublikaren Hezkuntza asmoekin; azken honi buruz: �En
1931 vuelve a tomar la Secretaría de loa Escuela, siendo director de la misma Mariano Sáez Morilla. Juntos
colaboran en la puesta en práctica de los ideales aducativos de la República�, Guibert, E. (1992): op. cit., 731. or.
186 García, E. (1920): �Nuestro profesorado primario. Medios de hacerle producir su máximo esfuerzo�. Eusko
Ikaskuntzaren II. Kongresua, Eusko Ikaskuntza, 60-61. orr.
187 Ib., 65. or.
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1.3.2.2. II. Errepublika baino lehenagoko Euskara Irakaskuntza Jarduerak

Puntu hau azaltzen hasi baino lehenago zehaztasun bat egin behar dugu: erabili
dugun dokumentazioan ageri den eta guk hitzez hitz hona ekarri dugun �euskara
irakaskuntza� terminoa nahasgarria gerta dakiguke, errealitate bat baino gehiago
adierazteko erabiltzen baitzuten (clases de vasco, clases en vasco, escuela vasca, escuela de
vasco...). Izan ere, salbuespenak salbu, �euskara eskolak� aipatzen dituztenean, ez zaigu
garbi azaltzen zein den euskara irakaskuntzaren barruan suerta daitezkeen eredu guztien
artean hautatu zutena. Darabilgun gaian hiru dira, besteak beste, ardatz posibleak, eta beren
arteko konbinaketa posible guztiak egiten ahal dira: 1) Hezkuntzaren dimentsioa: hezkuntza
formalaren barruan edo kanpoan egotea 2) Ikaslearen lehen hizkuntza: gaztelania edo
euskara izatea 3) Hizkuntza eredua: komunikazio hizkuntzaren hautaketa. Azpikapitulu
honetan zein hurrengoan agertzen zaizkigun esperientziak horietako zein ardatzetan
kokatzen diren kasu gutxitan antzeman ahal izan dugu.

Ez du ematen erdaldunei begira eskoletan euskaraz irakastea planteatzen zenik,
Pizkundearen azkeneko garaian ez bada. Erizek 1930eko nafarren zenbait artikuluren jitea
aztertuz ikusten du: �gai berak erabili zituzten, azken garaian agertu berriak ziren bi izan
ezik: euskarazko prentsa (egunkaria edo astekaria) eta ikastolak sortzea, azkeneko hau
irakaskuntzaren arazoaren haritik tiratuz�188.

Primo de Riveraren diktadura baino lehenagoko esperientzia solte batzuk aurkitzen
ahal ditugu, ikastetxeetako ikasle erdaldunei euskara irakastea helburu zutenentz garbi
uzten ez dutenak. Nafarroan, irakaskuntzaren inguruan, euskara erakusten zela baieztatzen
duten bi esperientzien berri dugu: Lekarotzeko189 Aita kaputxinoena eta �Huarte Hermanos�

                                                          
188 Erize, X.: op. cit., 481. or.
189 �Hasierako apaiztegia 1891. urtean eraiki zuten, Llevaneras aitak bultzatuta. Kaputxino izan nahi zutenentzat
eginda zegoen (...) Ondotik, joan den mendearen hasieran, 1909. urtearen inguruan, bigarren hezkuntzako
instituto bihurtu zen,�, Euskaldunon Egunkaria, Nafarkaria, �Lekaroz. 110 urteko historia�, 2001eko otsailaren 9a,
2. or.
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Ikastetxekoa. Euskara ikasgaitzat eskaintzen zen bi horietan: �En Lecároz la enseñanza será
en castellano, aunque se introduzca la del idioma vernáculo y se fomente �y aquí está la
segunda novedad� el uso del mismo en el tiempo libre, de estudio y cátedra, premiándose a
los alumnos de euskera a fin de curso�190. Aita Kaputxinoek191 beren ikastetxeetan aurrera
eraman zituzten eskola horiekin batera beste mota batzuetako jarduerak ere egin zituzten,
literatur saioak, kasu. Nafarroako hainbat egunkaritan ere eman zuten Lekarotz, Lizarra eta
Altsasuko ikastetxeetako ikasleek prestatzen zituzten literatur saioen berri192. Lizarrako
Eskola �Seráfica� Ramón Goikoetxea Oroquietak (Iberoko Fray Evangelista) 1903an sortua
zen. Bertako ikasketa programan euskara derrigorrezko ikasgaia zen, apaizgai joan baino
lehen lau urtetan ikasi beharrekoa. Eskola hori Altsasura eraman zuten 1905ean, eta han ere
ikasketa programa bera jarri zen martxan.

Lekarotzeko �Nuestra Señora del Buen Consejo� ikastetxeko esperientziak Eusko
Ikaskuntzak Gernikan 1922an egin III. kongresuko aipamena merezi izan zuen:

�Que aún reconociendo que no es el ideal perfecto a que, en orden a la rehabilitación y
difusión del euskera, aspira este Congreso, la Sección de Lengua, desde el punto de vista
didáctico, declara haber visto con agrado el funcionamiento de las clases de euskera,
implantado a raíz del Congreso de Oñate en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo,
de Lecároz, conforme al plan indicado en el trabajo leído por el Padre Lizarra, y acuerda
recabar de la Sociedad de Estudios Vascos imprima y reparta a los centros de enseñanza del
país el referido trabajo, solicitando al propio tiempo que en dichos Centros se implante el
régimen de enseñanza bilingue que se sigue en aquel Colegio.�193

Aipatu ditugun saio literarioak Nafarroako hainbat ikastetxetan eramanen ziren
aurrera: �Se tiene noticia por la prensa de otras veladas celebradas en el Monasterio de

                                                          
190 Estornés, I.: op. cit., 175. or.
191 Lekarotzeko kaputxinoen esperientzia honetan sakontzeko: Ostolaza, M. (2000): Entre Religión y Modernidad,
Donostia, EHU, 289-324. orr.
192 Urmeneta, B.: op. cit., 184. or.
193 Eusko Ikaskuntza (1922): �Conclusiones de la sección de lengua�, Eusko Ikaskuntza III. Kongresua, 101. or.
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Irache (...), Escuelas Pías de Estella (...), Padres Jesuitas de Tudela (...), Convento de Padres
Capuchinos de Pamplona (...) y Colegio de Padres Carmelitas en Pamplona (...)�194.

Primo de Riveraren diktadura baino lehenago, helduentzako euskara eskolak ematen
ziren. Campionek berak Iruñean195 eman zuen eskola, eta Jose Agerrek Iruñeko Centro
Vasco-n, 1913. urtetik hasita 1934/35 ikasturtea bitarte. Baina haurrentzako eskolen bi adibide
ere aurkitu ahal izan ditugu: bata, 1907an Iruñeko Dormitaleria kalean Gipuzkoako maisu
eta andereñoek adin guztietako neska-mutilei eskainitako euskara eskolena. Egunkarietan196

agertzen denaren arabera, eskola partikular gisa eman ziren saio horiek, han bertan edo
bakoitzaren etxean, taldean edo banakako saiotan, baldintza hauen arabera prezio ezberdina
zutela. Beste kasua �Huarte Hermanos� ikastetxekoa dugu, zeinean 1914/1915 ikasturtean
euskara eskolak eskaintzen baitziren, �eskola berezitzat�197. Aldundiak babestu eta
ordaindutako euskara katedrak198 1922. urtetik aurrera zabaldu ziren Irakasle Eskolan eta
Apaizgaitegian.

Nafarroako Euskara Elkartea desegin zenean euskara bultzatuko zuen erakunderik
gabe gelditu zen herrialde hau. Euskaltzaindian199 eta Eusko Ikaskuntzan partaideak edukita
ere, nolabaiteko elitismoa eta, beraz, herriarengandiko urruntasuna zuten bi erakunde hauek
ez zuten hutsunea bete. Egoera horren kontzientzia bazuen Eusko Ikaskuntzak berak, izan
ere, irakaskuntzan euskara bultzatzeko elkarteak sortzea proposatzen baitzuen200.

                                                          
194 Lekarotzen: 1897, 1906, 1910; Lizarran: 1904, 1906; Altsatsun: 1906, 1907, 1911, 1915. Ib., op. cit., 184. or., 774.,
775. eta 776. oin-oharrak.
195 Urmenetak aipatzen du ez dagoela garbi noiz hasi eta bukatu zuen (op. cit., 225. or.), garbi dagoena da 1903an
martxan zegoela, egile berak aipatzen duen artikulu batengatik.
196 Ib., 225. or.
197 Ib., 227. or.
198 Infra, 72. or.
199 �Queda constituída como organismo filial de la SEV pero autónomo en lo científico en la Junta de 21 de sep de
1919�. Estornés, I.: op. cit., 152. or.
200 Ez dugu uste Elkarte horren sorrera Eusko Ikaskuntzaren III. kongresuko ondorioetatik oso urruti zegoenik,
izan ere, 22. ondorioak zioen: �Fundar independientemente de la Sociedad de Estudios Vascos una Asociación
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Nafarroatik bertatik aritzen ahal ziren pertsonak behar ziren, bertako jendea bereganatuko
zutenak; horixe zen, agian, une horretan alor praktikoan zerbait gauzatu ahal izateko behar
zena.

Praktika gabezia hori gainditzeko asmoz, 1925ean �Euskeraren Adiskideak� Elkartea
sortu zuen nafar talde batek Iruñean. Lehen Zuzendaritza Batzordeko kideak: Dámaso Inza,
Miguel Inchaurrondo, Jenaro Larrache, Miguel Esparza, José María Huarte, Domingo Beunza
eta Gerardo Valcarlos. Elkarte hau berau izanen zen Iruñeko Euskal Eskolaren bultzatzailea.

Euskal Eskola201 sortzeko elkarte horren lana jada 1927. urtean ikusten ahal dugu,
Iruñeko udalari neska-mutilek euskara ikas zezaten lokala eskatu ziotenean: �Instancia de la
sociedad AMIGOS DEL EUSKERA, solicitando se les conceda un local para establecer una
Escuela de vascuence para niños de ambos sexos�202. Eskaera horretan, lehen ikusi dugun
legez, ez da garbi agertzen zer motatako eskola ireki nahi zen. Euskal hizkuntza eskolako
ordutegitik kanpo erakusten zuen akademia izatea da eskola eredu posibleen arteko bat.
Baina ez dugu uste hori izan zitekeenik, aski garbi agertzen baita eskolaurreko ikasleei

                                                                                                                                                                                    
para la defensa y propagación del euskera en la enseñanza, dentro del criterio católico y vasco en que se inspita
dicha Sociedad de Estudios Vascos�. In �Conclusiones de la sección de lengua�, Eusko Ikaskuntza III. Kongresua.
Horrez gain, Elkartearen fundatzaileak erakundeko bazkide ziren: �En 1925, un grupo de socios de la SEV navarra
(I. Baleztena, Dámaso Inza, Leandro Olivier, J.M. Huarte, etc) crean: EUSKERAREN ADISKIDEAK, Sociedad de
promoción del euskara en Navarra� Estornés, I.: op. cit., 180. or.
201 Terminologia arazoa dugu berriro: �Argitu behar da �euskal eskola� hitzek zenbaitetan nahasteak sor
ditzaketela, izan ere errealitate ezberdinak definitzeko erabilia izango baitira jeltzaleen aldetik (...) Horrela, hitz
horiek erabiliak izango dira, oro har, Euskal Herrian kokaturik dagoen edozein eskolaren inguruan iharduteko
unean (...) Beste batzuetan hezkuntza formalaren arlotik at dauden euskara irakasteko eskolei emango zaie euskal
eskola izena (...) Izen bera hartuko dute ere hezkuntza formalaren barruan euskara irakasten duten eskolek, nahiz
ofizialak nahiz �libreak� izan. Beste zenbaitetan, aldiz, irakaskuntza euskaraz soilik eskaintzen duten eskolei
buruz hitz egiteko garaian erabiltzen dira. Aldiro ere, badirudi erakunde kontroladunaren araberakoa dela
ezartzen den muga, zentzu horretan, euskal erakundeen kontrolpean dauden eskolak liratekeelarik euskal
eskola.� Zabaleta, I. (1997): Euskal Nazionalismoa eta Hezkuntza (1895-1923), Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitatea,
Doktorego Tesiak saila, 340. or.
202 IUA, Enseñanza Pública, 47. leg., 3. kar., 1927ko martxoaren 3a.
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zuzendua zela, eta ez du ematen garai horretan eskolaurreko haurrei eskolaz kanpoko
jarduerak eskaintzea ohikoa zenik. Lehen hizkuntza euskara ala gaztelania zuten haurrentzat
zen ere ezin dugu antzeman aurkeztutako eskaeran. Lehen hizkuntza gaztelania zuten
haurrentzat bazen ere, ez dakigu euskara zela-eta zein helburu zuten: irakaskuntza
formalaren barruan ikasgaitzat eskaintzea, ala irakaskuntza formalaren arlo ez
instrumentalen komunikazio hizkuntza izatea. Azkeneko eredu hori (euskara arlo ez
instrumentalen komunikazio hizkuntzatzat erabiltzea) Euskal Herrian oraindik ez zen inon
martxan jarria203, Eusko Ikastola Batzaren eskutik etorriko zen, eta hori bera izan zen elkarte
horrek 1932an Iruñean ezarri zuen eredua. Ikus dezagun Udalarentzat egin zuten instantzia.

Eskuz idatzitako eskaera horretan, gobernadorearen baimena zutela eta ikuskaritza
lana beraiek eginen zutela adierazten zuten Euskeraren Adiskideak Elkartearen zuzendaritza
taldekideek:

�Que, tratando de abrir esta Sociedad una escuela de vascuence para párvulos, que
funcionará bajo su inspección, en Pamplona para lo que gozan de la autorización gubernativa,
alumnos y otros elementos, careciendo solamente del local conveniente para ello.

Suplican se digne concederle el Excmo. Ayuntamiento, si le fuere posible, un local
capaz para cincuenta o sesenta alumnos.�

Iruñeko udalak baietza emanez erantzun zion, lokala bilatzen saiatuko zela, baina
baldintza bakar bat jartzen zielarik: haur guztientzat irekia izan behar zuela: �(...) acordó
manifestar a Vd. que el Ayuntamiento procurará buscar un local para dicho objeto, pero con
la condición de que en la mencionada Escuela la matrícula sea libre para toda clase de niños,

                                                          
203 Ezagutzen ditugu, ordea, beste kasu batzuk non lehen hizkuntza euskara zuten eremu euskaldunetako
haurrekin euskara komunikazio hizkuntza gisa erabiltzen zuten, erdaraz ikasteko tarteko bidetzat. Adibiderik
ezagunenak bide ofizialean Landetaren eta Eleizalderen proposamenei jarraituz sortu ziren Auzo Eskolak eta
Nekazari Eskolak ditugu, eta ekimen pribatuan egindakoak, Andoain, Oñati, Segura, Irunekoak. Ikus. Fernandez,
I.(1994): Oroimenaren hitza, Bilbo, UEU, 18-23. orr. Bestalde, lehen hizkuntza euskara zuten haurrentzat baino
erdara ikastea helburu ez zutenak Euskal Eskolak ditugu: Azkuerena, Muñoa, Tolosako ikastola. Lehen hizkuntza
gaztelania zuten haurrentzako euskarako eskolak ere, irakaskuntza ez formalean aurkitzen ahal ditugu
aipatutako kasuetan: Lekarotzekoa, Huarte Ikastetxea, zein klase partikularrak Iruñean bertan.
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no solamente para los que contribuyan al sostenimiento de la misma�204. Bilatzeko
ahaleginak gauzatu zirenentz ez dakigu, hor bukatzen baita gai horrekin lortutako
dokumentazioa. Egin baziren ere, garbi dago eskola hori ez zela aurrera eraman.

Hiru urte geroagokoa da, guk aurkitutako dokumentuetan, elkarte horrek udalari
egindako hurrengo eskaera205. Bertan konpromiso handiagoa eskatzen zitzaion udalari,
Euskal Eskola udalak berak sortzeko eskatzen baitzioten. Eskaera horretan ere aurkitzen
dugu, lehen eskola ereduaz ari ginelarik aipatu dugun definizio eza.

Euskeraren Adiskideak Elkartearen sorrera eta zergatia azaltzen hasten da Instantzia,
eta berriki Iruñean antolatua zuen jaiaren informazioa ere ematen zuen, non euskaraz
zekiten Iruñeko 42 haurri sariak eman baitzitzaizkien:

�La Sociedad Euskeraren Adiskideak fundada para el sostenimiento y difusión de la
lengua que fué de los navarros viene celebrando diversos actos encaminados á aquél fin de
defensa y expansión del euskera.

Ultimamente en el pasado mes de Septiembre organizó el día del euskera en
Pamplona con la valiosa cooperación de V.E. y al que se asoció la ciudad entera.

En aquella fiesta fueron premiados 42 niños nacidos en Pamplona que demostraron
hablar la lengua de nuestros mayores; hecho que pone bien elocuentemente de manifiesto la
rectificación de conducta y el afán de la ciudad de aprender la lengua que por desidia
inconcebible dejaron perder nuestros padres.�

                                                          
204 Eskutitz hori Dámaso Inzari igorri zitzaion; hark idazkaritzat sinatu baitzuen eskaera hura . Dámaso Intza; izen
zibila Miguel Olasagarre: Euskal idazle nafarra (Intza, 1886 - Iruñea, 1986). Iruñea eta Tuteran ikasi eta 1902an
kaputxino ordenatu zen. Talde frantziskotar sekularrekin lan egin zuen; berauentzat Irugarrengo Frantsisko´tar
sortu (1913) eta bertako zuzendari izan zen. Zeruko Argiaren sorreran parte hartu eta bertako kolaboratzaile izan
zen Gerra aurrean nahiz Gerra ostean. Euskaltzain oso izan zen Agerrek utzitako aulkian (1920-86). Nafarroako
euskalkien ikerlan luzea aurkeztu zuen bere sarrera-hitzaldian. Geroztik ere, Nafarroako euskalkiak aztertu,
landu eta horiei buruz asko idatzi zuen. Gerra Zibilean Txilera joan eta frantziskotarren nobize-etxeko nagusi
izan zen (1936-68). 1968an Iruñera itzulita, euskara lantzeari berrekin zion. Erlijiozko liburuak, nobelak eta Esaera
zarrak bilduma argitara eman zituen; 1968az geroztik euskaltzain ohorezkoa izan zen.
205 �Relativo a Ynstancia de la Sociedad Euskeraren Adiskideak pidiendo se cree por el Excmo. Ayuntamiento una
escuela vasca�. IUA, Enseñanza Pública, 57. leg., 30. kar., 1930eko azaroaren 18a.
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Jada aski ezagun ditugun argudioak emanez jarraitzen du diskurtsoak: gure
hizkuntzaren sorrera ezezaguna, oroigarri historikoa dela, filologo atzerritarrek jartzen
dioten arreta berezia eta abar:

�Si en los países cultos se defienden y cuidan los monumentos históricos que
representan gestas gloriosas ó fechas memorables ¡cuanto mayor debe de ser el celo é interés
por defender el monumento vivo de expresión de un pueblo, máxime si como en nuestro caso
es el vasco la lengua ancestral cuyos orígenes son desconocidos, única en Europa, monumento
grandioso que estudian entusiasmados filólogos extraños y de la que hacen cálidos elogios por
su extructura nervio y ductibilidad [sic].�

Ondoren, eta helburu politikorik ez zutela garbi utzirik, hiriburuak euskararen
galeran eduki zuen eta une hartan zuen erantzukizuna argudiatzen zuten, galeraren adibide
bat emanez:

�Desde la creación de ésta Sociedad, que huye cuidadosamente de rozar siquiera �la
cosa política�, abriga el deseo de establecer una Escuela Vasca para niños. Bien sabido es que
la ciudad en esto como en todo fija las normas que irradian al campo, á los pueblos. De la
ciudad partió la desvasquización, y de la ciudad debe nacer y difundirse el renacimiento de
nuestra lengua.

El prólogo del catecismo que en 1790 publicó el párroco de Beriain dice estas
significativas palabras: Edito el, presente catecismo en vasco para que en el aprendan la
Dotrina de Cristo los niños de Beriain y asi sirva ademas para mantener el vasco entre ellos
siguiendo el ejemplo de la ciudad en donde todos lo hablan206.

Y esto Excmo. Sr. Que pudo decirse hace poco mas de un siglo apena (sic) recordado.
Pamplona perdió su propia lengua y para recobrarla creemos el mejor camino enseñarla á los
hijos de cuantos sientan en su alma el dolor de aquella perdida.�

Elkarteak proiektu hori aurrera eramateko indarrik ez zuela, eta nolanahi ere, udalak
berak sortzeak eskolari beste prestigio bat emanen ziola arrazoitzen zuen: �La Sociedad que
presido no se encuentra con fuerzas suficientes para establecer una Escuela de Vasco y a un
cuando no fuera asi es claro á todas luces que ha de revestir mayor importancia la Escuela si
                                                          
206 Jatorrizkoan azpimarratua.
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el Ayuntamiento la crea y le da el prestigio de su nombre al fundarla con carácter
Municipal.�

Nahiz eta udalaren laguntza eskatu, Elkartea lanean jarraitzeko prest zegoen, eta
eskola hura kudeatzeko proposamen bat egin zuen, �auzo eskolen�207 aukera gogoratuz:

�No huye nuestra Sociedad del trabajo que pudiera suponer la organización y
dirección de dicho centro, a cuya fundación acudiría, también, económicamente, en la medida
de sus escasos medios y nos atrevemos á lanzar la idea de la constitución de un patronato
compuesto por la Excma. Diputación, Excmo. Ayuntamiento, Sociedad amigos del euskera y
alguno de los padres de los alumnos matriculados.

Se habla estos días de crear, en la montaña y en sitios estratégicos, escuelas de
barriada y ello nos ha sugerido el pensamiento de aquél Patronato si V. E. estima que no solo
la ciudad debe contribuir al sostenimiento de la Escuela que, dicho sea de paso, habría de ser
ligera carga si á los niños de familias pudientes se exigiera una mensualidad que pudiera
oscilar alrededor de 5 pesetas.

Quizás el deseo de hacer viable nuestro proyecto nos haga ir demasiado lejos en la
exposición de medios y de detalles que sean conducentes al fin que perseguimos.�

Ez dugu jakin ahal izan zer gertatu zen eskaera horrekin. Espedientean agertzen
baita: �Se pasará a la Comisión Permanente�, baina Permanentearen 1931-1936 bitarteko
Aktak ez daude IUAn. Dakiguna da Euskeraren Adiskideak Elkarteak Euskal Eskola
sortzeko lanean jarraitu zuela, eta horren fruitua hurrengo ikasturtean haziko dela, 1931.ean
hain zuzen ere; hurrengo azpiatalean aztertuko dugu hori.

Baina ez zen horretan bakarrik aritu Euskeraren Adiskideak Elkartea. Hagitz
dinamikoa208 izan zen; hauek dira antolatu eta bultzatu zituen jarduera batzuk: Nafarroako

                                                          
207 Agian, Elkartearen sorreran bezala, euskaltzale hauengan ere eduki zuen eragina Eusko Ikaskuntzaren III.
kongresuan emandako ondorioetan 14.ak: �Rogar a las Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Nabarra que
establezcan, con el título de escuelas, de barriada, o con otro título, establecimientos docentes que satisfagan las
necesidades del país�, Eusko Ikaskuntza (1922): �Conclusiones de la sección de lengua�, Eusko Ikaskuntza III.
Kongresua, 103. or.
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hainbat herritan Euskal Jaiak, literatur lehiaketak, Lekarotzeko ikastetxean ikasturtearen
amaierako Euskal jaiak, seme-alabei euskaraz irakatsi zieten amentzako saria, euskaraz
zekiten haurrentzako sariak209, Euskararen eguna, �Aur euskaldunaren Eguna�, euskal
poesia lehiaketa, haur euskaldunentzako jaiak eta euskarazko misioak. Hauen artean,
Elkartea bereziki kezkatu zutenak haur euskaldunekin lotutakoak izan ziren:

�Pero su actividad más importante sin lugar a dudas era la destinada a promover el
uso del euskera entre los niños. Para ellos llevó a cabo campañas en las zonas en las que el
euskera se encontraba en retroceso, mediante incentivos materiales a favor de todos aquéllos
que lo hablaban. Los premios consistían en la apertura de libretas en la Caja de Ahorros y se
daban tras la realización de unos exámenes en los que se medía el nivel de conocimiento
respectivo. La memoria de 1928 nos informa de que aquel año se habían repartido premios en
Olagüe, Etulain, Leazcue, Lanz, Orbaiceta, Aria, Aribe, Urdaniz, Garralda, Arizu y Ochagabia.
En 1930, además de gratificar a los niños de Oroz-Betelu, Esteríbar y Araquil se realizaron
exámenes en Pamplona para �estimular dentro de la capital de Navarra a los padres que con
no pequeño sacrificio suyo han conseguido que sus hijos sepan y hablen euskera�. Siguiendo
la tradición y el modelo de las �Fiestas Euskaras� iniciada por el vascófilo Antoine D�Abbadie,
algunos años realizaron también los llamados �Días del Euskera�.�210

Zalantzarik gabe, Elkarteak haurrei begira egindako jarduera ezberdin hauen artean,
interesgarriena 1931n Iruñean sortutako Euskal Eskolarena211 izan zen.
                                                                                                                                                                                    
208 Halaxe jotzen du X. Erizek, eta hemen aipatzen diren jarduerak kronologikoki zerrendatzen ditu: op. cit., 504-
508. orr.
209 �(�) 1933 se han celebrado con gran éxito en Esparza de Salazar, y en Abaurrea-Alta, habiéndose sumado el
pueblo a la fiesta con entusiasmo; ésta ha consistido en: misa mayor, exhibición de bailes vascos, examen de
euskera a los niños menores de 14 años, con premios en cartillas de la Caja de Ahorros; (se presentaron 103 niños
salacencos;) (�)�, Euskeraren Adiskideak, 1933ko txostena.
210 Chueca, J. (1999): El nacionalismo en Navarra (1936-1939), Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitatea, 154. or.
211 �Otra de las actuaciones brillantes de la Sociedad son las Escuelas vascas de Iruña, instaladas en higiénicos
locales de la calle Olite, 1-2.º (edificio de los PP. Escolapios); ha entrado en el tercer año de vida, y no hace más
que aumentar la matrícula; actualmente son tres clases con tres profesoras tituladas. El plan pedagógico es
bilingüe (método Decroly), enseñándose además del plan de materias corrientes y doctrina cristiana, la lengua,
geografía e historia de los vascos; de la envergadura de ésta obra dará idea su presupuesto, que pasa de 15.000
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1.4. NAFARROAKO EUSKAL ESKOLAK (IKASTOLAK)

Nafarroako nazionalismoak, Administrazio zentralak zein herrialdekoak eskaintzen
zuten hezkuntza sistema publikoa ikusita (laikoa eta erdalduna), ikastetxe erlijiosoek
eskaintzen zutena ikusita (konfesionala baina erdalduna), berak nahi zuen hezkuntza
eredua, nahi zituen ezaugarriak edukiko zituena, ez irakaskuntza publikotik ez ikastetxe
erlijiosoetatik ez zuela lortuko ikusita, bere eskola pribatuak sortzeari ekin zion.

Ondorio horretara iritsiak ziren Euskal Herriko mendebaldean ere. Izan ere, Eusko
Ikaskuntzaren I. kongresuan jada aztertua zen hizkuntzaren irakaskuntzaren egoera212.
Irakaskuntza ofizialean eskola �elebidunak� jartzeko ahaleginek porrot egin ondoren,
Eleizaldek proposatutako bidea zen gelditzen zitzaien aterabidea, aski ezaguna den bidea,
irakaskuntza ofizialetik kanpokoa, �Matitse Skoska�ren antzerako soluziobidea alegia: �La
solución �Eleizalde� que resultará a la larga la única viable inicia paralelamente a la enseñanza
oficial un camino ingrato�213.

Nafarroan 1931-1936 urte bitartean ireki ziren �urte ezberdinetan eta egoera
soziolinguistiko ezberdinetan� hiru Euskal Eskola. Agerian dagoenez, kantitatez ez zuten
inolako pisurik izan. Bestelakoa da hona ekartzearen arrazoia: Nafarroako euskal
nazionalismoak irakaskuntzan izan zuen lehen gauzatze ideologikoa izan ziren. Halaber,
beste euskal herrialdeetako koordinazioa antzemateko baliagarri zaizkigu, eta baita Gerra

                                                                                                                                                                                    
pesetas anuales; para nivelarlo se precisa la urgente ayuda de todos los que desean vivamente que los futuros
pamploneses se instruyan y encariñen con las características de nuestro pueblo, supliendo la falta que nosotros
hemos sentido�, Euskeraren Adiskideak, 1933eko txostena.
212 �Así por ejemplo, las condiciones de las Secciones de Lengua y Enseñanza del primer Congreso de la citada
entidad esbozaron un completísimo programa de actuación en los niveles políticos, administrativos, religioso y
educativo para hacer efectiva la rehabilitación social de la lengua vasca. (...) La sección de Enseñanza, además de
reivindicar la organización autónoma de esta área en favor de Ayuntamientos y Diputaciones, planteaba la
introducción del euskera en la enseñanza sin ningún tipo de ambage ni limitación.� Chueca, J.: op. cit., 151-152.
orr.
213 Estornés, I.: op. cit., 206. or.
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ondoren sortu zen ikastolen mugimenduarekiko antzekotasun edo desberdintasunak
ikusteko ere; gainera, proposatu zuten pedagogia eredua aztertzeko parada ere eskaintzen
digute. Nafarroako euskara eta irakaskuntza aztertu nahi badira, derrigorrezko geldiunea
eskatzen dute hiru esperientzia aitzindari horiek.

Bestalde, Euskal Eskola esatean terminologia arazoa dugu, lehenago aipatu legez,
kontzeptu ezberdinak baitaude esapide horren barruan. Jeltzaleen euskal eskolek Nafarroan
gauzatu zuten eskola ereduari dagokionez, esperientzia bakoitza aztertu ahala joanen gara
argitzen. Nolanahi ere, I. Zabaletak proposatzen duen bideari jarraituko diogu:
�hezkuntzaren maila formalean heziketa nazionalaren beharrari erantzuteko asmoz sortu
eskola berrietatik abiatuko gara. "Escuelas Vascas" �eta ez "escuelas vascas"� bezala ezagutuak
izango diren euskal eskoletaz ari gara�214. Hala ere, Euskal Eskolaren definizio bat aurkitzen
dugu La Voz de Navarra egunkari jeltzaleak 1932ko irailean Donosti sinadurapean argitaratu
artikuluan:

�Escuela vasca no es enseñanza del euskera, no es exposición bilingüe, no es
explicación de la historia o geografía vasca; es todo ello. Es vivir en el ambiente cristiano y
vasco, fundamental de nuestra raza. Es hacer cuanto se pueda para llegar a que los niños que
tengan por lengua corriente el euzkera, que conozca la vida de Euzkadi en su pasado, en su
presente y en sus anhelos, no repitiendo nombres y fechas que nada suponen en la filosofía de
la historia de los pueblos, sino penetrándose de las características raciales de los euzkos,
analizando sus costumbres y tendencias y todo ello sometido al espíritu sublime de la
espiritualidad cristiana de nuestro pueblo.�215

Nahasgarriagoa izan daiteke �Escuelas Vascas� izena216 �hain zuzen ere, horixe izan
zen Nafarroako Euskal Eskoletan partaide izan ziren batzuek erabiltzen zuten
terminologia217� eta �Ikastola� hitzak duen esanahia desberdintzen saiatzen garenean.
                                                          
214 Zabaleta, I.: op. cit., 341. or.
215 In Berruezo Albéniz, R. (1991): Política educativa en Navarra (1931-1939), Iruñea, Principe de Viana, 105. or.
216 �Nahaspila hau emango da bereziki "escuela vasca" kontzeptua erabiltzen denean�. Zabaleta, I.: op. cit., 341. or.
217 �Escuela de euskera� ere aurkitzen ahal da, ziur aski esanahi murritzagoa duelarik (euskara ikasgaitzat
erakusten den eskola), ad. Euskeraren Adiskideak elkarteak 1928an egin zuen oroitidazkian.
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Batek218 baino gehiagok esango du �ikastola� hitza ez zutela erabiltzen; beste batzuek219 ,
berriz, horixe bera erabiltzen zutela. Gai honetan I. Zabaletak bezala, ondorioztatzen ahal
dugu: �nahaste borraste hau esanguratsua izan daitekeelakoan gaude, �euskal eskola� zer
den edo zer izan behar duen zehazteko garaian ikus daitekeen zailtasunak gai honen
inguruan euskal nazionalismoak duen definizio eza zein eredu falta nabarmen uzten
baitu�220.

Euskal Herriko zenbait tokitan irekiak ziren Euskal Eskolak: Lehenengoa 1910ean
sortutakoa dugu; Bilboko Plaza Berrian ireki zituen ateak 30en bat ikaslerekin; �Junta de
Patronato de Escuelas Vascas� izeneko batzordearen babespean egonen ziren eskola horiek.
Beste batzuk sortzen joanen ziren, hala nola Donostiako Muñoarena 1914.ean, urte bereko
Durangokoa (bi horietan euskaraz eskaintzen zen irakaskuntza osoa), edo Tolosakoa 1922.ean.
Ikastola221 horrek Eusko Ikaskuntzaren laguntza eskatu zuen, eta hau, dirutan izan ezik,
beste modu batzuetara laguntzeko prest agertu zen222; bide hori bera erabili zuten
Nafarroako Euskal Eskolak.

Lau izan ziren Nafarroan aurrera eraman nahi izan ziren eskolak, baina hiru gauzatu
zirenak: Iruñekoa, Lizarrakoa eta Elizondokoa; Tafallakoa proiektu gelditu zen223. Gauzatu
                                                          
218 3. elkarrizketa: Mirentxu Agerre, Napar Buru Batzarreko buru izan zen Jose Agerre jeltzalearen alaba eta
Iruñeko Euskal Eskolako ikasle ohia.
219 2. elkarrizketa: Pilare Alba, Elizondoko Ikastolako andereñoa.
220 Zabaleta, I.: op. cit., 341. or.
221 Tolosakoak bere buruari �Euskel-Ikastola� izenaz deituko dio hasieratik; halaxe ageri da ireki baino lehenago
egin zuten propagandako artikuluan: �¿Euskera maite al-dezu?�. Ikus: Drabasa, I eta Goikoetxea, B. (1985): Gerra
aurreko Ikastola eta Isaac Lopez Mendizabalek testugintzan eginiko aportazioa, a.g. tesina, EHU, 12. or.
222 �La comisión solicita el patrocinio de Eusko Ikaskuntza que acepta pero declinando responsabilidades económicas
concretas (...) La ayuda económica se consigue por fin pero a todas aquellas ikastolas que comuniquen al final de
curso la obra que han realizado a SEV�, Estornés, I.: op. cit., 206. or.
223 �Simultáneamente a los preparativos para la puesta en marcha de la Escuela de Estella, los nacionalistas
tafalleses hicieron gestiones, en este caso con "Euzko Ikastola Batza", para crear la suya. A pesar de que Santiago
Doxandabaratz afirmaba en carta a José Antonio Aguirre que "el crear las escuelas vasca es el empujón más
importante del nacionalismo", este proyecto no llegó a cuajar en Tafalla�, Chueca, J.: op. cit., 162. or.
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ziren horiei buruz ere ez dago material anitz, Gerrak eztanda egin zuelarik desagerrarazi
baitzen. Baina gauzarik preziatuena dugu: bizirik dauden andereño zein ikasle ohi batzuen
elkarrizketak.

1.4.1. Iruñeko Euskal Eskola

Iruñekoa izan zen Euskal Eskola hauen artean sortutako lehena. II. Errepublika
garaiko lehen ikasturtea zen. Kataluniarako jada indarrean zegoen elebitasun dekretuan
erantsitako klausula batek, egitez, beste herrialdeetarako elebitasunerako ateak ixten zituen
momentuz, eta noizbaiterako aukera gerorako utzi. Euskararekiko elebitasuna224 ere
aldarrikatzen jarraitu zen: �Esta política de propaganda y emplazamiento a los poderes
públicos en favor del bilinguismo continuó durante todo el verano de 1931. En realidad no
terminará hasta 1936�225.

Euskeraren Adiskideak Elkartea saiatua zen, 1931.ean, Iruñeko udalak berak Euskal
Eskola bat sor zezan, baina ez zuen emaitza positiborik lortu. Urte hartako ikasturtean,
azaroaren 12an, elkarteak berak ireki zuen bat Nafarroako hiriburuan, eta Gerra Zibilak
eztanda egin arte iraun zuen. Partaideak nor ziren eta kudeaketa nola eramanen zen aurrera
idatziriko Erregelamendu batean gelditu zen erabakirik226. Patronatu baten azpian egonen
zen Iruñeko Euskal Eskola hau, eta patronatua bera, Euskeraren Adiskideak Elkartearen
mende.

Idearioan, hasieratik garbi utzi zuten Eskolak edukiko zituen bi ardatzak: �El espíritu
de las escuelas es cristiano y vasco. Se enseña la doctrina cristiana explicada: y el

                                                          
224 Eusko Ikaskuntzak 1931.eko abuztuan elebitasunaren inguruan �breve Congreso de Bilingüismo� antolatu zuen.
Euskal Herriko alkateei idatzi zien, bidaia eta gastuak ordaintzen irakasleei lagun ziezaieten: �a aquellos maestros o
profesores que estime han de obtener en dicho Congreso un mayor fruto para redirlo (sic) a nuestro pueblo en el
ejercicio de su trascendental misión�. IUA, Enseñanza, 56. leg., 18. esp., 1931ko uztailaren 29a.
225 Chueca, J.: op. cit., 156. or.
226 Erregelamendu hau aurkitzen ahal da I. Eranskinean.
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conocimiento afectivo de nuestro pueblo, cultivándose sus características (lengua, historia
etc. vascas)�227.

Hasieratik argi dago Nafarroako euskal nazionalisten proiektua zela hura: �La
composición de aquél, en el que sobre un total de siete vocales, seis pertenecían al PNV y
EAB, siendo además miembros cualificados del mismo indicaba la estrecha vinculación del
nuevo proyecto educativo y la militancia nacionalista�228. Izan ere, horixe zen patronatuaren
partaideen osaera eta afiliazioa: Maria Viscarret, Emakume Abertzale Batzaren kide
kualifikatua; Pablo Archanco, EAJko militante orduan, eta ondoren ANVkoa; Fernando
Echarri, Iruñeko Buru Batzarreko kide; Aingeru Irigarai, Iruñeko Buru Batzarreko idazkari;
Benigno Arbea, geroko ANVko kide; José Aguerre229 Napar Buru Batzarreko lehendakari
izanen zena; eta Maria Paz Ciganda, EAJn ez zegoen bakarra.

Oraingo honetan lokala zutelarik, eskola martxan jartzeko baimena eman zezan
eskatzen zion Euskeraren Adiskideak Elkarteak Iruñeko udalari: �Petición para instalar una
escuela mixta en la avenida de Carlos El Noble nº 21, piso 1º por D. Pablo Archanco en
nombre de Dª María Viscarret� 230. Eskola hau baimendua izan zen, udaletxeko arkitektoak
begiztatu ondoren231. Euskeraren Adiskideak poztasun handiz eman zuen horren berri:

                                                          
227 Iruñeko Euskal Eskolen Erregelamendua, Eusko Ikaskuntza Artxiboa, leg., Irakaskuntza.
228 Chueca, J.: op. cit., 158. or.
229 Agerre Santesteban, Jose (Gurbindo): Euskal idazle eta politikari nazionalista nafarra (Iruñea, 1889-1962).
Garaiko euskal eta erdal aldizkarietan (Euskera; Euskal Gogoa; Zeruko Argia; Egan; La Voz de Navarra eta Napartarra
aldizkarietan) euskaraz zein gaztelaniaz idatzi zuen. La Voz de Navarrako zuzendari izan zen 1932-36 bitartean.
Euskarako irakasle, EAJren Nafarroako Buru Batzarreko (1934) eta Euzkadi Buru Batzarreko kide, eta hainbat
kultur elkartetako kide izan zen. Arturo Kanpionen biografia hasi, baina amaitzeke utzi zuen. Euskaltzain oso
izan zen, baina lan-arazoak eraginda Sevillara joan zen, eta bileretara azaltzen ez zenez, Euskaltzaindiko aulkia
utzi egin behar izan zuen (1919-20).
230 IUA, Enseñanza Pública, 56. leg., 2. zkia., 24. kar., 1931ko urriaren 16a.
231 Eskola honen lokala jada erabilia izana zen eskolatzat: �(...) donde hasta la fecha ha existido otra escuela
dirigida por las maestras señoritas Morea�, ib.
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�Azkenean erdietsi dugulako, aurrei euskeraz erakusten zaien ikastetxea Iruñan
idekitzea, Lagunarte onen ondasunetatik mila (1000) laurleko edo pezeta orrerako bear diren
gauzen erosteko ematen ditugu ta illabeteko berrogei ta amar (50) berorri eusteko
(atxikitzeko). Euskerarekin batean beste aurren ikasbide guziak ematen zaizkiote. Maite Saizar
andereño aunitz jakina ta euskaltzale sutsua da bertako irakaslea. Avenida de Carlos el
Noble"ko 21" garrenean, lenbiziko bizitzan dago. Ikastetxe ontan eta beste euskera erakusten
duten batzuetan, gure izkuntzan gehiena aurreratzen (aitzintzen) duten aurrendako, diru-
sariren batzuek ematea erabaki zen. Baita ere Huarte Ikastetxekoai zorionak ematea gure
izkuntza bera ere erakusteko, asmoa azaldu dutelako. Azkenean Juslapeña"ko, Basaburu ta
Illarregi-Juarbe"ko aur euskeraz obekiena dakien izenak biltzea, beren jakinduriaren arabera
(ariora) sariak emateko. Auek Naparroko Aurrezki Kutxaren kartilletan emanen zaizkie.�232

Pablo Archanco Zubiri Iruñeko abokatua behin baino gehiagotan ageri da Nafarroako
euskal nazionalisten historian. Hura izan zen kasu honetan, Maite Saizar233 andereñoaren
izenean234, Euskal Eskola ireki zedin beharrezko zuten udal baimena lortzeko eskaera egin
zuena. Bera, hurrengo urtean eta Maria Viscarreten izenean, lokalak osasunerako udal
arauak betetzen zituela egiazta zezaten udalari instantzia egin ziona235. Handik aurrera,
nahiz eta Maite Saizar aritu andereño, Maria Viscarret izan zen udalaren aurrean
protagonismoa hartu zuena. Izan ere, ikasle kopurua handituz joan zen neurrian, hasierako
lokala txiki gelditu zitzaien. Lokal berriak ikuskatzeko eskaerak Iruñeko udal artxiboan
aurkitzen ahal ditugu, beti ere M. Viscarreten izenean. Lehena, 1932koa, Euskal Eskola txiki
gelditu zitzaielarik kale bereko beheko solairu bat erabili ahal izateko baimen eskaera:
�Instancia de Dª Maria Viscarret y navaz (sic), Maestra nacional, pidiendo se le expida,
previa visita, un certificado, de sanidad é higiene de la planta baja de la casa nº. 12 de la

                                                          
232 �Euskeraren Adiskideak. ERAGILTZALLEN BILLALDIA�, La Voz de Navarra, 1931/11/14, 6. or.
233 Maite Miren Saizar Irarzabal, Tolosa 1914-1997. Honi buruzko artikulua in �Ha muerto Maite Saizar�, La Voz de
Navarra, 1997ko iraila-urria, 32. zkia., 5. or.
234 Espediente honetan aldaketa bat ematen da. Hasieran P. Archancok Maite Saizarren izenean eskatzen badu ere
(halaxe dago erredaktatua eskaeran), ondoren izen hau ezabatua agertzen da eta María Viscarret andereñoarena,
bere ordez, paratua.
235 IUA, Enseñanza Pública, 56. leg., 22. kar., 1932ko urtarrilaren 15a.
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avenida de Carlos El Noble para que pueda trasladar la escuela mixta que dirige, á dicho
local�236. Eskaera hori ere baimendua suertatu zen. 1933ko ikasturtean Euskal Eskolak zituen
lokalak berriro ere txiki gelditu zitzaizkien; non kokatu aztertu ondoren, Aita Eskolapioek
Olite kaleko 1-3an zuten egoitzara eraman zituzten hiru �gradu�:

�Julio de 1933, se presentaron al P. Provincial Pantaleón Galdeano D. Pablo Archanco,
D. José Aguerre y Dña. M Paz de Ciganda, miembros de la Junta de esas escuelas, para
solicitar el alquiler de algunos locales de nuestro colegio. La respuesta fue afirmativa, ya que
el edificio contaba con 32 salas para clases y el colegio no ocupaba todas ellas.

Las escuelas vascas funcionaron en nuestro colegio durante tres cursos (de 1933 a
1936). Los alumnos estaban distribuidos en tres aulas y en ellas colaboraron con entusiasmo
algunos de los escolapios, como el P. Teodoro Iriarte, que preparaba a los alumnos para la
Primera Comunión (la celebraban también en nuestra Iglesia) y el P. Justo Mocoroa, que
celebraba la Eucaristía con ellos y fue ya su capellán los cursos anteriores a que se instalaran
en el colegio.�237

Oraingo honetan ere, Maria Viscarretek beste eskaera bat aurkeztu zuen238, eskola
erabili ahal izateko Eskolapioen lokal berriek osasun arauak betetzen zituztela zioen udal
ikuskaritzaren ziurtagiria eskatuz, eskola erabili ahal izateko beharrezkoa baitzen baimen
hura; eskaera horrek ere jaso zuen Udalaren baimena. Ez dakigu ikuskaritzak eskola horri
buruz zer pentsatuko zuen, izan ere, Errepublikak indarrean jarri zuen elebitasunaren
dekretuak Katalunian zuen eragina, ez beste lurraldeetan. Elkarrizketatuek era neutroan
aipatzen dute ikuskaritzaren jarrera bere eskolarekiko, Lehen Irakaskuntzako ikuskari izan
zenak, Mariano Lampreavek239, ez alde ez kontra jokatu balu bezala.
                                                          
236 IUA, Enseñanza Pública, 58. leg., 46. kar., 1932ko azaroaren 19a.
237 Aita Eskolapioak (1994): Escolapios. Pamplona, Iruña, 1894-1994, beren ikastetxearen 100. urtemuga ospatzeko
argitaratu aldizkaria, 10. or.
238 IUA, Enseñanza Pública, 60. leg., 48. kar., 1933ko urriaren 5a.
239 Mariano Lampreavek ikuskari jarraitu zuen Nafarroan Gerra garaian, Gerra aurrean ikuskari zebiltzanen
artean bakarra: �De la plantilla de inspectores con que contaba Navarra antes de julio de 1936, únicamente
Mariano Lampreave permaneció en Pamplona una vez estallada la guerra�, Berruezo, R. (1991): Política Educativa
en Navarra. 1931-1939, Iruñea, Nafarroko Hezkuntza, Kirol eta Kultura Departamentua, 222. or.
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Ikasleriaren familiak Iruñeko euskal nazionalismoarekin lotutakoak ziren: Archanco,
Urmeneta, Aguerre, Echarri, Cunchillos, Viscarret, Goñi, Unzu, Ezkurdia, Ziganda,
Anoztarrak... Ez du ematen nazionalismotik at beste indar politikorik ordezkatuta zegoenik:
�no teniendo en ningún otro sector político, ni entre los tradicionalistas ni entre los sectores
republicano-socialistas, seguimiento digno de reseñar�240. Hala ere, hasieratik garbi utzi nahi
zuten politikarik ez zela egin behar: �Apoliticismo. Las profesoras cuidarán de que no se
rocen cuestiones de índole política, ni que se susciten entre los alumnos�241.

Neska-mutilak eskolatzeko adina hiru eta bederatzi urte bitartekoa izan zen. Haurren
kopuruak zehazki ez dakizkigun arren (ikasle ohi242 baten izkribuak dioenez, 150 ikasle
edukitzera iritsi zen), gutxi gorabeherakoak antzemateko, dokumentu grafikoak erabiliko
ditugu iturritzat: Iruñeko Euskal Eskolako ikasleriaren zazpi argazki ditugu. Lehen
ikasturtekoan (1931/1932) adin guztietako 29 haur ikusten ahal dira, Carlos III.a kaleko
egoitzaren aurrean. Beste bi argazkitan adin guztietako 59 neska-mutil zenbatzen ahal dira,
bi andereño dituztelarik; hauek hurrengo ikasturtean ateratakoak izango dira ziur aski
(1932/1933). Beste bi argazkitan, batean 110 haur eta bestean 117 zenbatzen ahal ditugu;
nagusien gelako argazkian, berriz, 28 neska-mutil agertzen dira. Beraz, hori zen gutxieneko
kopurua.

Irakasleriari dagokionez, lanean aritu zen lehen andereñoa �eta itxi arte ibili zena�
Maite Saizar dugu: �Jose Agerre, Angel Irigarai eta Pablo Artxanco ziren Tolosara joanak
ikastolarako andereño bila eta Isaac López Mendizabalen bitartez jarri ziren harremanetan
Maite Saizar hemeretzi urteko243 tolosar neska gaztearekin. Maistra ikasketak amaitu berri

                                                          
240 Chueca, J.: op. cit., 159. or.
241 Iruñeko Euskal Eskolen Erregelamendua, Eusko Ikaskuntza Artxiboa, leg., Irakaskuntza.
242 Gela Urmeneta Ajarnaute (1997): �Recuerdos de la Escuela Vasca de Pamplona�, izkribua, NIEA.
243 Izan ere, Eusko Ikastola Batzako Euskal Eskoletan aritu ziren andereñoen ezaugarriak ematen direlarik,
Nafarroakoenak aurkitzen ahal ditugu: �Quizás lo más importante en todo ésto fue su extraordinaria juventud,
unida a su entusiasmo ilimitado. La edad de las andereños al ingresar en las escuelas andada entre los 19 y los 22
años. Casi todas permanecían solteras�, Arrien, G. (1983): La generación del exilio, Bilbo, onura, 111. or.
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zituen Donostian�244. Ondoren, haur kopuruak handitu ziren neurrian, Iruñeko Miren
Elizondo eta Albertina Azkarate izan ziren kontratatuak. Jada Eskolapioetan zeudelarik,
Leitzako Katalina Astibia eta Eratsungo Felisa Almandoz aritu ziren lanean245. Hasierako
erregelamenduan agertzen denaren arabera, patronatuko kideen ikuskaritza zuzena eduki
zuten:

�El nombramiento de profesorado se hace por el Patronato de acuerdo con la Junta de
Euskeraren Adiskideak; al cabo de tres meses de comenzar a prestar servicios la maestra, debe
ser ratificado el nombramiento por la misma Junta. Los miembros del Patronato alternarán
por semanas en su inspección de las escuelas, debiendo hacer sus reclamaciones y consultas
las maestras, cada semana al juntero de turno; éste visitará por lo menos una vez por semana
las escuelas. El Secretario convocará a junta una vez al mes al Patronato y también cuando
haya a tratar asunto de resolución urgente y cuando el vocal de turno lo creyere oportuno.�246

Ez dugu pedagogia esparruko ardatz teorikoaren inguruko agiri idatzirik aurkitu,
erregelamendua ez bada. Ateratzen ahal ditugun ondorioak, inferitutakoak dira: antzematen
ahal diren lotura ideologikoak, elkarrizketak eta ikasleen koadernoak ditugu horretarako.
Ikasleriaren gehiengoak lehen hizkuntza gaztelania edukita, euskarak eduki zuen
tratamendua garai horretan elebitasuna lortzeko hoberentzat jotzen zena izan zen, hots:
erdara zuten lehen komunikazio hizkuntza, eta euskara pixkanaka sartzen zuten (otoiz
egiteko, abestiak, jokoak...); euskaraz gutxieneko maila lortu ondoren, ikasgaiak erdaraz
ematetik euskaraz ematera pasatzen ziren. Garbi dago denbora gutxi eduki zutela eredu hori
garatzeko, bost ikasturtetan besterik ez baitzuten eduki martxan. Ez du ematen Iruñeko

                                                          
244 Atxa, J. (1999): Historia Txiki baten harian. Al hilo de una pequeña historia, Iruñea, Jaso Ikastola, 44. or.
245 �Es en el curso 1933/34, cuando dejó de ser mixta la enseñanza entre chicas y chicos mayorcitos. Tuvimos
nuestras respectivas clases y por tanto llegaron otras dos andereños Catalina Astibia �de Leiza� para los chicos y
Maite Saizar seguía con los mayores. La tercera clase fue para los chiquitos, ésta era mixta y la nueva andereño
que se hizo cargo se llamaba Felisa Almandoz.� Gela Urmeneta Ajarnaute (1997): �Recuerdos de la Escuela Vasca
de Pamplona�, izkribua, NIEA.
246 Iruñeko Euskal Eskolen erregelamendua.
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Euskal Eskolak hartu zuen hizkuntza-hezkuntza ereduaren eta �Junta de Patronato de
Escuelas Vascas� batzordeak zuenaren artean diferentzia nabarmenik zegoenik:

�Eskola horietan ikasgaiak gaztelaniaz irakatsiko dira, "Escuelas Vascas"-en oinarria
eta helburu berezia euskararen irakaskuntza izanik; hau da, lehenengo irakaskuntza,
oinarrizkoa zein osagarria, gaztelaniaz eskainiko da eta haurrei euskaraz mintzatzen, idazten,
irakurtzen, zenbatzen zein otoitz egiten irakatsiko zaie. Behin maila bat lortu ondoren dotrina
edo Euskal Herriko geografia euskaraz eta erdaraz, batera, irakatsiko zaie.�247

Euskara komunikazio hizkuntza zela baieztatzen bada ere (�en Navarra, el centro
pionero en hacer del euskera la lengua de comunicación y de aprendizaje fue la llamada
�Escuela Vasca� de Pamplona�248), gure ustez, euskara eta gaztelania izan ziren komunikazio
hizkuntza249. Izan ere, ikasle ohiek dituzten koadernoetan, bi hizkuntzetan ikusten ahal dira
beren lanak: otoitzak, olerkitxoak, bertsoak euskaraz agertzen dira, baina Natur arloko gaia
gaztelaniaz idatzita ikusten ahal dugu. Hizkuntza eredu hori koherentea izango zen
Bizkaiko Ikastola Batzak egin zuenarekin. Bizkaiko Euskal Eskoletan eremu geografikoaren
araberako hizkuntza ereduaren bereizketa egin zen, bietan haurrek euskara bereganatzea
zutelarik azken helburua. Euskal Eskolaren lehen komunikazio hizkuntza euskara edo
erdara izanen zen, eremu geografikoaren arabera; hots, euskara hitz egiten zen eremuetan,
eskola �euskaldunak� deitzen ziren horietan euskara izanen zen hasieran erabiliko zuten
hizkuntza. Gaztelania nagusi zen eremuetan, berriz, eskola �erderikoak� deitutakoetan,

                                                          
247 Zabaleta, I.: op. cit., 342. or.
248 Chueca, J.: op. cit., 157. or.
249 Elkarrizketatu ditugun ikasle ohiek ez dute iritzi bateraturik gai honen inguruan, hots, batzuek ederki ongi
gogoratzen dute andereñoarekin dena euskaraz hitz egiten zutela, ikasgaiak barne; beste batzuek, berriz, gaiak
euskaraz handitzen zihoazen neurrian hasten zirela ematen diote: �La enseñanza era en erdera �no recuerdo que
hubiera textos en euskera�, pero diariamente hacíamos lecturas con libros como Martin Txilibitu, Txomin Ikasle y
los mayores leíamos Xabiertxo. La comunicación con la andereño y entre nosotros era en euskera. Bastante buen
nivel de nuestro idioma debíamos tener, pues los exámenes, que eran públicos, los hacíamos en vasco. Por
ejemplo, así lo demostró una niña en la pizarra de la Ikastola, empleando solamente el euskera para resolver
operaciones con quebrados.� Gela Urmeneta Ajarnaute (1997): �Recuerdos de la Escuela Vasca de Pamplona�,
izkribua, NIEA.
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gaztelania izanen zen hasierakoa, eta ondoren pixkanaka euskara sartuko zen. Azkeneko
hauentzat iradokitzen zen hizkuntza eredua da Iruñeko Euskal Eskolan erabiliko omen
zutena:

�(...) en las escuelas erdéricas, a su vez, la enseñanza se daría en castellano, reservando
al euskera una hora diaria de estudio. Además de ésto, en estas escuelas erdéricas, se
pretendía que el euskera pudiese llegar a la vida misma y al ambiente escolar, de ahí que, se
recomendara usar al vascuence en los saludos, instrucciones, rezos, juegos y cantos.�250

Nolabaiteko maila ona lortu omen zuten euskaraz. Izan ere, garai horretan ohikoak
ziren ikasturte bukaerako azterketa publikoak euskaraz egiten baitzituzten251.

Eusko Ikaskuntzarekiko harremanak hasieratik eduki ziren (gogoratu behar dugu
Euskal Eskolako Juntako kide anitz, halaber, Eusko Ikaskuntzaren bazkide252 zirela). Euskal
eskola ireki eta berehalaxe, laguntza eskatu zitzaion erakunde horri (�Poco después los
euskaltzales Pablo Archanco y Aingeru Irigarai se dirigían a �Eusko Ikaskuntza�
informándoles de la apertura de la nueva escuela y pidiendo ayuda pecuniaria y en forma de
libros�253). Archancoren izenean Eusko ikaskuntzak bidali eskutitzean ageri denez, hauexek
ditugu erakundeak igorri omen zituen ikasliburuak: �Dos tipos de cartilla para la iniciación a
la lectura Txomin Ikasle y Umearen laguna. Textos para Matemáticas: Zenbakiztiya, de López
Mendizabal; gramática, Eliztia de P. Zabala Arana; Historia Edesti Deuna del mismo autor; y

                                                          
250 Arrien, G. (1983): La generación del exilio, Bilbo, onura, 98. or.
251 LVN: �La Escuela Vasca de Párvulos de Pamplona. Los examénes de fin de curso�, 1932ko uztailaren 1a, 1. or;
LVN: �En la Escuela Vasca. Exámenes y presentación de trabajos�, 1933ko uztailaren 1a, 1. or.
252 �En el comité ejecutivo [Eusko Ikaskuntzarena] podemos ver nombres tan significativos como: I. Baleztena, E.
Esparza, A. Irigaray, J. Zalba y el mismo Aguerre, destacado miembro éste del PNV de Navarra�. Estornés, I.: op. cit.,
43. or.
253 Chueca, J.: op. cit., 158. or.
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de Lectura Sabin Euskalduna e Ipuin laburrak�254. Nahiz eta zerrenda horretan agertu ez,
Xabiertxo liburua ere erabiltzen zela badakigu255.

Erlijioak ere berebiziko garrantzia eduki zuen Euskal Eskolan. Otoiz egunero egiten
zen. Euskal Eskolako haurrek lehen jaunartzea Eskolapioen elizan egin zuten, 1933ko
maiatzean256. Hurrengo urtekoan, elizkizunak bukatu ondoren, Arturo Campionen etxera
joan ziren bisita egitera257. I. Zabaletak euskal nazionalisten eskola ereduari jartzen dizkion bi
oinarrizko ardatzak, Jaungoikoa eta Aberria, alegia, Iruñeko honetan ere betetzen direla
ematen du:

�(...) erlijio arloko eta "euzkérica" izan nahi duen heziketa zaindu nahi dute; edo beste
modu batean esanda, egindakoak Jaungoikoa eta Aberria oinarritzat hartzen duen heziketari
(...) erantzun nahiko dio, euskal nazioaren etorkizunari begira garrantzitsuenen artean oso
garrantzitsutzat jotzen den eginbehar hori burutu behar delakoan.� 258

Bestalde, eskola hauetan arlo ez formalak garrantzi handia hartu zuen, eskolaz
kanpoko jardueretan, Euskal Eskolak bultzatuta, neska-mutilak berriro ere elkarrekin aritzen
baitziren dantza, musika eta beste hainbat motatako taldetan. Iruñeko Gaztetxuek hiriburuko

                                                          
254 Ib., 159 or. 1907tik aurrera eskoletarako euskarazko liburuxka eta eskuliburu gehien utzi zituena Isaak Lopez
Mendizabal, Eusebio López Lodosarraren semea, dugu.
255 1. elkarrizketa: Presentxu Viscarret eta Gela Urmeneta Ajarnaute (1997): �Recuerdos de la Escuela Vasca de
Pamplona�, izkribua, NIEA.
256 Iruñeko Euskal Eskolako ikasleek egin jaunartzeen berri Nafarroako egunkari jeltzaleak eman zuen: LVN,
1933ko apirilaren 30a, 1. or.; 1933ko maiatzaren 2a, 1. or.; 1934ko maiatzaren 6a.
257 �Fecha notable para nuestra Escuela Vasca fue el 6 de Mayo de 1934. Se celebraba la 1ª Comunión de los niños
en la capilla de Escolapios y después del acto religioso fuimos los niños con las andereños a casa de D Arturo
Campión, ya viejo y enfermo, pero muy emocionado al escuchar de una cría de 10 años �Jesuya Urmeneta� un
pequeño discurso en Euskera. Trataba de la recuperación de nuestro idioma en Iruñea, donde la Escuela Vasca
estaba contribuyendo con su esfuerzo a esa tarea.� Gela Urmeneta Ajarnaute (1997): �Recuerdos de la Escuela
Vasca de Pamplona�, izkribua, NIEA. Bisita honen lekukotasun grafikoa badugu.
258 Zabaleta, I.: op. cit., 342. or.
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gazteen bilgune izatea lortu zuten259. Talde baten partaide izatearen sentimendu indartsua
zuten, eta ohikoa zen familien artean harreman estua edukitzea. Hezkuntza ez formal
honetan, emakumearen paperak berebiziko garrantzia hartu zuen:

�Dantza talde hauetan, gizonezkoak zein emakumezkoak aritzen baziren ere, azken
hauek bere gain hartu zuten gazteei irakastearen ardura, kultur herrikoiaren transmisioa.
"Gaztetxu" deitutako erkundearen bitartez bermatzen saiatzen ziren hain zuzen ere. Neska eta
mutiko gazteekin emakumeek egindako eguneroko lan isilak, noizbehinka jaialdi erraldoietan
taularatzen zen. Hauxe izen zen urtero urtarrilaren 6.eko festaren inguruan antolatzen zutena.
Egun horretan makina bat gaztexuk parte hartzen zuten Jai Alai pilotalekuan buruturiko
itzelazko jaialdian.�260

Eusko Ikastola Batzaren aipamenik egiten ez den arren, Iruñeko Euskal Eskolen
erregelamenduan antzekotasun nabariak aurkitzen ahal ditugu, elkarte hark 1932/1933
ikasturteari buruz egindako txostenean261 agertu zituen planteamendu pedagogikoekin.
Pedagogia ardatz horiek erabaki ahal izateko, galde-sorta igorri zitzaion Euskal Herriko
hainbat pedagogori262, eta haiek egin proposamenekin adostu ziren Eusko Ikastola Batzak
bereganatuko zituenak; ondoren, aipatu txosten horretan263 eman zituzten argitara. Izan ere,
Iruñekoek egin erregelamenduan, hizkuntzaren trataera, curriculumari buruzko arloa eta
metodologiari buruz agertutako proposamena ere Eusko Ikastola Batzak egindakoak ziren.
                                                          
259 �Los Gaztetxus estaban muy vivos entonces, antes de la guerra. Miles de jóvenes pasaban por ahí para
aprender danzas, cantos y hacer teatro, aunque ellos no tuvieran nada que ver con el vasco. Toda Pamplona
pasaba por allí , de toda ideología. Eulalia Pérez de Subiza enseñaba las danzas, también Beatriz Urmeneta y
Maite Cunchillos�. Presentxu Viscarret, Euskal Eskolako ikasle ohia, 1996ko martxoaren 29a.
260 Chueca, J.(1995): �Julia Fernandez Zabaleta eta Katalina Alastuey, emakume aitzindariak�, Huarte de San Juan
(Geografia eta Historia), 2, 308. or.
261 Eusko Ikastola Batza-Federación de Escuelas Vasca(1933): Informe de la gestión del primer ejercicio, presentado por
la Junta de Gobierno de “Eusko Ikastola Batza”, Bizkaiko Foru Aldundiko Liburutegian, a.g.
262 Gai honi buruz, ikus. Arrien, G. (1983): La generación del exilio. Génesis de las escuelas vascas y las colonias
escolares 1932-40, Bilbo, Onura; Zumaiako Udala. (1998): Julene Azpeitia ehun urte mugan (1888-1988), Bilbo,
Zumaiako Udala.
263 Eusko Ikastola Batzak proposatzen duen eredu pedagogikoaren azterketarako ikus. Fernandez, I. (1994):
Oroimenaren hitza. Ikastolen historia 1960-1975, Bilbo, UEU, 24-40. orr.
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Iruñeko eskola horietako curriculum zein metodologiaz ditugun erreferentzia
idatziek esaten digutenez, Eskola Berriaren ardatz metodologikoak erabili nahi izan ziren.
Hauek dira beren arautegian agertu zituzten pedagogia aipamen batzuk:

�Criterio pedagógico. Cada clase tendrá como máximo 50 niños, con objeto de que la
instrucción sea más esmerada y eficaz. Siguiendo las normas de moderna Pedagogía, se
procurará hacer lo más amena posible la estancia de los niños: hacer que todos estén
continuamente ocupados en las horas de clase; huir de memorismos sistemáticos; las
profesoras deberán instruir, fundamentalmente, mediante el dibujo, pizarras, mapas; de
manera que la noción de las cosas impresione la vista y oído infantiles, sin cansarlos, como
proclama el método de Decroly. Prohibido todo castigo corporal (...) Teniendo en cuenta que
el ideal de la escuela primaria no es abarcar muchas materias, sino enseñar bien lo
fundamental, que es lo indicado. Todos los trabajos y labores se harán dentro de las horas de
clase; no permitiéndose dar tarea ni lección que tenga que prepararse fuera de la escuela�264

Iruñeko Euskal Eskolak Euskal Herriko beste eskolekin eduki zuen koordinazioari
buruzkorik ez dugu inon idatzita aurkitu. Alabaina, koordinazio hori suertatu zela
badakigu. Alde batetik, antzeko proposamen teoriko-pedagogikoak ikusten ditugu
Iruñekoak Euskal Eskolarako egin arautegian eta Eusko Ikastola Batzak egindakoan.
Bestaldetik, Iruñeko eskolan agerian ez baina praktikan zuzendaritza pedagogikoan aritu
ziren bi nafar andereñoak Eusko Emakume Batzako kideak izanik, gure ustez, lotura
pedagogikoak ere harreman politikoetatik iritsiko ziren. Horren gakoa hiru emakumerengan
datzala uste dugu: Elbira Zipitria, Maria Viscarret eta Julia Fernández. Iruñeko Euskal
Eskolan hiru andereño horietatik bakar batek ere andereño jardun ez zuen arren, beren
artean uztarturik aurkitzen ditugu, bai Eskolaren pedagogia esparruan bai politika arloan. E.
Zipitria andereño zebilen jada Donostiako Muñoa ikastetxean, M. Viscarret maistra nazional
eta Iruñeko Euskal Eskolako arduradun, eta J. Fernández udal maistra eta Iruñeko EABko
buruzagia zen. Elbira Zipitriarekiko265 loturak Maria Viscarret eta Julia Fernandezen bitartez

                                                          
264 Iruñeko Euskal Eskolaren erregelamendua.
265 Elbira Zipitria Irastorza (Zumaia, 1906 - Donostia, 1982): Emakume Abertzale Batzako kide gartsua, Muñoa
Jaunaren ikastetxean aritu eta erbesteratua izan zen. Donostiara bueltatu zelarik, etxean haur euskaldunei eskola



Nafarroa Garaiko ikastolen historia (1931-1982)112

ikusten ahal ditugu. Izan ere, elkar ezagutzen zuten. Maria Viscarret behin baino gehiagotan
izana zen Elbiraren Donostiako etxean, Fermin Kalbeton kalean266. EABko hiru emakume
hauek267, maistra nazionalistak hirurak, Eskola Berriaren kariaz uztarketa pedagogikoa eduki
zutela garbia da, horren nolakotasuna antzematen zaila bada ere. Juliari buruz,
pedagogiaren berrikuntzarako interes teoriko eta praktikoa zituela da dakiguna. Izan ere,
1916.ean hiru hilabetez (otsailetik maiatza bitarte) Bartzelonan María Montessorik berak
eman ikastaroan parte hartu zuen268. Ikastaro horri buruz Juliak egindako txostena dugu bere
interes pedagogikoaren adierazle, 1916ko urriaren 9an sinatu zuena. Bi atal ezberdin jorratu
zituen bertan: lehen atalean Montessorik proposatzen zituen hainbat esparru garatu zituen
(izan ere, txosten horren argitalpenarekin mediku italiar haren teknikak hiriburuko udal

                                                                                                                                                                                    
ematen aritu zitzaien, I. Fernandezek �Etxe eskola�tzat izendatu duen euskal ereduaz. Irakaskuntzaren hainbat
alorretan aitzindari izan zen. Berak egin zuen Gerra aurreko euskal irakaskuntzaren eta ondorengoaren arteko
zubia. Fernandez, I. (1994): Oroimenaren Hitza, Bilbo, UEU, 57-91. orr.
266 1. elkarrizketa.
267 María Viscarret eta Julia Fernandezen lanaz gain, itzalean lan egin bazuen ere, Iruñeko EABko beste
partaidearen eragina ere hartu behar da kontuan, Catalina Alastueyrena; izan ere, bere arrastoak aurkitzen ahal
dira Euskal Eskola honetan: �Bizkaian, arestian aipatu ditugun �Escuelas de Barriada� delako esperientzia oso
goiz martxan jarri bazuten ere, Nafarroan, ez zen horrelako iniziatibarik izan bigarren Errepublika iritsi arte.
Erregimen hau abagadune egokitzat jo zuten euskaltzale guztiek iniziatiba aunitz aurrera eramateko, haien
artean ikastolena edo herri kulturaren adierazpen desberdinen bultzadarena. Ekimen hauetan, emakume hauek
[Julia eta Catalinarena] burutu zuten lana izugarrizkoa izan zen�, Chueca, J.(1995): �Julia Fernandez Zabaleta eta
Katalina Alastuey, emakume aitzindariak�, Huarte de San Juan (Geografia eta Historia), 2, 301. or.
268 Dirulaguntza eskatu zion Iruñeko udalari. Hor, aurreko ikasturteetan ateratako kalifikazioen egiaztagiria
aurkitzen da. Udalak eskaerari baietza emateko orduan espedientea irakurri eta ontzat eman zuen: �de las notas
de calificación que constan en el certificado que acompañan a su escrito aparece que estas son muy lisonjeras,
pudiendo considerarse a la solicitante como a una de las más aventajadas alumnas que ha habido el curso pasado
en la Normal de Maestras�. Udalak 300 pta. eman zizkion zeregin horretarako: �Instancia de Dña Julia Fernández
solicitando una subvención para tomar parte en el Curso internacional que se celebrará en Barcelona y estudiar
los procedimientos de una doctora italiana Montessori�, IUA, Enseñanza pública, 44A leg., 10. esp. Urte horretan
bertan, Juliak berak eskatuta, Montessoriren ikastaroari buruzko txostena inprimatzea onartu zuen udalak.
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eskoletan zabaltzea baitzen Iruñeko Udalaren helburua269), eta bigarrenean, teknika horien
alderdi hobegarri zein kritikagarriak aztertu zituen. Zinez interesgarria suertatzen da hauen
irakurketa, 21 urte betetzear zegoen andereño batengandik espero zitekeen baino sakontasun
handiagoaz baitaude eginda. Bereziki kritikatu zuen emakume teorialari italiarrak
hizkuntzari ematen zion trataera eskasa: �Esta parte de la educación que tanta importancia
tiene en la del párvulo, aparece en este sistema relegada al último lugar�270. Ez zuen aipatu
gabe utzi nahi izan hizkuntza garatzerako irakaslearen lanak duen garrantzia ere: �aunque
se admita la conversación entre los niños, falta la de la maestra por medio de narraciones
históricas, de la poesía etc. El lenguaje no se forma lo bastante entre los niños solos sin la
intervención del maestro y sin el aprendizaje de giros, frases y términos clásicos�271. Halaber,
Montessorik eskolaurretik lehenengo irakaskuntzarako proposatzen zuen jarraipena
kritikatu zuen.

Orobat, badugu J. Férnandez Zabaletaren balio pedagogiko praktikoaz testigantza
pertsonal bat ere. Presentxu Viscarreten272 lekukotasunak dioenaren arabera, anitzetan
ikuskaria bera ere agertzen zen Juliaren metodologiaz ikastera. Bere metodoa aktiboa omen
zen: gauzak ukituz, ateraldien bidez, fenomenoen inguruko burutazioak eginez, jolasen eta
abestien bitartez ikasten zuten, eta beraz, ez da harritzekoa ikasle bezala oroimen ezin
hobeak izatea. Eusko Ikaskuntzak antolatutako udako ikastaroetan parte hartzen zuten bai
Maria Viscarretek eta bai Julia Fernandezek, baina ez du ematen prestakuntza jarraikia
emakume hauen interes pertsonala bakarrik zenik, euskal irakaskuntzaren inguruan ibiltzen
zirenen beharra baizik. Halaxe agintzen zen Eusko Ikastola Batzako andereñoentzako
arautegian: �Se les exigirá, en cierto modo, una formación permanente. En el reglamento de

                                                          
269 Guibert Navaz, E. (1990): �La mujer como educadora de párvulos: La influencia de María Montessori en las
Escuelas Municipales de Pamplona�, in A.A. : Mujer y Educación en España, 1868-1975, VI Coloquio de Historia de
la Educación, Universidad de Santiago, 467-473. orr.
270 Fernández Zabaleta, Julia (1916): Memoria curso internacional Montessori, IUA, folleto 69, 32. or.
271 Ib., 32. or.
272 1. elkarrizketa. Euskal Eskola itxi zelarik, S. Franciscoko udal eskoletan ikasle izan zen Presentxu, J. Fernandez
maistra zuelarik.
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las maestras, hay una obligación extraescolar importante que consite en la �asistencia a los
cursillos que se organizan por las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano sobre
euskera, religión y pedagogía respectivamente��273.

Izan ere, eta nahiz eta ageriko koordinazio egituraturik aurrera eraman ez, Iruñeko
Euskal Eskolan betetzen ziren, jada zenbait arlotan ikusi dugunez, Eusko Ikastola Batzak
bere 1933ko txostenean arautzen zuena. Maria Viscarret, Julia Fernández eta Elbira Zipitria
behin baino gehiagotan elkartu ziren ikastaro ezberdinetan. Julia eta Elbira elkarrekin
ikusiko ditugu Eusko Ikaskuntzak 1932. urtean antolatu ikastaroan274, eta Erakunde honek
1932. urtean Iruñeko Gaiarre antzokian antolatutako Udako Ikastaroetan Elbira Zipitriak
haurrekin egindako demostrazioan ere elkarrekin aurkituko ditugu275.

1.4.2. Lizarrako Euskal Eskola

Hauxe dugu Euskal Eskolaren inguruan Nafarroan aurrera eraman zen bigarren
ekimena, Iruñekoan bezala, euskal nazionalisten ekimenari esker erdietsi zena. Lizarran
jarraitu zuten prozedura ez zen izan Iruñean jarraitutako bera; helduentzako euskara katedra
eskatu ondoren, patronatu bat sortzea erabaki zen: �Junta de Patronato de la Lengua Vasca�;
hizkuntzaren inguruan zeresanik zuten erakundeak izan ziren hango kide: �Para integrar
ésta, invitaron como miembro a la Diputación, Ayuntamiento de Estella, Eusko Ikaskuntza,
Euskeraren Adiskideak y al citado Sindicato [Sindicato de Iniciativas y Turismo]�276. Euskara
                                                          
273 Arrien, G. (1983): La generación del exilio, Bilbo, onura, 112. or.
274 �Cursos de Verano de 1932 en Pamplona, en su visita al Museo de la Cámara de Comptos�. Estornés, I.: op. cit.,
210. or., argazkian.
275 Atxa, J.: op. cit., 45. or. Eusko Ikaskuntzak 1932an Iruñean antolatutako Udako Ikastaroetan, Aita Alzoren
Elebitasunari buruzko hitzaldia ondoren, E. Zipitriak Donostiako Koruko Andra Mariren haur batzuekin horren
demostrazioa egin zuen: �Arrigarria Irakasleak, Zipitria´r Elbira jatorrak, euskeraz ta sutsu agurra ta aurkestea
egin zuan. Itzetan trebe ta ausartiegitxo entzule aientzat, ote?...Txalotu zuten gogorki. Euskeraz galdetzen die
umiai: lenbizi euskeraz, gero erdaraz... Matematika-gai zailenetakoak, Lutelizti, Edesti gai zailak�, BSEV, 1932, 55.
zkia., 11. or.
276 Chueca, J. (1999): El Nacionalismo Vasco en Navarra (1931-1936), Bilbo, EHU, 160. or.
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eskolak 1932ko martxotik aurrera eman ziren, helduei zein haurrei zuzendurikoak.
Fortunato Agirrek277 egin urte horretako oroitidazkian ageri denez, Sindicato de Iniciativas y
Turismoko Joaquín Navascuesek, azken bi ikasturteetako emaitzak ikusita, alderdi
positiboak azpimarratu arren, euskarazko irakaskuntza irakaskuntza formalean sartu behar
zela ondorioztatzen zuen, eta halaxe idatzi zion Eusko Ikaskuntzari:

�El secretario del Sindicato de Iniciativas, Joaquín Navascués, escribía a Eusko
Ikaskuntza planteando que a la vista de la experiencia de los dos cursos pasados, habían
concluido que el resurgir del euskera en las zonas erdeldunes había de venir a través de la
enseñanza reglada, esto es, incorporándolo al sistema educativo desde la infancia. La
consecuencia práctica de esta idea fue la de poner en marcha otra Escuela vasca.�278

Azterketa horretatik abiaturik, beraz, euskara irakaskuntza formalean txertatu behar
zela ondorioztatuta, Lizarrako Euskal Eskola sortu zuten 1933ko urrian, Plaza de los Fueros
kalean, 3. solairu batean. Lehen andereñoa Petra Azpiroz279 leitzarra izan zen; bera arduratu
zen zeregin horretaz 1936ko uztaila bitartean. Lehen ikasturtean 30 ikasle eduki zituen, eta
azkeneko ikasturtean, hots, 1935/36koan, 42. Dirudienez, Iruñekoen antzera, abertzaleak
ziren haur haien guraso gehienak: �Estos, por los datos incompletos que disponemos y por el
testimonio de la propia �andereño�, salvo alguna excepción, se reclutaron entre los hijos de

                                                          
277 �Lizarraldeko Arellanon sortu zen Fortunato Agirre 1893an. Ikasketak Lizarran Kaputxinoek zuten ikastetxean
egin zituen. Errepublika baino lehen EAJko bazkide zen jada Iruñean. Geroxeago Lizarrara joan eta bertan,
1930ko udal hauteskundeetan EAJren zerrendan hautatu zuten zinegotzi, eta Napar Buru Batzarrekoa ere izan
zen 1931-1933 tartean. 1931ko ekainaren 14an Hego Euskal Herriko udalek Autonomi Estatutua eztabaidatzeko
egin zuten bileran berak Lizarrakoa ordezkatu zuen. 1933an Lizarrako alkatetza eskuratu zuen arren, 1934ko
urrian, Ardoaren Estatutuaren gatazkan parte hartu zuelako, CEDAko gobernuak alkatetza kendu zion. Fronte
Popularrrak 1936ko hauteskundeak irabazi eta gero, berriro itzuli zen alkatetzara (...) uztailaren 18ko gauean
atxilotu zuten faxistek. Herri honetako kartzelan egon zen irailaren 29ª arte. Egun horretan Taxoareko hilerriko
hormaren kontra hil zuten.� Chueca, J.; Fernandez, L. (1997): Espainiako Gerra Zibila Euskal Herrian, Donostia,
Egunkaria, 45. or.
278 Chueca, J. (1999): El Nacionalismo Vasco en Navarra (1931-1936), Bilbo, EHU, 161. or.
279 Leitza, 1914/07/03 - Iruñea, 2001/06/26.
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los miembros del PNV local�280. Iruñekoan bezala, Euskeraren Adiskideak Elkarteak, ahal
zuen neurrian lagundu zuen sorrera honetan281

Lizarrako Euskal Eskolak izan zuen eredu pedagogikoa aztertzeko datu gutxi ditugu.
Euskara komunikazio hizkuntza bihurtzen zen ikasle nagusienekin, baina �logikoa denez
bestalde� hauek ere bi hizkuntzak erabiltzen zituzten eskolako zereginetan282. Bederatzi urte
hori baino lehenago, instrumentalak ez ziren zereginetan (otoitzak, abestiak, dantzak)
hartuko zuen garrantzia euskararen erabilerak. Kantu eta dantzei ematen zieten garrantzi
horretan, Nafarroako Euskal Eskola haien eta Euskal Herriko beste Euskal Eskolen arteko
antzekotasuna antzematen da:

�No se llega a emplear el término de pedagogía musical, pero el plan de enseñanza
musical de cantos y bailes vascos que concibe la Federación, y cuyo uso se generaliza en las
escuelas, nos lleva a hablar de una verdadera pedagogía musical. En el fondo de todo este
planteamiento está, sin duda, la gran tradición musical de los vascos y el empleo masivo que
hace el nacionalismo a lo largo de todos estos años de la liturgia del canto, el baile y las
excursiones. A esto último ya no hemos referido con anterioridad. (...) Como dice el P. Donosti
al hablar de la gimnasia rítmica, su uso estaba abandonado en España, limitándose con
exclusividad a Cataluña. �Se usa en muchos puntos de Europa y en España no se cultiva sino
en Cataluña, es el cultivo de la canción popular, del juego popular�.�283

Natur gaiak ateraldiak eginez ikasten ziren. Ikasliburuei dagokienez, Eusko
Ikaskuntzak lagundu zien liburuak eta bibliografia bidaliz; Xabiertxo eta �Loteria moduko
hiztegi bat�284 erabili zituzten.

                                                          
280 Chueca, J., op. cit., 161. or.
281 �Ha ayudado a las entidades que fomentan el euskera, como el Colegio de Lecároz (700 ptas.), Escuelas Vascas
de Iruña y Estella (3.200 ptas.)�, Euskeraren Adiskideak, 1933ko Txostena.
282 José Castejón Huarte ikasle ohiak esana. In Atxa, J.: op. cit., 46. or.
283 Arrien, G. (1983): La generación del exilio, Bilbo, onura, 102. or.
284 José Castejón Huarte ikasle ohiak esana. In Atxa, J.: op. cit., 46. or.
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Euskal Eskola honek ere, beste Euskal Eskolek bezala, ez zuen 1936/37 ikasturtea hasi.
Ricardo Sanz Iturriak, plazako komandante militarrak, irailaren 25ean sinatu bandoan gogor
jo zuen euskal nazionalisten kontra, eta zituzten objektu euskaldun guztiak emateko epe bat
eman zien lizarratarrei, Euskal Eskolakoak barne: �Así mismo se entregarán por quien los
posea, los libros y objetos de toda índole de la finada escuela vasca; la documentación,
objetos, insignias y fondos de las sociedades nacionalistas y en una palabra, todo lo
perteneciente a esas sociedades o con ellas relacionadas�285.

1.4.3. Baztango Ikastola

Aldez aurretik, erabili dugun izenburua dela-eta argibide pare bat eman behar dugu.
Kasu honetan Ikastola hitza erabiltzen dugu, aurkitutako lekukotasunetan halaxe aipatzen
dutelako. Bestalde, nahiz eta Euskal Eskola hau Elizondon kokaturik egon, Baztango Ikastola
izendatu dugu, ez Elizondoko. Eremu geografiko hori jarri dugu, bailarako ikasleak joan
omen zirelako hara, eta ez bakarrik Elizondokoak286. Hauxe eduki dugu Gerra aurrean
Nafarroako eremu euskaldunean sortu zen Euskal Eskola bakarra.

Ikastola hau 1935eko irailean ireki zen, Elizondoko Eusko Etxean biltzen ziren
euskaltzaleek eraginda. Pilare Alba Loiarte287 goizuetarra hartu zuten andereño. Ikastola
honek Ignacio Iturria288 mezenasen dirulaguntza jaso zuen hasieratik, ikastolak eragiten

                                                          
285 Bandoaren fotokopia in Altaffaylla Kultur Taldea (1992): Navarra 1936. De la Esperanza al Terror, egileen
argitalpena, 4. argit., 294. or.
286 �El alumnado �hijos de labradores� podía optar por acudir a la escuela pública de Irurita�. Estornés, I.: op. cit.,
209. or. Egilearen aipamen honen arabera, Iruritakora joaten ahal baziren, inguruko baserrietakoak izanen
zirelako zela suposatu dugu.
287 �familia muy vinculada al PNV. Su hermana Carmen era dirigente de EAB en Goizueta. Pilar había estudiado
Magisterio en San Sebastián y tenía 21 años cuando se hizo cargo de la escuela de Elizondo�. Chueca, J.: op. cit.,
162. or., 34. oin-oharra.
288 Ignacio Iturria Elizondon 1933an, maiatzean zabaldu zen Euzko Etxean, presidentzian izan zen Jose Azkarate,
Emiliano Goñi eta Tiburcio Irigoiekin batera. 1934ko hauteskundeetan demokratikoki alkate hautatua. Altaffaylla
Kultur Taldea (1992): Navarra 1936. De la Esperanza al Terror, egileen argitalpena, 4. argit., 162-163. orr.
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zituen kostu guztiak bere lepotik ordaintzen baitzituen (�Honek ordaintzen zituen denak,
andereñoaren soldata, liburuak, alkiak, maiak, antolamentu guziak, den denak herriari edo
batzokiari deus kosta gabe�289). Beste gizon batek tokia utzi zien: �Ikastolaren lekua bajera
batean antolatu zuten eta leku hau ere yaun euskaltzale batek dohainik emana Ikastolaren
probetxurako�290. Laguntzaile batzuk ere eduki zituen: Manuel Arburua, Bittori Etxeberria
eta Felicitas Ariztia, besteak beste291.

Dirudienez, gertatua zen lehenago bailara horretan Euskal Eskola bat sortzeko beste
saiakera bat: �Abierta en setiembre del año anterior, la ikastola de Elizondo instruye a una
treintena de niños procedentes de otra �escuela vasca� cerrada por falta de recursos�292. Hau
ere jaio zenetik arazoz beterik egon zen. Hilabete eskas zeramala martxan, eskualdeko
ikuskaria zenak, Angeles Barriolak, Elizondoko ikastola ixteko agindua eman zuen, eskolak
beharrezkoak ziren arauak betetzen ez zituela eta haur haiek Iruritako eskola publikora
joaten ahal zirela argudiatuz, eta lortu ere lortu zuen, izan ere, Irakaskuntzarako
Zuzendaritza Orokorrak ikastola itxiarazi zuen. Ez zuten ezertarako balio izan arazo hori
zela-eta Eusko Ikaskuntzak Ministerioari bidali zizkion idazkiak; bertan, irakaskuntzaren
aurrean gizarteko behe mailako haurrak baztertuak gertatzen zirela argudiatzen zuen:

�En el escrito que, el 15 de febrero, dirige la SEV al Ministerio de Instrucción Pública,
se denuncia claramente la �diferencia de la enseñanza, que se traduce en la no asistencia de los
niños de las regiones campesinas� vascas, viejo problema discriminatorio que afecta a la clase
más munerosa y menos prevalida del país.�293

                                                          
289 Izeta, Mariano, in Chueca, J.: op. cit., 162. or.
290 Izeta, Mariano (1995): Baztango Ikastola, Gerra ondoko Baztan Ikastolako 25. Urteurrenerako prestatu idazkia,
NIEAn. Mariano Izetaren (Elizondo 1915-2001) Gerra aurreko ikastolari buruzko idazkia argitara eman zen:
Baztan Ikastolako ikasle ohi eta irakasleak (1995): Baztan Ikastola. 25 urteurrena 1970/1995, Iturri Bilduma (NA/5),
Elizondo, 22-23. orr.
291 Ib.
292 Estornés, I.: op. cit., 209. or. Hau da Euskal Eskola horri buruz aurkitu dugun aipamen bakarra.
293 Ib., 209-212. orr.
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Ikastola txiki batengatik hainbeste ahalegin egin izanak ez gaitu harritu behar; Eusko
Ikaskuntzako kide kualifikatu bat aritu zen zuzen-zuzenean Elizondoko ikastola honen
zereginetan: Aita Altzo. Garai hartan Lekarotzeko Kaputxinoen ikastetxean zebilen, eta
euskarri pedagogikoa emateaz gain (�El apoyo pedagógico del miembro de la �Comisión de
Enseñanza Primaria� padre Miguel de Alzo�294), bera izan zen ikastola berriak beharrezkoak
zituen laguntzak Eusko Ikaskuntzaren aurrean kudeatzeaz arduratu zena.

Ixte horren ondoren �haur guziak barreiatu ziren eta batzuk Miserikordiko eskolara
eta bertze zenbaietzuk eskola nazionaletara�295. Frente Popularrak 1936ko otsailean
garaipena lortzean, ikastolako eragileek berriro ere irekitzeko baimena eskuratu zuten, bost
hilabete itxirik egon ondoren: �Situada de nuevo en un pequeño local del barrio elizondarra
de Txokoto, allí vivió en su recortado año escolar una experiencia que su andereño Pilar Alba
recuerda positivamente�296. Guk geuk egiaztatu ahal izan dugu andereño honek �bere�
ikastolaz duen oroimen ona egin genion elkarrizketan.

Ikastola honetan aurrera eraman zen hizkuntza ereduaz Pilare Albak berak kontatzen
digu: �den dena euskaraz ematen nuen. Haur guziak euskaldunak zirenez hortan inolako
arazorik ez nuen aurkitu. Haur txikiak zirenez testu libururik ez genuen erabili, argazkiak
eta marrazkiak ziren hor erabiltzen nituenak�297. Material hori izanen zen Gerrak eztanda
egin bezain pronto �requete�ek ikastolako atea bortxatu eta herriko enparantzan erre zutena.
Mahaiak eta aulkiak eskola nazionaletara banatu zituzten. Gero, atearen gaineko aldean
�Cuartel de Pelayos� idatzi zuten298.

                                                          
294 Chueca, J.: op. cit., 162. or.
295 Izeta, Mariano, in Altaffaylla Kultur Taldea (1992): Navarra 1936. De la Esperanza al Terror, egileen argitalpena,
4. argit., 162. or.
296 Chueca, J.: op. cit., 162. or.
297 2. elkarrizketa.
298 Izeta, Mariano (1995): Baztango Ikastola, Gerra ondoko Baztan Ikastolako 25. Urteurrenerako prestatu idazkia,
NIEAn.
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1.5. ASTE PEDAGOGIKOA

II. Errepublika garaian hezkuntzak eta eskolak berebiziko garrantzia hartu zuten,
Espainiako bizitza aldatzeko ahalmena eman baitzitzaien. Eskola izan zen alderdi politiko
zein korronte ideologikoen lehentasunezko helburua. Elebitasun dekretua Katalunian
bakarrik zegoen indarrean. Nazioko bi Erakunde indartsuenek, Elizak eta Estatuak,
borrokarako gune izan zuten Eskola. Hezkuntza eremuan, erlijioaren irakaskuntza eskola
arazo nagusi bihurtu zen. Une horretan borroka horren eszenatoki berezia izan zen
Nafarroa. Eskuineko alderdiek eta ideologia bereko komunikabideek bat egin zuten
erlijioaren defentsan zein errepublikazaleen hezkuntza erreforma oztopatzeko lanetan.
Zeregin horretan laguntzaile Foru Aldundia eduki zuten, eskuineko gestora izendatu
zenean:

�En Navarra se había destituido, en 1934, a los ayuntamientos izquierdistas, y desde
febrero de 1935 regía la diputación una Gestora de derechas. La Asociación Católica de Padres
de Familia y la Asociación de Maestros Católicos lideraban un poderoso movimiento social a
favor de la escuela católica, impidiendo la sustitución de la enseñanza religiosa, boicoteando
los Consejos escolares Provinciales y Locales, y oponiéndose a toda reforma metodológica
basada en la pedagogía naturalista, mediante una importante red organizativa extendida por
buena parte de los pueblos navarros.�299

II. Errepublika garaian, eremu pedagogikoan, Nafarroako Aste Pedagogikoa
garrantzi handiko ekimena izan zen. Lurraldeko Lehen Irakaskuntzako Kontseiluak 1932ko
irailaren 4tik 10era maisu-maistren prestakuntzarako ikastaro bat antolatzea erabaki zuen.
Irekiera ekitaldira, Irakaskuntza Publikoko ministroa, Fernando de los Ríos, eta Lehen
Irakaskuntzako zuzendari orokorra, Rodolfo Llopis, gonbidatu zituzten. Ikastaro horren
helburua:

�La articulación de las actividades de la Semana iba encaminada a exponer la política
educativa de la República, las nuevas técnicas de trabajo de la "escuela activa", y concepto de

                                                          
299 Berruezo Albéniz, R. (1991): Política educativa en Navarra (1931-1939), Iruña, Institución Principe de Viana, 236.
or.
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educación moral que debía presidir la actividad escolar. Los conferenciantes habían sido
cuidadosamente seleccionados: políticos, profesionales identificados con los ideales
educativos republicanos, y destacados maestros navarros con experiencia didáctica,
independientemente de su adscripción política.�300

Urte hartan bertan bi ekimen kultural garrantzizko egin ziren batera: aipatu
errepublikazaleen astea eta Eusko Ikaskuntzaren astea. Azken hori Foru zuzenbideaz,
ekonomiaz, etnografiaz, familia zuzenbideaz eta beste hainbat gairi buruz ere aritu zen. Aita
Altzok, Lekarotzeko prefektuak, elebitasunari buruzko hitzaldia eman zuen.

Aste pedagogikoan, berriz, azaleratu ziren II. Errepublikak irakaskuntza berri
baterako egiten zituen proposamen pedagogikoak, pedagogia berri baterako hagitz
garrantzitsuak zirenak. Horien artean, pedagogia �naturalista�ren aldeko apustua, Decroly-
ren metodologia, Eskola Berria eta ekintzazkoa, �Lan eskola� edo �Laborategi Eskola�.
Zalantzarik gabe, metodologia horren aldeko apustuak oinarri ideologikoa zuen azpian: �La
nueva organización de la escuela como comunidad de trabajo, debía de (sic) hacerse
respetando la conciencia del niño, implantando el principio de autoeducación, basado en el
reconocimiento de la autonomía de la voluntad del niño�301.

Nafarroako Jeltzaleek ere, agerian jarri zuten irakaskuntzarako aldarrikatzen zuten
eredua, La Voz de Navarra egunkariaren bitartez. Alde batetik, pedagogiari beste edozein
nafar egunkarik baino arreta handiagoa eskaini zion honek302, aldeko artikulu anitz
argitaratuz; horrela, agerian utzi zuten zenbaterainoko garrantzia zeukan pedagogiak
beraientzat303. Ez ziren �berriak� euskal nazionalistentzat aste horretan aldarrikatu ziren
                                                          
300 Ib., 97. or.
301 Ib., 100. or.
302 Diario de Navarra eta El Pensamiento Navarro ez ziren egun horietan kaleratu. Astearen prestakuntza aurreko
egunetan, Diario de Navarrak kasik ez zuen horretaz informatu. Halaber, La Avalancha, Biblioteca Catolica-ren
organoak, ez zuen aipatu ere egin ikastaroa. Antolatzaileek egin zuten argitalpenaz gain, La Voz de Navarra eta
UGTko organoa zen Trabajadoreseko informazioa dira dauzkagunak. Berruezo Albéniz, R.: op. cit. 102. or.
303 Izan ere, aste horretan bertan La Voz de Navarra egunkariak orri pedagogiko bati eman zion hasiera;
hamabostero argitaratuko zen.
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metodoak, Eusko Ikastola Batzaren oinarrian baitzeuden eta Nafarroako Euskal Eskolen
sortzaileek ere ahoz eta idatziz bederen erabiltzen baitzituzten304. Bestalde, aste pedagogiko
horren bi alderdi gogorki kritikatu zituen egunkariak: errepublikazaleek aldarrikatzen zuten
laizismoa eta elebitasunaren inguruko hutsunea. Halaxe, La Voz de Navarra egunkariak �El
problema de la enseñanza en nuestro país� izeneko eta Donostik sinatutako artikuluan,
Euskal Irakaskuntzak zituen arazoak azpimarratzen zituen, beti ere erlijioa eta
euskalduntasuna oinarritzat hartuz:

�Partiendo de que las dos características raciales del pueblo vasco, según el articulista,
eran la religiosidad y el vasquismo, la educación y la cultura tendrían que estar saturadas de
las mismas. Pero no se podía considerar como positiva la experiencia existente hasta ese
momento. Las escuelas de barriada, que se habían levantado con anhelos cristianos y vascos,
se habían trasformado en neutrales en religión y vasquismo. A las escuelas municipales,
apoyadas incluso por donativos populares, "el antivasquismo y el sectarismo las entrega al
Poder central". Solamente era posible recibir enseñanza cristiana en los colegios privados, pero
éstos eran neutrales en patriotismo. De ahí el dilema de los patriotas vascos: si la neutralidad
religiosa es anticristianismo, y la neutralidad vasca en antivasquismo, no queda otra solución
que la escuela vasca.�305

Aste horri buruz Jeltzaleen prentsa organoak argitaratu artikuluak aztertuz,
antzematen ahal dugu jada euskal irakaskuntzarako jeltzaleek azpimarratzen zituzten bi
ardatz: aberria eta erlijioa. Nafarroako euskal nazionalistek bat egiten zuten Eskola Berriak
planteatzen zituen alderdi metodologikoekin (La Voz-en orri pedagogiko berriak �El maestro
Moderno o Escuela Nueva� izenburupean eman zuen metodologia horren berri), baina
gogor kritikatu zuten erlijioaren trataera zein euskalduntasun falta: �La Semana Pedagógica
dio pie para una clara formulación de la política educativa que defendía La Voz de Navarra
                                                          
304 Hiru erreferentzia ditugu Iruñeko Euskal Eskoletan Decrolyren metodoa erabiltzen zutela aditzera ematen
dutenak, �que seguían un plan pedagógico bilingüe (método Decroly)�, Euskal Eskolaren hasierako
erregelamenduan. Erreferentzia hori bera agertzen da Euskeraren Adiskideak-ek egin 1933ko Txostenean. Era
berean, Aita Eskolapioak (1994): Escolapios. Pamplona, Iruña, 1894-1994, beren ikastetxearen 100 urtemuga
ospatzeko argitaratu aldizkarian ere jakinarazten da puntu hori, 10. or.
305 Berruezo Albéniz, R.: op. cit., 103-105. orr.
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y, por tanto, los sectores nacionalistas: un no rotundo a lo sustancial de las reformas
republicanas, y un sí relativo a las reformas metodológicas�306.

Bestalde, aste pedagogiko horren inguruko artikuluek euskarari inolako trataera
berezirik ez ematean, nafar irakaskuntzaren kontrakoa ez ote zen galdetzen zuen Jose Agerre
Gurbindok: �podría ser �hasta contraproducente al interés escolar navarro�, porque al tratar
la primera enseñanza al margen de la vida, necesidades y derecho de Navarra, y olvidar la
problemática vasca de Navarra, no situaba los problemas de la pedagogía en su verdadero
plano�307. Gurbindoren kritika horietatik ez ziren libre gelditu Nafarroako Aldundia eta
antolatzaile nafarrak ere. Izan ere, Aldundiak subentzionatutako ekimena izanik, barkatu
ezineko hutsunea zen Nafarroak irakaskuntzan zituen eskubideak agertu ez izana: �que
pasara desapercibido el derecho histórico de Navarra en la cuestión escolar�. Arrazoia zuen
Gurbindok; Nafarroako botere publikoek ez zuten euskal irakaskuntzaren eredu ezberdinen
inolako saiorik proposatu:

�(...) desde las instituciones no se dió ningún paso para impulsar ningún tipo de
iniciativa a favor de la enseñanza bilingüe. Las buena palabras y promesas de la Diputación
inicial no tuvieron ningún reflejo en la realidad educativa navarra. Ya en septiembre de 1932,
cuando en Pamplona se celebró la denominada �semana Pedagógica de Navarra� con la
asistencia del ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos y del director general de
Primera Enseñanza, Rodolfo Llopis, José Aguerre �Gurbindo� puso de manifiesto la poca
sensibilidad hacia esta problemática por parte de la nueva República en general y de las clases
rectoras de la educación navarra en particular.�308

Horiexek dira beraz, Gerra Zibila baino lehenago euskal irakaskuntzaren inguruan
Nafarroan sortutako hutsuneak zein lore kimuak, jaio eta berehalaxe, hurrengo kapituluan
ikusiko dugun bezala, errotik moztuak suertatu zirenak.

                                                          
306 Ib., 108. or.
307 Ib., 107. or.
308 Chueca, J.: op. cit., 163. or.
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2. GERRA ETA ONDORENGO URTEAK

2.1. ESPAINIAKO GERRA ZIBILA NAFARROAN

Euskarazko irakaskuntzaren inguruan aurreko kapituluan aipatu ditugun
esperientzia horiek erabat etenda suertatu ziren 1936.eko Espainiako Gerra Zibilarekin, eta
urte anitz pasatu behar izan ziren berriro ere Nafarroako euskal irakaskuntzaren inguruan
esperientzia kimuak loratzen ikusteko. Euskal nazionalismoa, II. Errepublikaren
laizismoaren kontra egon arren errepublikazaleei laguntzea erabaki zuelarik1, frankismoaren
arerio bihurtu zen. Euskal nazionalismoaren lehen ezaugarria jainkozaletasuna bazen ere eta
altxamendua aurrera eraman zutenek aldarrikatzen zuten katolizismo integristarekin bat
etorri arren, euskal nazionalismoa ez zen sartzen azkeneko horiek Espainiarako zuten �una,
grande y libre� Estatu kontzeptuaren mugetan.

Estatuan borroka militarrak 1936-1939 bitartean iraun bazuen ere, Nafarroan kasik ez
zen suertatu, ezaguna denez, herriaren gehiengoa altxatuen alde jarri baitzen berehala:
�Navarra fue la única región del Estado en la que la insurrección militar de julio de 1936 se
vio acompañada de un levantamiento popular auspiciado fundamentalmente por los
carlistas�2. Euskal Herriko mendebaldeko herrialdeetan borroka militarrak, 1937.eko uda
bitarte, urte bete beraz, iraun zuen.

                                                          
1 Euskal nazionalismoak ez zuen erabaki hau berehalaxe hartu; hasieran iritzi kontrajarriak izan ziren: �Buruzagi
jeltzaleen artean ere banaketa nabarmena zen oso. Manuel Aranzadi ahaldun ohia eta bere familiakoak altxatuen
alde borrokatu ziren bitartean, Irujotarrek eta bertze buruzagi batzuek (Miguel Jose Garmendia, Salvador Urroz,
Jose María Amadoz�) errepublikanoekin bat egin zuten�, Chueca, J.; Fernandez, L. (1997): Espainiako Gerra Zibila
Euskal Herrian, Donostia, Egunkaria, 17-18. orr.
2 Altaffaylla Kultur Taldea (1992): Navarra 1936. De la Esperanza al Terror, egileen argitalpena, 4. argit., 37. or.
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2.1.1. Altxamendua

Errepublikaren kontrako jarrera Nafarroan jada 1936.eko otsaileko hauteskundeetan3

egiaztatua zen. Altxamendua suertatu baino lehenago, Nafarroako eskuindarrak hasita
zeuden honen arrakasta ziurtatzeko negoziaketak prestatzen, bereziki karlistak eskuineko
fronte komunera bereganatzeko asmoz. Bi modutan bederen egin zen bitartekaritza:
negoziaketak prestatzen lagunduz eta Diario de Navarra4 egunkaria plataforma ideologikotzat
erabiliz. Egunkari horren zuzendariak, Raimundo García Garcilasok5, ezinbesteko papera
jokatu zuen negoziaketa horietan: �Garcilaso, nafarzalekeriaren ideologoa, Franco, Goded,
Mola eta Sanjurjoren bitartekari prestua izan zen 1936ko uztaileko kolpea burutu arte�6.

Azañaren Gobernua, konspirazio militarra prestatzen hasita zegoela jakinik, goi
mailako kargu militarren lekualdaketak agintzen hasi zen. Horien artean hanka-sartze
garrantzitsua izan zena: Emilio Mola Vidal jenerala Marokotik Iruñera aldatzea, gobernadore
militartzat. Jenerala hortik hasi zen kolpe militarra prestatzen7, eta karlistek iraultzaren
kontra parte har zezaten lortu zuen.

Berehalaxe gauzatzen ikusten ahal dugu altxatuen eta Nafarroako indar faktikoen
arteko aipatutako lotura, izan ere, Espainiako altxamendua uztailaren 18an aldarrikatu eta

                                                          
3 Hauteskunde hauetatik aurrera, eskuineko gestora batek agintzen zuen Nafarroako Aldundian.
4 �En su primera etapa, el Diario de Navarra (1903) defendió sin reticencias el vascuence. Raimundo García,
Garcilaso, director del periódico, inicialmente defensor de la lengua vasca, inauguró en 1915 una sección semanal,
Euzkerazko Saila, para defender y apoyar el idioma autóctono. Posteriormente cambió de actitud, enfrentándose al
nacionalismo y al proyecto estatutario vasco-navarro y al exclusivamente navarro.�, Jimeno Jurío, J.M. (1997):
Navarra: historia del vascuence, Tafalla, Txalaparta, 217. or.
5 Garcilasok eduki zuen papera aztertzeko ikus. Fernández Viguera, S. (1992): �El alzamiento en Navarra. Su
reflejo en Diario de Navarra. El papel de Raimundo García Garcilaso�, Nafarroako Historiari buruzko II. Kongresua,
16. Eranskina, Iruñea, Principe de Viana (Nafarroako Gobernua), 689. eta hurrengo orriak.
6 Chueca, J.; Fernandez, L. (1997): Espainiako Gerra Zibila Euskal Herrian, Donostia, Egunkaria, 112. or.
7 Ezaguna da Fortunato Agirrek, Lizarrako alkateak, Molaren azpiko lanez Azañaren gobernuari abisua eman
ziola, baina honek, jenerala leiala zelakoan, ez zuela aztertu.
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hurrengo egunean, Nafarroan Emilio Mola Vidal jeneralaren bandoa inprimatu eta
zabaltzeari ekin baitzioten aipatu egunkarian:

�Euskal Herrian gerra zibilari hasiera eman zion gerrako bandoa ez zen kuartel
batean argitaratu, Diario de Navarra-ko inprimategian baizik. 1936ko uztailaren 19ko lehen
orduetan Victoria markako minerva batean Eusebio Minak, Diario de Navarra-ren
zuzendariaren aginduz, Emilio Mola jeneralak sinatzen zuen bandoa inprimatu zuen. Egun
berean, goizeko 9etan, goardia zibilek mezu horren makina bat fardel eskuratu eta gero
Nafarroan barrena zabaltzeari ekin zioten. Bide batez Iruñeko egunkariak Molaren gerra
deialdia plazaratu zuen bere lehen orrialdean, !¡Viva España!! erraldoi batekin.�8

Prentsa berehalaxe bihurtu zen eskuindarren helburu. Molaren bandoaren
argitalpena eta hurrengo egunean, uztailak 20, falangistek La Voz de Navarra egunkari
jeltzalea lapurtu eta Arriba España izeneko egunkaria argitaratzen hasi ziren, 1976. urtea
bitarte iraun zuena. Baina, jakina denez, altxamendu eskuindarrekoek prentsarekiko zuten
helburua ez zen egunkari kopurua gutxituz beren esku ahalik eta gehien edukitzea bakarrik,
horrekin batera kode ideologikoa monopolizatu, kontrolatu eta pentsamendu bidebakarra
bultzatzeko agindua zuten; eta baita Errepublika garaiko ideien aniztasuna moztea eta
euskal nazionalisten kontrako sentimendua bultzatzea ere9. Halaxe suertatu zen Nafarroan
hasieratik; baina herrialde honetan ez ziren gelditu agindu, debeku, arau eta lapurretan
bakarrik, heriotza zigorra ere sufritu zuen hainbat kazetarik: �Nafarroan hasi zen odolezko
uholde ankerra, Trabajadores eta Abril-eko zuzendariak, Miguel Escobar eta Alberto Lorenzo
Lamas exekutatu zituztenean�10.

                                                          
8 Chueca, J.; Fernandez, L.: op. cit., 112. or.
9 !Las fobias y malevolencias alcanzaron a la Sociedad de Estudios Vascos. El ex director del diario nacionalista La
Voz de Navarra, socio de Eusko-Ikaskuntza y ahora subdirector del Diario de Navarra, arremetía en la primera
plana del periódico el 1 de agosto del 36 contra el silencio de la Sociedad, invitando a que en Navarra "se le
nieguen el pan y el agua por parte de la Diputación", de los Ayuntamientos y de los socios, y anunciando que no
se celebraría en Estella el "congreso de nacionalistoides" programado!, Jimeno Jurío, J. (1997): Navarra: historia del
vascuence, Tafalla, Txalaparta, 227. or.
10 Chueca, J.; Fernandez, L.: op. cit., 114. or.
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Nafarroako Aldundiak, lehendakaritzan karlista bat izanik, berehalaxe bat egin zuen
altxamendu eskuindarrarekin, eta uztailaren 21ean, laguntza eta partaidetza eskaini zion
handik aurrera �movimiento nacional� deituko zenari. Egun hartan bertan, Aldundiak
dirulaguntzak eskaini zizkien Molaren alde boluntario joanak ziren gizonen familiei.
Agintariek hartutako erabakiarekin batera, herria ere mobilizatu zuten, eta lortu ere lortu
zuten herrietako milaka nafar faxisten aldeko armadan agertzea. Nafarroako mobilizazio
azkar horren azalpenak11 ezberdinak izan daitezke. Erlijioa, erregea, tradizioa, foruen babesa
lortzeko esperantza izaten ahal da eskuinaren aldeko mobilizazioa argitzeko giltzarria:

�En definitiva, para un sector del campesinado navarro, tomar las armas contra la
república el 18 de julio fue una acción destinada a defender a Dios y a su Iglesia, al Rey y a los
Fueros, a la vida estable de una Navarra campesina, tradicional y próspera, contra el
liberalismo, el capitalismo, el socialismo, la desintegración de su modo de vida precapitalista...
Es decir, la defensa de su sistema de vida popular y tradicional. Hasta qué punto iban a luchar
para defender el poder de los oligarcas de todo tipo y, con ello, a contribuir a la destrucción
del sistema popular que querían defender, sus líderes se guardaron bien de decírselo.�12

Espainiako Elizak Francorekin bat egin zuen; Euskal Herrikoa, ordea, bitan banatu
zen. Gasteizko Mateo Mujika eta Iruñeko Marcelino Olaetxea apezpikuek �Non licet� �ez da
zilegi� ezaguna izenpetu zuten 1936ko abuztuan, katolikoek Errepublikaren alde ezin joka
zezaketela ohartaraziz. Nafarroako Elizaren hierarkiaren jarrera, Estatukoa bezala, hagitz
argia izan zen hasieratik, eta karlismoak �katolizismo integrista� herrialde honetan zuen
hedadura kontuan hartuz, gutxi izan ziren Errepublikaren alde jokatu zuten apezak13:
�Euskal Herriko zenbait eskualdetan, Nafarroan nabarmenki, Karlismoak eta apez karlistek

                                                          
11 Mobilizazioaren nolakotasunari buruz ikus. Pascual Bonis, A. (1986): �Navarra 1936: Insurrección militar y/o
levantamiento popular?�, Principe de Viana, I. Congreso de Historia de Navarra, Anejo 5, 131-135. orr.
12 López Adan, E. (1977): El nacionalismo vasco: 1876-1936, Donostia, Txertoa, 295-296. orr.
13 Errepublikaren alde ez jokatzeak ez du esan nahi euskararen kontra joan zirenik. Apez karlista gutxi batzuek
euskara defendatzen jarraitu zuten: �nire lehen maisu izan nuen D. Juan Bautista Azpiroz nafar euskaldun eta
karlista izan zitekeen (...) euskaraz, oralki bederen, egiten bai zigun 1943-1947 urte beltz haietan, eta ez zen
gutxi�, Lizundia, J.L. in A.A. (1998): Julene Azpeitia ehun urte mugan (1888-1988), Bilbo, Zumaiako Udala, 139. or.
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zuten hedadura trinkoaren ondorioz, eragin nabarmena izan zuen "Jainkoaren eta aberriaren
alde" omen zen altxamendu hark�14.

Nafarroako Elizak, beste hainbat herrialdetan bezala, hartu zuen papera ezinbestekoa
izan zen altxatuen oinarri erlijioso-politikoa justifikatzeko. Gerra, berehalaxe, zibila izatetik
Espainiaren eta Erlijio Katolikoaren aldeko gurutzada izatera pasatu zen: �El carácter de
cruzada religiosa impregna la actividad de las autoridades forales mucho antes de que la
propia Jerarquía eclesiástica defina la guerra como tal�15.

Erlijioaren aldeko gurutzada hori hain zegoen barneratuta nafar gizartean, non
bertako agintariak berehalaxe hasi ziren bizitzaren arlo guztietan, eta bereziki irakaskuntza
arloan, Eliza Katolikoaren aldeko erabakiak hartzen. Horrela izanik, Nafarroako Aldundiak,
uztailaren 27an hartutako Akordioaren arabera16, gurutzefika agindu zuen eskola guztietan,
irakaskuntza katolikoa berrezarri, hezkidetza debekatu, erlijiosoei ikastetxeak irekitzeko
baimena eman, eta maisu-maistren kanporaketa iragarri zuen: �ordenó colocar el Crucifijo en
las escuelas, restableció la enseñanza católica, prohibió la coeducación, autorizó la apertura
de los Centros educativos dirigidos por órdenes religiosas, hasta entonces clausurados, y
anunció depuraciones de maestros�17.

2.1.2. Hezkuntza Batzorde Nagusia berriro jaioa

Aldundiaren orientabide horiek aurrera eramateko ardura Hezkuntza Batzorde
Nagusiak (Junta Superior de Educación) hartu zuen bere gain. Izan ere, erakunde hau
Nafarroako 1828-1829ko Gorteek egindako 22. Legearen aginduz zen sortua. Indarrean zazpi
urte eman ondoren, 1836ko irailean erregeordeak Aldundia ez onartzearekin batera
                                                          
14 Chueca, J.; Fernandez, L.: op. cit., 92. or.
15 Pascual Bonis, A. (1988): �La Represión del Magisterio Navarro durante la Guerra Civil�, II. Euskal Mundu
Biltzarra, VI. alea, Donostia, Txertoa, 180. or.
16 Nafarroako Aldundiak Estatuak baino lehenago jarri zituen indarrean agindu hauek.
17 Berruezo Albéniz, R. (1991): Política Educativa en Navarra, 1931-1939, Iruña, Nafarroako Gobernua, Hezkuntza
Departamentua Principe de Viana, 129. or.
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desagertua suertatu zen, baina Gerra karlistekin (1836, 1875) berriro ezarria18. Oraingo
honetan, Nafarroako aginte Erakunde gorenak Gerra lehertu bezain pronto berrezarri nahi
izan zuen eta halaxe gauzatu zen 1936ko abuztuaren 11n Aldundiak egin saioan.
Altxamenduan lagundu izanagatik foru autonomia errespetatzeko eta foruen berrezarpena
lortzeko une aproposa zirudien horrek. Aipatu saioan, Aldundiaren akordioaz, Hezkuntza
Batzorde Nagusia berrezarri eta benetako edukia eman nahi izan zitzaion: �restablecer la
Junta Superior de Educación de Navarra, que antiguamente existía en virtud de lo dispuesto
en la Ley 22 de las Cortes de Navarra de 1828-1829, manifestando expresamente que sus
propósitos eran los de reinstaurar el régimen foral en todo cuanto afectara a las organización
y régimen de la enseñanza primaria en Navarra�19. Halaxe, behin-behineko batzorde horrek
erabateko ahalmena eduki zuen Nafarroako irakaskuntza eta hezkuntzari zegokienean:

�Esta Junta, nombrada provisionalmente, debía remitir a Diputación un Reglamento
de funcionamiento de las Escuelas de Navarra, la forma de regular su constitución,
funcionamiento y facultades de la propia Junta, sobre demarcaciones escolares, provisión de
escuelas, planes de enseñanza, inspecciones, correcciones del personal y, en definitiva, todo lo
relativo a la enseñanza y educación pública en Navarra.�20

Nafarroako Aldundiak altxatuen alde egitean, zegokion foru berrezarpena lortuko
zuela uste zuen. Halaber, Estatu totalitarioak Nafarroako irakaskuntza antolatu eta
zuzentzeko ahalmena emanen ziola uste zuen. Zeregin horretarako, Aldundiak berrezarria
zuen Hezkuntza Batzorde Nagusia izanen zuen arduradun. Aldundia irakaskuntzaren
                                                          
18 �De los momentos en los que aparece sucesivamente la Junta Superior en la historia de Navarra: a) en 1829,
fundada por la Diputación del Reino en cumplimiento de la Ley XXII de las Cortes de Navarra; b) en la primera y
tercera guerra civil reinstaurada por las autoridades carlistas para adecuar sus instituciones a la tradición foral; c)
por último, en 1936, recreada por motivaciones similares en un momento de vacío legal e institucional�, Berruezo
Albéniz, R. (1986): �La Junta Superior de Educación del Reino de Navarra, 1829-1836�, Principe de Viana, 177,
Iruña, Nafarroako Gobernua, 114. or.
19 Berruezo Albéniz, R. (1991): Política Educativa en Navarra, 1931-1939, Iruña, Nafarroako Gobernua, Hezkuntza
Departamentua Principe de Viana, 130-131. orr.
20 Pascual Bonis, A. (1988): �La Represión del Magisterio Navarro durante la Guerra Civil�, II. Euskal Mundu
Biltzarra, VI. alea, Donostia, Txertoa, 180. or.
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autonomia erdiesteko negoziaketetan hasi zen �Estatu Berriko� buruzagiekin. Hiru une
ezberdin izan ziren negoziaketa horien garapenean: hasierakoa, Gerra hasi berria zela;
hurrengoa, 1937ko urrian, eta azkena 1938an, baina, formalki bederen, ez zuen erdietsi lortu
nahi zuen autonomia:

�La Diputación intenta consolidar legalmente esta situación. Para ello busca que el
Nuevo Estado le reconozca sus derechos forales en materia de educación, pero la progresiva
consolidación de ese Estado, por su carácter totalitario, lo hacía inviable. A la fiel aliada
Navarra no se le dice en el período de guerra claramente que no; al contrario, se alaba su
labor, pero, de hecho, no se accede a sus aspiraciones. (...) La Junta Superior se considera el
organismo rector de la enseñanza en Navarra desde agosto de 1936; en 1937 aspira todavía a
serlo, y en 1938 lucha por no perder esta hegemonía.�21

Gerrak iraun zuen bitartean Nafarroako Aldundia negoziaketa ezberdinen bitartez
saiatu zen herrialde honetarako hezkuntza autonomia lortzen. Hori erdiesten hasteko,
Hezkuntza Batzorde Nagusia ofizialki onesten zuela adierazi behar zuen Gobernu Zentralak,
Aldundiak Batzorde honi eman zizkion eskuduntzekin onetsi ere. Honako hau izan zen
negoziaketarako beste aztergai bat: Hezkuntza Batzorde Nagusiak Lehen Hezkuntzarako
zituen ahalmenak Bigarren Hezkuntzarako ere baliagarri izan zitezela. Nahiz eta Gobernu
Zentraletik eskaeren aldeko hitzak jaso, hitz haiek ez ziren egia bihurtu: �los días y los meses
pasaron y ningún decreto reconoció las aspiraciones navarras a su autonomía educativa. La
Junta Superior actuó durante estos años, sin que ningún documento del Estado le
reconociera las facultades que le había otorgado la Diputación Foral�22.

Autonomia lortzeko izandako tirabira horiek, ordea, ez zituen murriztu egitez
Nafarroako Aldundiak eduki zituen hezkuntza eskuduntzak. Are gehiago: Hezkuntza
Batzorde Nagusiak Gerra ondoren ere jarraitu zuen Hezkuntzan bereganatuak zituen
ahalmenekin, eta 1941ean, Hezkuntzazkoak ez ziren kultura eskuduntzak Principe de Viana
Erakundeak hartzearekin, Estatu osoko estreinako deszentralizazio kasua gertatu zen,

                                                          
21 Berruezo Albéniz, R.: op. cit., 237. or.
22 Ib., 146. or.
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harrigarria, bereziki Gerra bukatua zela eta Estatuak totalitarismoaren jokabidea zuela
kontuan hartzen badugu.

Bi erakunde horiek normaltasunez jarraitu zuten 1951. urtea bitartean; urte horretan,
Hezkuntza Nazionalaren Ministerioan Ibáñez-Martín ordezkatua izan zelarik, bukatutzat
ematen ahal da Gerra ondorengo lehen garaia. Nafarroak aurrera eramandako kultura
politika eredu bihurtu zen Estatu berrirako: �En este decenio, de alguna manera, la política
cultural que se hizo autónomamente en Navarra sirvió de modelo al propio Ministerio en lo
que hace a un progresivo abandono del inicial y parcial contenido nacional-sindicalista, y a
la asunción también progresiva de un contenido nacional-católico�23.

2.1.2.1. Hezkuntza Batzorde Nagusiaren Autonomia

Nafarroako udalek maisu-maistren izendapenak proposatzeko zuten foru eskubidea
errespetatu zuen Hezkuntza Batzorde Nagusiak, nahiz eta noizbehinka barruko zenbait
gatazka administratibo24 sortu ziren. Hura izan zen Gerra garaian Nafarroako irakaskuntza

                                                          
23 Baraibar, A.; Tamburri, P. �Notas para el estudio de la política educativa de la Diputación Foral de Navarra,
1936-1951� in Nafarroako Kondairaren III. Batzarre Orokorra (1994): Navarra y Europa, CD argitalpena, Iruñea,
Nafarroako Gobernua, 4. or.
24 �Esta corporación adoptó el acuerdo , adhiriéndose a la propuesta del Ayuntamiento de Tudela, de interesar de
esa Excma Corporación que vuelva a conceder a los Ayuntamientos de la provincia la prerrogativa de nombrar a
sus Maestros, a cuyo acuerdo mostraron unánimemente su conformidad la mayoría de los Ayuntamientos del
Partido de Pamplona. No se ocultará a V. E. La imprtancia (sic) que para los Ayuntamientos Navarros tiene la
obtención de ésta prerrogativa la cual ha de redundar en beneficio de la enseñanza y en una mayor estabilidad de
los Maestros al frente de sus Escuelas.� Espediente berean, Iruñekoarekin batera Nafarroako 45 udalen eskaerak
doaz erantsirik. IUA. Enseñanza pública, 68. leg., 31. esp. Halaber, Nafarroako Aldundiko Hezkuntza Batzorde
Nagusiak maistren hainbat izendapen egin ondoren, Iruñeko udalak desadostasuna agertuz idatzi zion
Nafarroako Aldundiari, eskuduntza hori udalarena zela argudiatuz. Diario de Navarra egunkariak 1941/12/16an
agertu �Sobre un acuerdo en materia escolar, de la Junta Superior de Educación� artikuluari erantzunez, alkateak,
Juan Echandik, zer zela-eta eskatu zen udal eskolen nazionalizazioa azaldu ondoren, horrela idatzi zuen: �La
lesión producida al derecho del Ayuntamiento de Pamplona para proponer maestros, responde a la resolución de
la Junta Superior de Educación, que a juicio del Municipio se ha excedido en sus facultades, ya que en parte
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zuzendu eta antolatu zuena, hala funtzionaltasunari nola hierarkiari dagokionez: lokalak
prestatu, eskolak sortu, maisu-maistrak izendatu25, �Escuelas de Temporada� proposatu...,
finean, irakaskuntzaren alderdi administratibo guztiei erantzuna eman (�La vida
administrativa siguió siendo fluida, solventando la Junta Superior todas las incidencias de
licencias, permutas, etc.�26). Baina Hezkuntza Batzorde horrekiko autoritatearen onespenik,
dekretu bidezkorik, ez zen jaso Estatu Zentraletik. Are gehiago: 1938an Hezkuntza
Nazionalaren Ministerioa sortu eta hau hezkuntzaren alderdi nagusienak arautzen hasi
zelarik, Nafarroako Hezkuntza Batzordeak gero eta autoritate eta autonomia gutxiago
edukitzea nahi zuten.

Izan ere, 1938an Hezkuntza Batzordeak dimisioa aurkeztu zion Nafarroako
Aldundiari, ikuskarien izendapena zela-eta Estatuak ez baitzuen osorik errespetatu batzorde
nafarrak egin zituen izendapenak:

�la Junta había propuesto el nombramiento de dos Inspectores, y a los dos primeros
de su propuesta se les había nombrado. Como contrapartida, uno de los Inspectores
designados anteriormente por la Junta quedaba cesado y otros dos eran nombrados sin su
conocimiento previo (...) Ésta [La Junta Superior] conoce el telegrama de la inspectora-jefe,
donde manifiesta la imposibilidad de acceder a lo solicitado por la Junta y, tras valorar la

                                                                                                                                                                                    
alguna tiene otorgadas las que se arrogó para el traslado de maestras, prescindiendo de la propuesta del
Ayuntamiento, que en Navarra es de necesidad, aun para casos de traslados que se efectúan en la modalidad
llamada de �concursillos�.�
25 �El Decreto de Provisión de escuelas, que la Junta Superior aprobó el 14 de agosto de 1936, reguló la cobertura, con
carácter interino, de todas las vacantes producidas hasta el primero de septiembre. Haciendo tabla rasa de la
situación anterior, abrió un plazo para elaborar una nueva lista de interinidades y se reservó el derecho de libre
nombramiento entre los aspirantes. En principio, esta norma no se oponía a la costumbre foral, que reconocía el
derecho de propuesta solamente para los maestros propietarios; para la Junta, tenía la ventaja de adecuar la
idoneidad de los candidatos a los nuevos objetivos de la educación. Sin embargo, los ayuntamientos no querían
dejar de intervenir en el nombramiento de sus maestros�, Berruezo Albéniz, R.: op. cit., 185. or.
26 Ib., 237. or.



Nafarroa Garaiko ikastolen historia (1931-1982)136

importancia de la nota publicada en la prensa, considera que ha sido desautorizada, por lo
que acuerda presentar su dimisión inmediata a la Diputación.�27

Ministerioarekiko tentsioek Gerra ondoren ere jarraitu zuten. Rodezno kondearen
lehendakaritzapean Aldundi berria eratu zelarik, 1940an, Nafarroako irakaskuntzaren
autonomiaren onespena lortzen saiatu ziren berriro, baina orduan ere ez zuten lortu.
Aldundia berrantolatuta zegoenez, Hezkuntza Batzordearen 1938ko erregelamendua aldatu
beharra ikusten zen, eta halaxe egin zen 1941eko ekainaren 6an (Reglamento para la
Constitución y funcionamiento de la Junta Superior de Educación de Navarra), Rodezno kondeak
sinatua. Une horretatik aurrera, nahiz eta betiko izenarekin iraun, R. Berruezo ikertzaileak
galdutzat ematen ditu Aldundiak Nafarroako irakaskuntza arautzeko zituen eskuduntzak
eta hierarkia, eta Estatuko herrialdeetako Batzordeen zereginetara mugatu zituen
Aldundiarenarena: �más asimilable con la organización de la administración periférica del
Estado que con la autonomía foral en materia de educación�28. Beste ikertzaile batzuek,
ordea, ez dute era horretan ikusten:

�Se ha dicho que con la consolidación del gobierno de Burgos terminó la autonomía
educativa de Navarra. Con el nombramiento de Pedro Sáinz Rodríguez como Ministro de
Educación Nacional en 1938 surgió un poder central fuerte y activo, cuyas disposiciones
aparecen regularmente reflejadas en el Boletín Oficial de Navarra. No obstante, la actuación
de la Diputación Foral y de la Junta Superior de Educación, que de hecho dependía de ella, no
cambió (...) De hecho, la existencia de la acción educativa de la Diputación hacía redundante
para ésta la intervención del Estado en Navarra en tal materia; y la composición mixta de la
Junta Superior permitía que el Ministerio no tuviese que renunciar formalmente a sus
prerrogativas.�29

                                                          
27 Ib., 226. or.
28 Ib., 231. or.
29 Baraibar, A.; Tamburri, P. �Notas para el estudio de la política educativa de la Diputación Foral de Navarra,
1936-1951� in Nafarroako Kondairaren III. Batzarre Orokorra (1994): Navarra y Europa, CD argitalpena, Iruñea,
Nafarroako Gobernua, 6. or.
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Ondoren, 1944. urtean, Hezkuntza Batzorde Nagusiak ezarriak zituen funtzioez gain,
Estatuko �Comisión Provincial� erakundeak zituenak ere bereganatu zituen30. Era horretan,
Hezkuntza Nazionaleko Ministerioak ofizialki onetsi zituen nafar erakundearen
eskuduntzak. Aipatu ikertzaile horiek estrategikotzat jotzen dute Hezkuntza Batzorde
Nagusiaren autonomiarako erakunde honi eman zitzaion osaera mistoa31; horren arabera,
kide zuten Hezkuntza Nazionaleko ordezkaria. Izan ere, hiru urte geroago 1947ko �Estatuto
del Magisterio� berretsi zelarik, Estatutu horretako 248. Artikuluaren arabera, Nafarroako
Hezkuntza ordezkaria era berean Hezkuntza Batzorde Nagusiko kide �idazkari, zehazki�
izanen zela arautu zen. Horrela mantendu zen 1969 urtea bitarte.

Batzordea sortu zenetik hainbat ekimen propio eraman zituen aurrera. Horien artean,
Aldizkako Eskolak32 sortzearen erabakia dugu aipagarrienetariko bat: �Mediante el Acuerdo
de la Diputación Foral de Navarra adoptado el 15 de enero de 1937, a propuesta de la Junta
Superior de Educación, se crean las escuelas de temporada, que iniciarían su andadura ese
mismo Curso Escolar 1936-37�33. Hau zen eskola horien helburua: Nafarroako baserri aldeko
eskolarik gabeko eremuetan, beste eskola batera joatea nekeza zutenez, Aldizkako Eskolak
sortzea, maisu-maistrak urtean zehar hilabete batzuetarako hara eramanez.

Eskolatze mota hori ugalduz joan zen arren (1943an jada 50 Aldizkako Eskola zeuden
martxan), hamar urte pasatu behar izan ziren Hezkuntza Ministerioak aintzat har zitzan:

�En el año 1947 las escuelas de temporada recibieron el espaldarazo oficial por parte
del Ministerio, al lograrse lo que la Junta superior de Educación había perseguido desde su
creación: que el Ministerio reconociera a los maestros de escuelas de temporada los servicios
prestado en dichas escuelas, a los efectos de derechos pasivos y de interinidad en escuelas
nacionales. El evento significó el inicio de la consolidación de las escuelas de temporada en la

                                                          
30 1944ko urtarrilaren 18ko Agindua.
31 Ikus. Baraibar, A.; Tamburri, P.: op. cit., 5-6. orr.
32 Escuelas de Temporada.
33 Múgica Navarro, J.R. (1998): �Las Escuelas de Temporada en Navarra�, Estudios de Psicología y Pedagogía, 10.
zkia., separata, Nafarroa, UNED, 221. or.
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Comunidad Foral. Tanto es así, que ese mismo año, de las 1.166 escuelas que funcionaban en
Navarra, 66 eran de temporada, junto a las 18 municipales y 1.082 nacionales.�34

Eskola haiek Aldundiaren finantziazioa eduki zuten hasieratik (zenbait tokitan
udalen laguntza izan bazuten ere). 80ko hamarkada bitarte iraun zuten, trantsizio garaiko
lehen Aldundiak beste programa bat ��Atención a población dispersa�� martxan jarri zuen
arte. Lan garrantzitsua bete zuten iraun zuten bitartean, Ministerioak atenditzen ez zituen
eskualdeetan eskolatze propioa aurrera eramatea lortu baitzuten.

2.1.2.2. Irakasleak Kaleratzea

Gerra eta ondorengo urteak kulturarako, oro har, beltzak izan baziren ere, are
tristeagoak izan ziren euskal pizkundeak lantzen hasita zuen euskal kulturarako: jende anitz
erbestean, beldurtuta, kaleratuta, espetxean, hilda. Urteak pasatuko ziren lehen euskal
kulturaren aztarnak birsortzen ikusi arte:

�(...) euskal lurretan gerra bukatu eta zazpi urtera irten zen exilioko lehendabiziko
euskal liburua (Urrundik, Telesforo Monzonena). Hegoaldean, berriz, hamabi urte pasatu
ziren, harik eta gobernu faxistak lehendabiziko euskal liburua kaleratzeko baimena eman arte:
xalo itxurako poesia erlijiosoa zen (Arantzazu, euskal poema, Salbatore Mitxelenarena) (...)�35

Borroka militarra bukatu gabe zegoela, errepresioa izan zen nagusi Estatuan. Sektore
ezberdinetako funtzionarioek jasan zuten errepresioa, horien artean bereziki eskolako
irakasleek36 bi arerioek hezkuntzari eman zioten garrantziagatik. Nafarroan kaleratze horren
ardura Hezkuntza Batzorde Nagusiak hartu zuen bere gain. Gerra lehertu eta berehalaxe,
                                                          
34 Ib., 223. or.
35 Lertxundi, A. (1997): �Hitzaurrea� in Chueca, J.; Fernandez, L.(1997): Espainiako Gerra Zibila Euskal Herrian,
Donostia, Egunkaria, 7. or. Errepresio politikoaren kariaz, �euskal liburuaren argitalpena Estatu espainiarrean ez
da normalizatu 1975eko Liburuaren Legera arte�, Torrealdai Nabea, J.M. (1997): Euskal Kultura Gaur, Iruñea,
Jakin, 125. or.
36 Espainiako Estatuan egin zen irakasle bazterketari buruz badira lan batzuk argitaraturik. Horien artean, eta
euskal maisutzarekin lotuta, ikus. Ostolaza Esnal, M. (1996): El garrote de la depuración. Maestros vascos en la guerra
civil y el primer franquismo (1936-1945), Donostia, Ibaeta Pedagogia.
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Aldundiak hezkuntzarako eman orientabideetan, aipatu denez, aginduta zuen maisu-
maistren kaleratzea. Batzorde horrek egin lehen saioan, eskola bizitza irailaren 1etik
normalizatzea paratu zuen helburu. Xede hori maisu-maistren zein irakasleen garbiketarekin
lortuko zuela erabaki zuen: �La normalización va a consistir en el inicio de un proceso de
depuración de los maestros y profesores que ejercían en Navarra�37.

Berehalaxe jarri zen martxan Bigarren Hezkuntzako irakasleen kanporaketa ere.
Maila horietan zein Eskola Teknikoetan lan egiten zuten irakasle, laguntzaile, Lehen
Hezkuntzako ikuskari eta abarren lanpostu eta soldatak etenda gelditu ziren, eta beren lanak
berreskuratzeko, norberak egin behar zuen eskaria idazki baten bidez.

Lehen Hezkuntzako maisu-maistren kanporaketa konplexuagoa zenez, gehiago
luzatu zen. Nafarroan aritzen ziren maisu-maistra guztien zerrenda egin zen. Beren zenbait
datu agertzen ziren hor: jainkozaletasuna, moralitatea, prentsa irakurtzeko ohiturak, eta
joera politikoak. Aipatu lau datu horiei buruzko inprimakiak igorri zitzaizkien alkate guztiei,
maisu-maistren ikerketa �konfidentziala� egin zezaten. Halaber, Batzordeak kasu anitzetan
parrokoei ere eskatu zien informazio konfidentziala, zenbaitetan Guardia zibilari, buruzagi
erreketeei zein herriko falangeari, eta pertsona partikularren salaketak ere jaso zituen.

Abuztuaren 25ean, espedienteak aztertu ondoren, lehen zigortuen zerrenda aurkeztu
zuen Batzordeak. Egun horretan bertan erabaki zen lehen zigorren jitea eta haiek publikoki
argitaratzea; han agertzen ziren 54 pertsonak beren jardunetik kendu ondoren, hutsik utzi
zituzten beren plazak. Lehen zerrenda horren atzetik beste batzuk etorri ziren hurrengo
hilabeteetan, hiru motatako zigor-jartzea zutelarik: batetik, zerbitzutik behin betiko kentzea;
bigarrenik, langabezia mugagabea, lan egiten zuten eskolatik ateratzea eta soldata kentzea,
eta hirugarrenik, behin-behineko zigorra.

Nafarroako maisu eta maistra guztien ikerketa egin zuten. Pascual Bonisek hasierako
zigortuei buruz ematen dituen kopuruen arabera, 258 maisu-maistra izan ziren zigortuak:

                                                          
37 Pascual Bonis, A.: op. cit., 181. or.
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�54 destitución, 85 suspensión indefinida de empleo y sueldo y pérdida de escuela, 119 otras
sanciones: traslado, pérdida temporal del sueldo, imposibilidad de ejercer interinidades,
escrito de adhesión�38. Kopuru horrek Nafarroako irakaslerian izan zuen proportzioa
azpimarratzen du: �una cuarta parte de los mismos fueron objeto de algún tipo de
sanción�39. Hain kopuru altua izateak Hezkuntza Batzorde Nagusia bera ere harritu zuen, eta
horren errua ikuskaritzari leporatu zion: �atribuyó a la influencia de la inspección y al que
fuera Director de la Escuela Normal, el socialista Sáez Morilla, todos los males que quejaban
(sic) al magisterio navarro. De manera particular aludían a la Semana Pedagógica organizada
por la F.E.T.E. en 1932�40.

Aginte berriek ezarritako errepresio horrek eragin zuzena eduki zuen militante
ezkertiar, errepublikazale zein euskal nazionalistengan41. Kanporaketaren zabaltze
geografikoa, bestalde, heterogeneoa izan zen. Ideologia ezkertiarra zuten maisu-maistra
gehienak, gazteak izanik, herri txikietan zeuden; euskal nazionalista42 zirenak, ordea,
Nafarroa iparraldean, Iruñeko eta Zangozako merindadeetan43. Zorrotza, zehatza eta azkarra
izan zen Batzorde horrek egindako garbiketa lana: �El cedazo utilizado para depurar al

                                                          
38 Ib., 183-184 orr. Beste ikerlari batzuek 229 izan zirela esaten dute: �(...) 229 zigortu zituzten, lan gabe utzita edo
herriz aldatuta�, Chueca, J.; Fernandez, L.: op. cit., 46. or.; Berruezoren arabera ere, 229 da Gerraren lehen
hilabeteetan irakaskuntzan kaleratutakoen kopurua, Berruezo Albéniz, R.: op. cit., 151. or.
39 Berruezok datu ezberdinak ematen dituenez, proportzio ezberdina ematen du: �el 20% de la plantilla tuvo
algún tipo de sanción antes de comenzar el curso 1936-1937�, Berruezo Albéniz, R.: op. cit., 151. or.
40 Pascual Bonis, A.: op. cit., 185. or.
41 Altaffaylla Kultur Taldeak herriz herriko adibideak ematen ditu, errepresioa jasan zuten pertsona ezagun zein
ezezagunen lekukotasunak Altaffaylla Kultur Taldea (1992): Navarra 1936. De la Esperanza al Terror, egileen
argitalpena, 4. argit.
42 Ezaguna da Lizarraldean nazionalistek jasan zuten errepresioa: alkatea fusilatzeaz gain, nazionalisten kontrako
bandoa jo zen. �Lizarrako nazionalisten kontrako errepresioa bereziki histerikoa izan zen. Biztanleei agiri, liburu,
argazki eta irudi �separatista� guztiak entregatzeko agindu zitzaien. Baita jantzi eta txistuak ere. �Separatistek
ekarritako agur hitza� ere debekatu zuten; harrezkero, �adios� besterik ez�, Chueca, J.; Fernandez, L.: op. cit., 45.
or.
43 Pascual Bonis, A.: op. cit., 186. or.
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magisterio fue de trama tan fina que ninguno pudo escapar, en uno u otro momento a los
rigores casi inquisitoriales de la J.S.E.�44.

Nafarroako Hezkuntza Batzorde Nagusiaren garbiketa lan horrek euskal maisu eta
maistra nazionalistengan errepresiozko eragina izan bazuen, Nafarroako Euskal Eskoletan
eragile zuzenak izan ziren nafarrei ere hainbat zigor iritsi zitzaien, izan ere, ondoren
erbesteraturik aurkituko ditugu horietariko anitz. Euskal nazionalista izan omen zitezkeen
irakasleen kasuetan, lanean jarraitu nahi zutenek beren ideia politikoak arbuiatu eta Espainia
bakarraren aldeko idazkia sinatu behar zuten:

 �En los momentos solemnes que actualmente atraviesa España, luchando por el
sacratísimo ideal religioso y el santo amor también a la Patria, unificada por los Reyes
Católicos,

1º Declaro que las ideas nacionalistas han producido y producen aún
gravísimo quebranto a los más santos ideales defendidos con la sangre de la inmortal España,
que quiere la integridad religiosa según el espíritu y las enseñanzas de la Iglesia Católica y la
unidad de todo el territorio patrio sometida por completo a las autoridades legítimas de
España. Todo lo cual, conocido por mí y serenamente meditado, hace que desde lo íntimo de
mi conciencia, brote una retractación sincera y absoluta de mi ideario y actuaciones
nacionalistas, por reprobables en sí y peligrosas y nocivas para todos, pero principalmente
para un maestro público.

2º En su virtud, no sólo me retracto sinceramente de todos y cada uno de sus
errores nacionalistas, sino que me adhiero fervorosamente al sistema españolista que, junto a
la unidad de fe católica, busca y exige la unidad intangible de la patria española, a cuyos altos
fines prometo solemnemente servir en la escuela y fuera de ella, en todo momento, cualquiera
que sea la actividad que yo desarrollare, inculcando a todos lo que la Patria regenerada exige
de sus incondicionales hijos.

¡Viva España!�45

                                                          
44 Ib.
45 Aipatua in Berruezo, R., op. cit., 150-151. orr.
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Aurreko kapituluan aipatu Iruñeko Euskal Eskolako emakume nazionalistei �hots,
Catalina Alastuey, Julia Fernández eta María Viscarreti� berehalaxe iritsi zitzaien
kanporaketa horren eragina. Lehen bien patua berdintsua izan zen: udal maistrak izanik,
beren lanpostuez desjabetu zituen Iruñeko udalak, Burgosko Gobernuaren Dekretua iritsi
baino lehenago, izan ere, Nafarroako Hezkuntza Batzorde Nagusiaren kanporaketa lana
Estatuko depurazio Dekretua46 baino lehenago jarri baitzen martxan.

Julia Fernandezi lana eta soldata kentzeko espedientea ireki zion Iruñeko Udaletxeko
Gobernu Batzordeak: �suspensión de empleo y sueldo a la Maestra municipal Dª. Julia
Fernandez por no haberse presentado a su destino a pesar del tiempo transcurrido�. Hauek
ziren, 1937ko urtarrilaren 11n sinatu erabakian, Julia Fernandezi egokitutako zigorraren
zioak:

�Esta Comisión de Gobierno, en sesión celebrada en el día 9 del actual se ocupó de las
circunstancias que concurren en la Maestra municipal Dª. Julia Fernández, que no se ha
reintegrado al servicio por hallarse en territorio no liberado aún de las hordas marxistas.

Y considerando que la expresada Maestra ha podido personarse en su destino, como
lo han hecho otras personas que se encontraban en San Sebastián y sus alrededores, y aún en
Bilbao, cuando, por el contrario, ha ido internándose, más en territorio rojo, lo que hace dejar
entrever su desafecto al movimiento salvador de España, mucho más teniendo en cuenta la
ideas políticas de la interesada, ésta Comisión acordó proponer a V.E. acuerde la suspensión
de empleo y sueldo indefinida de la expresada Maestra, por no haberse personado en su
destino, a pesar del tiempo transcurrido, y hasta que resuelva V.E. sobre lo que afecte a los
empleados municipales.� 47

Gobernu Batzordeak egin iradokizuna aintzat hartu zuen Iruñeko Udalak, eta Tomás
Mata Lizaso alkate zegoelarik, 1937ko maiatzaren 18an egindako osoko bilkuran, udal
langile bakoitzari zorrozki egindako ikerketaren ondorioz (�se ha hecho una labor
                                                          
46 Estatu mailako garbiketa egiteko Batzorde Teknikoa eratu zelarik, jada lan horretan hasita zegoen Nafarroako
Hezkuntza Batzorde Nagusia. Honek bereganatu zituen Estatuko Batzorde Teknikoak hartu zituen zereginak, eta
Nafarroan jarritako zigorrak Estatuak paratutakoekin egokitu zituen. Berruezo, R., op. cit., 152-155. orr.
47 IUA, Enseñanza Pública, 1937, 67-A. leg., 7. esp.
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verdaderamente concienzuda en la que cada uno de los empleados ha tenido un meditado
estudio de su situación�48), hainbat udal langile zigortzea erabaki zuen. Kasu bakoitzaren
araberako zigorrak ezarri ziren: �corresponde á los antecedentes de cada uno de los
funcionarios. Después de un amplio cambio de impresiones, por unanimidad los reunidos
acuerdan sancionar con la destitución�. Jarraian 21 langilez osatutako zerrenda agertzen da,
izen-abizenaren aldamenean udalarentzat egiten zuten lana dutelarik paratuta. Izen horien
artean, �Julia Fernández, Maestra Municipal� irakurtzen ahal da. Halaber, euskara munduan
Nafarroan garrantzi handia zuen beste ezagun batena: �Angel Irigaray, Médico de la
Beneficencia municipal�49.

Zerrenda horretan agertzen ez den arren, Catalina Alastuey Garaikoetxea50 ere data
berean kendu zuten bere kargutik. María Viscarretek, ordea, ez zuen zigor mota hori jaso,
lan eta soldatarik gabe espedientatua izan zen bost urtetarako51. Saran bizi ondoren, Iruñean
klase partikularrak eman zituen, maistra izan zen Azpeitian, eta berriro Nafarroa Garaira
bueltatu zen, erretiroa hartu arte Erratzuko eskolako maistra ibiltzeko.

Emakume haiei zigorra ez zitzaien horretan gelditu, ordea. Urte batzuk geroago,
Iruñeko Bikariotzak Julia Fernandez eskumikatu nahi izan zuen, eta horretarako, Vatikanora
igorri zuen horren aldeko eskutitza. Beraz, Arantzadiren etxean bilera egin eta
eskumikatzearen kontrako eskutitza idatzi zen Vatikanoarentzat. Hego Euskal Herrian

                                                          
48 IUA, Osoko bilkuraren Aktak, 1937/38, 19 Liburua, 115. or.
49 Angel Irigaray, Fermin Irigarayren semea. Nazionalista dinamikoa eta jeltzaleen prentsan maiz idatziko zuena
�Irular� goitizenaz. Bera eta Enrique Zubiri, �Manezaundi�, herriko euskara erabiltzearen aldekoak ziren;
Aranaren tesien defendatzaileen kontrakoak ziren, beraz.
50 �Destituida 18-5-1937�, Halaxe agertzen da bere Zerbitzuen Orrian, 571. zkia.
51 �El estallido de la guerra civil sorprendió a María en San Sebastián asistiendo a los congresos que anualmente
realizaba el Centro de Estudios Vascos. De allí iría a Bilbao y posteriormente pasó a Francia, instalándose en Sare,
con una familia amiga. Cuando su padre murió en 1937, ella, en plena guerra civil regresó a Pamplona. A partir
de aquí, María va a ser expedientada y suspendida de empleo y sueldo durante cinco años (1937-1941). Sobrevive
dando clases particulares en su casa�, Fernández, S.; Roda, P. (koork) (1998): Ellas. Las Mujeres en la Historia de
Pamplona, Iruñea, Iruñeko Udala, 227. or.
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Apezpikuen laguntzarik ezin zela jaso ikusirik, Elizaren goi mailako hierarkiaren aurrean
bere eragina balia zezan eskatu zioten Daxen zegoen euskal Apezpikuari, bertaraino joanda,
eta haren bitartez lortu zen eskutitza Vatikanora iritsi eta zigor hori gauza ez zedin52:

�Jazarkundea ez zen aginte politikoetara eta gerra garaietara mugatu. Elizako sektore
batzuk ere saiatu ziren, urte aunitz beranduago Nafarroa bezalako gizartean izan zitekeen
zigor lotsagarrienetako bat, eskumikuarena alegia, emakume hauei ezartzen. Izan ere, Julia
Fernández Zabaletari, 1951.eko ekainean Pablo Gurpide bikari orokorra eta Enrike Delgado
Gomez apezpikuak zigor hau ezarri nahi zioten. Gaztigu hau protesta herrikoia zela medio
bertan behera utzi bazuten ere nahiko adierazgarria izan zen agintari eliztar hauen joera eta
gorrotoak azalarazteko.�53

Nafarroako Hezkuntza Batzordearen garbiketa lanak ez zuen zigortutako maisu-
maistrengan bakarrik izan eragina, Nafarroako irakasleria osoa garbitu zuten: �Todos eran
conscientes de que sus vidas y actividad profesional habían sido investigadas a conciencia y
de que podían volver a serlo en cualquier momento (...) La docilidad de los maestros estaba
garantizada�54.

                                                          
52 Tere Epaltza bera izan zen Arantzadiren etxean egindako eskutitza Iruñetik Daxera eraman zuena. 4.
elkarrizketa.
53 Chueca Intxusta, J. (1995): �Julia Fernandez Zabaleta eta Katalina Alastuey, emakume aitzindariak�, Huarte de
San Juan, 2, Iruñea, NUP, 309. or.
J. Fernández eta C. Alastuey, Iruñeko udalak 1952ko irailaren 27an udal langile destituituak berriro hartzeko
hartutako akordioaren ondoren, elkarri lotuta agertuko zaizkigu berriro ere. J. Fernández lanean berrezarria izan
zen 1958ko urriaren 1ean, �movimiento� aldekoen idazkia sinatu ondoren: �adhesión a los principios
fundamentales que inspiraron la Cruzada Nacional de Liberación�, IUA, Personal y Patrimonio Municipal, 1958,
kar. 57, esp. 22. C. Alastueyren kasuan, 1957ko otsailaren 27an �Repuesta en el cargo de maestra�, Zerbitzuen
orria, 571. zkia.
54 Pascual Bonis, A.: op. cit., 188. or.
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2.2. ONDORENGO URTEAK

2.2.1. Erbestealdia

Gerra lehertu zen urte bereko urrian, Madrilgo Gobernuak Euskal Herriko
mendebaldeko herrialdeei eskaini zien autonomiarekin, berehalaxe hasi zen Eusko
Jaurlaritza eratzen, Jose Antonio Agirre lehendakari zuelarik. Gobernu horren lehentasuna
Gerra izanik, Euskal Armada antolatu eta altxatuen kontra hasi zen. Nafarroako euskal
nazionalista batzuek ere parte hartu zuten, bai Jaurlaritzan bai eta Euskal Armadan ere.

Euskal Gobernuak Gerra galtzean, erbesterako bidea hartu zuen, eta berarekin batera,
Euskal Eskolen mugimenduan aritutako gehienek (�La mayoría de las andereños, así como
los miembros de la Junta de Gobierno y los que habían intervenido en las Escuelas Vascas, se
habían marchado al exilio�55). Gobernu horrek erbestean antolatu haurren kolonietan Pilare
Alba, Baztango ikastolako andereñoa, eta Pablo Archanco, Iruñeko Euskal Eskolarekin lotura
izan zuena, aurkitzen ditugu 1938.urte erdialdean, biak Donibane Garaziko kolonian
irakasle56.

Gerra Zibila bukatu baino lehenago hasita zegoen jada hainbat herrialdetan
erbesteratuen mugimendua. Halaxe suertatu zen Nafarroan: Gerra hasi bezain pronto,
lurraldearen gehiengoa altxatuen alde jartzearekin batera hasi zen erbesteratuen
mugimendua, bai bertakoena bai Estatuko beste herrialdeetakoena, Nafarroak duen kokapen
geografikoa zela-eta57. Erbesteratu ziren nafar horien artean batzuk Frantzian gelditu ziren;
                                                          
55 Arrien, G. (1983): La generación del exilio. Génesis de las escuelas vascas y las colonias escolares 1932-40, Bilbo, Onura,
114. or.
56 Ib., 255-256. orr.
57 Erresistentziarako mugalari sare bat eratu zen Nafarroako Baztan bailaran, Euskal Herriko hainbat eremurekin
harremanetan egon zena: �Alava� Sarea. Horren osaeran, gehienak emakumeak zirelarik, emakume baztandar
baten lana, Bittori Etxeberriarena, goraipatu behar da. Sare honek lanean jarraitu zuen 1940 urteko abendua
bitarte, Frantziako gobernu kolaborazionistak Alemaniarekin hitzarmena sinatu arte, �Eusko Jaurlaritzaren
aginduz, Bittori Etxeberriak eta beste batzuek 1940. urtera arte aritu zen erresistentzia erakunderik
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beste batzuek, berriz, Ameriketara egin zuten ihes. Datu zehatzik ez dugun arren, nafar talde
bat joana zela antzematen ahal da (�1941.ko urtarrilatik aurrera 4000 euskaldun inguru
Ameriketara joan ziren. Hauei buruz oraindik zehaztasun haundirik, ez ba dugu ere, nafar
kopuru bat ba zela pentsatzekoa da�58). Kontinente berrira joan ziren horien arteko anitz
ezagunak ditugu, batzuk Iruñeko Euskal Eskolarekin lotuak, beste batzuk Lizarrakoarekin:

�A estos exiliados que permanecieron en Francia es necesario añadir todos aquéllos
que, a partir de 1939, iniciaron un segundo exilio que les llevó a diferentes puntos de América:
entre otros, Angel Goñi Berrondo (Chile), Mariano Estornés Lasa (Chile), José Estornés Lasa
(Venezuela), Salvador Urroz (Venezuela), José Elizalde (Venezuela), Santiago Doxandabaratz
Muruzábal (Venezuela), Pablo Archanco Zubiri (Argentina), Santiago Cunchillos Manterola
(Argentina) y los ya citados hermanos Irujo, con sus respectivas familias: Eusebio y Juan
Ignacio (Venezuela), Andrés, Josefina y Pedro Mari (Argentina).�59

Kultur ekintzetan murgildurik aurkituko ditugu hauek, hainbat aldizkari sortuz.
Horrelaxe, 1939ko maiatzaren 10ean, Parisen argitaratzen zen izenburu bereko aldizkari bat,
Euzko Deya aldizkaria, lehen aldiz karrikaratu zuten Amerikan: �Kontinente honetako
eskualde gehienetan kolaboratzaile ugari izanik, ez ziren gutxi nafarrak. Bertzeak bertze,
Andres Irujo, Hilario Olazaran, Jesús Artola, Miguel José Garmendia eta Pablo Archancok
maiz idatzi egin zuten�60. Halaber, EKIN izeneko argitaletxea sortu zuten Andrés Irujok61 eta

                                                                                                                                                                                    
garrantzitsuena eratzeari ekin zioten�, Chueca, J.; Fernandez, L. (1997): Espainiako Gerra Zibila Euskal Herrian,
Donostia, Egunkaria, 189. or.
58 Chueca Intxusta, J. (1992): �1936. ondorengo atzerrian aritu ziren zenbait nafarren ahaleginei buruz�, Nafarroako
Historiari buruzko II. Kongresua, 16. Eranskina, Iruñea, Principe de Viana, 668. or.
59 Chueca Intxusta, J. (1999): Nacionalismo Vasco en Navarra (1931-1936), Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitatea, 375.
or.
60 Chueca Intxusta, J. (1992): �1936. ondorengo atzerrian aritu ziren zenbait nafarren ahaleginei buruz�, Nafarroako
Historiari buruzko II. Kongresua, 16. Eranskina, Iruñea, Principe de Viana, 668. or.
61 Lizarrako familia abertzale ospetsuaren partaide gazteenetako bat. 1936ko Gerra hasi zenetik bere anaia
Manuelen idazkaria izan zen, Madrilen eta Katalunian.
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Ixaac López Mendizabalek62: �Irujoren nahiak eta Lopez Mendizabalen zaletasuna zein
trebetasunak bat eginik honi esker, atzerrian izango zen lehen euskal argitaletxea martxan
zegoen. Bere estreinako liburua Artuko Kanpionek idatzitako El genio de Navarra izan zen,
1.000 ale karrikaratu zituztelarik�63. Argentinan, José Olivares Larrondok, Tellagorri, eta Pello
Mari Irujok64 beste aldizkari bat argitaratu zuten Tierra Vasca65 izenpean; 1950az geroztik
1975a bitarte ikusi zuen argia. Aldizkari horrek, nahiz eta frankismoaren kontrako jarrera
zein abertzaletasuna ardatz zituen, iritzi askatasuna bultzatu zuen, eta bere orrietan
ideologia ezberdinei eskaini zien partaidetza: �TIERRA VASCA-ren historian barrena oso
garbi ikusten da, egiazko anitzatasun (sic) politikoa, zeren bere orrialdetan CNTtik ETAraino
zeuden alderdi guztien eritzi eta artikuluak agertu bait ziren�66. Aldizkari akonfesionala izan
arren, apaiz eta fraide batzuen artikuluak ere argitaratu zituzten, horien artean eskolapio
euskaltzale eta Iruñeko Euskal Eskolarekin lotuta egon zen Mocoroarenak67. Iruñetik idazten

                                                          
62 Ixaak Lopez de Mendizabal (Tolosa 1879- Tolosa 1977): Gurasoak Eusebio Lopez Lodosako semea eta Juliana
Mendizabal tolosarra ziren. Eusebio Lopez erregeren zaldizko taldean 1873. urtean erlijio eta fueroak zaintzearren
etorri zen Tolosara, eta Julianarekin ezkondu. Emaztearen inprentan inor argitaratzen ausartzen ez zen liburuak
inprimatzen hasi zen (Aizkibel, Moret, Campión, Mendiburu...). �Escuelas Pias�en ikasi ondoren, zuzenbidea eta
filosofia ikasketak egin zituen, eta bi jakintzagaitan doktoretza atera. Tolosan jardun zuen hango ikastola sortzen.
Euskal gaietan oso idazle trebatua zen, eta biziki ezagunak dira berak Gerra aurreko urteetan idatzitako �Euskal
Gramatika� eta �Euskal Hiztegia�. Inprimatzaile gisa ere, aro berean, Tolosan zuen inprimategian , euskal liburu
eta aldizkari anitz argitara eman zituen, urte haietan sortzen hasi ziren Ikastoletako liburuetatik (Martin Txilibitu,
Xabiertxo, Euskal Lutelestia,...) Antzerti eta antzeko aldizkarietaraino. Ikus. Drabasa, I. eta Goikoetxea, B. (1985):
Gerra aurreko Ikastola eta Isaac Lopez Mendizabalek testugintzan eginiko aportazioa, a.g. tesina, EHU, 89. eta
hurrengoak.
63 Chueca Intxusta, J. (1992): �1936. ondorengo atzerrian aritu ziren zenbait nafarren ahaleginei buruz�, Nafarroako
Historiari buruzko II. Kongresua, 16. Eranskina, Iruñea, Principe de Viana, 670. or.
64 Irujotarren anaia gazteena. Beste Irujotarrak (Manuel, Eusebio, Delfín, Josefina, Andrés) PNVren partaideak
ziren; Pello Mari eta Juan Ignazio, berriz, ANVkoak izan ziren alderdi hau sortu zenetik. Ib., 671. or.
65 ANV alderdiak Gerra aurretik zuen egunkariaren izen bera.
66 Ib., 672. or.
67 Izan ere, Mocoroa izan zen Iruñeko Euskal Eskola sortu zenetik meza emateaz arduratzen zena Eskolapioen
Ikastetxe honetako gelak erabili baino lehenago. Beste Eskolapio batzuek ere jasan zuten Francoren errepresioa,
horien artean Iruñeko Euskal Eskolako arduradunei ikastetxeko gelak erabiltzeko baimena eman zienak,
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zutenen artean, beste bi aurkitzen ditugu Gerra Zibilaren ondorengo hiri honetako euskal
mugimendu kulturalarekin loturik: Pedro Turrullols merkataria eta Juan Mari Feliu,
Irunsheme.

2.2.2. Nazional-katolizismoa

Gerra Zibilaren garaiak totalitarismo politikoaren ezaugarriak eduki zituen.
Irakaskuntzara goazelarik, garai hartako irakaskuntza eredua �nazional-katolizismo�
bataiatua izan da. Izan ere, hauexek izan baitziren eredu horrek eduki zituen bi zutabeak:
patria eta konfesionaltasuna.

Hezkuntza politizatu egin zen. Gerran defendatzen ziren balore ideologikoak ziren
hezkuntzarako defendatzen ari zirenak. �Gizon berri� bat sortu behar zen, balore nazional
berriak edukiko zituena; espainol izateaz, Espainiako historiaz eta hizkuntzaz harro egongo
zena: �Se propugna ahora que la educación debe alumbrar al �hombre nuevo� que el régimen
político necesita, de acuerdo con una idea nacionalista que monopoliza el patriotismo y que,
durante la guerra civil, aspira a ser totalitaria�68.

Pentsamolde kontserbatzaile horrek, 1936.eko egoera gogor horren ondoren,
zuzeneko lotura eduki zuen Elizaren hierarkiak aldarrikatzen zituen balore moralekin. Ez
dugu gehiago errepikatuko zein izan zen Gerra garaian Elizak eduki zuen papera; erregimen
berriak erakunde honi emanen zion ezinbesteko papera azpimarratu nahiko genuke ordea:
hezkuntzaren arbitro izatearena69. 1931 baino lehenago Estatuak Elizari emandako

                                                                                                                                                                                    
Pantaleón Galdeanok alegia: �Franco también persiguió a los que creía que no le eran leales. Esto ocurrió en
nuestro colegio con el P. Provincial Pantaleón Galdeano (que al ser desterrado de Vasconia fijó su residencia en
nuestra casa de Albelda, Rioja), el P. Justo Mocoroa (que se refugió en el monasterio benedictino de Belloc,
Francia) (...)�, Aita Eskolapioak (1994): Escolapios. Pamplona, Iruña, 1894-1994, beren ikastetxearen 100 urtemuga
ospatzeko argitaratu aldizkaria, 11. or.
68 Puelles Benítez, M. de (1991): Educación e ideología en la España contemporánea, Barcelona, Colección Labor, 365.
or.
69 �cuyo monopolio [hezkuntzarena] va a ser adjudicado casi enteramente a la Iglesia�, ib., 364. or.
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eskubideak berreskuratzea nahi izan zuen Elizaren hierarkiak. Bide horretatik, hauek izan
ziren gatazkaren unean Estatu Berriaren zeregin garrantzitsuenetariko batzuk: Elizaren
kontrako Errepublikaren legedia desagerraraztea70, Elizari abantaila ekonomikoak ematea,
eta balore moralen oinarrizko erakundetzat hartzea71; azkeneko horretan, agerian dagoenez,
ezinbesteko papera jokatzen zuen hezkuntzak.

Irakaskuntzak erabateko aldaketa jasan zuen. Eliza izan zen irakaskuntza eman ahal
izateko bermea eduki zuen erakunde bakarra, Estatuak honen esku utzi baitzuen erabat
funtzio hori: �El Estado (...) va a desentenderse de la educación desde los primeros meses del
alzamiento hasta los primeros años de la década de los cincuenta�72. Estatuaren printzipioa
subsidiaritatearena izan zen; berarentzat gorde zuen botere legegilea, baina horretan ere
Elizaren eskua egonen zen. Izan ere, 1938an Hezkuntza Nazionalaren Ministerioa sortu zen
momentutik eta Franco hil arte, gizon katolikoen esku egon zen Erakunde hori. Estatu
Berriaren eta Elizaren arteko harremanen gailurra 1953an gertatu zen, Vatikanoarekin
konkordatua73 sinatu zenean. Elizak irakaskuntzan zuen nagusitasuna egiaztatzen zen
neurrian, Estatu Berriak hain ahula zuen atzerritar onespena lortzen zuen74.

                                                          
70 �Así, las órdenes ministeriales de 21 de septiembre y 9 de diciembre de 1936 disponen la obligatoriedad de la
enseñanza de la religión en las escuelas primarias y el bachillerato; la circular de 1 de marzo de 1937 establece en
las escuelas primarias la obligación de las prácticas devotas tales como la intensificación de la enseñanza de la
doctrina cristiana en la cuaresma y la recepción de los santos sacramentos para los niños; la circular de 7 de abril
del mismo año establece en las escuelas los ejercicios del mes de María�, ib., 365. or.
71 Ib., 363-364. orr.
72 Ib., 366. or.
73 1953ko abuztuaren 27an. Estatuko Hezkuntza ministro zen J. Ruiz-Gimenezen izendapenak 1951.ean,
nolabaiteko aldaketa ekarri zion hezkuntza politikari. Hala ere, erregimenaren balore ideologikoek iraun zuten,
eta bereziki konfesionaltasunarekin lotutakoa indartu zen.
74 Nazioarteko errekonozimendua ahula izan arren, Francoren errigemena hobetoxeago ikusia izaten hasia zen
jada. Izan ere, Estatu espainola UNESCOn onartua zen (1952) eta Estatu espainolak elkarren laguntzarako
hitzarmenak sinatu zituen Estatu Batuekin (1953). Erbestean zegoen euskal gobernuarentzat, jakina denez, kolpe
handia izan zen nazioarteko onespen hau.
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Gaztelania zen hizkuntza ofizial bakarra: �se han derogado los órganos educativos de
la Generalitat y del País Vasco; se ha excluido el bilingüismo de la enseñanza en favor del
idioma castellano, único considerado como oficial (...)�75. Anitz izan ziren gaztelaniaren
ezarpenaren inguruan frankismo garaian emandako pausoak bai administrazio eremutik bai
komunikabideetatik (liburuak, prentsa idatzia, irratia...), beti ere kontrol ideologikoa
ezartzeko asmoz76. Espainia bakar batek hizkuntza bakarra behar zuen. Ezarpen hori ez zen
ofiziala zen eremura mugatzen: aipatu kontrol ideologikoa norbanako bakoitzaren harreman
mundura iristea nahi zuten. Espainol izatea zen baloratzen zena, eta �provincianismo� ez-
jakintsutzat hartua zen Estatuko beste edozein hizkuntzaz hitz egitea.

Halaxe, Bigarren Irakaskuntzarako 1938ko Legean, �elitistatzat� jo zen Lege horretan,
irakatsi behar ziren hizkuntzak aipatzean gaztelania derrigorrezkoa zela arautzen zen:
�sistema nervioso de nuestro Imperio espiritual y herencia real y tangible de nuestro Imperio
político-histórico�. Bizirik zeuden beste bi hizkuntza aukeratzerakoan, horietariko batek
italiera edo alemana izan behar zuela agintzen zen.

Lehen Hezkuntzarako 1945eko uztailaren 17ko Legea77 izan zen nazional-
katolizismoaren printzipioak bildu zituen arragoa. Hitzaurrean aurkitzen ditugun bi
ardatzak: erlijioa eta patria (�La nueva Ley invoca entre sus principios inspiradores, como el
primero y más fundamental, el religioso. La Escuela española (...), ha de ser ante todo
católica�). Hitzaurrean bertan, aurreraxeago: �Además, la escuela en nuestra Patria ha de ser
esencialmente española (...) se supedita la función docente a los intereses supremos de la
Patria�. Arautzen zituen puntuen artean hauek azpimarratuko genituzke:

- Elizari Lehen Hezkuntzako eskolak zein Irakasle Eskolak sortzeko baimena, eta
ikastetxe publiko zein pribatuak ikuskatzeko eskubidea ematen zitzaion.
                                                          
75 Ib., 375. or.
76 Elizetan sermoiak euskaraz ematea debekatu, izen euskaldunak jartzea debekatu, gaztelania erabiltzeko
aldarrikapenak prentsaren bidez zabaldu eta abar; ikus. Torrealdai Nabea, J.M. (1998): El Libro Negro del Euskera,
Donostia, Ttarttalo, 90-162. orr.
77 1945eko uztailaren 18ko B.O.E.



Gerra eta ondorengo urteak 151

- Hizkuntzari dagokionez: �La lengua española, vínculo fundamental de la
comunidad hispánica, será obligatoria y objeto de cultivo especial, como imprescindible
instrumento de expresión y de formación humana, en toda la educación primaria nacional�.

- Doakotasuna eskola ordaindu ezin zutenentzat.
- Sexuen bereizketa irakaskuntzan, �por razones de índole moral�. Bereizketa hori

fisikoa ez ezik curriculumaren edukiei zegokiena ere izan zen: �El Estado por razones de
orden moral y de eficacia pedagógica, prescribe la separación de sexos y la formación
peculiar de niños y niñas�78.

- Ikasliburuei dagokienez, Hezkuntza Nazionalaren Ministerioaren baimena
eskatzen zen. Erlijio liburuak, berriz, Elizak eta �Formación del espíritu Nacional�ak �
ahalmena zuten organoek, alegia� baimendu behar zituzten.

- Hiru motatako eskolak ezarri eta arautzen zituen: publiko nazionalak, elizarenak
eta pribatuak.

- Lehen Hezkuntza bi etapatan banatzen zuen: bat orokorra, sei eta hamar urte
bitarteko haurrentzat zena (gero batxilergora joanen zirenentzat) eta beste bat berezia, hamar
eta hamabi urte bitartekoentzat zena (lan merkatura joanen zirenentzat).

- Nafarroak Lehen Hezkuntzan zuen erregimen bereziak indarrean jarraitzen zuen:
�Se mantiene la vigencia del régimen establecido, respecto a la educación primaria, en la
provincia de Navarra�79.

Garatu gabeko Estatu bati zegokion Lege hori, non langile kualifikatuak oraindik oso
beharrezkoak ez ziren (�un sistema acorde con un país subdesarrollado de estructura
preindustrial, donde no se necesita aún una clase trabajadora cualificada, siendo suficiente la
posesión de unos conocimientos elementales para ingresar en el mundo laboral�80).

                                                          
78 1. Tit., III. Kap., 14. Art.
79 IV. Kap., 115. Art., 4. puntuan. Arau hau 1947ko urriaren 24ko Lehen Hezkuntzako Estatutu Nazionalean
garatuko zen.
80 Puelles Benítez, M. de: op. cit., 383. or.
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Testuinguru horretan sortu ziren Gipuzkoan, I. Fernandezek81 �Etxe Eskolak� izenez
bataiatu duen Gerra ondorengo lehen euskal irakaskuntza eredua. Izan ere, oraindik
indarrean baitzegoen Moyano Legeak �enseñanza domestica�82 izendatu zuen hezkuntza
mota. Haren arabera, haurrak bederatzi urte bitarte etxe partikularretan eskolarizatzen ahal
ziren, eta ez zen maisu-maistrak tituludunak izan zitezen baldintzarik eskatzen. Egoera hori
baliatuz, Gerra ondorengo lehen ikastolatxoak hasi ziren sortzen Gipuzkoan. Nafarroako
ikastolek ez zuten bide hori hartu, batek izan ezik, aztertuko dugunez.

2.2.3. Principe de Viana. Euskera Bizkortzeko Saila

Nafarroan, 1940ko urriaren 20an, Principe de Viana kultur Erakundea sortu zen,
Nafar Aldundiaren organo filialtzat. Orduz geroztik, Erakunde hau arduratuko zen
Nafarroan kulturarekin lotutako zereginez eta arlo honen kudeaketaz. Egun hartan egin zen
lehen bileran, Lozoya Markesa jaunak83, lehendakaritzat, Hezkuntza ministroaren izenean
hitz egin zien bileran partaide ziren 14 kideei84. Alde batetik, herrialdeetako berezitasunak
lantzeari beldurra galdu behar zitzaiola adierazi zuen, baina ez zuen, antza, askatasun
handiegirik ere utzi nahi, Estatuaren kontrola beharrezkoa zela erantsi baitzuen:

�Hace falta por una parte perder el miedo al tocar los asuntos regionales: la
diversidad de España es fundamental, y cultivar las glorias regionales es contribuir a la gran
España. Pero es también fundamental el enlace con el resto de los investigadores de España,
nada de localismo cerrado, sino que por el contrario es preciso conocer lo de los demás para

                                                          
81 Fernandez, I. (1994): Oroimenaren hitza. Ikastolen Historia (1960-1975), Bilbo, UEU, 55-82. orr.
82 Art. 156. Serán admitidos á los exámenes de ingreso para la segunda enseñanza, los que hayan adquirido la
primera en casa de sus padres, tutores ó encargados de su educación, aun cuando no la hubieren recibido de
Maestro con título.
83 Espainiako Estatuko Arte Ederretako zuzendari orokorra.
84 Ezkerreko marjinan agertzen dira izen hauek: �Rodezno, Uranga (F.), Ferrer, Yárnoz, Ortega, Biurrun, San Juán
(sic), Uranga (J.E.), Iribarren, Etayo, Zalba, Echebeste, García Mina�. P.V.ko artx. Principe de Viana erakundearen
1. Akta liburua, 1. or.
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valorar lo propio, y este enlace se establecerá a través del Consejo Superior de Investigaciones
científicas.�85

Ez du ematen Gerra ondoko urte haietan Gipuzkoan eta Bizkaian jasan zuten
euskararen jazarpenik pairatu zenik Nafarroan. Orobat, baieztatzen ahal da Nafarroako
Erakunde nagusienean agintean zegoen gehiengoak ez zuela euskara baloratzen. Hala ere,
ahaldun batzuen kariaz, euskararen iraupenerako jarduera batzuk proposatu ziren:

�La persecución de la lengua en Gipuzkoa y Bizkaia, mediante decretos y acciones, no
respetó ni ciertas lápidas de los cementerios. Debido al papel desempeñado en el conflicto, la
tolerancia parece haber sido algo mayor en Navarra. Su Diputación no perdió la conciencia de
que una de sus misiones ere tutelar la lengua vasca, ni renunció a promocionarla.�86

Gerra ondorengo euskararen aldeko lehen keinu instituzionala 1949an ikusiko dugu.
Ahaldun izendatu berria zen José Angel Zubiaurrek proposaturik, euskara ikasi nahi
zutenentzat eskolak ematen hasi ziren Iruñean, Aldundiaren babesean. Zubiaurrek eta bere
emazteak ere eman zuten izena ikasle aritzeko. Francisco Tirapu eratsundarra izan zen beren
irakaslea:

�En 1949, a propuesta del recién elegido diputado José Angel Zubiaur, la Corporación
acordó restablecer oficialmente la enseñanza del euskera en Pamplona, para cuantos
estuvieran interesados en aprenderlo. Luis Valero Bermejo, gobernador civil, pidió la
anulación del acuerdo, pero los diputados se mostraron inflexibles. Las clases fueron
encomendadas al maestro Francisco Tirapu, natural de Eratsun, hijo del popular médico
Bernardino Tirapu a quien la ciudad dedicó una calle.�87

Eskolak Nafarroako Kontu Ganbaran hasi ziren arren, Merkataritza Eskolan ematera
pasatu ziren gero.

Ondoren, Aldundiak euskararen alde egin zuen lehen ekimen ofizial garrantzitsuari
eman zitzaion hasiera. Euskera Bizkortzeko Sailaren sorreran gauzatu zen ekimen hori. Guk
                                                          
85 Principe de Viana Erakundearen 1. Akta liburua, 2. or.
86 Jimeno Jurío, J.M. (1997): Navarra Historia del Euskera, Tafalla, Txalaparta, 230. or.
87 Ib.
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dakigunez, euskaltzale talde batek bi eskutitz igorri zizkion Aldundiko lehendakariari;
horietako bigarrenean, Nafarroan euskarak iraun zezan egitasmo baten agerpena egiten
zioten: �hemos creído un deber de lealtad y consideración concretar nuestras ideas en el
anexo estudio que le enviamos por si ello pudiese contribuir a la puesta en acción de un plan
oficial para la defensa del vascuence en Navarra�88.

Egitasmo horren helburua, euskararen galera gelditzea (�Detener la regresión del
vascuence en Navarra actuando especialmente sobre las zonas de desgaste actual�). Eremu
horiek zeintzuk ziren agertzen zuten: �La zona de desgaste coincide con los Valles de
Burunda, Barranca, Imoz, Atez, Odieta, Anué, Valles altos de Esteribar, Erro, Arce, Aezcoa y
Salazar�. Egileen arabera, hau zen ibar horiek komunean zutena: helduek bazekiten
euskaraz, baina gazteek ez ordea, eta eremu horietan euskara betiko galtzeko arriskua
ekartzen ahal zuen horrek. Horrela izanik, etxe bakoitzetik hasi beharra zegoen euskara
berriro lantzen, bestela Nafarroako Kantauri aldeko eremuan ere suertatuko zen euskararen
galera: �cada hogar ES UNA POTENCIAL ESCUELA VIVA DEL VASCUENCE89. El
abandono durante veinte años de la zona de desgaste, significaría la retirada del vascuence a
la zona Cantábrica de Navarra (Valle de Bidasoa y del Baztán)�. Bestalde, agintari eta klero
zati baten axolagabekeriarengatik hizkuntzak zuen prestigio90 falta ikusten zuten
eragozpenetako bat (�Falta de prestigio del idioma, por inhibición de clases dirigentes,
autoridades y parte del Clero�), eta estimulu materialen falta beste bat.

Egoera horri buelta emateko aurreikusten zuten egitasmoa: �Realizar una acción
combinada de estimulo moral y material sobre la población escolar de la llamada zona de
desgaste, progresivamente y valle por valle en cinco fases sucesivas. Mantener a lo largo del
plazo total una sección autoridad que sostenga los aspectos espirituales y de prestigio.�

                                                          
88 Artxibo Pribatua, Diez de Ulzurrun: 1 kar. Plangintzaren kopia agertzen den arren, kopia horrek ez du
sinadurarik. Orobat, Nafarroako Artxibo Administratiboaren aztertutako agirietan ere ez dugu aurkitu.
89 Jatorrizkoan azpimarratua.
90 Prestigio falta hori, ondoren ere gaitzatzat baloratua izanen da. Ikus: Serrano Izko, V. in Zabaleta Zabaleta, M.F.
(1986): Euskal Irakaskuntza Nafarroan. Normalizaziorako Oinarriak, Iruñea, egileak argitaratua, 195. or.
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Xede hori lortzeak eskatzen zuen antolaketarako, Principe de Viana erakundearen
barruan Euskara Bulegoa sortzea proposatzen zuten; han, boluntario talde batek dohainik
eginen zuen lan hori.

Egitasmoa garatzeko jartzen zuten epea bost urtekoa zen. Urtez urteko zeregina
aurreikusten zuten: ikasturte bakoitzeko, aipatu �zona de desgaste� egoeran zeuden hainbat
haran sartzea plangintzan. Ibar horietan zer lan eginen zuten paratzen zuten.

Etxeetan euskara indartzeko antzematen zen aukera haur euskaldunak saritzea zen.
Horretarako, ikasturte bukaeran azterketak eginen ziren haran horietako eskola guztietan.
Euskaraz zekitenei sari bat emanen zitzaien eskudirutan (250 pta. sartuko zitzaizkien, irekiko
zitzaien aurrezki kutxako kartila batean) eta beste bat sinbolikoa (domina edo diploma).
Aldundiak berak emanen zituen sari horiek.

Halaber, Eliza eta maisutza inplikatu nahi ziren91. Horretarako, eremu horietako
apaizei sermoiaren laburpena euskaraz egin zezaten eskatuko zitzaien, eta maisu-maistrei
lankidetza (�Se suplicará a las autoridades Eclesiásticas, un especial apoyo en la zona,
solicitando se haga resumen del sermón dominical en vascuence en aquellas parroquias
donde recientemente han dejado de predicar en esta lengua [Análogamente en las
Catequesis]. Se solicitará colaboración a los señores Maestros o Maestras�).

Egitasmoaren xedeak jorratzen zuen beste ardatz bat euskararen prestigioarena zen.
Horretarako, euskara kultur esparruetan sartu beharra zegoen, irakaskuntza maila guztietan,
unibertsitatea barne, eta meritutzat onartua izan beharko zukeen. Esparru hori behin baino
gehiagotan izanen zen aldarrikatua:

�Lo que necesita urgentemente el vascuence es prestigio. El vascuence renacerá
cuando lo hablen los hombres de cultura. Cuando existan aulas de vascuence en la enseñanza
universitaria, en la media y en la primaria. Y cuando esos estudios, siempre voluntarios y sin

                                                          
91 Haurren zerrendak, maisu-maistrek edo apaizek igortzen zituzten.
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interferencia en los programas generales didácticos, se reflejen en un mérito oficialmente
reconocido.�92

Prestigioa izanik beste helburu bat, lau proposamen egiten zituzten hura erdiesten
hasteko asmoz:

1.- Aldundiak Egitasmoa onartu bezain pronto, horren argitalpen publikoa egitea.
2.- Irratian edo prentsan, euskarazko sail bat eskaintzea egunero.
3.- Euskaraz zekiten Aldundiko funtzionarioei nolabaiteko abantaila ofiziala ematea.
4.- Nafarroako eremu euskaldunean, Aldundiko errotuluak, argibideak, aginduak

elebidun jartzea (�Redacción o rotulación bilingüe en las zonas navarras del vascuence de
indicaciones, órdenes o instrucciones de la Excma. Diputación�).

Beharrezko atzematen zuten gutxieneko aurrekontua 2.000.000 pezetakoa zen:
�consideramos este plan como mínimo�. Hala ere, eraginkorragoa izan zedin, diru gehiago
erabili beharko zen. Inhibizioak 20 urte gehiago iraunez gero, euskararen desagerpena
ekarriko lukeela azpimarratuz bukatzen zuten.

Nafarroako Aldundiak, 1956ko azaroaren 28an, euskara bultzatuko zuen organo bat
sortzea erabaki zuen, eta urtebete geroago, 1957ko azaroaren 20an, Aldundiko lehendakaria
Carlos Gortari Errea izanik, Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Principe de Vianaren barruan
Euskera Bizkortzeko Saila93 sortu zen: �Sección para el fomento del vascuence�. Pedro Diez de
Ulzurrun Etxarte94 sendagilea izan zen Erakunde horren gidaria.

                                                          
92 Urmeneta, M.J. (1967): �Navarra y el Vascuence�, PVEG, abendua, 21-22, 10. or.
93 Aurkitutako agirietan, izen ezberdinak ematen zaizkio Sailari: Suspertze Saila, Sustapen Saila, Bizkortze Saila,
Aldeko Saila. Halaxe eginen dugu guk ere.
94 Diez de Ulzurrun Etxarte, Pedro (Iruñea, 1924/12/27 - Iruñea, 1994/09/20): aita Pedro, sendagilea, eta ama
Frantziska zituen. Hiru anaien artean bigarrena. Maristen ikastetxean bigarren mailako ikasketak egin ondoren,
Zaragozara joan zen medikuntza ikastaroak egitera. Basurtuko erietxean eman zituen bi urte, barne-mediku
lanetan; ondoren Iruñera bueltatu zen sendagile. Nafarroako Aldundiak antolatu zituen euskarazko eskolak
hartzeko izena eman zuen 1952an, eta F. Tirapurekin eginiko lehen urtean, bazekien euskaraz mintzatzen.
Principe de Viana erakundearen barruko Euskeraren Aldeko Saileko bokala; beraz, Principe de Vianako Batzorde
Iraunkorreko kide. Euskeraren Sail honetan buru izan zen. Bere gidaritzapean burutu ziren erakunde honen
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Erdaraz eta euskaraz eman zituen argitara bere zereginak Nafarroako Aldizkari
Ofizialean:

�Naparroko Diputazioa naigabe samiñarekin ikusten ari da itzkuntze guzietan
ederren eta arrigarrien dan Euskera, jakintsu aundiak diotenez, Naparroko euskal erriak
beren euskal itzkuntza beren etxetatik kanpora botatzen ari dirala. Galtze negargarri au
gertatu ez dedin, dei egiten die euskeraz itz egiten dakitenei, jarraitzeko euskeraz itzegiten,
beren umetxoei erakusten eta egiñalak egin ditzaten euskera zabaltzen.

Euskeraren ikasbide, bizkortze eta iraupenerako lan egingo duen sail berri bat (una
Sección nueva) Institución Principe de Viana�n badu Diputazioak.

Sail ontan lan egiten dutenak pozik lagun egingo die euskaldun guziei euskeraren
sendotzen eta iraupenerako lanetan.

Denbora gutxian, Naparroko euskal erri guziak ikustatuko ditugu, baita ere euskeraz
itz egiten dakiten ume guziei sari edo premio ederra eman ere beti euskera maite izan dezaten
eta sekulan itzkuntza eder ori galdu ez dezaten.

Euskeraren alde Diputazioak jarri duen sail berri ontan lan egiten dutenak,
abenduaren lendabiziko hamabost egunetako jai egunetan (igandeetan) Irañetatik asi eta
Urdiain bitarteko erri guzietako umetxoak esamiñatuko dituzte, eta euskeraz mintzaten
umetxo guziei sari ederra emango ere.�95

Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu baino hilabete lehenago, 1957ko urriaren
11n, Aldundiko lehendakariak Principe de Viana Erakundeko partaideei urtebete lehenago
hartutako akordioa gogoratu ziela badakigu:

�(...) tuvo lugar en el Salón de Sesiones del Palacio de la Diputación la Sesión del
Pleno de la Institución Principe de Viana comunicando el Excmo. Sr. Presidente de la
Diputación a los miembros reunidos el acuerdo de la Excma. sobre la creación de la Sección y

                                                                                                                                                                                    
zeregin gehienak. Erakunde honek argitaratu zuen aldizkariaren euskaraz ateratako gehigarrian zuzendaritza
lana egin zuen. Dimisioa hiru aldiz eskatu zuen, eta hirugarrenean, 1973an, onartu zioten. Diario de Navarra
egunkariko euskarazko orrian ere idatzi zuen.
95 N.A.O., 1957ko azaroaren 20a, 139. zkia.
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del nombramiento del Dr. Pedro Diez de Ulzurrun Echarte como Vocal Presidente de la
misma, y como tal, miembro de la Permanente de Principe de Viana.�96

Sailak urte horretako txostenean agertu zuenez, Nafarroako Zuzenbide Foraleko
Kontseiluak zuen egoitza, hots, Kontu Ganbara, erabiliko zuten behin-behineko lokaltzat:
�Provisionalmente tiene su local en el mismo lugar donde tiene sus reuniones la Sección o
Consejo de Derecho Foral, amablemente cedido por élla (sic), en la Cámara de Comptos
Reales�97.

Nafarroako bizitza publikoan itzal handiko pertsona batzuk ageri ziren euskaltzaleen
artean; eragin handia edukiko zuten horiek, bai une horretan eta ondorengo besteetan ere:
Miguel Javier Urmeneta98, Luis Arellano eta Arantzadi dira horietariko batzuk. Sailaren
sorrerarekin egiten da Nafarroan Gerra aurreko euskaltzaleen eta Gerra ondoko
mugimenduaren arteko zubia. Jarraipen hori egiten da bai proposatutako jardueretan, bai
hainbat pertsonaren kointzidentzian.

Antzekotasuna aurkitzen dugu garai horretan aurrera eraman ziren jardueren eta
Gerra aurrean �Euskeraren Adiskideak� elkarteak proposatu zituenen artean. Izan ere, lehen
kapituluan aipatu legez, elkarte honek euskararen eguna antolatu zuen, euskaraz idatzitako
argitalpenentzako dirulaguntzak eman zituen, euskara eskolak eskaini zituen, haur
euskaldunentzako azterketak prestatu zituen eta haur haiei sari ekonomikoak ere eman
zizkien99. Azkeneko horri eman zion lehentasuna Euskeraren Aldeko Sailak �lehenago

                                                          
96 Artxibo Pribatua, Diez de Ulzurrun: 1 kar. 1957 urteko txostena.
97 Ib.
98 Urmeneta, Miguel Javier: Militar eta politikari nafarra (Iruñea, 1915-1988). Zuzenbidea ikasi zuen Salamancan.
Gerra Zibilean boluntario joan zen erreketeekin. Ondoren, Dibisio Urdinean sartu eta Errusian borrokatu zen.
Espainiara itzuli eta karrera militarra egin zuen. Komandante zela, Nafarroako �Caja de Ahorros Municipal�eko
zuzendari izendatu zuten (1954-82). 1958-64 bitartean foru-diputatu izan zen, karlisten kandidaturan. Euskara
ikasi zuen eta euskaltzain urgazle izan zen. Ahaldun zela, herri euskaldunetara mediku eta idazkari euskaldunak
bidaltzeko lege bat onartu zuen (nahiz eta ondorengoek atzera bota Lege hori).
99 Jarduera hori garrantzitsua izan zen Euskeraren Adiskideak elkartekoarentzat ere. Mota horretako sari banaketak
aurkitzen ditugu 1928-1933 bitarteko txostenetan: �Se han distribuído los pasados años premios en libretas
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Euskeraren Adiskideak elkarteak eman zion moduan�, nahiz eta aipatu beste jarduerak ere
eraman zituen aurrera.

Antzekotasun horiek ez dira harritzekoak Elkartean izandako eragileak kontuan
hartzen baditugu. Izan ere, Bizkortze Sailean kolaboratzaile agertzen zirenetatik bost
Euskeraren Adiskideak elkarteko juntakideak100 baitziren �zuzenean edo familiako norbait
haien izenean�:

�Relación Señores que componen la sección.
El señor vocal de la Sección (...) tiene como miembros colaboradores suyos en las

diversas actividades del grupo a los siguientes señores:
Srta. Maria Paz de Ciganda (Académico correspondiente de Lengua Vasca)
Srta. Dolores Baleztena
Sra. Doña Maria Puy Ruiz de Alda
Don Francisco Tirapu
Don Pedro Diez de Ulzurrun Ezcurdia (Presbítero y Académico)
Don Martin Larrayoz (Presbítero)
Don Fernando Guruceaga (Presbítero)
Dr Dn Carlos Amat Erro
Don Tomas Lopez Selles
Don Luiz (sic) Martinez Erro
Don Jose Maria Eslava Perez de Larraya
Rvdo Padre Felipe de Murieta
Don J.J. Montoro Sagasti
Dr. Dn Angel Irigaray (Académico de Numero de la Lengua Vasca)�101

                                                                                                                                                                                    
generosamente donadas por la Caja de Ahorros de Navarra y particulares (merecen especial mención la señorita
María Paz de Ciganda y don Fermín Irigaray), a los niños de Lanz, Arizu, Ochagavía, Atez, Ulzama, Iruña, Erro,
Esteribar. En el año de 1933, a los de Garayoa, Garralda, Abaurrea-Alta, Esaarza (sic) de Salazar, Oronz y Ezcaroz,
en número de 103 niños y pesetas 1.350 (�)�, Euskeraren Adiskideak, 1933 urteko Txostena.
100 M. Paz Ziganda, M. Puy Ruiz de Alda, D. Baleztena, F. Tirapu, A. Irigaray.
101 Artxibo Pribatua, Diez de Ulzurrun: 1 kar., orri soltea.
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Euskera Bizkortzeko Sailak egindakoak jarraituko zituzten urratsez urrats, Saila bera
sortu baino lehenago aurkeztu zen plangintzan agertzen ziren jarduerak. Gaur egungo
ikuspegitik, xumeak dira beren egituran eta aurrekontuan, baina handiak eduki zuten eragin
sinbolikoan. Izan ere, euskara desagerrarazteko frankismoak ezarritako errepresioaren
bitartez euskara ingurune publikotik erabat ezabatzea lortu zuenez, hura berreskuratzeko
esparru publikotik zerbait egiten hasi zen elkarte hau:

�En los primeros años de la postguerra, la característica general es la negación de los
simbolos del universo nacionalista y, particularmente, de la lengua. Esta negación del discurso
oficial va acompañada de una represión física y simbólica ejercida por el Estado cuya
consecuencia es la desaparición de la lengua del espacio público.�102

Familia harremanetarako gordea zen euskara, senditik kanpo gehienez auzokide eta
Elizarekiko harremanetarako erabilia. Hala izanik, herriko jendeak errotik barneratua zuen
Administrazioa-erdara binomioa. Ez da harritzekoa beraz, Nafarroako Aldundiak
euskararen alde eginiko edozein jarduerak berebiziko garrantzia edukitzea; jendeari,
euskararenganako balorazioan ezohikoa zen harreman �ofiziala� antzematean, bihurritu
egiten zitzaion euskarekiko norberak zuen espazio sinbolikoa. Kontuan hartzekoa da
Nafarroako Aldundiak Nafarroan izan duen begirunea, elebidun zein erdaldunen aldetik;
izan ere, �Etxe handia� deitu izan baitzaio.

2.2.3.1. Haur euskaldunentzako azterketak

Hasietatik, haurrak euskaraz mintza zitezen izan zen Sail honen bultzatzaile taldeak
eduki zuen kezketako bat. Lehen lanen zirriborroan agertzen zutenez, haurrengan estimulua
lortzeko, sariak banatuko ziren euskaraz zekiten haurren artean. Adina, 4-14 urte bitartekoa,
hots, eskola adina. Bi motatako sari pentsatu zituzten: bata, Nafarroako Aurrezki Kutxan
kartila irekitzea, eta bigarrena, Aldundiaren izenean diploma ematea. Haiek antolatzeko,

                                                          
102 Tejerina Montaña, B. (1992): Nacionalismo y Lengua, Madrid, siglo XXI, 135. or.
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Bizkortze Sailaren kolaboratzaile taldeaz gain, herrietako apezak eta maisu-maistrak
inplikatzea erabaki zuten.

Lehen urtean, 1957ko urriaren azkeneko iganderako, hau da, Nafarroako Aldizkari
Ofizialean Sail horren sorrera argitaratu baino lehenago, kolaboratzaile taldea jada hasita
zegoen lanean jarduera hori prestatzen, Pedro Diez de Ulzurrun Etxarteren gidaritzapean.
Izan ere, aukeratu zuten lehen herrietako sari banaketarako, Sakanako bailarako herri
guztietako apezak deitu103, eta haiekin aldagai hauek aztertu zituzten: euskararen egoera,
eskola adinean zeuden haurren kopuruak, probak egiteko prozedura, ordutegiak, lokalak,
azterketak, eta abar. Publizitatea emateko asmoz Nafarroako Aldizkari Ofizialean agertu
ohar elebiduna orri solteetan argitaratu eta banatu zen (�Se hicieron asimismo, hojas para
repartir en nuestros pueblos de la Montaña con texto idéntico al aparecido en el Boletin�104).

Lehen azterketak 1957ko abenduaren 15ean egin ziren. Lau epaimahai antolatu ziren,
Saileko partaideez osatuak eta epaimahaiaren lehendakaritzan herrietako apezak zituztela:
�que llevaron la parte principal de las pruebas para confianza de los niños y mejor
adaptación a estilos y formas dialectales del vascuence en cada pueblo�105.

Sakana aldeko herrietako erroldaren arabera, eskola adineko 1.150 haur agertu
zitzaien. Hauetatik 845ek bazekiten euskaraz; jakite maila hiru kategoriatan banatu zuten:
bikain (3), oso ongi (2) eta gainditua (1). Beste 305 haurretatik, batzuek euskaraz ulertzen
zuten, beste batzuek pixka bat hitz egiten zuten, eta beste batzuek ez zuten tutik ere ulertzen.
Haiei eta haien gurasoei ere zuzentzen zitzaizkien Sailaren ahalegin horiek:

�Se supone que con el sistema de distribución de los premios, y la labor continuada de
prestigio del idioma, propaganda... etc., se podrá impedir la continua regresión del vascuence

                                                          
103 Apezen elkarkidetza hori lortzeko asmoz, Juan Ollo jaunarekin, elizbarrutiko bikariarekin, alegia, aldez
aurretik egonak ziren: �para obtener el permiso necesario para la colaboración sacerdotal en los medios rurales�,
Artxibo Pribatua, Diez de Ulzurrun: 1 kar. 1957 urteko txostena.
104 Artxibo Pribatua, Diez de Ulzurrun, ib.
105 Ib.
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y lograr lo aprendan estos trescientos niños barranqueses que hoy en día prácticamente lo
desconocen, contando con que sus padres, comprendan la labor emprendida por la
Diputación en favor del idioma vasco, tan navarro (Lingua Navarrorum en boca de Sancho el
Sabio), y de tan grande interés filológico.�106

Diploma haur guztiei banatzeaz gain, Aurrezki Kutxako sariak azterketan ateratako
notaren arabera107 partitu ziren: 175 pta. bikain atera zutenentzat, 100 pta. oso ongi lortu
zutenentzat, 75 pta. gaindituentzat. Haurrek jarduera hura ekintza isolatutzat har ez zezaten
eta euskararen lanketak nolabaiteko iraupena eduki zezan, urtetik urtera, nahiz eta
aztergune beste eremu bat izan, haur haiek berriro ere aztertuak izanen zirela erabaki zuen
Bizkortze Sailaren taldeak, eta euskararen ezagutzan zuten garapenaren arabera beste 50 pta.
sartuko zitzaizkiela kartiletan:

�Esta nueva forma de distribución de premios permitirá una acción más continuada
en una misma zona, una vigilancia de los Párrocos, dará un tiempo mayor para la preparación
de aquellos niños que fueron calificados en 1, y logrará que mientras en la Escuela aprenden el
idioma castellano, no olviden el vascuence, logrando a los trece años salir de la Escuela con el
conocimiento de los dos idiomas, meta ideal de toda nuestra acción.�108

Hurrengo urteetan Nafarroako beste eremuetan azterketak egiten jarraitu zuten:

�La sección �Para el fomento del Vascuence� de la Institución �Príncipe de Viana�
durante el presente año de 1959 ha continuado el plan de exámenes iniciado el año 1957,
examinando a los niños y niñas en edad escolar y que consttuyen (sic) el censo escolar, de los
Valles de Larraun, Basaburúa Mayor, Aezcoa, y el Pueblo de Almandoz en el Valle de Baztan.
Se han examinado a los niños de treinta y tres pueblos de la Montaña de Navarra.�109

Apaizen zein maisu-maistren laguntza jasotzen ere jarraitu zuten:

                                                          
106 Ib.
107 Dugun txostenean, kantitate hauek boligrafoz aldatuta daude: 150, 100, 75 pta.
108 Ib.
109 Artxibo Pribatua, Diez de Ulzurrun: 1 kar. 1959 urteko txostena.
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�Ha colaborado, como en años anteriores, los Sres. Párrocos y Maestros de los
respectivos pueblos, ya compuesto el equipo examinador, Dn. Pedro Diez de Ulzurrun y
Echarte (Vocal de la Sección), ayudado por Don Francisco Tirapu Retegui, Padre Felipe de
Murieta, Don Pedro Ulzurrun Ezcurdia, Pbro., actuando de Secretario don Carlos Amat Erro.�

Urte horretan zehar egin ziren azterketetan, saria irabazi zutenak ez ziren 800era iritsi
(�Han sido aprobados, con diversas calificaciones, 743 niños�110). Txostenean aztertutako
herrietako haurren euskara maila dela-eta, ona zen, oro har, egiten zuten balorazioa, Aezkoa
bailarako bi herrirena izan ezik: �Satisfaccion por la conservacion del Vascuence en Larraun
y Basaburua Mayor, Almandoz y en tres de los cinco pueblos de Aezcoa examinados�.
Azterketa gainditua zuten haur guztiei, ohi bezala, Aurrezki Kutxako kartila ireki zitzaien.

Hala ere, egindako txostenetan ez zuten aipatu gabe utzi nahi haur haiek erdaraz ere
bazekitela; eskolara joatearekin hori bermatua omen zegoen: �Se hace constar que todos los
niños examinados y aprobados asisten corrientemente a la Escuela, no habiendo ninguno
que sea analfabeto, pues, con arreglo a la edad, dominan la lectura y escritura de la Lengua
Castellana�.

Horrez gainera, euskarazko katiximak eta haurrentzako aldizkaritxoak banatu ziren
parrokietan (�Se han repartido por las catequesis parroquiales libritos religiosos en
vascuence, de temas infantiles� etc para contribuir a la perfeccion de la lectura y escritura
del idioma por parte de la poblacion infantil�111). 1961 urteko txostenean ageri denez, beste
hainbat herritako haur ere aztertu zituzten: �La labor desarrollada por esta Sección ha sido
muy importante, pudiendo destacar los exámenes celebrados en Elizondo, Bearzun, Lecaroz,
Elvetea, Ezcurra, Erasun, Leiza y Arana�112. Azken horretan 620 haurrek pasatu zuten proba
(�fueron examinados de vascuence 620 niños y niñas y premiados con cartillas de la Caja de

                                                          
110 Ib. �Niños� esaten duenean, multzo horretan neskak ere sartzen dira. Izan ere, urte horietako haur zerrendetan
neska eta mutilen izen-abizenak agertzen dira, hala ere, gai hau dela eta Berako neska baten protesta aurkitu
dugu.
111 Ib.
112 Artxibo Pribatua, Diez de Ulzurrun: 1. kar. 1961 urteko txostena.
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Ahorros Provincial y Diplomas�113). Hurrengo urteko txostenean, 1962koan, haur kopurua
baxuagoxea izan zela egiaztatzen ahal dugu: �exámenes de Lengua Vasca en los pueblos de
Maya del Baztán, Errazu, Arizcun, Azpilicueta y Echalar, en total 563 niños premiados�114.
Hala ere, hasieran agindu bezala, beste hainbat sari banatu ziren aurreko urtean aztertutako
haurren artean: �Reparto de 620 premios a otros tantos niños examinados el año anterior, con
actos de entrega de estos premios en Ezcurra, Goizueta y Elizondo a niños de Elizondo,
Bearzun, Elbetea, Lecaroz, Goizueta, Arano, Ezcurra y Erasun�115.

Dokumentazioan ikusi ahal izan dugunez, Pedro Diez de Ulzurrunek kontaktuak
lortu zituen herri bakoitzean, beti ere Aldundiaren babesa garrantzitsua zitzaiolarik. Honek
ezinbesteko laguntza jaso zuen herrietako apaiz edo maisu-maistren aldetik, haiek ziren-eta
gehienetan, herrietako eskola adineko nesken zein mutilen zerrendak prestatzen eta
bidaltzen zituztenak. Hori dela eta, euskarak irauteko lanean aritu ziren apaiz eta maisu-
maistrak saritzea izan zen irakaskuntzarekin lotuta aurrera eramandako beste jarduera mota
bat:

�Conceder un Premio de MIL pts, a cada uno de los Sres. Párrocos de Oscoz,
Muzquiz, Echalecu (Imoz), Azpiroz, Errazquin, Gorriti (Larraun), Beruete, Ichaso, Arrarás y
Oroquieta (Basaburúa Mayor) y a la maestra de Gorriti (Srta. Maria Olejua) y Sr. Maestro de
Eugui (Sr. San Julián Arrivillaga), con un presupuesto total de doce mil pesetas (12.000 pta.),
con cargo a la partida del Presupuesto de gastos vigente de la Sección de Vascuence del año
actual, por la labor meritoria de conservación y enseñanza que realizan del idioma.�116

Hauek dira Principe de Vianaren Euskera Gehigarriaren117 arabera, saritutako neska-
mutil kopuruak:
                                                          
113 Ib.
114 Artxibo Pribatua, Diez de Ulzurrun: 1. kar. 1962 urteko txostena.
115 Ib.
116 Artxibo Pribatua, Diez de Ulzurrun: 1. kar. 1959 urteko txostena.
117 Principe de Viana, Euskera Gehigarria [hemendik aurrera PVEG], 1966ko abendua, 10. zkia. Ditugun txostenetan
agertu kopuruak berdinak dira bi kasutan izan ezik: 1965eko Oroitidazkian bi haur gehiago (567) eta 1966koan
hiru haur gehiago (366) agertzen dira.
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- 1957 - 845
- 1958 - 770
- 1959 - 743
- 1960 - 724
- 1961 - 620
- 1962 - 569
- 1963 - 574
- 1964 - 419
- 1965 - 567
- 1966 - 366

Bederatzi urte horietan zehar egindako jarduera horretan, ikus daitekeenez, Principe
de Viana erakundeak ez zuen ahalegin ekonomiko handirik egin (hala ere, Unibertsitateko
katedra subentzionatzearekin batera, horiek izan ziren diru gehien eraman zuten ekimenak).
Horrela izan arren, Bizkortze Sailak hasieran paratu zuen xedetariko bat �hots, euskarari
prestigioa ematearena� zer neurritan bete zen esatea zaila bada ere, lortzeko bidean jarri
zuela baieztatzen ahal dugu. 6.192 haur horiek, euskaraz hitz egiteagatik diploma bat
eskuratzearekin eta garrantzitsua irudituko zitzaien Aurrezki Kutxako kartila jasotzearekin,
baloratua ikusi ahal izan zuten beren hizkuntza. Aldi berean, Nafarroako Aldundiak
nafarrontzat eduki duen itzala ere kontuan hartu behar dugu. Bizkortze Saileko kideak,
horren jakitun, azterketak egin baino lehenagoko argibideetan, Aldundiaren babespean
egiten zirela ahalik eta ongien jakinarazteaz arduratzen ziren118. Erdi ezkutuan hitz egiten
zen hizkuntzak, euskarak alegia, Aldundiaren onespena jasotzea �eta sari banaketa anitzetan
ahaldunak herrira bertaratzea� ohoretzat hartuko bide zuen herri horietako biztanleriak.

Haurren azterketek, dokumentatua dugunaren arabera, 1966 urtea bitarte iraun
zuten; jarduera horietako alma mater, eta iraun zuten bitartean sari horien eragilerik sutsuena,

                                                          
118 Euskera Bizkortze Sailaren sorrerarako Aldundiak egindako euskarazko eta erdarazko orriak argitaratu eta
herri guztietan banatuak izan ziren. Halaber, herri horietan egin ziren jaialdi programetan, beti agertzen da
Aldundiaren babespean egiten zirela.
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P. Diez de Ulzurrun sendagilea dugu. Lan hura guztia koordinatzeaz gain, bera aritu zen
herri horietan guztietan azterketak eginez eta sariak banatuz119, eta berarekin batera
laguntzaile talde handi bat, lan hura zaletasunez eginez120.

Euskera Bizkortze Sailaren ekimen hori berehalaxe ezagutu zen erbesteko
euskaltzaleen guneetan, eta antolatzaileei zorionak emateaz gain, eredu gisa hartu zuten
Buenos Aireseko �Laurak Bat� izenekoan: �(...) izkuntza gayetan ari dan lana eredu artuz
euskara ikasteko zaletasuna piztu dedin, �ABERRI ETA AZKATASUNA� izenakin ipiñi ditu
sariak (...)�121.

2.2.3.2. Umeen Deia

Aita Kaputxinoek egindako eta Euskeraren Aldeko Sailak diruz lagundutako bi
aldizkaritxo azpimarratu nahiko genituzke, haur euskaldunei begira alfabetatze arloan
ekarri zuten ahaleginarengatik: Pan-Pin eta Umeen Deia. Lehena, aldizkari hilabetekaria zen,
eta Donostiako Aita Kaputxinoek argitaratzen zuten. Bigarrena, Iruñeko Kaputxinoek eta
bereziki Aita Felipe Murietakoak122 bultzatu haurrentzako aldizkaria izan zen.
                                                          
119 Egan aldizkaria (1960), �Berriketan�, XV, urtarrila-apirila, 4. or.
120 Laguntzaileak bai haurren azterketarako bai bertsolarien jaialdietarako bilatu ziren.
121 Buenos Aireseko Centro �Laurak Bat� (1958), Euskal-Ikaskuntzarako sariak izeneko informazio orria. Bertan
azaltzen denez, Ixaak Lopez Mendizabal izan zen sari horien epaimahaiko lehendakaria. Montevideotik haurren
sariak zirela eta zorionak emanez bidali ziren eskutitzak.
122 Aita Felipe Murietakoa (Murieta, 1897/10/03 - Iruñea, 1966/07/13): Bataioz Franzisko Torres, eta Frantziskotar
egin zenetik Aita Felipe Murietakoa dugu. Aita, Juan Torres Elizondo Lizarrakoa; ama, berriz, Jedeona Ibañez
Arretxea, Iturgoiengoa. 1909an Altsatsuko Kaputxinoetara joan zen, eta 1922an apeztu zen Iruñean. 1925eko
udazkenean Argentinara joan zen misiolari, eta han gazteentzako Juventud aldizkariaren zuzendaria izan zen.
Bularrak estuturik, Nafarroara itzultzea eskatu zuen, eta 1936an Terueleko Hijar herrian gelditu zen. Gerra hasi
bezain pronto, Kaputxinoen etxea erre zutenean, Estatuko hainbat herritan bizi izan zen, eta ondoren Nafarroara
itzuli zen. Gaztetatik eduki zuen euskararenganako zaletasuna, eta ahal bezain pronto hasi zen euskara ikasten.
Apakia goitizena erabiltzen zuelarik, euskara irakasteko foiletoak idatzi zituen, baina ez ziren argitaratu: Gramática
elemental Vascuence, Diccionario fraseológico para Euskaldunberris, El verbo Euskera en su forma impersonal, Ejercicios
prácticos sobre el verbo Euskériko, Encuesta entre estudiantes sobre el Euskera, etc. Baina ospe handiena eman zion lana
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Umeen Deia 1959ko ekainean hasi eta 1966. urtea bitarte iraun zuen, bere eragilea izan
zen Aita Murieta hil arte alegia. Lau orrialdetxo besterik ez zuen aldizkaritxoaren lau bat
mila aleko argitalpena egiten zen, eta dohainik iristen zen Euskal Herriko txoko askotara.
Euskal Herriko haur euskaldunek idatzitako artikuluak agertzen ziren bertan.

Herriak euskaraz kasik irakurtzen eta idazten ez zuen unean, Umeen Deiak,
argitaratutako 65 zenbakietan, ehunka haur jarri zituen idazten: �En total el número de
páginas publicadas son unas 330. Los colaboradores o niños "escritores" euskeldunes de todo
el País Vasco fueron 885, y las colaboraciones más de 1.500�123.

Mota guztietako gaiak lantzen zituzten haurrek: beren herrien deskribapenak,
eskolako kontuak, etxean gertatutako pasadizoak, ipuintxoak... Lantxo haietatik
ondorioztatzen ahal dira haurren euskarazko alfabetatzerako garai horretan �hots, 1959-1966
bitartean� erabili ziren hiru bide ez formalak. Haurrek egiten zituzten aipamenengatik,
hauek izan ziren, erabiltzen ziren lekuetan, haurrak euskaraz alfabetatzeko erak: a) Kristau
ikasbidea euskaraz jasotzea, katixima ere euskaraz irakurriz. b) Eskolatik at euskara eskolak
jasotzea. c) Maisu-maistra euskaldunen bidez, erdarazko eskolatze arruntean euskaraz
idaztera bultzatzea124. Umeen Deiak paper garrantzitsua bete zuen alfabetatze arloan: �(...)
kasu honetan, dinamizatzeko eta ume euskaldunak elkarren komunikazioa gauzatzeko oso
baliogarria izan zela uste dugu�125.

Aita Murietak 1963an beste aldizkari baten saiakera egin zuen gazteei begira: Gu
Batxiller Euskaldunok. Honako hau gazteei zuzendutako asmoa izan zen, haur txikiek bezala
hauek ere bere komunikabidea izan zezaten. Gazteek idatzitako zortzi orrialdeko argitalpena
zen, eta ezinbestean, bi zenbaki besterik ez ziren irten.

                                                                                                                                                                                    
haurrentzat eta haurrek eginda argitaratu zuen Umeen deia euskarazko aldizkaritxoa izan zen. Euskera
Bizkortzeko Saileko kolaboratzaile izan zen hasieratik.
123 Torres, I. (1971): Umeen Deia, Bilbo, Librería Claret, 41. or.
124 Fernandez, I. (1994): Oroimenaren hitza. Ikastolen Historia (1960-1975), Bilbo, UEU, 94. or.
125 Ib.
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2.2.3.3. Principe de Viana aldizkariaren Euskera Gehigarria

Ezin aipatu gabe utzi Bizkortze Sailak sortu zuen aldizkaria, Principe de Viana
aldizkariaren Euskera Gehigarria; hura izan zen nafar unibertsoaren euskal komunikazio
idatzirako lehen ahalegin ofiziala.

Ekoizpen propioari dagokionez, hedapen handiena lortu zuen argitalpena dugu
Principe de Vianak zuen aldizkaria126 baliatuz egin zen Euskera Gehigarria. Aldizkari horrek
1966ko otsailean ikusi zuen argia Roncesvalles izenarekin. Hurrengo zenbakiak ez dira izen
horrekin agertuko, Principe de Viana. Suplemento mensual de la Revista destinado al Fomento del
vascuence erakargarritasunik gabeko izenburupean baizik; Principe de Viana aldizkariaren
gehigarri moduan, beraz. Aldaketa horren azalpena lau urte geroago eman ziguten
aldizkarian bertan:

�Gure asmoa "Roncesvalles", napar izen zahar eta entzunarekin bataiatzea zen.
"Orreaga" ere aipatu zuen norbaitek; baño bestea entzunagoa omen da. Izen-buru euskal
kutsukoa egina ginuen (...) Izen berriarekin aldizkari bat sortzeko baimena behar omen da.
Guk lana egin nahi ginuen, eta nola edo hala, lenbaitlen ateratzen hasi, "Principe de Viana"
aldizkaria ba zuen Naparroko Diputazioak eta haren anai txikia bezala ikusi zuen egunaren
argia.�127

Izan ere, hilabetekari horren lehen hamar aleak zenbatu gabe atera ziren;
hamaikagarrenetik aurrera hasi zitzaizkion zenbakiak paratzen, eta azkena 1985ean
argitaratu zen. Etenaldi batzuk izan zituen bere ibilbidean128, Aldundiaren hainbat aldaketak
ez omen zioten-eta onik egin aldizkariari:

�Gure urte auetan lau aldiz, beintzat, aldatu da Diputazio osoa, eta ezagunak dira
euskararen aferetan ibili diren jaunen izenak: Urmeneta, Ezponda, Iturralde ta Malon.

                                                          
126 Principe de Viana erakundeak argitaratu zuen izen bereko aldizkariaren lehen zenbakia 1940ko abenduaren
3an, F. Xabier Deunaren egunean alegia, kaleratu zen.
127 Satrustegi, J.M. (1970): �Atzera begira�, PVEG, apirila, 50. zkia.
128 Hilabetekari honek gorabehera batzuk eduki zituen; izan ere, 1978an ateratzeari utzi zioten 1980ko martxoa
bitarte. Ondoren berriro ere desagertu zen 1981eko uztaila arte.
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"Principe de Viana" Erakundean, berriz, iru Zuzendari, bata bestearen ondotik: Uranga,
Galbete, Redon; eta bitarteko utsune luzeetan, Ordekoek artu bear dute burubidea (...) Eta
zenbat zailtasun izan ote dira diru eskas laguntzak jasotzerakoan? Era batera naiz bestera, beti
gauza bera: euskararentzat maitasunik eza. Ortik gure Aldizkari euskaldunarentzat
etengabeko gurutzbidea.�129

Lehen zuzendaria, 1973. urtera arte lan horretan ibili zena, P. Diez de Ulzurrun
sendagilea dugu; ondoren, Marcelino Garde apaizak hartu zuen aldizkariaren buruzagitza;
idazleak, berriz, Euskeraren Aldeko Sailean kolaboratzaile zebiltzanak: A. Irigaray (Apat-
Etxebarne), J. M. Satrustegi (Sagi), M. Izeta, B. Estornés (Auñamendi), P. Diez de Ulzurrun
(Ikusle), M. Garde, eta herrietako argibide emaile franko130.

Hasieran aldizkari horren 3.000 ale banatu baziren ere, bigarren urtean 6.000131, eta
geroago 7.000ra132 iritsi ziren; dohainik banatzen zen Nafarroan, eskatzen zen tokietan133.
Hasieran lau orrialdekoa bazen ere, halabeharrez orri kopurua gehitu zen134, izan ere anitz
omen ziren argitaratzeko artikuluak.

Aldizkarian agertzen ziren artikuluen izaera zabala zen edukiari zegokionez.
Zalantzarik gabe, euskararekin lotutako idazkiak ziren gehienak, non honi buruzko edozein
berri (Euskaltzaindiaren prentsa oharrak, jaiak, ospakizunak, akordioak, hizkuntzari buruz
prentsan argitaratutakoak, euskaraz argitaratutako liburu zein diskoak, eta abar) agertzen
                                                          
129 Sinatua agertzen ez den arren, lehen orri horretan agertzen diren artikuluak zuzendariak eginak izan ohi dira;
une horretan M. Gardek (1983): �Aurrera goaz�, PVEG, otsaila, 150. zkia.
130 �(...) napar idazleak sortu dizkigu: Aldabe, Arozamena, Astiz, Ayerbe, Azpiroz, Diez de Ulzurrun, Erkizia,
Estornes, Goikoetchea, Gortari, Ibarrondo, Inza, Irigaray, Izeta, Lasarte, Mugika, Otxandorena, Perurena,
Satrústegui, Sarobe eta abar.�, Urmeneta, M.J., PVEG, 1970eko apirila, 50. zkia, 1. or.
131 �Eskerrak izenak eman dituzten sei mila Napar familiei�, PVEG, 1967ko otsaila, 12. zkia, 1. or.
132 �Aldundi Oso Agurgarria�, PVEG, 1970eko apirila, 50. zkia, 1. or.
133 �Si desea recibir esta publicación es su domicilio, exclusivamente dentro de Navarra, envíe este Boletín a
Institución "Príncipe de Viana"�. Bakarrik Nafarroarako eskaintza zegoen arren, Euskal Herriko zenbait irakurle
bazeudela jakin izan dugu agertzen diren eskutitzengatik.
134 Orri kopuruak gehitu ondoren, 1976ko uztailean, 120. zenbakian, garaiko egunkari baten formatua edukitzetik
folio baten neurriko formatura pasatu zen.
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zen. Aldizkariak zituen beste sail batzuk: haurrentzako txisteak, ipuintxoak (�Aurren
txokoa�), Nafarroako herrietako berriak (�Erriz-erri�), Euskal Herriko notiziak
(�Eskualerriko leioa�), Aldundiaren zein Elizaren (�Elizaren Itza�) jarduera garrantzitsuak,
gazteen txokoa (�Arnas Berri�), iritzi artikuluak, euskal kirolak edo baserritarrentzako
berriak.

Gure ustez, aldizkariaren ibilbidean, bi zuzendari ezberdinek bi aldi ezberdin eman
zizkioten hilabetekariari: bata, P. Diez de Ulzurrun sendagilearena, 1966-1973 bitarteko
garaia; hasierako aldia, beraz. Bestea, M. Garde apaizarena, 1973-1985 bitartekoa, bigarrena.
Bata batuaren aldekoa, bestea �h�ren kontrakoa; lehena sekularra, bigarrena erlijiosoa.

Bi garaiotan, hala ere, Aldundiaren mende egoteak eragina izan zuela egiaztatzen
ahal da artikuluen izaera aztertuz. Alde batetik, erakunde horren soberazko goraipamena
egiten baitzen anitzetan135, agintariei eskerrak behin eta berriro emanez136. Bestalde, alderdi
formalean kutsu zaharkitua zutela agertzen zaizkigu artikulu anitz (agintariei buruzko
aipamenak egiten zirenean, Nafarroakoak zein Estatu espainolekoak izan, begirune formulak
erabiltzen ziren). Euskara gaia zela-eta, laudatu egiten zen Aldundiaren lana, eta konfiantza
osoa137 jartzen zen erakunde horrek euskara berreskuratzeko jarri zituen oinarrietan.

Gerra aurreko Euskeraren Adiskideak Elkarteak eta ondorengo Bizkortze Sailak
aurrera eramandako jardueren artean atzemandako loturak aipatu ditugu lehen; Principe de
Vianaren Euskera Gehigarrian euskarari ematen zitzaion tratamenduari dagokionez ere
loturak aurkitzen ahal dira XIX. mendeko Nafarroako Euskaroek beren aldizkarian �hots,

                                                          
135 Aldizkariaren ale gehienetan Aldundiaren inguruko goraipamenak aurkitzen ahal ditugu.
136 Maiz aurkitzen dira mota honetakoak: �Bereziko une ontan ordu ona da Euskeraren Aldeko Saillak bere
zorionik biotzkorrenak Gortari jaunari bialtzeko�, PVEG, 1966ko apirila, 3. zkia., 2. or. �Eskerrik beroenak
"Principe de Viana" elkargoaren buru egiten duen Jose Esteban Uranga jauna, eta Diputazioako lehendakari
[lehendakariorde] ospetsu Felix Huarte barne�, PVEG, 1967ko otsaila, 12. zkia., 1. or.
137 �Gai ontan gure Diputazio agurgarriak asko ta asko egin lezakete�, PVEG, �Euskera Eskoletara?�, 1966ko
abuztua, 6. zkia., 2. or.
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Euskeran� ematen ziotenarekin138. Bi muturretako jarrerak agertzen zaizkigu euskararen
etorkizunari buruz argitaratutako artikuluetan, baikorrak eta ezkorrak: �En el Suplemento de
Príncipe de Viana aparece en varias ocasiones la misma alternancia [pesimismo y optimismo] y,
de este modo, el abatimiento descrito anteriormente resulta atenuado en ocasiones por un
llamativo triunfalismo�139.

Gure ustez, lehen zuzendariaren garaian aurreko datu hori ez da harritzekoa,
kontuan hartzen badugu Francoren garaian zeudela eta industrializazioan sartu berria zela
Nafarroa; izan ere, garai horretan Foru Aldundiak industrializatzeko plangintza aurkeztu
zuen, eta horrela, Nafarroako herrietan hainbat industriari sarrera emanen zitzaion140.
Bigarren zuzendariaren garaian, trantsizio garaia izanik �Nafarroak mundu industrialean
sarturik hamarkada bat baino gehiago zeramala eta horrek eragindako ohiko kultura
parametroen aldaketarekin balore berriak ezarri zirelarik�, kontserbadurismoaren eta
modernitatearen artean zegoen tentsioan lehenaren alde agertu zen aldizkariaren
zuzendaria.

Principe de Vianaren Euskera Gehigarria sortu zen urte eta garai berean, Nafarroako
prentsa idatzian gehien irakurtzen ziren bi egunkarietan ere euskarazko orriak argitaratu
ziren: El Pensamiento Navarro141 eta Diario de Navarran. Lehen egunkaria, egunkari karlista,

                                                          
138 Ikus. Iriarte, I.: �El legado de los éuskaros. El discurso sobre el euskara en el Suplemento en vascuence de
Príncipe de Viana�, in Jimeno Aranguren, R. (koor) (2000): El Euskera en tiempo de los Euskaros, Iruñea, Nafarroko
Gobernua/Nafar Ateneoa, 317-338. orr.
139 Ib., 324. or.
140 �Pero es el Plan de Promoción de 1964 el que consigue atraer no sólo capital navarro (Super Ser), sino también
vasco (casos de Lesaca, Alsasua, Olazagutía, Tafalla), catalán (Papelera de Leiza) y multinacional (Authi, Eaton,
Magnesitas...). Uno de los objetivos de este Plan era la creación de una red de núcleos industriales que
compensara la concentración industrial de Pamplona. (...) Tudela (Pier), Estella (Agni), Aoiz (fábricas de
muebles), Lumbier (cárnicas)�, Pérez-Agote, A. (1989): �Cambio social e ideológico en Navarra (1936-1982).
Algunas claves para su comprensión�, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 46. zkia., apirila-ekaina,
Separata, 15-16. orr.
141 Egunkari karlista. 1897ko urriaren 17an hasi eta 1981eko urtarrilaren 13an itxi zen. Hemendik aurrera EPN.
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asteartero argitaratzen hasi zen, Muthiko Alaiak Iruñeko peñak asteartero argitaratzen zuen
orrian, Zaldiko-Maldiko izenekoan. Bertan, euskarazko orria hasi baino lehenago nafar
egunkarietan Ikastolei buruz idatzitako artikulu bat aurkitu dugu, ziur aski Gerra ondoko
lehena izan zena: �Urgen �Ikastolas� en Iruña� 142, aita Ildefonso Olaberriak idatzia.

Diario de Navarrako orria 1966ko apirilaren 21ean hasi zen, gaur egun ere duen izen
berarekin: Nafar-izkuntzen orria. Hamaboskaria zen hasieran eta maisu, hezitzaile zein haurrei
zuzendua zen, aurkezpenean adierazten zutenez: �En nuestra �Nafar-Izkunten (sic) orria�
que se publicará los primeros y terceros jueves de cada mes, recogeremos las mejores firmas
de los euskerólogos navarros al mismo tiempo que pretendemos interesar a maestros,
educadores y niños de habla euskaldun en el cultivo del idioma. Quizá esta sea la labor más
positiva�143. Egun horretan bertan, haurrentzat urtero antolatuko zen �Axular� izeneko
sariaren berri eman zen: �Txapelketa bat antolatzen du, leen maillako Nafarroako
Eskolategietan, 1.500 eta 750 pezetetako Axular izeneko bi sariekin, euskarazko ipuin edo
erri kontu oberenendako; euskal izkiriatzaille nagusi aren oroitzapenetan�144. Lehiaketa
horretara eskola adinean zeuden haurrak aurkezten ahal ziren, heldu baten babespean:
�Maisuak, Apezak edo adineko batek bearko du, bere izenakin, aurraren izkribua egiztatu�.
Ikasturte bukaeran, txapeldunaren izena argitara emanen zen. Halaber, azaltzen zen lanen
hutsegite ortografikoek ez zutela garrantzirik, mamiaren graziak baizik (�Geiago konta da
sarirako, errateko airea edo gatza, utsik gabeko izkiriatzeko era baino�). Orri horren lehen
zenbakiak, beraz, haurren lanentzat izan ziren. Ondoren, Nafar-izkuntzen orrian idazten zuten
helduak ziren, oro har, Euskera Gehigarrian idazten zuten berberak.

Haurren lan idatziarekin lotuta zegoen beste ekimen batean ere Sailaren eskua
ikusten dugu. Dugun dokumentazioaren arabera, Euskaltzaindiak babesturik Coca-colak
eskoletan antolatu bigarren �Idatz leiaketa euskeraz�etik kanpo gelditu zen Nafarroa.

                                                          
142 EPN, 1965eko abenduaren 8a.
143 �Nueva Tarea�, Diario de Navarra, 1966ko apirilaren 21a, 10. or.
144 Ib., �Premio Axular�.
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Ondorioz, Bizkortze Sailak eta Euskaltzaindiak elkarri idatzi zioten145 hurrengo urteetako
txapelketetan Nafarroak parte har zezan. Halaxe suertatu zen multinazionalak 1968an
berriro ere antolatu lehiaketan146.

2.2.3.4. Hainbat Kultur Jarduera

Dugun artxibo pribatuko dokumentazioaren arabera, Bizkortze Sailak aurrera
eraman zituen jarduerak izaera ezberdinekoak izan ziren. Euskara eta euskarazko
kulturarekin lotuak ziren denak, eta Principe de Viana Erakundeari, aurrera eramaten zituen
beste mota batzuetako jarduerekin konparatuta, aurrekontu txikia eramaten ziotenak.
Horietako batzuk aipatuko ditugu jarraian.

- Euskara eskolak bultzatu zituen. Aldundiaren babesean 1949an sortutako
helduentzako euskarazko klaseak Euskera Bizkortzen Sailaren ardurapean gelditu omen
ziren, eta horren berri eman zuten hainbat txostenetan (�En la Escuela de Comercio han
continuado las clases de vascuence a cargo del Profesor D. Francisco Tirapu, a razón de
cuatro días por semana y dos clases diarias� 147).

1962. urtean, Iruñeko apaiztegian beste euskara eskola batzuk hasi ziren (�Y así
mismo tuvieron lugar las clases de Lengua Vasca en el Seminario Metropolitano, a cargo de
los profesores Sres. Fagoaga y Apecechea, Presbíteros�148). Jakin badakigu, euskara eskolak

                                                          
145 Lehen lehiaketan Gipuzkoak bakarrik parte hartu zuen; bigarrenean Bizkaia ere izan zen gonbidatua, eta
Euskaltzaindiari epaimahaian egotea eskatu zitzaion. Honen izenean, Irigarayk idatzi zion Diez de Ulzurruni,
hurrengo txapelketarako Nafarroak ere parte har zezan eskatuta zutela. Arxt. Diez de Ulzurrun, 1966ko
abenduaren 2ko eskutitza.
146 �III�gn. Idatz leiaketa euskeraz�, PVEG, 1968ko otsaila, 24. zkia, 6. or.
147 Artxibo Pribatua, Diez de Ulzurrun: 1 kar. 1961 urteko txostena. Hurrengo urteko txostenean ere aipamena egin
zuten: �Las clases de Lengua Vasca siguieron normalmente su curso en la Escuela de Comercio, con cuatro días
de clase a la semana, desde el mes de Octubre, a Mayo inclusive, estando las clases al servicio de Don Francisco
Tirapu�, Artxibo Pribatua, Diez de Ulzurrun: 1. kar. 1962 urteko txostena.
148 Artxibo Pribatua, Diez de Ulzurrun, ib.
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bultzatzeko eskutitzak idatzi zituela P. Diez de Ulzurrunek, eta zenbait tokitan ematen ziren
eskola orduak areagotzea ere lortu zuela, Lekarotzeko Ikastetxean, kasu149.

Zehazki Sail horren zeregina izan ez zen arren, orain aipatzeak merezi du Nafarroako
Unibertsitatean, Filosofia eta Letretako Fakultatean, euskara katedra sortu zela 1963an
hurrengo urteko otsailean eskola ematen hasi zena. Aldundiko Principe de Viana
Erakundeak jada eginak zituen Unibertsitatearekin euskal katedra sortzeko elkarrizketak;
horrek ekarriko zuen kostua Aldundiak bere gain hartuko zuen. Salamancako
Unibertsitatean jada funtzionatzen hasia zen �Manuel de Larramendi� euskal katedra150,
baina Euskal Herrian, Nafarroako katedra hau zen lehena (�Es la primera vez que una
Universidad, emplazada en el país objeto de la investigación, se dispone a estudiar la lengua
y cultura vascas, y organizar de una manera permanente y segura estos estudios�151).
Katedra horren irakasle, Luis Mitxelenarengan pentsatu ondoren, José Miguel Barandiaran
izan zen hasieran. Lehen eskola eguna 1964ko otsailaren 21a izan zen. Horren kostuaren
kargu egin ahal izateko, beste partida bat ireki zen, 150.000 pezetakoa, eta eskolen martxaren
kontrola Euskeraren Aldeko Sailari eman zioten (�se ocupe de mantener el conocimiento de
que las actuaciones de la cátedra se desarrollan con arreglo al acuerdo de S.N. que la
estableció�152).

Euskera Bizkortzeko Sailaren dirulaguntza honako hauek ere jaso zuten: Iruñeko
Euskalerriaren Adiskideak elkarteak, Diez de Ulzurrun apaizak eman zituen euskara eskolek,

                                                          
149 Lekarotzeko Nuestra Señora del Buen Consejo ikastetxeko errektoreak, Domingo de Beizama aitak, gomendioa
kontuan hartuz, batxilergoko ikasleei, ordura arte bezala asteko ordu bete eskaini beharrean, hurrengo
ikasturtean orduak areagotzea eta arautzea eginen zuela idatzi zion 1958ko martxoaren 7an, P. Diez de Ulzurruni.
150 1951ko otsailaren 1an aginduaren arabera. 1951ko martxoaren 14ko BOEn.
151 Martínez Torres, J., �Hoy primera clase de lengua y cultura vasca en la Universidad�, Diario de Navarra, 1964ko
otsailaren 21a, 12. or.
152 NFA, contaduría, 336. zkia., 1965eko martxoaren 15a.
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hiri bereko �Kiroletako eta Jakintzarako� Muthiko Alaiak taldeak, eta Ximenez de Rada
Institutuan Etxandi apaizaren eskutik astean hiru egunez eman ziren eskolek153.

- Nafarroako euskalkien ikerketa bultzatu zuen154. Herriz herri grabazioak egin
zituzten. Euskalkiak eta, aldi berean, euskararen batasuna ere interesatzen zitzaien, hala nola
arau ortografikoak155. Horrela, Sailaren laguntzaile batek, Oskilaso izengoitiz sinatzen zuenak,
gai hori jorraturik, proposamen batzuk egin zituen Kurloiak liburuan156. Halaber,
Euskaltzaindiak dirulaguntza jaso zuen urtero Sailetik. J.M. Satrustegik proposatuta, Fontes
Linguae Vasconum aldizkariaren sorrera (1969) eta garapena babestu zuen, urte gutxiren
buruan prestigioa, atzerrian ere, lortu zuena157.

- Bertsolaritza bultzatu zuen Sailak. Urte horietan anitz izan ziren antolatutako
txapelketak. Dugun dokumentazioaren arabera, Sailak antolatutako jaialditxoetan
bertsolariek hasieratik parte hartu zuten. Gure agirietan 1960tik aitzinera egin ziren bertso
Txapelketen programak agertzen dira158. Jai horien publizitaterako, alde batean euskaraz eta
bestean erdaraz argitaratutako orriak banatzen zituen herrietan. Horrez gainera, bertso haien
argitalpena egin omen zuen (�Esta Sección ha editado los dos concursos de Bertsolaris
celebrados anteriormente en Navarra y correspondientes a los años 1960 y 1961�159). Mota
askotarikoa da gai horren inguruan P. Diez de Ulzurrunek duen dokumentazioa: bai

                                                          
153 �Iruña. Euskal Ikastaldiak�, PVEG, 1967ko urtarrila, 11. zkia.
154 Loidi Anaiaren Tesirako (Nafarroako euskalkiak) lau urtetarako dirulaguntza. Aldundiaren 1960ko
urtarrilaren 28ko akordioa. Bestalde, Ana Etxaide Unibertsitateko irakaslea herriz herri grabazioak egiten aritu
zen, Nafarroako euskalkien ikerketa egitea helburu zuela.
155 Garaiko euskaldun alfabetatuei gertatu legez, �h�ren auziak ez zituen PVEGko idazleak indiferente utzi. Gai
horretako lehen artikulua aurkitzen dugu: �Zorigaiztoko �H� bat�, PVEG, 1966ko apirila, 3. zkia., 2. or.
156 Oskilaso (1962): Kurloiak, Zarautz, Itxaropena.
157 �Fontes aldizkariak ingles, aleman eta frantsesez idatzitako lanak argitaratzen ditu, 700 arpidedun baditu
Espainian eta hemendik kanpo�, Urmeneta, M.J. (1970): PVEG, apirila, 50. zkia., 1. or.
158 Haurrei sariak emateko egin ziren lehen jaialdietan, bertsolariak gonbidatuak izan ziren. Dugun 1959 urteko
txostenean aipatzen ez den arren, gero agertzen diren bertso jaialdien edizioen aipamenengatik, 1959an ere egin
zirela ematen du.
159 Artxibo Pribatua, Diez de Ulzurrun: 1 kar. 1961 urteko txostena.
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bertsolariekin harremanetan jartzeko eskutitzak, bai egunkarietako artikuluak, bai
Ulzurrunen lanarengatik zorionak ematen zizkioten pertsonen oharrak. Bizkortzeko Saila
Euskaltzaindiarekin batera aritu zen hainbat proiektutan; Saila dirulaguntzak emanez, bertso
jaialditarako bereziki, baina baita Euskaltzaindiak egin omenaldietan zein bazkide berrien
sarrera ekitaldietan ere, beti ere Nafarroarekin lotuta bazen160.

- Euskararen inguruko jaialdiak edo kultur proposamenak bultzatu eta diruz
lagundu zituen161. Antzerkia ere bultzatu nahi zuten: �Euskal-teatroa ere piztu nai genduke
(...) Herri orietan edo beste batzuetan sortu ezkero, deituko bailituzkete besteetatik�162.
Halaxe suertatu zen Goizuetan 1962ko irailaren 19an taularatutako163 �Aberatsak olaxe
egiten� antzerki lanarekin164; Aldundiaren dirulaguntza jaso zuen honek. Irratsaio batzuek
ere jaso ahal izan zuten Sailaren laguntza (�3.000 pesetas para la emisora Parroquial de
Beruete�165). Horiez gainera, Iruñeko �Popular� irratiak, Gayarre antzokian 1962ko urriaren
22an antolatu �Napar-Jai� izeneko ekimen kulturalak166, eta �Zigor� opera euskaldunak167 ere
jaso zuten Sailaren dirulaguntza.
                                                          
160 Nahiz eta Sailak proposatu, Aldundiak ez zituen beti proposamen horiek onartzen. Euskaltzaindiari ez
zitzaion Donostian 1960ko abenduan egin zen bertso jaialdi baterako dirulaguntza eman: �no existe crédito
consignado exprofeso para atender esa petición�. Nafarroako Foru Aldundia, 1960, esp. 6507, Contaduría Saila,
1092.
161 Zenbait kasutan euskaraz zerbait jartze hutsagatik dirulaguntza txikiak, ad.: Tuterako alkateari 1960ko
urriaren 24an idatzi zion Bizkortze Sailak Tuterako Benjamin nafar bidaiariaren jaiotzaren zortzigarren
mendeurrena ospatzeko, batzordeak egindako propagandan testua gaztelaniaz, arabieraz, hebreeraz eta euskaraz
jartzeagatik dirulaguntza eman ziela adieraziz.
162 Egan aldizkaria (1960), �Berriketan�, alea XV, urtarrila-apirila, 5. or. Urtero dirulaguntza txiki bat ematen
zioten Goizuetan sortutako antzerki taldeari.
163 J.A. (José Aguerre zela uste dugu): �El día del Euskera en Goizueta. La jornada resultó brillantísima�, El
Pensamiento Navarro, 1962ko abuztuaren 21a.
164 Aita Saturnino Mugikaren lana.
165 Aldundiaren 1962ko urtarrilaren 30eko akordioa.
166 Barón, B. (1962): �Otro gran éxito en el segundo festival folklórico�, Diario de Navarra, 1962ko irailaren 23a, 13.
or. Programan ikusten denez, bi atal ezberdinez osatua zegoen ekimena: lehen atalean, txistulari eta jota batzuen
ondoren, �Aberatsak olaxe egiten� antzerki lana ikusten ahal zen. Bigarren atalean, bertso txapelketaz gain,
orkestra sinfonikoaren eskutik, konpositore euskaldunen obrak zein orfeoiarenak entzun ziren. �Muthiko Alaiak�
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Bestalde, Nafarroan urte, leku eta erakunde ezberdinek antolatu Lore Jokoetan,
neurri batean edo bestean, Sailaren partaidetza ikusten ahal dugu, hala nola, Nafarroako
Unibertsitateak168, Zangozako Udalak169, Euskalerriaren Adiskideak elkarteak170 urte horietan
antolatutako Lore Jokoetan.

- Ekoizpen idatziari dagokionez, euskaraz ateratzen ziren lanak erosi, lagundu edo
argitaratu zituen, eta zenbait kasutan parrokietan edo herrietan banatu. Beren liburutegia
hornitzeko, euskaraz argitaratzen zen gehiena erosten zuten, oso izaera ezberdineko
liburuak171, egiaztatu ahal izan dugunez (Orixeren Euskaldunak, Konejitu haurrentzako ipuin
sorta...)

Anitz dira lagundu ziren euskarazko lanak: Zeruko Argia (bazkidetza, dirulaguntza,
aleen erosketa), R.M. Azkueren hiztegia (berrargitaratzeko dirulaguntza), Jesus Lagundiaren
Auspoa argitaletxeak ateratako liburuak, Arizkungo parrokiak egindako Elkartasuna
aldizkaria... Argitalpen propioak ere egin zituzten: A. Irigarayk prestatutako Larreko eta
Manezaundiren idazlanak, bertsolarien bildumak, atzerrian bizi zirenentzat Luzaide orria172,
eta A. Astiz Oderizen bertso zein ipuinak jaso zituen liburua.

Ikusi ahal izan dugunez, hagitz heterogeneoak dira Euskeraren Aldeko Sailak aurrera
eramandako jarduerak. Garai horretan Nafarroako esparruan Euskararekin lotutako
kudeaketa ekonomiko guztiaz arduratu zen, eta, ahal zuen neurrian, bultzatu ere egin zituen
hainbat ekimen, Aldundiaren babesa �nolabaiteko prestigioa, beraz� emanez. Baina

                                                                                                                                                                                    
dantza taldea �Egurbide�ko Jaunatz�, Alfredo Lumbrerasek sortu ezpata-dantza sinfonikoa, dantzatzen ikusi ahal
izan zen.
167 Gayarre antzokian 1967ko urriaren 16an.
168 1967ko maiatzaren 13an, Iruñeko Gayarre antzokian egin zirenak; Saila, dirua emateaz gain, epaimahaian izan
zen.
169 1967ko abenduan egin II. Lore Jokoetan, euskarak lehen aldiz eduki zuen lekua. Saila epaimahaian ageri zen
euskarazko sariketarako. Hurrengo urtean, 1968an, III. Lore Jokoak egin ziren, euskara berriro barne zegoelarik.
170 1969ko martxoaren 21a, Nafarroako Museoan I. Udaberriaren Lore Jokoak.
171 Artxibo Pribatua, Diez de Ulzurrun: 1 kar. Libros adquiridos para Biblioteca de la Sección.
172 Yurgui (1960): �Actividades por el euskera en Navarra�, Pregón, abendua.
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euskarazko irakaskuntzarekin lotuta Nafarroako erabaki publikoetan garrantzi handien izan
zuen akordioa 1967an hartu zuen, orain ikusiko dugunez.

2.2.4. Aldundiaren Akordioa

Miguel Javier Urmeneta ahalduna, José Esteban Uranga Principe de Viana
Erakundeko zuzendaria eta Pedro Diez de Ulzurrun Euskeraren Aldeko Sailaren
bokalarengandik, unibertsitateko 500 ikasle nafarren eskaera jaso omen zuen Nafarroako
Aldundiak: �(�) instancia que ha sido informada conjuntamente por el Iltmo, señor D. M.
U., Diputado Foral, por D. J. E. U., Director de la Institución �Príncipe de Viana�, y por el Dr.
D. P. D. U., Vocal de la Sección de Fomento del Vascuence�173. Bertan, euskara ikastetxeetan
irakats zedila eta onespen ofiziala jaso zezala eskatzen zen. Aldundiak, 1967ko urtarrilaren
25ean bilduta, eta eskaeraz jabetuta, euskara irakaskuntzarako garrantzi handiko akordioa
hartu zuen.

Haurrek euskaraz hitz egin eta irakur zezaten eta benetako elebitasuna lortzearren
Aldundiak egiten zituen jardueren justifikazioaz hasten zen Akordioa:

�1.º Comunicar a los firmantes de la instancia, que la Excma. Diputación ejerce una
intensa acción de estímulo entre los niños que conozcan al mismo tiempo el vascuence y el
castellano, y que se publica asimismo mensualmente una revista destinada a fin análogo, que
actualmente alcanza una tirada de 6.000 ejemplares, basándose toda actuación en el
establecimiento de un bilingüismo práctico, única forma de actuación a juicio de esta
Diputación.�

Hala ere, gehiago egiten ahal zela iruditzen zitzaienez, ikastetxeetarako garrantzia
eduki zuten bi erabaki hartu zituzten. Lehenaren arabera, euskara ikasi nahi zuten eremu
euskaldun edo ia euskaldunetan, ordu erdiko euskara saioa eskaintzen zien Aldundiak
eskola adineko neska-mutilei, beti ere eskola ordutegitik at:

                                                          
173 N.A.O., 1967ko martxoaren 1a, 26. zkia.
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�2.º Se establecerá un sistema coordinado con la Junta Superior de Educación a través
del cual se logrará que, en las escuelas de Primera Enseñanza de Navarra y sobre todo en los
Centros de Concentración Escolar o escuelas de pueblos importantes de zonas vascongadas o
semi-vascongadas, se dé oficialmente, por parte de la Diputación, media hora diaria de clase
de vascuence a los niños que voluntariamente quieran asistir, ello fuera del horario normal de
clase y a su continuación, premiándose a los alumnos y profesores que se distingan en su
constancia en dicho aprendizaje.�

Principe de Viana Erakundeari, berriz, erabaki hori gauza zedin eginbeharrekoak
egin zitzala eta programa zehatza aurkez zezala �ahal zen neurrian aurrekontu zuhurraz�
eskatzen zitzaion. Zehazten zitzaizkion, halaber, une hartan programa hori gauzatzen ahal
ziren tokiak: Ultzama, Elizondo, Doneztebe, Leitza, Lekunberri, Irurtzun, Etxarri Aranatz,
Altsasu, Auritz, Aezkoa ibarra eta Otsagabia.

Bigarren erabaki garrantzitsuaren arabera, haurrentzako eskola txikiei edo
helduentzako eskolei �Nafarroan sortzen ziren mota horretako ekimenei� diruz laguntzeko
ahalmena edukiko zuen Principe de Vianak: �3.º Se autoriza, asimismo, a la Institución �Príncipe
de Viana� para subvencionar pequeñas escuelas por zonas, o bien para subvencionar escuelas para
adultos en aquellos puntos de Navarra donde voluntariamente se origine dicha iniciativa,
(�)�174. Erakunde horrek aldez aurretik ikusita ez zegoen diruaren erabilera jakinarazi
beharko zion Aldundiari, eta herrietako alkateei ekimen horietarako laguntza eskatuz idatz
ziezaiela eskatuko zion Aldundiari.

Prestigioaz gain euskararen alderdi praktikoa ere bultzatzeko asmoz, euskara jakitea
meritutzat baloratua izanen zen Aldundiak egiten zituen izendapenetan: �4.º Se reconoce
oficialmente, como mérito a los efectos de nombramientos de esta Diputación, el
conocimiento del vascuence, cuando dichos nombramientos impliquen función en las zonas
vascongadas de Navarra�.

                                                          
174 Ib. Etzana gurea da.
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Erabaki horiek aurrera eraman zitezen Euskeraren Aldeko Sailak zuen kide
bakarrarekin nahikoa ez zela-eta, beste bi izendapen egin ziren: �5.º Con el fin de atender a
estas nuevas misiones, se nombran como Vocales adjuntos de la Sección de Vascuence de la
Institución �Príncipe de Viana�, a los señores Rvdo. don J. M. Satrústegui175, Académico de la
Lengua Vasca, y al Rvdo. don J. M. Lasarte176, quienes auxiliarán al actual titular Dr. don P.
D. U., en las funciones antedichas�.

Bukatzeko, akordio horren berri eman zieten eskaera egin zuten Unibertsitateko
ikasle horiei: �8.º Comunicar este acuerdo a los firmantes universitarios de la instancia�, eta
ikusita Kleroak duen garrantzia, Iruñeko artzapezpikuari ere, erabaki honen berri eman
zitzaion.

Akordioaren berri egunkarietan ere eman zen177. Hala ere, horrek eduki zuen
garrantzia ez dugu berehalaxe ikusiko; urteak pasatu beharko ziren horren fruitu sendoak
antzeman ahal izateko. Hala ere, neurri horren eraginez, ikasturte horretan bertan hasi ziren
hainbat herritako eskoletan euskara eskolak ematen:

�Los dos han trabajado [J.M. Satrustegi eta J.M. Lasarte] habiéndose iniciado el curso
pasado clases de euskera en las escuelas de Alsasua, Leiza, Elizondo y preparado para
iniciación posterior en Echarri-Aranaz, Roncal, Santesteban..., etc. De paso fueron

                                                          
175 Jose Maria Satrustegi Zubeldia (Arruazun, 1930/11/15): 1955ean apeztu eta meza eman zuen. Bederatzi urte
eman zituen Luzaiden, eta 1964an Urdiaingo erretore izendatu zuten. 1964an Euskaltzaindiak euskaltzain oso
izendatu zuen. Aldizkari anitzetako kolaboratzaile (Egan, Euskera, Boletín Amigos del País, Príncipe de Viana...).
Eragin handia eduki zuen Fontes Linguae Vasconum aldizkariaren sorreran (1969). Ikertzaile euskara gaietan.
Hainbat libururen egile. Ikastoletako hasierako ibilbidean, anitzetan aholkulari.
176 Jose Manuel Lasarte Mugiro (Etxarri Larraun, 1927/07/20): 1951n apeztu eta meza eman zuen. Luzaiden,
Berueten eta Leitzan egona; hemen �Industria eta Nekazaritzarako� eskolako zuzendari. Euskaltzaindiak 1963an
laguntzaile izendatua.
177 EPN, 1967ko martxoaren 4a, 1 eta 3. orr. �Media hora diaria, voluntaria, de Euskera en algunas escuelas de
Navarra�.



Gerra eta ondorengo urteak 181

subvencionadas las clases de lengua vasca que dan las Religiosas de Etxarri-Aranaz, así como
las de la Escuela de la Iglesia de Alzate en Vera de Bidasoa.�178

P. Diez de Ulzurrunek Euskera Bizkortze Sailaren sorreratik hamabi urte bete zituen
euskararen alde etengabe lanean (berak egindako lanarengatik ez zuen inoiz dirurik jaso).
Bokal zelarik dimisioa eskatu zuen, nahiz eta beste hainbat arduratan jarraitu zuen, hala nola
Euskera Gehigarria aldizkariaren zuzendaritzan. Bere ordez M.J. Urmeneta ahaldunak J.
Cortés Izal izendatu zuen euskararen irakaskuntzarekin lotuta zeuden zereginetarako
arduradun: �A partir de este curso, la Diputación consciente de la importancia de esta nueva
acción, la de la enseñanza en las Escuelas, ha nombrado como sustituto del Vocal cesante Sr.
Díez de Ulzurrun a don Jorge Cortés Izal�179.

Pixkanaka, Nafarroako euskarazko irakaskuntzaren ikuspegia aldatuz joan zen. Ordu
erdiko euskara eskola ematetik, euskaraz aurrera eramandako eskolaurreak agertzera igaro
ziren; aldaketa kualitatibo garrantzitsua, zalantzarik gabe. Izan ere, Aldundiak babestutako
eskolaurre horiek izan baitziren Nafarroako ikastolak; edo, nahi bada, ikastolak baliatuko
ziren Aldundiak ematen zuen aukera horretaz, hurrengo kapituluan ikusiko dugunez.

                                                          
178 PVEG, 1968ko urria, 32. zkia., 2. or.
179 Ib.
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3. HEZKUNTZA EGOERA 1970 BITARTE, ETA GERRA ONDOKO LEHEN IKASTOLAK

3.1. EUSKARAREN EGOERA NAFARROAN

Gerra Zibilaren aurretik Nafarroan euskara pairatzen ari zen galerari buruzko
diskurtsoa berreskuratzen hasi zen azken frankismoan. Urkijok 1910.ean1, A. Irigaraik
1936.ean2, Sánchez Carrionek 1970eko3 ikerketan edota J.A. Irigaraik 1973ko4 lanean aski
garbi utzia zuten, hiztun kopuruari zegokionez, euskararen galera gertatzen ari zela urte
gutxian: �jarri zizkiguten begi-aurrean euskararen geografiko historiko nafarra eta
zapalkuntzaondoko egoera. Lan hauek are argiago utzi zuten Nafarroan hizkuntza jasaten
ari zen hondamendiaren izugarria, eta berorri ematen zitzaion laguntza ofizialaren
ezaskitasuna�5.

Aurreko kapituluan ikusi dugun bezala, Nafarroako Foru Aldundiak eginak zituen
jada euskararen aldeko ekimen batzuk, Hego Euskal Herriko beste Aldundiek ez bezala,
nahiz eta euskararen gibelatze prozesuak jarraitzen zuen: �Nafarroako mundu ofizialak,
beste herrialdeetakoei aurrea hartu ere egin zien zenbait euskal egitekotan, ezarritako
zapalkuntzaren kalteak berdintzeko lain izan ez bazen ere�6.

Euskaltzaindiak, urrezko ezteiak betetzen zituen urtean, hots, 1968an, Arantzazun
bilduta, euskara idatziari begira inoiz hartutako erabakirik garrantzitsuena hartu zuen:
                                                
1 Urkijo (1910): �¿Retrocede el vascuence?�, RIEV, 4, 137-8.
2 Irigaray, A. (1935): �Documentos para la geografía lingüística de Navarra�, RIEV, 26, 602.
3 Sánchez Carrión, J.M. (1972): El estado actual del vascuence en la provincia de Navarra (1970). Factores de regresión;
Relaciones de bilingüismo, Iruñea, Príncipe de Viana.
4 �Erran daiteke gerla ondotik beste lekuetan bezalaxe, gibelatze haundi bat sumatzen dela Nafarroan�, Irigarai,
J.A. (1973): Euskera eta Nafarroa, Iruñea, Aranzadi, 98. or.
5 Intxausti, J. (1989): El Vascuence en Navarra. Euskara Nafarroan, Iruñea, Nafarroako Gobernua, Lehendakaritza eta
Barne Departamentua, 22. or.
6 Ib.
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batasunaren aldeko erabakia. Batzarra egin ondoren agiri bat irakurri zuten honen berri
emanez eta idazle zein irakasleei zegozkien ardurak azpimarratuz:

�Lehenik ikusi deguna da guztion ustez gure hizkuntzaren batasuna behar-
beharrezkoa duguna. Batasuna, noski, ez da Euskaltzaindiak egin dezakean gauza, eta are
gutxiago bat-batean egin dezakeana. Batasun hori, euskera idatziaren batasunaz mintzatu
geranez gero, euskal-idazle eta irakasleen eskuetan dago, Euskaltzaindia gidari eta laguntzaile
dutelarik.�7

Baina Nafarroan bazuten oinarrizkoagoa zen kezka bat: hainbat eskualdetako
euskalkien iraupena. Euskararekiko planifikazio orokorra eza zen Aldundiari une horretan,
eta hurrengo urteetan ere, egozten ahal zitzaion kritiketariko bat. Hainbat ibarretan euskara
galtzen ari zela ikusirik, plangintza serioa eskatu zuen espazio ofizialean zegoen �Foru
Ahalduna zen une horretan� M.J. Urmenetak, Erronkariko azken euskaldunak gogoratuz:
�(...) habrá muerto con ellas el dialecto vasco más singular y navarro: el dialecto roncalés (...)
Pero ha llegado la hora de formular un plan oficial, meditado y serio, que impida la muerte
del vascuence navarro. Un plan con su pequeña organización estable y sus proporcionados
medios presupuestarios. Esta es nuestra conclusión�8.

70eko hamarkadan, bi ikerketa egin ziren euskaraz zekitenen kopuruaz. Yrizarrek
egindakoak eta SIADECO taldearenak kopuru berdintsuak ematen zituzten. Izan ere,
azkeneko azterketa soziolinguistiko honen arabera, Nafarroak 1975ean zituen 483.867
biztanleetatik 53.340 ziren euskaraz zekitenak, hau da, biztanleriaren %119. Nafarroa aztergai

                                                
7 PVEG-n aipatua, 1968ko azaro-abendua, 33-34, 3. or.
8 Urmeneta, M.J. : �Navarra y el vascuence�, PVEG, 1967ko abendua, 21-22. zkia., 10. or.
9 Informe SIADECO (1978): Bases para un futuro plan de actuación en favor de la normalización del uso del euskera, urria,
33. or.
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edukita Yrizarrek egindako azterketaren10 arabera, hauek ziren 1971n euskaldun gehien
zuten herriak:

3.1. Taula: 1971n euskaldun gehien zuten nafar herriak/ibarrak

Herria Biztanle
Kopurua

Euskaraz
dakite %

Betelu, Goizueta eta Arano 6.647 5.935 89,30
Baztan, Urdazubi eta Zugarramurdi 9.380 8.021 85,50
Bidasoa 13.799 11.053 80,10
Uharte Arakil 4.760 2.959 62,10
Ultzama 4.391 2.555 58,20
Aezkoa 2.413 1.085 44,90
Etxarri Aranatz 2.078 900 43,30
Altsasu 11.855 2.008 16,93
Iruñea 165.000 15.000 9,10
Guztira Nafarroa osoan 483.867 53.329 11,00

Iturria: Múgica Navarro, J.R. (1990): Concentraciones escolares en Navarra: 1962-1985, Iruñea, Nafarroako
Gobernuko Hezkuntza Departamentua.

Izan ere, Nafarroan une hartan iritzi publikoak, erregimenaren aldekoak barne, ez
zuen gaizki ikusten euskararen �kontserbazioa�. Esandakoa baieztatzearren, hemerotekatik
ateratako bi adibide grafiko jarriko ditugu, une hartan Nafarroako botere faktikoek
euskararekiko zuten jarrera erakusten dutelakoan. Lehena 1965ean aurkitzen dugu, eta
eduki zuen trataera periodistiko bereziaz ekartzen dugu hona. Gipuzkoan, industria gizon
batek11 sustatuta eta talde baten laguntzaz, euskara babestua izateko Estatuko botereen

                                                
10 Múgica Navarro, J.R. (1990): Concentraciones escolares en Navarra: 1962-1985, Iruñea, Nafarroako Gobernuko
Hezkuntza Departamentua, 317. or. Datu hauek P. Yrizarrek 1981ean argitaratu azterketatik laboratuak,
Contribución a la dialectología de la lengua vasca, I. alea, Donostia, Gipuzkoako Aurrezki Kutxa.
11 �La campaña la ha promovido un ingeniero industrial guipuzcoano, D. Ambrosio Zataráin, que además de
haber conseguido el primer premio de Poesía en las Fiestas Euskaras, ha traducido diversos textos científicos a
esta lengua�, Estévez, M.A.: �El euskera todavía tiene salvación (I)�, DN, 1965eko martxoaren 27a.
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aurrean bitartekaritza egiteko eskatu zitzaion gobernadore zibilari. Aldarrikapen horren
aldeko artikuluak agertzen hasi ziren Nafarroako prentsan:

�A primeros de diciembre pasado el Gobernador Civil de Guipúzcoa recibió una carta
profundamente significativa por la madurez que representa ante una cuestión sacada las más
de las veces de quicio. La carta iba dirigida al Gobernador como intermediario ante las
autoridades nacionales y en ella se pedía nada más y nada menos que el vascuence fuese
declarado lengua protegida por el Estado en el sentido de que deben proporcionársele los
medios de pervivencia normales a toda lengua y que favorezcan su vida, desarrollo y
prestigio. La carta lleva una razón de fondo grande como un templo: si no se pone un remedio
al problema el euskera marcha derecho hacia su extinción.�12

Eskaera hau, antza, Estatuko hizkuntzalari ospetsuei igorri zitzaien13 galde sorta
baten bitartez; ondoriotzat, euskararen aldeko iritzi eta jarrerak izan zituen: �Encabezados
por D. Ramón Menéndez Pidal, filólogos y estudiosos del vasco opinan que es urgente tomar
medidas de conservación y fomento�14.

Eskaera horretan, logikoa zenez, irakaskuntzaren paperaren garrantzia
azpimarratzen zen euskararen iraupenerako; maisu-maistrei irakurketa-idazketaren
irakaspena euskaraz egin zezaten eskatzen zitzaien: �Se pide también al Ministerio de
Educación que autorice a los maestros nacionales para que en las escuelas se enseñe a leer y

                                                
12 Ib. Hiru egun geroago: �La carta del grupo guipuzcoano al Gobernador tiene un curioso antecedente. El
navarro valle de Aráiz adoptó en sesión de enero del 57 un acuerdo dirigido a la Diputación que recabara del
Estado una disposición legal en virtud de la cual se reconozca al euskera la consideración de monumento
nacional y tenida por la lengua nacional de España�, DN, 1965eko martxoaren 30a.
13 �Ante esta corriente de opinión El Diario Vasco de San Sebastián lanzó al aire una encuesta acerca del vascuence
que encabezó el primer filólogo español, D. Ramón Menéndez Pidal al que siguieron nombres tan significativos
como los del profesor Tovar que envió su respuesta desde la Universidad de Urbana en Illinois, el del Presidente
de la Academia de Lengua Vasca, Sr. Michelena que con el profesor Irigaray �quien también contestó a esta
encuesta� atienden la Cátedra de Vasco de la Universidad de Navarra�, Estévez, M.A.: �El euskera todavía tiene
salvación (I)�, DN, 1965eko martxoaren 27a.
14 Ib.
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escribir en vascuence retribuyéndoles adecuadamente con la ayuda eventual de las
Provincias y Municipios interesados�15.

Antza, pertsona ezagunen �susmorik gabekoak16� aldeko eskaera hau aintzat hartu
behar zenez, trataera periodistiko berezia �orri osoko espazioa eskaini zitzaion hiru
egunetako serie batean� eman zion aparatuaren nafar egunkaririk salduenak17, eta, horrez
gainera, berebiziko ardura eskatzen zion Nafarroari babes horren prozesuan: �Navarra, que
es raíz de Vasconia, tiene una mayor responsabilidad en la protección del vascuence�18.

Bigarren adibidea nafar egunkari karlistatik19 datorkigu. Bizkaian sorturiko
Euskerazaleak elkartearen jaiotzaz baliatuz, mundu ofizialetik aurrera eramandako jarduerak
nahikoak ez zirela-eta gizartearen beste esparruetatik ahalegin komunak aurrera eramateko
elkarteren bat sortu behar zela eskatzen zen: �Sin embargo, parece que una asociación del
tipo que venimos exponiendo, sería ideal para que, además de lo que se hace desde la esfera
oficial, el pueblo, los industriales y los comerciantes, los centros de enseñanza forales o que
la Iglesia, colaborase, en unión, para multiplicar lo que Diputación hace y va a hacer�20.
Haatik, ez ditugu gauzaturik ikusiko ez elkarte hori ez eta Nafarroarentzat aldarrikatzen zen
babes berezi hori ere.

                                                
15 Ib. Maisu-maistren jarrerak euskararen galera azaltzen ahal duen iritzia aurkitzen dugu orain Gerra aurrean
gertatu bezala. Ikus. EPN, 1967ko azaroaren 2koan P. Anduagak idatziriko artikulua eta EPN, 1967ko azaroaren
16koan Una maestra-k sinaturikoa.
16 �Como este llamamiento de hoy en pro de una urgente protección al vascuence como lengua viva, ha partido en
general de unos hombres cuya identidad está libre de toda sospecha bien está que sus juicios personales puedan
aceptarse con seriedad o discutirse a un mismo nivel de sinceridad�, ib.
17 Diario de Navarra.
18 �Las provincias vascongadas son vasconizadas, no vascas. Pero la vasconia propia, la de Pamplona, tuvo tal
personalidad política que extendió su nombre a tierras que no fueron nunca vasconia� [Don Ramón Menéndez
Pidal] in Estévez, M.A.: �El euskera todavía tiene salvación (III)�, DN, 1965eko martxoaren 30a.
19 El Pensamiento Navarro.
20 EPN, 1967ko urriaren 26a.
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Une hartan, giza eragile askoren artean �eta ez elkarte bakar batetik� euskara
berreskuratzeko nahia ernatzen hasita zegoen Nafarroan. Ikastolak sortzen bultzatu zuten
hiru talde ezberdin agertu ziren: gurasoak, gazte taldeak eta Principe de Vianako Euskara
Sustatzeko Saila. Hauek eraginda sortuko dira ikastolak azken frankismoan, Nafarroako
herri anitzetan geldiezina den mugimendu batean; 1970erako irekiak dira herri hauetan:
Elizondo, Etxarri Aranatz, Iruñea, Leitza, Lekunberri, Lizarra, Olatzagutia eta Tafalla.

Garai honetako euskararen hiztunen egoera zehatzaren berri ezagutzeko, aipatu
lanen artean biziki interesgarria suertatzen zaigu Sánchez Carrionena21. Ikertzaile honek
euskararen galera eta elebitasun mota aztertu zituen Nafarroako 24 euskal eskualdetan,
aldagai hauek kontuan hartuz: etorkin kopurua, erabilpena sexua eta adinaren arabera,
apaizen eragina, eskola eta maisu-maistren eragina. Ikerketa honek, euskararen argazki
zehatza emateaz gain, ikastolak sortzen diren uneko alderdi soziolinguistikoari buruzko
oinarri sendoa ematen digu.

Bere ikerketaren hasieran, euskararen galera eta nafar eremu euskaldunetan
gaztelania sartzea desberdindu zituen: �Castellanización significa introducción del
castellano, no pérdida del vasco. Cuando aquella ocasiona ésta, la castellanización es
entonces también deseuskerización�22.

Mota honetako gaztelaniatzeaz ari denean, euskara galarazten ahal dituzten hiru
aldagai nagusi finkatzen ditu: eskola, inmigrazioa eta alderdi psikologikoak. Ez dira beti
denak edo guztiak batera gertatu behar, eta hauen arteko konbinaketak ere izan daitezke.

                                                
21 Nafarroako Aldundiak, nahiz eta ekonomikoki ez omen zuen lagundu, ikerketaren proiektua babestu zuen
herrietako alkateentzat aurkezpen eskutitza prestatuz eta ondoren Principe de Viana Erakundearen babesean
lana argitaratuz. Sánchez Carrión, J.M. (1972): El estado actual del vascuence en la provincia de Navarra (1970). Factores
de regresión; Relaciones de bilingüismo, Iruñea, Príncipe de Viana, 29. or.
22 Ib., 25. or. Bi fenomeno hauen arteko loturarik eza, Erizek egin azterketa soziolinguistikoan azpimarratzen
zuen, lehen kapituluan ikusi dugunez. Erize Etxegarai, X. (1997): Nafarroako euskararen historia soziolinguistikoa
(1863-1936), Iruñea, Nafarroako Gobernua.
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Guk hauetariko biren zehaztasunak mahairatuko ditugu, eskolari eta gaztelaniaren sarrera
ahalbideratzen duten alderdi psikologikoei dagozkienak, alegia.

3.1.1. Eskola

Eskola da, Sánchez Carrionen aburuz, lehentasuna duen eragilea, nahiz eta bakarra
ez izan. Gure ikerketarako euskararen iraupen prozesuan ikastolak izandako eraginak
berebiziko garrantzia duenez eta Gerra ondorengo ikastolen mugimenduaren sorrera une
horretan suertatu zenez, Txepetxen lanean bereziki eskolaren eraginarekin lotutako
alderdiak aipatuko ditugu hemen:

�La escuela. Es el principal, pero no es el único. El castellano ha comenzado siempre a
introducirse por aquí, pero sin la interferencia de otros factores la castellanización raramente
ha sido deseuskarización. Si el ambiente es cerradamente euskaldun el niño siempre vuelve al
vasco; si es bilingüe ya no y entonces la impronta de la escuela es tan decisiva que en la
mayoría de los casos los chicos ya no recuperan el vasco.�23

Bere baieztapen hori argudiatzeko adibide franko ematen digu. Eskolak erakundetzat
duen eragina azpimarratzen dute hauetariko batzuek. Horrela, Betelu herriaren kasuan,
beste anitzetan bezala24, aldagai erdaratzailetzat jotzen du eskola:

�La edad crítica es de los 6 a los 16 en que dejan de hablar el vasco por influjo de la
escuela, pues la temprana introducción del castellano al niño vascoparlante hace que éste
encuentre progresivamente más facilidad para expresarse en castellano que en vasco.

No están ajenos factores psicológicos (el castellano, "lengua de cultura") y sociológicos
(una serie de términos el chico sólo los conoce en castellano, por la escuela).�25

                                                
23 Ib., 199. or.
24 Gorriti herriaz ari delarik: �El castellano se habla exclusicamente dentro de la escuela�, ib., 69. or. Edo: �En
Arrarás el vascuence es lengua usual, prácticamente la única, en todos los sectores. El castellano no se oye más
que a los niños dentro de la escuela �en la calle, en sus casas, son vascófonos��, ib., 142. or.
25 Ib., 79. or.
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Beste hainbat adibidetan, maisu-maistra erdaldunen eragina da azpimarratuko duen
giza eragilerik garrantzitsuena (nahiz eta, lehenago aipatu bezala, aldagai honek berak
bakarrik ezin duen euskararen galera azaldu), bai herrian erdaldun bakarra zelako (�En Igoa
habitan 19 familias y sólo hay una persona �la maestra� que no sepa el vasco�26), bai
irakasleak euskara mespretxatzen zuelako:

�La castellanización de Udave comenzó hace 20 años; ha ido progresando sin
embargo muy lentamente (...). Junto a estas causas, otras no menos fundamentales no han sido
ajenas a la deseuskerización. Así ha influido no poco en la pérdida del vasco para los niños
(que ya no lo recuperaron) el odio fanático con que ha sido perseguido por una maestra de la
localidad.�27

Euskararen galeran zeresan handia izan duen beste eragile bat aipatzen du: eskola
kontzentrazioarena28. Hala ere, Estatuan aurrera eraman zen eskolen kontzentrazio prozesua
Nafarroan ez zen era basatian gauzatu, Aldundiak ahalegin berezia egin baitzuen herri
eskolen alde: �Sin las medidas adoptadas por Diputación en favor de la escuela rural, el
proceso seguido por el Ministerio hubiera sido bien diferente�29. Azpimarratu behar da
1972an Nafarroan bi eskola kontzentrazio berri besterik ez zeudela: �(...) diez años después
de la publicación del Decreto sobre Agrupaciones Escolares, las únicas concentraciones que

                                                
26 Ib., 144. or. Beste adibide batzuk ematen ditu: �Múzquiz es localidad de predominio del idioma eúskaro, en
todos los sectores (...) Aunque el idioma usual de todos, excepto la maestra, es el vasco, no quedan personas que
sepan exclusivamente el vasco�, ib., 159-160. or.
27 Ib., 151-152. orr.
28 Basaburuako herriaz ari dela: �Estas localidades, parecían pues destinadas a ser los últimos reductos del
vascuence en la provincia de Navarra, si el castellano no amenazara introducirse muy pronto a través de un
nuevo factor: la concentración escolar, que repartirá a los niños entre Leiza y Santesteban. Hemos visto, al
estudiar Ezcurra, que el bilingüismo será el paso inmediato de los niños que sean desplazados a Leiza. Los más
afectados serán sin embargo los que han de ir a Santesteban: los niños de Labayen y Saldías�, ib., 93. or.
29 Múgica Navarro, J.R. (1990): Concentraciones escolares en Navarra: 1962-1985, Iruñea, Nafarroako Gobernuko,
Hezkuntza Departamentua, 369. or.



Hezkuntza egoera 1970 bitarte, eta Gerra ondoko lehen ikastolak 193

funcionaban en Navarra en edificios de reciente construcción eran las de Larráinzar y
Leiza�30.

Bestalde, orain ikusiko dugunez, hainbat herritako ikastoletan jarriko du euskara
berreskuratzeko itxaropena, nahiz eta horrek ere bere mugak dituela garbi adieraziko duen:

�Una ikastola no es una panacea universal, y su eficacia es muy reducida si no va
acompañada de un bilingüismo consciente, que libere al pueblo del miedo de quedar
encerrado en sí mismo, y de una mentalización de la población: porque la lengua es un bien
demasiado precioso, demasiado sutil para defenderlo a ultranza en un mundo imbuido de las
categorías de lo cotizable, lo útil, lo productivo.�31

Sakana aldeko eremua aztertzen duenean, ekialdeko herrietako euskararen kili-
kolozko egoera azpimarratzen du: euskaraz zaharrek baizik ez dakite eta hauek ez dute
erabiltzen32. Horregatik, eskualde horretan sortuko diren lehen ikastola horietan jartzen du
euskara berreskuratzeko esperantza: �La industrialización de estos pueblos aceleró el
proceso de extinción del euskera. Recientemente se han implantado sendas ikastolak en
Alsasua y Olazagutía, últimos focos de pervivencia euskaldun en ambas localidades�33.

Beste eskualdeetan bezala, ikastolak dira, egilearen ustez, euskara iraunaraz
dezaketen erakundeak, bai herri euskaldunetan bai erdaldunetan; hauen garrantziaz
ohartaraziko gaitu hainbat herritako adibideak jarriz:

�Dada la importancia de Lacunza, como hemos señalado, la solución más urgente
para atajar la regresión del vascuence en una localidad que acabaría por contaminar a las
vecinas, estriba en la implantación de una ikastola que asegure la continuidad euskaldun de
unos niños que aún hoy �¿por cuánto tiempo?� tienen el euskera como lengua preescolar.

                                                
30 Ib.
31 Sánchez Carrión: op. cit., 146-147. orr.
32 �En la occidental (Alsasua, Ciordia, Olazagutía), el vascuence se halla en lo que daremos en llamar última fase
del período de desaparición: esto es, aquella en la que sólo los ancianos saben el euskera, pero no lo usan�, ib., 35.
or.
33 Ib., 35-36. orr.
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Junto a ellos la introducción del vascuence en la liturgia (donde actualmente predomina el
castellano), en la catequesis (en la que ya el párroco ha intentado alternar la enseñanza en
ambos idiomas). Actúa por la continuidad de la lengua y que vería su eficacia completada,
asentando a Arruazu, libre de peligros, entre las localidades de habla euskaldun, con la
imposición de una ikastola.�34

Larraun ibarra aztertzen duela, ikastolari dagokionez, Sakana aldekoari buruz
aurkituriko argudioak azaleratzen ditu berriro ere, beste berri bat erantsiz, hizkuntzarekiko
balorazioa alegia:

�Menores de 20 años sólo por excepción lo hablan o lo entienden, como sólo por
excepción se les enseña a los niños. Hagamos una salvedad en este último aspecto:
recientemente ha comenzado a funcionar una ikastola en Lecumberri que abre un camino a la
esperanza, porque en los niños está el futuro de un idioma tanto más si como el vascuence es
de difícil aprendizaje para el adulto. Pero es que además la ikastola evidencia una
concienciación por parte de los padres, la de valoración lingüística, surgida sólo tras un cierto
nivel cultural. Y este es el giro, el clima que para su subistencia necesita hoy la lengua vasca.
Junto a la ikastola se ha comenzado a implantar recientemente una misa en lengua vasca.�35

                                                
34 Ib., 45. or. Baieztapen bera egiten du Urdiain, herri euskaldun peto-petoari dagokionean: �El vascuence de
Urdiáin, notablemente puro y de gran riqueza léxica, puede mirar el futuro con optimismo siempre que se sigan
las directrices llevadas hasta hoy, y que una "ikastola" que no habría de descuidar el aspecto bilingüe, tratando de
proporcionar a los escolares un completo dominio del castellano. Pues rodeado, cercado de localidades de habla
erdérica, sólo el bilingüismo puede inmunizar a Urdiáin del miedo, que sería tan peligroso para el futuro del
euskera, de quedar encerrado en sí mismo�, ib., 40. or. Erdaldundua dagoen Etxarri Aranatzi buruz: �Las
funciones religiosas dominicales alternan hoy en Echarri en castellano (tres) y vasco (dos). Una "ikastola" de
reciente implantación abre brecha por la continuidad euskaldun de esta simpática localidad vasco-navarra, en la
que, en estos momentos, tras el "shock" producido por el cambio de un género de vida agrícola a otro industrial, se
está fraguando la pervivencia o no de su multisecular idioma�, ib., 48. or.
35 Ib., 66-67. orr. Argudio bera erabiliko du Baztangoari dagokionez: �Un estudio realizado sobre la ikastola de
Elizondo puede darnos una visión bastante objetiva sobre la situación real del euskera en la capital del Baztán.
Tengamos en cuenta lo siguiente: que las familias que mandan sus niños a la "ikastola" son las que de uno u otro
modo tienen interés por el idioma. Es decir, en las que ha debido conservarse, con mayor vitalidad, la esencia de
lo euskaldun. Y que estas familias son minoría con respecto a las que mandan a sus hijos a la escuela nacional; a
las que albergan absoluta indiferencia con respecto al euskera�, ib., 116. or.
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3.1.2. Gaztelaniaren sarrera

Gaztelaniaren sarrera ahalbideratzen dituen alderdi psikologiko batzuk aipatzen
ditugu orain. Hauetaz ari garelarik, eragile multzo heterogeneo batekin aurkitzen gara.
Aldagai horiek baldintzatuko dute hizkuntzarekiko balorazioa. Ikertzaile honek berebiziko
garrantzia ematen die desberdintasun pertsonaletan oinarriturik eta lekuan lekuko giza
balore ezberdinetan gauzaturik dauden aldagai hauei: �Los principales factores son, con
todo, los psicológicos, que producen la desvalorización de la lengua materna en el individuo,
incitándole a desprenderse del idioma propio, herencia y legado de sus antepasados por el
invasor�36.

Esparru honetaz ari dela, aldagai bitxia paratzen du, hots, nesken aldetik sortzen den
gaztelaniatzearena. Gaztelaniarekiko �zaletasuna�k, populazio sektore ezberdinei eragiten
badie ere, nesken sektoreak (eta agian ez hainbeste emakumeen sektoreak) honekiko
sentiberatasun berezia duela ondorioztatzen du. Ekarpen hau ez dator bat I. Fernandezen37

ikerketan baieztatzen denarekin, azken honen arabera euskal emakumeak izan baitziren
hizkuntzaren transmisio eragileak. Haatik, Txepetxek egiten duen baieztapena eskualde
ezberdinetan egiaztatzen du, eta guk berresten ez dugun arren, hona hemen ikerketa
sakonagoa eskatzen duen ekarpena:

�En contacto con ellas, merced a una valoración del castellano como lengua "más
digna", "más señorita", los jóvenes iturmenditarras se van desprendiendo progresivamente del
euskera en el pueblo, reemplazando la "lengua de los campesinos" por la "lengua de la ciudad".
El proceso de desvalorización del idioma materno comienza por las chicas, más sensibles a los

                                                
36 Ib., 200. or.
37 Fernandez, I. (1994): Oroimenaren hitza. Ikastolen Historia (1960-1975), Bilbo, UEU. Txepetxek kontrakoa ere,
�emakumeen euskararen kontserbaziorako aldagaia� alegia, aipatzen du, betiere salbuespentzat. Honela dio
Basaburuko herriei buruz ari delarik: �(...) El pseudobilingüismo vascófono de las chicas, cuando en otras zonas
suelen ser castellanófonas, o al menos bilingües�, ib., 92-93. orr., edo Erronkariari buruz: �Por ello en Roncal se da
un hecho muy curioso: que la innovación lingüística viene aquí por los hombres, siguiendo siendo las mujeres
durante mucho tiempo vascófonas. Inversión del fenómeno lingüístico general en el área euskaldun�, ib., 180. or.
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contactos psico-sociológicos y que, a diferencia de otras zonas lingüísticas, representan en
Vasconia el elemento innovador castellanizante. Sigue por los jóvenes (aquí en Iturmendi, en
otras localidades el proceso es distinto). Y va alcanzando progresivamente a los otros niveles:
como los jóvenes no entienden ya el euskara, el párroco ha de predicar en castellano.�38

Esparru honetan aurkitzen ahal den beste aldagai bat �behin baino gehiagotan
kausitzen duguna� euskaldunek beren hizkuntzarekiko duten balorazio eskasa da. Izan ere,
ikerketa honetan erabilitako elkarrizketetan39 agertzen zaigunez, euskaldun elebakarrek
erdaraz ez jakiteagatik jasandako trufak eta mespretxuak beren seme-alabentzat nahi izan ez
zituztelako ikasarazi zieten beren ondorengoei �balio� zuen hizkuntza:

�El proceso adquiere carácter irreversible cuando deja de ser transmitido a los niños
en el hogar; entre otros motivos porque se piensa que el vasco dificulta al niño para llegar al
dominio del castellano, lengua que "al fin y al cabo es la única que les ha de servir". "Zetako
euskera? Obe degu erdera ondo jakiten". En frase por desgracia demasiado oída en labios
euskaldunes.�40

Nafar gizartearen ideologia aldaketak pixkanaka nafar hizkuntzarekiko aurreiritzien
aldaketa zekarren berekin, eta, orobat, euskarak zuen espazio sinbolikoa gune berri horretara
hasi zen egokitzen. Euskararen garapenean gutxienez bi ardatz hartu beharko dira kontuan.
Alde batetik, hiztun galtzea. Galera horren iturburuetako bat �baserria�k sufritu zuen
krisiarekin egon daiteke lotuta: �La crisis del vascuence en Navarra, corre en buena parte
pareja a la crisis del caserío�41. Bestalde, aldagai soziologiko multzo bat. Horren barruan
industrializazioa da, zalantzarik gabe, garrantzitsuena, besteen motore. Honekin lotuta
                                                
38 Ib., 37-38. orr. Nafar Pirinioari buruz ari delarik, honela dio: �En la ruta del Pirineo navarro los dos últimos
reductos del euskera son Abaurrea Alta y Aria. (...) Quizá entre los hombres el euskera conserve todavía alguna
vitalidad, pues hemos visto que el hombre suele representar en el factor lingüístico el elemento conservador,
frente a la mujer, más innovadora�, ib., 175. or.; Atetz ibarrari buruz: �Entre un pueblo cerradamente vasco �
Múzquiz� y otro totalmente castellanizado �Erice�. El euskera sobrevive hoy más en el elemento masculino que
en el femenino�, ib., 163. or.
39 40. eta 44. elkarrizketak.
40 Ib., 38. or.
41 Ib., 66. or.
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dagoen hiritartze prozesua ere kontuan hartzeko aldagaia dugu euskararen garapenean.
Industrializazioak zekarren gizarte berriak euskara errebindikatzen zuen. Jada ez da
euskararen �kontserbazioa� eskatzen, hizkuntza �bizia� izatea baizik:

�Bestetan bezala, gauzak ez dira astapenetik fermuki itsasten. Lehenbizik nahia
sortzen da, eta gero haren betetzera doazin abiadurak. Astean, euskera irakastea nahi zen;
gero beste maila batetara gindoazen: ez bakarrik euskera, euskeraz ere baizik. Bainan honek
ere ez ginduen eta ez gaitu asetzen; problema ez da haurrek euskeraz ikastea haurtzoroko
lehenbiziko urteetan bakarrik, bizitzarako beharrezko diren gaiak ere euskeraz eman ahal
izatea baizik; hots, mutilzaroraino bederen irauneraziz euskera pedagogia-bidetan, izkuntza
bizia gertatzea.

Hau da gure gaurko nahikunde bat eta zuzen eta bidezkoa dela erran gabe doa.
Besteek normalki dutena guk ere edukitzea.�42

Honekin baieztatzen zen Gaur txostenak esandakoa: �El informe Gaur lo ha dicho
muy claramente: un idioma no se conserva. Se utiliza. Conservarlo es ya, en cierto modo,
condenarlo a morir. Nosotros debemos hacer al vascuence necesario�43. Euskararen
aldarrikapen hau ernatzen hasita zegoen, eta 70eko hamarkadan Nafarroako hainbat
herritan, euskara bizia erdiesteko asmoz, lehen ikastolen kimuak sortzen ikusiko ditugu.

Baina aldagai soziologiko multzo horretan beste osagai batzuk agertzen dira, horien
artean 60ko hamarkadan Elizaren barruan bertan gertatzen den sekularizatze prozesua. Bere
kideen arteko interesgune ezberdinak direla-eta, tentsioa sortuko da kleroaren goi maila eta
belaunaldi berrien artean:

�Desde un punto de vista interior a la historia de la Iglesia en Navarra se puede decir
que en los años sesenta se da un cambio de orientación en el clero que produce una cierta
tensión con la cúpula jerárquica navarra. Se produce una secularización de las actitudes y
comportamientos de una gran parte del clero, particularmente de las nuevas generaciones,
aunque no sólo de ellas. Entendemos aquí el término secularización en un preciso sentido de

                                                
42 Irigarai, J.A. (1973): Euskera eta Nafarroa, Iruñea, Aranzadi, 104. or.
43 Sánchez Carrión: op. cit., 205. or.
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los varios que atribuye al término la Sociología de la Religión, el del interesamiento de la
religión en las cuestiones mundanas, con predominio sobre el interés por las cuestiones
sobrenaturales. El interesamiento en las cuestiones, en este caso, sociales y políticas por parte
del clero de Pamplona y de otros nuevos centros industriales en los años sesenta tiene un
cierto precedente en una cierta tradición populista del clero navarro, gran parte de él ligado al
"carlismo", como lo muestra el movimiento cooperativista mantenido por la Iglesia desde
comienzos de siglo (Cajas Rurales) y mantenido durante el franquismo.�44

3.2. 1970 BITARTEKO HEZKUNTZA EGOERA NAFARROAN

Euskararen egoera kezkagarria bazen ere, irakaskuntza orokorraren egoeraren
inguruan bi iritzi kontrajarrirekin aurkitzen gara. Alde batetik, frankismo garaiari buruzko
nafar ikerketa batek baieztatzen du Aldundiak bertako irakaskuntza eskaintzaren inguruan
egiten zuen diskurtso politikoak ez zuela isla zuzenik errealitatean45. Bestaldetik, garai
horretako eta ondorengo hezkuntza arduradunek harrotasunez hitz egin dute Estatukoaren
aldean Nafarroako irakaskuntzak zuen egoera pribiligiatuaz46. Eskola adineko populazioaren
datuak aztertuz, 1943tik aurrera jaitsiera garrantzitsua gertatu zela ikusten dugu, bereziki
1952tik 1953ra, demografiaz azaldu ezin dena eta ziur aski �Instituto Nacional de

                                                
44 Pérez-Agote, A. (1989): �Cambio social e ideológico en Navarra (1936-1982). Algunas claves para su
comprensión�, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 46. zkia., apirila-ekaina, Separata, 18. or.
45 Berruezo Albéniz, R.; Ema Fernández, F.J. (1998): �Escuela y Escolarización en el franquismo, 1945-1970�, in
A.A.: Nafarroako Historiaren IV Biltzarra, Aktak, 1. alea, Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, 289-301. orr.
46 Nafarroak duen egoera pribiligiatua ondorioztatzen da bai garai honi buruz orain agertzen dugun Rey
Altunaren txostenean, bai aztertu Hezkuntza Batzorde Nagusiaren dokumentazioan (1970eko maiatzaren 6ko
eguneko Aktan), bai ondorengo hezkuntza arduradunen hitzetan: �Esto explica que las infraestructuras de la
Comunidad sean las mejores del Estado�, J. Marcotegui Ros jaunak 1997ko apirilaren 22an Madrilen egindako
�Examen a la enseñanza en Navarra� hitzaldian, in Maeztu Esparza, V.M. (1998): El Régimen Foral de Navarra en
materia Educativa y la Ley General de Educación de 1970, Nafarroako Unibertsitatea, a.g. tesia, 211. or.
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Estadística�k (INE) datuak hartzeko erabilitako protokoloen ereduaren aldaketaz suertatzen
dena47. Hona hemen datuak:

3.2. Taula: Nafarroako Eskola adineko populazioa (1943-1956)
ESKOLA ADINEKO POPULAZIOA

IKASTURTEAK
MUTILAK NESKAK GUZTIRA

1943/44 31.475 30.897 62.372
1945/46 31.240 30.896 62.136
1947/48 28.682 28.645 57.327
1949/50 27.364 27.329 54.693
1951/52 27.555 27.520 55.075
1953/54 21.118 20.838 41.956
1955/56 21.836 21.555 43.391

Iturria: Ministerio de Educación Nacional eta INE48

                                                
47 Hezkuntza Ministerioak argitaratutako datuak aztertzerakoan guk aurkitu inkoherentziak, aipatu lanean ere
azpimarratzen dira: Berruezo Albéniz, R.; Ema Fernández, F.J.: op. cit., 292. or.
48 Iturritzat Ministerio de Educación Nacional eta INE jartzen dugunean, agiri hauetatik ateratako datuak direla
ulertu behar da: Ministerio de Educación Nacional (1945): Estadística de los establecimientos de enseñanza, VI. alea,
1943/44 ikasturtea, Madrid; Instituto Nacional de Estadística (1947): Estadística de la enseñanza oficial, 1945/46
ikasturtea, Madrid, INE; Instituto Nacional de Estadística (1951): Estadística de la enseñanza oficial, 1947/48
ikasturtea, Madrid, INE; Instituto Nacional de Estadística (1953): Estadística de la enseñanza oficial, 1949/50
ikasturtea, Madrid, INE; Instituto Nacional de Estadística (1954): Estadística de la enseñanza oficial, 1951/52
ikasturtea, Madrid, INE; Instituto Nacional de Estadística (1957): Estadística de la enseñanza oficial, 1953/54
ikasturtea, Madrid, INE; Instituto Nacional de Estadística (1958): Estadística de la enseñanza oficial, 1955/56
ikasturtea, Madrid, INE; Instituto Nacional de Estadística (1961): Estadística de la enseñanza primaria y de las escuelas
del magisterio en España, 1957/58 ikasturtea, Madrid, INE; Instituto Nacional de Estadística (1961): Estadística de la
enseñanza en España, 1959/60 ikasturtea, Madrid, INE; Instituto Nacional de Estadística (1965): Estadística de la
enseñanza en España, 1963/64 ikasturtea, Madrid, INE; Instituto Nacional de Estadística (1968): Estadística de la
enseñanza en España, 1965/66 ikasturtea, Madrid, INE; Instituto Nacional de Estadística (1970): Estadística de la
enseñanza en España, 1967/68 ikasturtea, Madrid, INE; Instituto Nacional de Estadística (1971): Estadística de la
enseñanza en España, 1969/70 ikasturtea, Madrid, INE.
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Orobat, eta iturri bera erabilita, hauek dira Nafarroak 1945eko Legea indarrean jarri
ondoren zuen eskola kopurua, nazionalak zein pribatuak; hauetan ere datu bitxiak agertzen
dira: 1959/60an eskola nazionalen kopuruaren jaitsiera, eta 1965/66 ikasturtean gertatzen den
eskola pribatuen kopuruaren igoera, alegia:

3.3. Taula: Nafarroako Eskola kopurua (1945-1968)
ESKOLA KOPURUA

IKASTURTEAK
NAZIONALAK PRIBATUAK

1945/46 1.080 101
1947/48 1.091 98
1949/50 1.096 113
1951/52 1.127 116
1953/54 1.123 121
1955/56 1.153 122
1957/58 1.201 134
1959/60 1.081 168
1963/64 991 138
1965/66 887 420
1967/68 624 202

Iturria: Ministerio de Educación Nacional eta INE

Halaber, ondorengo hauek dira, ditugun datuen arabera, irakaskuntza ofizialean zein
pribatuan matrikulaturiko ikasleen kopuru absolutuak. Horien artean, irakaskuntza
ofizialean 1955/56 eta 1959/60 ikasturteetan nesketan zein mutiletan gertatu zen ikasle
kopuruaren jaitsiera ohartarazi nahiko genuke. Izan ere, irakaskuntza pribatuan 1955/56
ikasturtean igoera txiki bat suertatu zen arren, horrek ezin du azaldu irakaskuntza ofizialean
galdutako kopurua, eta bestalde, 1959/60 ikasturtean irakaskuntza pribatuan ere jaitsiera
nabarmena jasan zenez, datuak hartzeko protokolo ezberdinak erabili zirela sumatzen dugu:
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3.4. Taula: Nafarroako Irakaskuntza ofizialaren ikasleen kopuruak (1943-1968)
IRAKASKUNTZA OFIZIALA

IKASTURTEAK
MUTILAK NESKAK GUZTIRA

1943/44 23.158 21.984 45.142
1945/46 23.114 21.712 44.826
1947/48 22.240 23.069 45.309
1949/50 18.471 16.361 34.832
1951/52 18.889 15.930 34.819
1953/54 20.117 16.847 36.964
1955/56 14.414 11.660 26.074
1957/58 21.072 18.026 39.098
1959/60 15.339 12.227 27.566
1965/66 18.676 15.794 34.467
1967/68 21.273 17.357 38.630

Iturria: Ministerio de Educación Nacional eta INE

3.5. Taula: Nafarroako Irakaskuntza pribatuaren ikasleen kopuruak (1945-1968)
IRAKASKUNTZA PRIBATUA

IKASTURTEAK
MUTILAK NESKAK GUZTIRA

1945/46 5.515 9.308 14.823
1947/48 5.486 4.761 10.247
1949/50 7.119 10.961 18.080
1951/52 7.829 11.781 19.610
1953/54 8.145 12.581 20.726
1955/56 8.347 13.311 21.658
1957/58 8.340 13.093 21.433
1959/60 6.677 9.673 16.350
1963/64 8.582 13.358 21.940
1965/66 9.153 14.533 23.686
1967/68 9.300 13.972 23.272

Iturria: Ministerio de Educación Nacional eta INE
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Urte hauetako Nafarroako hezkuntzaren egoeraren berri Rey Altunak eginiko txosten
baten bitartez jaso ahal izan dugu. Ikasleria, maisu-maistra, eskola eta Nafarroako
Unibertsitatearen ezaugarriak jasotzen dira txosten horretan. Bertan, hezkuntza
Ministerioaren ordezkari zenak Nafarroako eskolatze tasa altua dela dio Estatuko beste
lurraldeekin konparatuta:

�Por lo que respecta a Navarra, según testimonio directamente recogido de la
Inspección de Enseñanza Primaria de la provincia, los alumnos en edad escolar coinciden con
los matriculados, hasta el punto de que la tasa de escolarización navarra pudiera fijarse en un
99%, en atención a los pocos casos fuera de todo control.�49

Gehien kezkatzen duena, beraz, ez da eskolatze tasa, Europako herri aurreratuenekin
erkagarria omen baita: �Siendo la escolarización en Navarra, sensiblemente superior a la
nacional y aun comparable, en cierto modo, a la europea �el Reino Unido, alcanzó, en 1957,
el 98´8 entre los 5 y los 14 años�, meta propuesta por el Ministerio de Educación Nacional,
para toda España, en 1975�50.

Hezkuntzari buruzko txosten horrek, ordea, eskola asistentzian jartzen du ardura
berezia: �Problema mucho más arduo es el referente a la tasa de asistencia, por incidir en ella
aspectos o componentes humanos y territoriales tan diversos que no siempre pueden
valorarse con el mismo signo�51. INEko datuak erabiliz, hauek dira asistentzia datuak,
irakaskuntza ofizialari zein pribatuari dagozkionak, betiere kontuan hartuz urteko txostenek
ez dutela irizpide bera jarraitzen eta anitzetan datu batzuk ez direla agertzen:

                                                
49 Rey Altuna, L. (1965): La enseñanza en Navarra: situación y perspectivas, Iruñea, Nafarroako Foru Aldundia, 12. or.
50 Ib., 12. or.
51 Ib., 12. or.
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3.6. Taula: Nafarroako Irakaskuntza ofizialaren ikasleriaren asistentzia (1943-1968)
IRAKASKUNTZA OFIZIALEKO IKASLERIAREN ASISTENTZIA

KOPURU ABSOLUTUAK MATRIKULATUTAKO IKASLERIA  %etanIKASTURTEAK
MUTILAK NESKAK GUZTIRA MUTILAK NESKAK GUZTIRA

1943/44 23.259 29.114 43.373 66,1 56,2 59,7
1945/46 16.932 14.633 31.565 77,6 79,5 78,5
1947/48 17.792 18.655 36.447 80,0 80,9 80,4
1949/50 13.816 12.909 26.725 74,8 78,9 76,8
1951/52 14.355 12.744 27.099 76,0 80,0 78,0
1953/54 12.268 10.222 22.490
1955/56 12.888 11.429 24.317 89,0 98,0 93,0
1957/58 16.068 13.654 29.722
1963/64 18.462 15.104 33.566
1965/66 18.673 15.794 34.467
1967/68 19.636 16.196 35.834

Iturria: Ministerio de Educación Nacional eta INE

3.7. Taula: Nafarroako Irakaskuntza pribatuaren ikasleriaren asistentzia (1945-1968)
ASISTENTZIA PRIBATUETAN

IKASTURTEAK KOPURU ABSOLUTUAK %
1945/46 12.567 84,8
1947/48 8.697 84,9
1949/50 15.430 86,4
1951/52 16.416 83,7
1953/54 17.400 84,0
1955/56 18.724 86,5
1957/58 18.940 88,4
1963/64 20.187
1965/66 21.908
1967/68 20.968

Iturria: Ministerio de Educación Nacional eta INE
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Izan ere, txostengilearen aburuz, hainbat aldagaik azaltzen ahal dituzte eskola
asistentzi tasa ezberdinak, bai sare motari dagozkionak, bai kokapen geografikoari
dagozkionak:

�La asistencia media es distinta según el tipo de escuela. Alcanza el valor máximo �
91´1%� en la Escuelas de la Iglesia; desciende al 90´1 en las nacionales de régimen especial; al
88´4 en las privadas, y se reduce a un 86´9 en la nacionales de régimen ordinario. Una de las
razones que pueden explicar esta situación es que las escuelas de la Iglesia y las privadas están
generalmente en las zonas urbanas, donde la asistencia es más fácil y regular.�52

Kokapen geografikoari dagokionez, herrietako neska-mutilen eskola asistentziaren
tasa hirietakoena baino baxuagoa dela argitzeko, bi gai mahairatzen dira aipatu txostenean.
Lehena, baserrietako lanarekin dago lotuta. Horren arabera, urteko garai jakin batzuetan
familiaren zereginetan lagundu beharrak eragozten zien haurrei eskolara joatea. Bigarrena,
eguraldia. Honek Nafarroa iparraldeko zenbait herritako asistentzia eza esplikatuko luke.
Biztanleriaren sektore bati eskualde menditsuetan bizitzeak eskolaratzeko oztopoak ekartzen
bazizkion ere, hirietako aldiri industrialek berekin zekartzaten eskolarekiko trabek, ordea, ez
zuten islarik eduki nafar gizartean: �Puede aceptarse, en determinados casos, imperativos de
la geografía navarra, un cierto absentismo montañés, en el corazón del invierno, pero, en
cambio, no nos afectaría la mentalidad del suburbio materializado, por no existir aún
grandes núcleos de problación industrial�53.

Agiri beraren arabera, Estatuko alfabetatze tasaren aldean Nafarroakoak altua izaten
jarraitu zuen, Hego-Mendebaldeko euskal herrialdeetakoekin batera: �(...) el porcentaje de
analfabetos varones navarros de 21 años no sobrepasaba, en 1961, el 0´42, ocupando el tercer
lugar, entre las provincias españolas más alfabetizadas, inmediatamente después de
Guipúzcoa con 0´13 y de Vizcaya con 0´35�54.

                                                
52 Ib., 12-13. orr.
53 Ib., 13. or.
54 Ib.
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Irakasleriari dagokionez, bi gai agertu ziren aipatu txostenean: nafar irakaskuntzaren
feminizazioa alde batetik, eta bestetik, maisu-maistren izendapenak proposatzeko udalek
zuten eskuduntzaren aurrean prebentzio jarrera. Lehen gaiari dagokionez, maisu-maistren
kopuruetan gertatzen zen desoreka azpimarratzen zuen, bai irakasle ikasketak egiten ari
zirenen ikasleriaren kopuruetan55, bai jada lanean ari zirenetan:

�En cambio si cabe señalar un hecho nuevo, bien conocido aun cuando no haya sido
tenido en cuenta en los precedentes datos, a saber: el progresivo aumento del profesorado
femenino.

Independientemente de lo que ello pueda representar como síntoma social, nos
encontramos con que la Enseñanza Primaria de España y Navarra va camino de apoyarse,
hasta un elevado porcentaje, en las virtudes didácticas de las maestras. Y no parece que la
educación, sobre todo en los grados más elementales, deba resentirse en absoluto. Por el
contrario, pudiera ser fórmula, entre nosotros, para salvar el bache económico y pedagógico
de algunos varones moralmente derrumbados.�56

Hezkuntza ordezkariak berak eskainitako datuetan atzematen ahal ditugu sexuaren
araberako nafar maisu-maistren kopuruak, Lehen Hezkuntzari dagozkionak:

3.8. Taula: Nafar maisu-maistren sexuaren araberako kopuruak (1951-1964)
Maisutza nazionala Maisutza pribatua

Ikasturteak Ikasleak
Gizonezko Emakumezko Gizonezko Emakumezko

Guztira

1951/52 54.429 440 690 68 495 1.693
1955/56 58.871 449 704 62 494 1.709
1959/60 63.004 539 930 75 406 1.950
1963/64 60.311 484 847 69 422 1.822

Iturria: Reyren Txostena57

                                                
55 �(...) los 37 alumnos y las 206 alumnas asistentes, como oficiales, a las clases el año último (...)�, ib., 17. or.
56 Ib., 15-16. orr.
57 Ib., 23. or.
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Bigarren gaiarekin lotuta, hots, Nafarroako udalek maisu-maistren izendapenak
proposatzeko zuten ahalmenarekin lotuta, suerta zitezkeen arbitrariotasunetan jartzen zuen
indarra. Hauei aurre egiteko asmoz, baremoak egitea aholkatzen zuen:

�Son dos los matices que deberían funcionar, de mutuo acuerdo, para conseguir el
mejor acoplamiento del magisterio navarro a las tareas de la educación primaria: las
oposiciones celebradas con carácter nacional �en una convocatoria especial para Navarra�, y
la ulterior designación de carácter foral, entre los aprobados, para cubrir los puestos de las
Escuelas vacantes.

Huelga insistir en que cualquier corruptela, por sagrados que fueren los fines
invocados, el libre establecimiento, por parte de todos los Ayuntamientos navarros, de un
baremo de méritos semejantes al adoptado por la Corporación Municipal de Pamplona,
podría ser la fórmula de prudencia política deseable.�58

Eskolei zegokienez, Estatuko egoera txarrari aurre egiteko Madriletik emandako
pausoak argitu ondoren, ontzat ematen zuen Nafarroako eskolek zuten egoera: �(...) no
habría inconveniente alguno en calificar la situación como "satisfactoria". Y ello a causa del
reconocido empeño puesto por las entidades y personas interesadas, entre las que cabe un
papel destacado a la Diputación Foral y a los Ayuntamientos colaboradores del Estado�59.

Txosten honetan ez da aipatzen eskola kontzentrazioaren auzia, Hezkuntza
Ministerioak 1962an argitaratu Dekretuaren aginduz herrietako eskola txikien desagerpena
hasia baitzen. Izan ere, une horretan Estatuan hasitako �kontzentrazio� politika aztertzen
hasi zen Nafarroan. Herrialde honen herrietako eskola txikiak zein berezko zituen Aldizkako
eskolak arriskuan jarri baziren ere, Hezkuntza Batzorde Nagusiak hartutako erabakiak
kontzentrazio prozesua leundu zuen:

�A partir del Decreto de concentración de escuelas de 1962 se inicia en Navarra un
plan de supresión de escuelas cuya matrícula fuera menor de 20 alumnos. Este plan proyectó
119 concentraciones, llamadas "menores", que, aprovechando las instalaciones existentes,

                                                
58 Ib., 17. or.
59 Ib., 20. or.
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escolarizase a 2.358 alumnos transportados, de un total de 299 localidades de Navarra. Su
puesta en práctica vendría a significar la liquidación de la pequeña escuela rural de nuestra
Comunidad, ya que supondría la supresión de 28 escuelas unitarias, 152 mixtas y 33 escuelas
de temporada, si bien se crearían 18 escuelas de temporada para sustituir a otras tantas
unidades mixtas. Este planteamiento y el rechazo de las familias a grandes recorridos diarios
del transporte escolar hizo que la Junta Superior de Educación acordase continuar con la
afortunada experiencia de los hogares de temporada.�60

Nafarroako herrietako eskolei begira, 1964-1972 epea izan zen kritikoena61. Une
horretan, nahiz eta eskola txiki anitz desagertu ziren, Foru Aldundiak ahaleginak egin zituen
aldizkako eskolak zein kontzentrazio txikiak bultzatzen.

Hezkuntza ordezkari zenaren txostenean, beste hainbat gai aztertzen diren arren, ez
da euskararekin edo haur euskaldunen irakaskuntzarekin loturiko aipamenik txikiena ere
egiten. Herrialde honetako hainbat herritan haur txikiek gaztelaniaz kasik ez jakitea ez omen
zen aipagarria, hain zehatza den Nafarroako irakaskuntzari buruzko azterketa honetan.

3.3. 1970EKO HEZKUNTZA LEGE OROKORRA NAFARROAN

Gerra hotzaren ondorioz, Francoren erregimena desblokeo politikoaz baliatzen hasi
zen, eta desblokeo horrek Estatuari industrializazio prozesuaren hasiera ekarri zion une
horretako gizartearen parametroak eraldatu zituen horrek. Estatuko gizartearen aldaketa
honek hezkuntzaren politikan ere eskatzen zuen eraldaketa, ordura arteko hezkuntza
sistema ez baitzen jada industrializazioak eskatzen zuenera egokitzen. Sortzen ari zen gizarte
berriak Estatuaren modernizazioa eta askatasun ekonomikoa eskatzen zuen; azken
frankismoak askatasun ideologikoa bultzatu nahi ez zuenez, ekonomikoa ezarri beharrean
aurkitu zen. Horretarako, enpresa pribatutako eraginkortasun irizpideak esparru publikoan
ere aplikatu nahi zituzten: �(...) un intento de modernización del Estado, trasladando al

                                                
60 Múgica Navarro, J.R. (1998): �Las Escuelas de Temporada en Navarra�, Estudios de Psicología y Pedagogía, nº 10,
separata, Nafarroa, UNED, 227. or.
61 Ib., 231. or.
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sector público los criterios propios de la empresa privada �racionalidad y eficacia�; de otra,
un intento de eludir las consecuencias derivadas de la libertad política, implantando en su
lugar la libertad económica�62. Une horretan eredu teknokratikoa aginte organo guztietan
gailendu zen, eta, orobat, irakaskuntza boterean islatua gertatu.

Nafarroan 50eko hamarkadan hasi zen industrializazio prozesua, eta gora egin zuen
60koan, bereziki Aldundiak 1964an ezarritako politika ekonomikoaren63 kariaz, zeinaren
arabera industriaguneak Nafarroa osoan barrena sakabanatu ziren. Martxan jarritako
plangintza ekonomikoak nafar kapitala ez ezik kanpokoa ere erakarri zuen. Haatik,
plangintza honek hiriburuko idustriagune kontzentrazioa saihestu nahi zuen arren, ez zuen
erabat lortu, barruko emigrazioa ekarri baitzuen herrietatik merindadeetako hiriburuetara,
Nafarroako hiriburura bereziki:

�El proceso de industrialización que comienza en los años cincuenta y alcanza su auge
en los sesenta, significa la transformación del tipo de ocupación de importantes sectores
campesinos que se transforman en obreros industriales. Por otro lado, el proceso de
urbanización, que es el mismo proceso anterior visto desde otra perspectiva, significa el
importante flujo de campesinos que progresivamente se instala en Pamplona y en ciertas
cabeceras de comarca, que es donde se ubican fundamentalmente las nuevas instalaciones
industriales.�64

Une horretan Estatuko irakaskuntzaren sistemak ez zien kapitalismoaren garapenak
ezarritako baldintzei zein giza beharrei erantzuten: �(...) aspectos que requerían ciertas
reformas en el marco educativo, fruto de las necesidades de un capitalismo en expansión�65.

                                                
62 Puelles Benítez, M. de (1991): Educación e ideología en la España contemporánea, Barcelona, Colección Labor, 399.
or.
63 Félix Huarteren eraginez 1964ko Industria Sustapenerako Plana martxan jarri zen.
64 Pérez-Agote, A. (1989): �Cambio social e ideológico en Navarra (1936-1982). Algunas claves para su
comprensión�, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 46. zkia., apirila-ekaina, Separata, 15. or.
65 Monés, J. (1999): �La educación en España, en el siglo XX�, Cuadernos de Pedagogía, 286. zkia., 21. or.
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Estatuak, horren jakitun, irakaskuntzaren egitura orokorra aldatuko zuen legea arautu zuen:
Ley General de Educación y Financiamiento del Sistema Educativo66.

Hezkuntza Ministerioan Lora-Tamayo (1962-68) egon zen epean, derrigorrezko
eskolatze adina 14 urte arte luzatzen zuen legea jarri zen indarrean, 1964ko apirilaren 29koa,
egituraren erreforma partziala zekarrena67. Hurrengo Hezkuntza Ministerioak, Villar Palasí
buru zuela, Irakaskuntzaren erreforma osoa ezarri nahi izan zuen 1970eko legearen bitartez.
Irakaskuntza maila guztiak arautu bazituen ere, lehen mailako irakaskuntza eta
eskolaurrekoa dira bereziki orain aipatzea interesatzen zaizkigunak. Beste hainbat
erreformaren artean, etapa hauetako egituraketa aldatu zuen. Lehen mailako irakaskuntzari
dagokionez, zortzi mailatan banatu zuen Oinarrizko Hezkuntza Orokorra (OHO) izendatu
zuena, eta adinaren araberako taldekatze homogeneoaz eraman behar ziren aurrera.
Halaber, derrigorrezko hezkuntzarako adina 6-14 urte bitartekoa finkatu zuen. Bestalde, bi
etapatan banatu zuen OHO. Lehena hasierako bost mailek osatu zuten, eta haietan talde
bakoitzari irakasle tutore bakar batek ematen zizkien eskolak. Bigarren etapa, 6., 7. eta 8.
mailek osatzen zuten, eta irakasle espezialistez hornitua. Orobat, Eskolaurreko hezkuntza �
derrigorrezkoa ez zena� bi etapatan egituratu zuen Legeak. Lehena �Jardín de Infancia�
izenekoa (2 eta 3 urte), eta bigarrenak �Parvulario� (4 eta 5 urte) izena zuena68.

Bestalde, ikastolen legeztapena oztopatuko zuen artikulu bat zekarren legeak berekin.
Horren arabera ikastetxe ez estatalak arautzen ziren. 1970eko Legeak zehaztuak zituen
ikastetxeak ireki ahal izateko aurretiko baimenak lortzeko baldintzak, betiere ikastetxe
estatalentzat arautzen ziren baldintzetara egokitu behar zirenak: �(...) acomodándose en lo

                                                
66 1970eko abuztuaren 4koa, 1970eko abuztuaren 6ko BOEn, 187. zkia.
67 Osatua izanen zena ondoren 1965eko abenduaren 21eko Lehen Irakaskuntzaren erreforma Legearekin, zeinak,
Lehen Irakaskuntzaren doakotasuna 6-14 urte bitarterako, finkatzen baitzuen. Bai helburu hau zein 14 urte arteko
luzapenaren erabateko lorpena, hamarkada bat beranduago lortu zen. Ikus. Cuadernos de Pedagogía, 1999, 286.
zkia., 22. or. eta 36. or.
68 �Eskolaurrea�, �Aurreskola� eta �txikien eskola� izan dira Hegoaldeko ikastoletan erabilitako terminoak, eta
�Ama Eskola� Iparraldekoetan 2-6 urte bitarteko irakaskuntza izendatu nahi izan denean.
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esencial a lo que respecto de los Centros estatales del correspondiente nivel, ciclo o
modalidad se establece en la presente Ley y en las normas que la desarrollan�69. Baimen
horiek lortzeko baldintzak arautzen ziren, beraz; hauek eraikuntzarekin, irakasleriarekin,
irakaskuntza sistemarekin, erregimen ekonomikoarekin eta legearen printzipioak
onartzearekin zeuden lotuta:

�La apertura y funcionamiento de los Centros docentes no estatales se someterá al
principio de previa autorización, que se concederá siempre que éstos reúnan las condiciones
mínimas que se establezcan con carácter general, singularmente en cuanto a instalaciones,
Profesorado, sistemas de enseñanzas, régimen económico y aceptación expresa de los
principios enunciados en esta Ley, la autorización se revocará cuando los Centros dejen de
reunir estas condiciones.�70

Legearen hurrengo puntuak OHOrako eta Lanbide Hezkuntzaren lehen gradurako
doakotasun printzipioa ezartzen zuen, baita estatalak ez ziren ikastetxeentzat ere. Horren
arabera, ikastetxea estatala izan ala ez izan, Ministerioak subentzionatuko zituen ikasleek
sortzen zituzten irakaskuntza kostuak eta ikastetxeko instalazioak egokitzeak sortzen
zituenak (amortizazio eta interesak barne)71. Doakotasun printzipioa horrelaxe jasoa
egiazkoa izango zela zirudien arren, ez zela sekula bete ziurtatzen dute Nafarroan �aurretiko
baimena� lortu zuten lehen bi ikastolek72. Baimentzeko bide hori jorratu nahi izan zuten
beste ikastolek urteak pasatuko zituzten Ministerioaren �aurretiko baimen� horiek
eskuratzeko.

Estatu zentralista horren legeak programa eta eduki bakarrak eta berdinak ezarri
zituen lurralde guztietarako, agintearen jite bateratzailearekin bat etorriz. Monokromoa zen
                                                
69 III. Kapitulua, 94. Art.
70 Ib.
71 �la Educación General Básica, así como la Formación Profesional de primer grado, serán gratuitas en todos los
Centros estatales y no estatales. Estos últimos serán subvencionados por el Estado en la misma cuantía que
represente el coste de sostenimiento por alumno en la enseñanza de los Centros estatales, más la cuota de
amortización e intereses de las inversiones requeridas.�
72 8. elkarrizketa.
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espazio hartan bi esparru koloreztatu ziren, hala ere. Izan ere, alde batetik jatorrizko
hizkuntza irakasteko atea irekita utzi baitzuen legeak, bai eskolaurreko etapan bai
OHOkoan, eta bestetik, Nafarroako Foru Erregimenak historikoki zituen Irakaskuntza
eskuduntzak onesten ziren73, lehen hezkuntzari zegozkionak, bederen. Bi alderdi horiek
sakonduko ditugu orain.

3.3.1. Jatorrizko Hizkuntza

Legearen prozesua bukatu baino lehenagoko �Liburu Zuria�n, lurraldeetako
ezaugarriek begirunezko tratua izanen zutela agintzen zen74, lehen artikuluko xedeetan,
hartzara, agertuko zena75. Estatuko lurralde elebidunetako jatorrizko hizkuntzak ikasgaitzat
lantzeko aukera irekitzen zuen Legeak, eskolaurreko etapan: �La educación preescolar
comprende juegos, actividades de lenguaje, incluida, en su caso, la lengua nativa, (...)�76, eta
OHOkoan: �Las áreas de actividad educativa en este nivel comprenderán: el dominio del
lenguaje mediante el estudio de la lengua nacional, el aprendizaje de una lengua extranjera y
el cultivo, en su caso, de la lengua nativa�77. Araututakoak hizkuntza propioekiko
sentiberatasuna erakusten bazuen ere �bereziki erregimenak hasieratik gaztelania ez zen
hizkuntzen aurrean erakutsitako kontrako jarrera kontuan hartuta�, ez zen lurralde
elebidunetan eskatzen zena betetzera iristen: �supusieron ciertos brotes de sensibilidad del

                                                
73 �Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley y en las normas que la desarrollen, se entenderá referido a la
Educación preescolar y Educación General Básica el régimen vigente en Navarra para la Educación Primaria�,
Azken Xedapena, lehenbizikoa, 2.
74 La Educación en España: Bases para una política educativa, 1969, �Liburu Zuria�, 206. or.
75 �La incorporación de las peculariedades regionales, que enriquecen la unidad y el patrimonio cultural de
España�, 1-3. Art.
76 14. Art.
77 17. Art.
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hecho regional, contemplándolo siempre como hechos culturales, nunca como realidades
político-administrativas, frente al centralismo de la ley�78.

Legeak ireki zuen zirrikitu txiki horrek, antza, ez zien esperantzarik sortu Nafarroan
ikastolen inguruan zebiltzanei. Legeak ahalbidetzen zuena gutxienez bi esparrutan ez
zetorren bat jada Nafarroan irekita zegoen prozesuarekin. Alde batetik, �nativo� hitza zen
legeak erabili zuena, eta galdetzen ahal zen ea nafar eskualde erdaldundu bateko
haurrentzat euskara �nativoa� ote zen (jakina, ez zen hori legearen espirituan zegoena).
Bestalde, eta OHOko etaparekin lotuta, hizkuntza hori atzerritar hizkuntzaren mailan jartzen
zuen legeak, hau da, euskara irakastea ahalbidetuko zen, baina ez euskaraz irakastea. Beraz,
bukaerako erregimen frankistak irekita uzten omen zuen zulotxoa, ireki orduko hutsa zen
ikastola nafarrentzat. Euskarazko irakaskuntzari lege hau baino baliagarriagoa suertatu
zitzaion Aldundiak 1967ko urtarrilaren 25ean euskararen inguruan hartutako akordioa; izan
ere, gogoratu behar dugu hasieran eskolaurreko ikastolak irekitzeko akordio horretaz baliatu
zirela hainbat talde79.

Hala ere, esparru sasiofizialetan zeuden nafar euskaltzale batzuentzat ongi etorria
izan omen zen legearen zirriborroaren proposamena: �Con gran satisfacción publicamos la
redacción de los artículos correspondientes en la Ley de Educación que actualmente se
estudia en Las Cortes�80. Edo, apika, itxura egin nahi zuten, zeren argitalpen bereko lehen
orrian M.J. Urmenetaren eskutitz osoa �euskaraz eta badaezpada erdaraz ere� agertzen
baitzen Aldundiari erregu zabalago hau eginez:

�1.- Euskal herri edo erdi euskaldunetako eskola batuetan, iduritzen zaizun eran
ofizialki euskera erakusten hastea.

                                                
78 Maeztu Esparza, V.M. (1998): El Régimen Foral de Navarra en materia Educativa y la Ley General de Educación de
1970, Nafarroako Unibertsitatea, a.g. tesia, 93. or.
79 �3.º Se autoriza, asimismo, a la Institución "Príncipe de Viana" para subvencionar pequeñas escuelas por zonas,
o bien para subvencionar escuelas para adultos en aquellos puntos de Navarra donde voluntariamente se origine
dicha iniciativa, (�)�
80 PVEG, 1970eko apirila, 50. zkia., 1. or.
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2.- Berdin zure mendean dauden langintza-ikastetxetan ere.
3.- Zure zaindaritza eta babespean bi izkuntzariko ikastolak ideki.
Hiriburuak duen garrantziarengatik, eta lege bideari buruz, Iruñeko ikastoleri ere

zure babesa eman.
Hitz bietan, zinez eta bihotzez, ahal den neurrian ikaskintzako maila guzietan euskera

sartzea.�81

Bistan denez, euskalgintzaren inguruan mugitzen zirenek esperantza hagitz
handiagoa zuten euskarazko irakaskuntzaren alde Nafarroako Aldundiak egin zezakeenaren
aurrean, Estatuak eskaintzen ahal zuenaren aurrean baino. Haatik, Aldundia erakunde
abstraktu eta ahalguztidun gisa aipatzen zen, bere mendeko organoak aipatu gabe. Hauen
artean irakaskuntza gaitasunak zituenari, hots, Hezkuntza Batzorde Nagusiari, ez zitzaion
euskarazko irakaskuntzaren inguruko eskaerarik egiten. Garaiko nafar euskaltzaleek behin
ere ez aipatzea ez da harritzekoa, izan ere, hezkuntza Erakunde hau 1972ra arte ez baitzen
euskarazko irakaskuntzaz arduratu. Urte horretatik aurrera ere Erakunde honek aurrera
eramandako ekimen apurrak herriaren eskaeren ondorengoak izan ziren, eta ez bere kabuz
bururatutako ekimenak.

Urte horretako abuztuaren 11n Foru Aldundiak, Amadeo Marcoren82

lehendakaritzapean bilduta, Euskara Sailaren partaideen dimisioa ekarriko zuen erabakia
hartu zuen. Hartutako akordio horren arabera, Principe de Vianako Euskararen Aldeko Saila
aurrera eramaten ari zen eginkizun batzuk, irakaskuntzarekin lotutako gaiak alegia,
Aldundiaren Irakaskuntza Zerbitzuaren mendera pasatuko ziren, nahiz eta euskararen

                                                
81 Ib.
82 Marko Ilintxeta, Amadeo: Politikari nafarra (Nabaskoze, 1890-87). Zuzenbide, Irakaskuntza eta Merkataritza
ikasketak egin zituen Madrilen eta Zaragozan. Nafarroako ahaldun izan zen Zangozako merindadetik (1931),
baina bere ustez Aldundiko kideak ideia errepublikazaleak bultzatu eta erlijioa atzean uzten ari zirela-eta,
dimititu egin zuen. Errepublika garaian Foruen eta Hego Euskal Herriko lau probintzietarako autonomi
estatutuaren alde azaldu zen. Gerra Zibilean boluntario joan eta erreketeen kapitain izan zen (1936). Gerra
ondoren, berriz ere, Nafarroako ahaldun izan zen (1940-74) eta kargu politikoak izan zituen. Nafarroako
Aldundiko lehendakariorde (1971) eta lehendakari (1978-79) izan zen.
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aldeko beste ekimenak kudeatzen lehenengo Erakundeak jarraituko zuen: �a partir de este
momento, pasen a depender íntegra y exclusivamente del Negociado Servicio de Enseñanza,
cuantas actividades se refieran o tengan relación con la materia de enseñanza y fomento del
Vascuence, que en el aspecto indicado, se segrega de la Institución Príncipe de Viana�83.

Une horretan Principe de Vianako Euskararen Aldeko Sailaren komunikabidea zen
PVEGk, Aldundiak hartutako akordioa osotasunean argitaratzeaz gain, �Nafarroako
Ikastolak� izenburupeko ohar txiki batez eman zuen aldaketa honen berri, ikastolarako
laguntza nahi zuten gurasoei handik aurrera nora zuzendu behar zuten jakinarazi ondoren:

�Lehen bezala geroan ere Diputazioan euskeraren gauzak eta Ikastoleen oztopo eta
goropiloak laguntzen, laxatzen eta biguntzen jarraitzen baldin badira euskeraren etorkizuna
ziurtasunez eginikako bide zabal, sendo, tinko eta azkarrean egonen da.

Euskeraren Irakaskintza bere gain zeramaten "Euskeraren Aldeko Sailla"
Diputazioaren "Servicio de Enseñanza"-ra aldatu da. Inazio Irazoki diputadua eta Ziordia
jaunen gain daude orain Euskeraren Irakaskintzaren gorabera eta afer guziak. Lan bezate biek
ongi euskeraren alde!�84

Aldaketa horrek nolabaiteko iraultza ekarri zien ordu arte Euskararen Aldeko Sailean
partaide izan ziren euskaltzaleei, eta dimisioa aurkeztu zuten denek batera: �Es una falta de
consideración para las personas que formamos esta sección el habernos enterado de ese
acuerdo a través de las reseñas publicadas en la prensa�85. Irakaskuntzarekin lotutako gaiak
Aldundiko Zerbitzu horren mendean egoteko zioak bazeuden ere, aldaketa hori egiteko
jarraituriko prozedura izan zen Saileko partaideei mesfidantza sortu omen ziena86. Horrez

                                                
83 Nafarroako Foru Aldundiko 1972ko abuztuaren 18koa.
84 PVEG, 1972ko iraila, 79. zkia., 2. or.
85 J. Cortés Izal, J.M. Satrustegi, J.M. Lasarte: �Dimisiones en la sección de lengua Vasca de la Institución Príncipe
de Viana�, DN, 1972ko abuztuaren 17a, 20. or. Dimisio honen berri Foru herrialdea baino haratago joan zen,
Madrileko ABC egunkariak argitaratu baitzuen: �Dimiten Cuatro Miembros de la Institución Príncipe de Viana�,
1972ko abuztuaren 18a. Ohartu behar da dimititu ez zuen bakarra aldizkariaren zuzendaria izan zela, P. Diez de
Ultzurrun, dimititutakoek haren lana funtsezkotzat jo eta ez omen ziotelako dimititzen utzi, 13. elkarrizketa.
86 13. elkarrizketa.
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gain, Euskararen Aldeko Sailak ikastolei laguntzeko ezarritako prozedura kontrolpean eduki
nahi omen zuten orain87.

Dimisionarioen eta arduradun berrien arteko harremanak ez omen ziren onak izan,
lehenek egindako lanen dokumentazioa ez baitzieten utzi ondorengoei: �La dimisión de los
componentes de dicha sección del Fomento del Vascuence, como consecuencia del acuerdo
de Diputación del 11 de agosto del año actual, está dificultando la tarea previa de este
Servicio de conocer las acciones que se han venido desarrollando�88.

Euskarazko irakaskuntza jardueren kudeaketa Aldundiko Irakaskuntzaren
Zerbitzuan sartu eta lau hilabeteren buruan, Erakunde honek �Euskara irakaskuntza eta
honen sustapenerako� txostena burutu zuen89. Horretan oinarrituta, 1972ko abenduaren
15ean, garrantzitsua zen bigarren akordioa90 lortu zuen Foru Aldundiak, euskararen
irakaskuntza zein sustapenerako oinarriak finkatzen zituena, alegia.

Oinarri hauen sarreran, euskarak Nafarroan edukitako gibelatzeaz, Erronkariko
azken euskaldunaren desagerpenaz eta galera prozesu honek zeraman azkartasunaz aritzeaz
gain, orduantxe euskarak pairatzen zuen egoeraren zergatiak ere ematen zituzten:

�La exclusión de los idiomas españoles, no oficiales, de los programas de enseñanza,
la crisis actual del caserío, reducto principal del vascuence, la emigración de la población rural
a los núcleos urbanos, el contacto cada día mayor de aquélla con ésta, la influencia de los
medios de comunicación social multiplicada por la penetración masiva de los nuevos medios,
tales como la radio y la televisión, son causas que explican la grave situación por la que
atraviesa hoy el vascuence.�

                                                
87 7. elkarrizketa.
88 �Informe Sobre Enseñanza y Fomento del Vascuence en Navarra�, 1972ko azaroaren 2a, Irakaskuntza
Zerbitzua, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
89 Ib.
90 �Bases para la enseñanza y fomento del vascuence�, 1972ko abenduaren 15eko NAO, 1973ko urtarrilaren 10ean,
5. zkia.
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Jatorrizko hizkuntzak lantzeko 1970eko Hezkuntza Legeak ematen zuen aukera
gogoratuz eta Nafarroan bere sustapenerako aurrera eramandakoak laburbilduz jarraitzen
zuen akordioak; handik aurrerako euskararen irakaskuntza zein sustapenerako oinarriak
finkatzen zituen:

�Bases:
1.- La Diputación Foral de Navarra promoverá y apoyará, por todos los medios a su

alcance, la Enseñanza y Fomento del Vascuence, principalmente en las localidades y comarcas
vascófonas.

2.- La acción de Enseñanza atenderá preferentemente a la primera Educación de los
niños cuyo idioma familiar o nativo sea el vascuence, y, en general, a la extensión y mejora del
conocimiento de este idioma, particularmente en el área vascófona de Navarra.

Por las acciones de Fomento se impulsará el estudio, investigación y difusión del
vascuence, estimulándose el uso y empleo del mismo en todos los ámbitos de la vida familiar,
social, cultural y religiosa del área vascófona de Navarra.

3.- Las acciones de Enseñanza objeto de promoción serán fundamentalmente las
siguientes:

1.ª La Educación Preescolar y Enseñanza General Básica de niños cuyo idioma
familiar o nativo sea el vascuence.

2.ª El aprendizaje y cultivo del vascuence en los Centros de Enseñanza
General Básica, y la implantación de clases voluntarias para la enseñanza de este
idioma en los Centros de los restantes niveles educativos de las localidades y
comarcas vascófonas, especialmente en aquellas en que el retroceso se acusa con
mayor intensidad, a las que se dará carácter prioritario.

3.ª El establecimiento de clases voluntarias de vascuence en los Centros de
todos los niveles educativos del resto de Navarra.

4.ª En general, la extensión y mejora del conocimiento del vascuence en
Navarra.
4.- Se prestará una atención preferente a la Educación Preescolar y Educación General

Básica de los niños cuyo idioma familiar o nativo sea el vascuence.
A este fin se efectuarán las gestiones oportunas y se arbitrarán, en su caso, los medios

necesarios para la organización en régimen de bilingüismo de las enseñanzas de los Centros
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en los que se hallen escolarizados dichos niños, o, en su defecto, se promoverá el
establecimiento de Centros específicos que habrán de reunir los requisitos humanos y técnicos
precisos para el desarrollo integral de sus fines.�

Hurrengo bi oinarrietan, hori guztia aurrera eraman ahal izateko irakasleriaren
prestakuntzari ekinen zitzaiola, eta irakaskuntza ekimen hauek nortzuk sustatzen ahal
zituzten zehazten zen:

�5.- Para posibilitar la realización de los objetivos señalados en la Base tercera, se
prestará una atención especial a la formación del profesorado y a su perfeccionamiento
permanente, así como a la confección del material docente preciso, a cuyo efecto se promoverá
el establecimiento de una Cátedra o Instituto de Vascuence.

6.- Las acciones de Enseñanza a que se refiere la Base tercera podrán ser promovidas:
a) Por iniciativa municipal.
b) Por iniciativa particular.
c) Directamente por la Diputación Foral.�

Edozein erakundek bultzatuta ere Aldundiak diruz lagunduko lukeela baieztatzen
zen ondoren, nolanahi ere ikuskaritza funtzioa eta Hezkuntza Ministerioarekiko
koordinazioa beretzat gordetzen zuen arren.

Haur euskaldunen eta euskararen irakaskuntzaren gaiak Aldundiko Irakaskuntza
Zerbitzuaren mende zeudela garbiki azaltzen zuen 7. oinarriak: �Corresponderá al Servicio
de Enseñanza de la Diputación, el estudio, gestión y propuesta de cuantas acciones se
emprendan por aquéllas en orden a la escolarización de niños vascófonos y, en general, para
la promoción de la Enseñanza del Vascuence�. Oinarri horrek agintzen zuena gauzatzen
hasteko, bi eginkizun agintzen ziren: tekniko bat kontratatzea eta �Euskararen
Irakaskuntzarako Batzordea� osatzea. Batzorde honek edukiko zituzkeen hiru bokal
teknikoen artetik, batek Hezkuntza Batzorde Nagusian parte hartuko zuen: �En la Junta
Superior de Educación de Navarra, se integrará como Vocal uno de los tres Vocales técnicos
de esta Comisión, que será libremente designado por la Diputación�.
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Azkenurren oinarrian Euskara Sustatzeko Patronatua sortzea proposatzen zen, eta
bertan argituta gelditzen zen honek edukiko zukeen osaketa:

�Para la acción general de fomento se crea el Patronato de Fomento del Vascuence,
que tendrá la composición siguiente:

Presidente: El Vicepresidente de la Excma. Diputación Foral.
Vocales: Dos Diputados (�)
El Diputado Presidente de la Comisión de Educación.
(�)
El Director de la Institución Príncipe de Viana, (�)
El Jefe del Servicio de Enseñanza.
Todos los Vocales de la Sección de Fomento de la Institución Príncipe de Viana.
Todos los Vocales de la Comisión de Enseñanza del Vascuence.
Tres representantes del área vascófona de Navarra, que serán designados por la

Diputación.
El Delegado Provincial de Cultura.�

Azkeneko oinarrian, 9.ean, euskara gaietarako Nafarroako ardurarik gorena ematen
zioten Patronatuari, �Euskal Yakintza� izendatzen zuten horri: �Corresponderá a este
Patronato la programación y el estudio de cuantas actividades se consideren oportunas en
orden al Fomento del vascuence (...)�91.

Euskal Yakintza Patronatua 1973ko otsailaren 10eko saioan osatu zen. Lehen bilera
horretan, Patronatuak edukiko lituzkeen funtzioen agiria banatu zuen Aldundiko
lehendakariordeak; horien artean euskararen ikasketa, ikerketa eta zabalkundea edukiko
zituzten eginkizunak92. Oinarrietan araututako karguen arabera izan ziren hautatuak Euskal

                                                
91 Oinarriak onartu ziren egun berean Patronatuaren kideak izendatu ziren: �Designar como vocales del
"Patronato de Fomento del vascuence" en representación del área vascófona de Navarra, a D. Inocencio Ayerbe, D.
Angel Hermoso de Mendoza y D. Narciso Barber Zapata�, 1972ko abenduaren 15a, NAA, NFAko ondarea, 37476.
kutxa, 1. kar.
92 �Posibles directrices formuladas por el Vicepresidente del Patronato Sr. Ezponda, en la sesión constitutiva del
mismo (10/II/1973): Según acuerdo de Diputación (...) por ello y estudiando estas funciones, pudieran
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Jakintzako kideak; nahiz eta orokorrean bilerak hagitz protokolarioak izan ziren93, jite
ezberdineko pertsonak aurkitzen ditugu bertan. Ikastolen ardura beraiena ez zenez, gutxitan
tratatu zuten gai hau, baina agertzen zenean, behin baino gehiagotan eztabaidak suertatzen
ziren:

�Iniciado el acto, de órden de la Presidencia, el Vocal Sr. Arrarás, uno de los miembros
de la comisión encargada de preparar la Fiesta de final de curso de las Ikastolas, formuló
determinados reparos en relación con el lugar para su celebración, inicialmente señalado en
Leiza. Se entabló una discusión sobre el caso, sobre todo, cuando se había de determinar si lo
más apropiado era un lugar de zona vascófona o por el contrario en zona no vascófona. (...)
Ante el resultado de la votación propone el Sr. presidente que podrán celebrarse dos fiestas
anualmente una en zona vascófona y otra en no vascófona.�94

Patronatu horrek aurrera eramandako gaien profilari dagokionez, Aktak aztertuz
gehienetan euskal folklorearekin lotutakoak izan zirela antzematen ahal dugu: dantzak

                                                                                                                                                        
esquematizarse de la siguiente manera: Estudio, Investigación y Difusión�, Patronato de Fomento del vascuence,
actas 1974/75, NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 6. kar. Akta hauek karpeta berean daudenez, hemendik
aurrera ez dugu erreferentzia osoa paratuko.
93 Patronatua osatu eta hurrengo bileraren Aktan, 1973ko otsailaren 19koan, hauek dira agertzen diren partaideak:
!Srs. asistentes:
Iltmo. Sr. D. Jesús Ezponda
Sr. D. Inocencio Ayerbe
Sr. D. J.M. Satrústegui
Sr. D. Marcelino Garde
Sr. D. Francisco Arrarás
Sr. D. José N. Barber!
Hurrengo bileretan beste pertsona batzuk agertzen dira: Ignacio Irazoqui, Vicente Galbete, Carlos Garaikoetxea,
Angel Hermoso de Mendoza, Laguna, Juan Andrés Ciordia, José Miguel Oreja.
94 Bozkaren ondorioak honako hauek izan ziren: 5 boto eremu erdaldun batean egitearen alde (Arraras,
Garaikoetxea, Satrustegi, Oreja, Barber) eta 4 boto eremu euskaldun batean egitearen alde (Hermoso de Mendoza,
Garde, Ciordia eta Laguna). �Patronato de Fomento del vascuence�, 1973ko ekainaren 7ko eguneko Akta.
�El temario expuesto suscita entre los miembros del Patronato un movido comentario sobre la verdadera
situación de la enseñanza del euskera�, ib., 1974ko otsailaren 12ko eguneko Akta.



Nafarroa Garaiko ikastolen historia (1931-1982)220

berreskuratzeko diru laguntzak ematea95, kantu eta dantza taldeei dirua eskaintzea96, kultur
asteetarako laguntza ekonomikoa zein horietarako proposamenak egitea97, euskaraz
idatzitako liburu aleak erostea98, bertso jaialditarako dirulaguntzak ematea99, eta oro har
euskal kultura tradizionalarekin lotutako jarduerei sostengu ekonomikoa ematea izan zen
bere eginkizuna. Euskararen esparruan Yakintzari ardura nagusia eman zitzaion arren, une
hartan garrantzirik handiena zuen funtzioa �hots, irakaskuntza funtzioa� ez edukitzearen
ondorioz, praktikan ezin izan zuen euskararen organo gorentzat funtzionatu. Principe de
Vianako buru izan zenak, horrela ondorioztatuz, patronatuaren desagerpena eskatuko zuen:

�(...) sin embargo la redacción definitiva de la Base 9ª, cuyo punto 2º dice literalmente
(...) al eliminar por completo toda referencia al aspecto vital de la "Enseñanza" (que
prácticamente sigue corriendo, de manera exclusiva, a cargo de la Dirección de Enseñanza)
autolimita de modo insuperable la capacidad de acción del Patronato, el cual en un orden
efectivo, ve reducidas sus posibilidades a una mera actuación de tipo folklórico, por así
decirlo, pero sin intervención alguna en el grave problema de la enseñanza. Por todo lo cual
(...) el Director informante se permite sugerir a V.E., en el expresado órden de cosas, la
posibilidad de considerar la conveniencia o no de acordar la disolución del patronato (...)�100

Hala ere, aipatu Oinarriek euskararen irakaskuntzaren alorrean eragin ofiziala eduki
bazuten ere �ikastetxe publikoetan Oinarri hauetan babestuta euskarako eskolak ematen hasi
ziren�, ez zen gauza bera gertatu euskarazko irakaskuntzan. Aldundiko Irakaskuntza
Zerbitzuko txostenak hagitz garbi utzia zuen ezin zela euskaraz irakatsi, ezta euskara
ikasgaia ere lehen hizkuntzatzat ez zutenei: �De los textos transcritos [LGE] parece
desprenderse, y así se puso de relieve en la discusion del proyecto ante las Cortes, que
                                                
95 �Julio Esandi párroco de Abaurrea Alta solicita ayuda económica para la recuperación de danzas de Arive�,
1973ko maiatzaren 7ko eguneko Akta.
96 1974ko otsailaren 12ko eta 1974ko martxoaren 5eko egunetako Aktak.
97 1974ko martxoaren 5eko eguneko Akta.
98 �(...) adquisición 100 ejemplares del libro euskérico de Latxaga: "Naparroa euskal arrobia" y otros 100 de
"Ekaitza" de J.M. Satrústegui�, 1974ko otsailaren 12ko eguneko Akta.
99 1974ko martxoaren 5eko eguneko Akta.
100 �Informe sobre el vascuence en Navarra�, 1975eko martxoaren 26a, NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 2. kar.
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dentro de nuestro marco legal educativo no cabe la enseñanza en la lengua nativa, ni la
enseñanza de la lengua tradicional cuando no sea la nativa�101.

Ez dakigu Korporazioak une horretan euskara arautzeko egin zituen Oinarrietarako
zirriborroek102 hizkuntzarekiko benetako interesa erakusten duten, edo, apika, legeztatu
gabeko ikastolei nafar Erakunde Gorenak dirua emateari araubidezko justifikazioa bilatzeko
idatziak izan ziren. Nolanahi ere, Nafarroako Aldundiko Oinarri berri hauek, ikastoletako
egoerari aldaketa positiborik ekartzen ez bazioten ere, 1967koen aldean aurrerapauso handia
izan zen ikastetxe publikoetako egoerarentzat. Alde batetik, ikasketa programetan �beraz,
ikastorduen barruan�, hala eskatuz gero, euskara irakatsi ahal zelako. Bestetik, euskal
eskualdeetako ikastetxeei lehentasuna ematen bazieten ere, ez zutelako beste eskualdeetan
euskara irakastea erabat eragozten. Halaxe ikusten zuten garaiko euskaltzaleek, ondoren
egiaztatuko zenez baikorregi:

�Ez dagokit neri honetaz sobera mintzatzea, orai eta hemen; bainan bai erratea,
euskera sekulan egon ez den mailla batetara pasatzen dela. Batetik, konzentrazione
deitutakoetan euskera aste astetik sartuz, ofizialki eta guztiontzat, bai eta bieletako
irakaskintza emanez ere. Hau, zonas vascófonas eta semi-vascófonas deritzaten eskualdeetan
(mintzatu gara honetaz lehen eta badakigu, beraz, zeintzuk diren delako eskualde horiek).
Bestetatik, sei urte bitarteko euskal-eskolategik lagunduz eta sort-eraziz. Gainerat, irakasleen
ezitzeko beharrezko diren mintegiak ere ukitzen dira.�103

Aipatu beharra dago halaber, oinarri hauek 1970eko Lege Orokorrak ematen zituen
aukerak baino gehiago eskaintzen zituztela, eskolaurre edo OHO ez ziren etapei ez
baitzieten euskara irakasteko aukera ixten. Nafarroan onartutako arau hauek, garai horretan
bere osotasunean indarrean jarri ez ziren arren, garrantzia eduki zuten, ondoren nafar

                                                
101 �Informe Sobre Enseñanza y Fomento del Vascuence en Navarra�, 1972ko azaroaren 2a, Irakaskuntza
Zerbitzua, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
102 Aipatu kutxan haibat zirirborro ezberdin aurkitzen ahal dira.
103 Irigarai, J.A. (1973): Euskera eta Nafarroa, Iruñea, Aranzadi, 105. or.
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euskaltzaleen aldetik behin eta berriro errebindikatuko baita hauen ezartzea104. Nafar botere
publikoek ere garrantzizkotzat jo zituzten, Hezkuntza Ministerioak eta Euskal Kontseilu
Orokorrak Euskal Herriko mendebaldeko herrialdeetarako egin zuten elebitasunari buruzko
dekreturako lan oinarritzat erabili omen zituztelako: �Este acuerdo es de suma importancia
por haber sido el primer marco legal para la aplicación del bilingüismo, hasta el punto de
haber servido de material de trabajo al MEC y al Consejo General Vasco para la redacción del
Decreto de Bilingüismo�105.

Ezaguna denez, 1970eko Hezkuntza legeak arautzen zituen 14. eta 17. artikuluak,
Frankismoaren azken urteko Dekretuaren106 bitartez �oraingo honetan Ministerioko buru
Cruz Martinez Esteruelas zelarik� garatu ziren. Hauek dira Dekretu horrek arautu zituen
alderdirik garrantzitsuenak: ikasketa programetan jatorrizko hizkuntzaren irakaskuntza
sartzeko baimena lortu zuten ikastetxeek, gaztelaniaren ezagupena ziurtatu behar zen,
jatorrizko hizkuntzaren irakaskuntzak ez zuen atzerritar hizkuntzaren irakaskuntza trabatu
behar, ikasliburuak baimenduak izan zitezen, indarrean zegoen araubideak zehaztutako
baldintzak bete behar zituzten; irakasleen titulazioa arautzen zen, eta, orobat, baita jatorrizko
hizkuntzaren irakaspena egin nahi zuten ikastetxeek bete beharreko prozedura ere.

Bistan denez, Nafarroako Aldundiak 1972an onetsitako Oinarriekiko ere
atzerapausoa ekarri zuen aipatu Dekretuak. 1970eko Legeak ikastoletara ez bazuen bide
ofiziala jorratzeko aukera ekarri, pentsatzekoa zen legearen bi artikuluak garatzerako ateren
bat irekiko zuela 1975eko dekretuak. Aitzitik, dekretu honek bizkarra ematen zien jada
Nafarroan martxan zeuden 25 ikastolei: �El Gobierno del Estado había introducido múltiples
cautelas y reservas en el decreto que nos ocupa, que contrastaban con las expectativas que

                                                
104 Ikus. Altadill, J. et al. (1980): �Las ikastolas, situación actual y perspectivas�, Arnasa, 4, Bilbo, 80-81. orr.
105 �Disposiciones sobre el euskera en Navarra�, NFAko ondarea, 37483. kutxa, 2. kar.
106 1433/1975 Dekretua, maiatzaren 30, uztailaren 1eko B.O.E., 156. zkia.: �Se regula la incorporación de las
lenguas nativas a los programas de Preescolar y EGB�.
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había creado el texto de la Ley General de Educación y con la iniciativa social que ya había
avanzado, mucho más, de hecho�107.

3.3.2. Nafarroako Hezkuntza Eskuduntzak

Nafarroako Irakaskuntzaren historian ezaugarririk nabarmenena aipatu beharko
bagenu, hori bere eskuduntzen aldarrikapena dela esango genuke ezbairik gabe. Hauei
egozten zitzaien irakaskuntza esparruan lurralde honek edukitako egoera pribilegioduna,
eta hau mantentzeagatik behin baino gehiagotan sortu ziren liskarrak botere zentralarekin.
Nafarroak harrotasunez aldarrikatu zituen herrialde honetako Irakaskuntza Eskuduntzak,
Estatuarekin adostuak edo Nafarroak berak propiotzat hartuak. Alabaina, aztertzen ari garen
garaian berezkoak zituen ahalmen horiek indargabetzen ikusiko ditugu, Hezkuntza arloan
Estatuarekiko gero eta mendekotasun handiagoa sortzen zaiola, eta, euskararen arloan
bederen, Estatuari egiten zaizkion aldarrikapenetan ere ahultasun edo borondate politiko
falta hasten gara atzematen. Estatuarekiko mendekotasuna gero eta handiagoa izan zen
irakaskuntza aferetan; jarrera horren mugarria Francoren heriotzaren urtean jartzen dugu.
Trantsizio garaian egin ziren lehen hauteskundeetan, 1979an UCD alderdiak �barruan arazo
garrantzitsuak zituen jada� eta 1982an PSOEk irabazi zuten Nafarroan. Biak Estatuko
Alderdiak izanik, Irakaskuntza Eskuduntzak erdiesteko ahalegin gutxi egin zutela iruditzen
zaigu; horren lekuko dugu Hezkuntza Eskuduntzak lortzeko beste herrialde historikoen
aldean gertatu zen atzerapena, 1990. urtera arte ez baitziren transferitu Estatutik.

Hezkuntza esparruan Aldundiak aurrera eramandako jardueretan erabilitako
aurrekontuen irizpidean oinarrituta, J.R. Mugicak hiru garai ezberdin ikusten ditu: �1ª
Tradicional: hasta la publicación del "libro blanco", en 1969; 2ª De refuerzo a la Reforma
Institucional del 70: 1970-79; 3ª De creación de programas educativos propios: 1979-1990�108.
Egile honek azpimarratzen duen garaia azkenekoa da, Aldundiak diru asko erabiltzen
                                                
107 Maeztu Esparza, V.M.: op. cit., 108. or.
108 Múgica Navarro, J.R. (1993): �Competencias y Desarrollo del Marco General de la L.O.G.S.E. en Navarra en el
Periodo 1990-1993�, Estudios de Psicología y Pedagogía, 5. zkia., Iruñea, UNED, 226. or.
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baitzuen hezkuntza programa berezkoetan: Hezkuntza Ministerioak Nafarroari ematen zion
dirutzaren %50 baino gehiago izaten zen kopurua109 Aldundiak bere aurrekontu
orokorretatik hezkuntza programa propioetan erabilitakoa110. Hezkuntza aurrekontuetan
erabilitako dirua gehituz joan bazen ere, mendekotasuna �eta gehienez subsidiarietatea�
ikusten dugu Estatuarekiko harremanetan111, euskararen legeriarekin lotutako esparruan
bereziki.

Aztertzen ari garen epean irakaskuntzari dagokionez mugarri izan zen legeak, hots,
1970eko Hezkuntza Lege Orokorrak, esan dugunez, Nafarroako berezko erregimenari
buruzko aipamena, era esplizituan, azken xedapenean egin zuen. Herrialde honi Lehen
Irakaskuntzarako 1945eko Hezkuntza Legeak onetsi ziona berresten zion orain Eskolaurre
zein OHOri zegokienez.

Legea egin zutenek hasieran ez zuten xedapen hau sartu, ez baitzen legearen Liburu
Zurian agertzen, baina Nafarroako Aldundiaren ekimenaren eraginez sartua izan zen: �no
fue iniciativa de la ponencia que redactó el proyecto, ni de la Comisión que lo ratificó, ni de
la Cámara legislativa que lo aprobó. Como era de esperar fue la Diputación Foral la que
solicitó y defendió tenazmente su inclusión ante el Ministerio de Educación y Ciencia�112.

                                                
109 1983an MECek Nafarroari eman zion kopurua 6.016.535.585 pezetakoa izan zen; Nafarroako Hezkuntza
Zuzendaritza Orokorrarena, berriz, 3.208.644.000 pezetakoa izan zen.
110 !I. PROGRAMAS DE ENSEÑANZA PÚBLICA (Ec. Permanente de adultos y talleres profesionales, Ec. Física,
Orientación Psicopedagógica, Escuelas de población diseminada, Construcciones escolares y dotaciones en
equipamiento y material didáctico, Enseñanza Musical), II. CULTURA DE NAVARRA (Profesorado bilingüe,
fomento de la Enseñanza del Euskera, Programas, experiencias y publicaciones de contenido de Navarra para su
incorporación al currículum ordinario de E.G.B.), III. PERFECCIONAMIENTO E INVESTIGACIÓN
(Perfeccionamiento del profesorado, Estudios de escolarización), IV. AYUDAS A PARTICULARES Y
SUBVENCIONES A LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA (Ayuda a la enseñanza privada, Ayuda a las
ikastolas de Navarra, Becas ordinarias y de Educación Especial), V. CENTROS PROPIOS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL (Colegio "Eunate", de Pamplona, Colegio "Torre Monreal" de Tudela)!, ib. 228. or.
111 Ikus 6. kapitulua.
112 Maeztu Esparza, V.M.: op. cit., 99. or.
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Nafarroako Aldundiko Irakaskuntza Zerbitzua �gero Hezkuntza Negoziatu bihurtu
zena� legearen proiektuaren zirriborroa jaso eta Nafarroak historikoki zituen Hezkuntza
Eskuduntzak aintzat har zitezen lanean jarri zen. Irakaskuntza Zerbitzuaren buru zenak
Nafarroako Hezkuntza Batzorde Nagusian aurkeztu zuen lan horren fruitua, eta azken
honek 1970eko maiatzaren 6an egin saioan aho batez onetsi zuen Estatuaren aurrean
defendatzea. Egindako lan horretan argudio historikoez baliatzen ziren Nafarroak
irakaskuntza esparruan erregimen berezkoa zuela ondorioztatzeko eta herrialde honen
hezkuntzarekiko betiko interesa azpimarratzeko:

�Pero el régimen privativo de Navarra en materia de Enseñanza no sólo constituye un
derecho reconocido en las Leyes, sino que es expresión asimismo de un espíritu y una
tradicional preocupación por la promoción y mejora de la Enseñanza en todos sus niveles y
que se pone de relieve en el importante esfuerzo que, como complemento a la acción del
Estado, desarrolla Navarra a través de su Diputación Foral.�113

Ondoren, lan berean Nafarroako egoera pribilegioduna eta hezkuntzarekiko kezka
egiaztatzen zituzten jarduerak banan-banan azaltzen zituzten, Aldundiak zein nafar udalek
aurrera eramandako ekimenak zerrendatuz. Ohartarazi behar dugu, halaber, ikastolek
Principe de Viana Erakundetik jasotzen zuten dirulaguntza txikiaren aipamenik ez dela
agertzen Hezkuntza Batzorde Nagusiak egindako Akta honetan. Bertan aipatutakoak,
Erakunde hauek garai horretan egiten zutena erakusten dutelakoan, era laburrez zerrendatu
ditugu:

- Aldundiak Nafarroan lan egiten zuten maisu-maistrei sari ekonomikoak ematea.
- Eskola nazionalak ez zeuden lekuetan, edo itxi ziren tokietan, aldizkako

eskoletarako euskarri ekonomikoa; horrela, eskola adineko nafar populazio guztia zegoen
eskolatuta.

- Eskola eta maisu-maistren etxebizitzen egoitzen kostuetarako %50eko
dirulaguntza.

                                                
113 Nafarroako Hezkuntza Batzorde Nagusiaren 1970eko maiatzaren 6ko Akta, in Maeztu Esparza, V.M.: op. cit.,
577-586. orr.
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- Eskola kontzentrazioaren esparruan, udalen eta Aldundiaren partaidetza.
Lehenek lurra utziz (Estatutik ere diru sarrera batekin kontatzen zela), eta bigarrenak
planifikaziorako eta egoitzen kostuetarako dirua emanez.

- Nekazari Ingeniaritza Teknikoko zein Industria Ingeniaritza Teknikoko eskolen
erabateko finantzaketa.

- Beste gastu batzuk: langileenak, garbitasunarenak, eraikuntzak mantentzekoak,
Irakaskuntza Ertainetako irakasleriaren sari ekonomikoak, Merkataritza zein Irakasle
Eskolen gastuak (gehienak Aldundiak ordainduak).

- Aldundiaren ardurapean zeuden Industriako Lanbide Eskolen (bederatzi osotara)
eta beren erresidentzia edo egoitzen eraikuntza, instalazio zein euskarri ekonomiko osoaren
kargua.

- Musika Kontserbatorioaren (Iruñeko udalarekin batera) zein herrietako musika
eskolen eraikuntza eta kontserbazioaz gainera, hauen irakaskuntzaren kargu ekonomikoa
Principe de Vianarekin batera.

- Iruñeko zein Corellako Arte eta Lanbide Artistikoen eskolen euskarri
ekonomikoa.

- Hezkuntza maila guztietarako bekak. Halaber, garraio eta jantokirako
dirulaguntzak: 1969/70 ikasturtean 4.000.

- Nafarroako Unibertsitatearentzako dirulaguntza.

1970eko Hezkuntza Legea egin zuen Ministerio taldearen helburuetako bat Estatuko
Hezkuntza Administrazioaren funtzioen deskontzentrazioa zen. Administrazioaren
funtzionamenduaren akatsei buruz egindako azterketa batean, zentralizazioa omen zen
aurkitutako hutsegite horietako bat: �excesiva centralización en detrimento de la necesaria
descentralización y desconcentración de funciones; (...) necesidad de una reforma que no se
centrara sólo en los servicios centrales , sino que abarcara también los servicios periféricos y
la administración de los centros docentes�114.

                                                
114 Puelles Benítez, M. de: op. cit., 407-408. orr.
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Horretarako, zituzten eginkizunak baino gehiago eskatu nahi izan zitzaizkien
hezkuntza ordezkaritzei, giza baliabidez hornitu gabe eta funtzioen deskontzentraziorik egin
gabe115. Egoera horrek behartu zituen bai Aldundia bera, bai sortu ziren ikastoletako
arduradunak ere, bertako arazoaz mintzatzeko 1972tik aurrera zuzenean Hezkuntza
Ministeriora, Madrilera beraz, joatera.

Nafarroak, Hezkuntza arloan berezko ekimenak aurrera eramateko gaitasuna izateaz
gain, organikoki ere, jada ikusi dugunez, bazuen jatorrizko Erakunde bat, Hezkuntza
Batzorde Nagusia, alegia. Honi 1941. urtean Estatuko administrazio periferikoko �Junta
Provincial� Erakundeak zituen funtzioak116 eman zitzaizkion. Ondoren, 1944. urtean, horiez
gain, Estatuko �Comisión Provincial� Erakundeak zituenak bereganatu zituen117.

Villar Palasiren legeak aurreikusita zituen hezkuntza erakunde periferikoen
aldaketak 1972an itundu ziren Nafarroarekin, eta azaroaren 30eko dekretuaren bitartez jarri
zituzten indarrean118. Bertan arautzen ziren ahalmenak egitez jada aurrera eramaten ziren
Nafarroan, eta Dekretu horrek onetsi egin zituen, Hezkuntza Batzorde Nagusiaren osaketa
eta funtzioak egokitzeaz gainera; udalei begira, aintzat hartu zituen orduko eskuduntzak,
horien artean borrokatuena, hots: maisu-maistren izendapenak proposatzeko ahalmena
onesten zitzaien. Dekretu honen eginkizun nagusia, beraz, Estatuko organo periferikoen
eginkizunak zein egiturak Nafarroak propioak zituenekin egokitzea izan zen:

�Navarra ya había ejercido todas las facultades que le otorgaba el decreto del 72,
algunas por vía de hecho y de derecho, otras por vía de hecho y las menos por vía potencial de
derecho. Es decir, a la hora de incluirlas en el decreto, sobre algunas no existían dudas puesto
que ya Navarra las ejercía, y sobre otras, si Navarra no las había podido ejercer en su tiempo,

                                                
115 Ikus., ib.
116 Funtzio horiek, aurreko kapituluan aipatu bezala, 1941eko ekainaren 6ko araudiaren bitartez ezarri zitzaizkion.
117 1944ko urtarrilaren 18ko Agindua. Gogoratzen dugu hiru urte geroago, 1947ko �Estatuto del Magisterio�n,
248. Artikuluaren arabera Nafarroako Hezkuntza ordezkaria halaber Hezkuntza Batzorde Nagusiaren idazkari
izanen litzatekeela arautu zela. 1969 urtea bitarte mantendu zen horrela.
118 3365/72 Dekretua.
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era debido a que no existía una estructura administrativa en materia educativa tan
desarrollada como la de 1972, en referencia a la época de Navarra como reino y a la época de
la restauración foral de 1936.�119

Nafarroako berezko erregimenaren onespena eta singulartasuna berriro ere 1970eko
legeak berretsi bazuen ere, etekin gutxi atera zion Aldundiak ondorengo urteetan: edukiz
hornitu gabeko nafarkeriazko diskurtso huts bihurtu zuen, gure aburuz.

Aurreko bi kapituluetan esan bezala, 1841eko Lege Pakzionatua da Foru Aldundiaren
eskuduntza historikoak mugatzen zituena. Garai horretan, irakaskuntza gradu eta sektore
guztiak ez ziren eskubide publikoko jarduera, eta, horregatik, ez zen era esplizituan
zehazten zein zegozkion Estatuari eta zein Aldundiari. Orobat, geroko auziak konpontzen
ahal zuen subsidiarietate printzipio orokorrik ez zegoen jasoa Legean. Hutsune horiek
edukita, alde bateko zein besteko dinamika politikoak markatu zuen irakaskuntza esparruan
eskuduntzak gauzatzea, maisu-maistren izendapenaren gaiarekin gertatu zenez.
Estatuarekin aldez aurretik adostu gabe, Aldundiak, bestalde, zenbait momentutan erabaki
batzuk hartu zituen, hala nola Gerra Zibilaren hasieran erlijioaren irakaskuntza ezartzea,
eskola guztietan gurutzifika jartzea edo irakasle garbiketa egiteko batzordeak eratzea eta
hauetarako irizpideak sortzea. Gainera, bere historian zehar Aldundiak ikastetxe propioak �
aipagarria da lanbide hezkuntzan sortutako sarea� irekitzeko hainbat ekimen eraman zituen
aurrera bereak ziren programekin. Ondoren, ikastetxe hauek eta beren programak Estatuko
Administraziokoekin parekatzearena izan da bere jarrera.

Orokorrean, Estatuari irakaskuntza programatzeko eskubidea onartu zion
Aldundiak, Lehen Irakaskuntzako irakasleen izendapenarena berarentzat gorde bazuen ere.
Gure iritziz, garai hartako hutsune legalean babestuta Aldundiak jatorrizko programazio bat
egiteko aukerak �nahiz eta bere lurraldera mugatuta� baliatzen ahal zituen, betiere praktikan
oinarrituta �zaila izanen baitzen Estatuak printzipioetan onartzea�. Darabilgun gai honen
adibidetzat ditugu Aldundiak onartutako 1972ko euskararen oinarriak. 1970eko legeak

                                                
119 Maeztu Ezparza, V.M.: op. cit., 203. or.
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jatorrizko hizkuntzak irakaskuntzan sartzeko eskaintzen zuen aukera eta Estatuak honen
garapenerako zuen hutsunea baliatuz, garai hartan egitez Elebitasunerako Akordioa hartu
zuen Aldundiak; horren bidez aurrea hartu zion Estatuari. Norabide berean gauzatu ez zen
arren, Nafarroako historiari buruzko ikasgaia eskola nafar guztietan eskaintzeko aukera ere
gogoetatu zen. Legeak zituen hutsuneak aprobetxatuz arautu zirenak edota arautzen ahal
zirenak ez zituen bukaeraraino eraman nahi izan Aldundiak.

Saiakera horien ondoren, ordea, ideia, jarduera eta proposamenik gabe aritu zen
Aldundia, eta, praktikak ere eskubide legala egiten duenez, Administrazio zentralaren esku
gelditu zen irakaskuntza programazioaren eskuduntza osoa; aztertzen ari garen esparrutik
begiratuta, Estatuaren erabakien menpe utzi zituen elebitasuna, ikastolekiko erabakiak,
ikastetxe publikoetako euskararen irakaskuntza eta abar.

Gai administratiboetan legaltasuna beti legeak egiten dituen organoaren alde, hots,
Estatuaren alde, egon arren, ikuspegi politiko-praktikotik, gure ustez, Nafarroako Aldundiak
zeuzkan Foru Eskuduntzak gutxi erabili zituen. Batzuetan egin zituen, bai, kanpainak,
bigarren mailako gaiak kontraforutzat hartuz eta zarata handia atereaz, baina bertako
hezkuntza gaien sustapenerako paktu berriak erdiesteko ez zuen ia deus egin, hau da, ez
zuen Foru ekimen sortzailerik aurrera atera. Borontate politikorik gabeko norabide eskas
horretan aurkitzen dugu, bereziki 1975. urtetik aurreko garaian, Estatuarekiko
mendekotasun osoaz aritu baitzen euskarari buruzko arautegian.

Testuinguru horretan, irakaskuntzako gai orokorretarako ezin dugu ukatu
Hezkuntza Batzorde Nagusiak ezinbesteko papera jokatu zuela Administrazio zentral,
periferiko eta forudunaren arteko harremanetan, haien bilgune izan baitzen: �El papel que
ha desempeñado ha sido de la mayor importancia en la planificación y gestión educativa del
Territorio Foral, sirviendo de puente entre dos órganos de responsabilidad: el Ministerio de
Educación y Ciencia, a través de la Delegación/Dirección Provincial, y la Diputación Foral de
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Navarra�120. Hala ere, Batzorde Nagusiak ikastetxeak sortzeko ahalmena edukita ere, 1973/74
ikasturtera arte ez zituen euskarazko eskolaurreak baimendu121, ez zuen inoiz ikastola bat
irekitzeko proposamenik egin eta 1979 arte ez zuen ikastoletako ordezkaririk eduki122.

3.4. LEHEN BI IKASTOLAK

Euskararen egoera, bai hiztunen kopuruari dagokionez bai balorazio ofizialaz,
beheko mailara jaitsita zegoen unean, hizkuntza indarberritzeko ahalegin solte batzuk hasi
ziren sortzen Euskal Herrian barrena. Hizkuntza berreskuratzeko Nafarroako Aldundia
Euskararen Bizkortze Sailaren bitartez aurrera eramaten ari zen ekimena nahikoa ez zenez,
helburu hori erdietsi nahi bazen haurrengandik hasi behar zela pentsatzen zutenak lanean
jarri ziren. Une horretan, klandestinitatean ikastolak sortzen hasi ziren Gipuzkoan (1960)
Bizkaian (1963), Araban (1963) eta Iparraldean (1969)123. Nafarroan aurrera eraman ziren bi
esperientzietatik bakarra gauzatu zen, orain aztertuko dugunez.

                                                
120 Múgica Navarro, J.R. (1993): �Competencias y Desarrollo del Marco General de la L.O.G.S.E. en Navarra en el
Periodo 1990-1993�, Estudios de Psicología y Pedagogía, 5. zkia., Iruñea, UNED, 225. or.
121 �Expresar su más entusista apoyo a la propuesta de Diputación elevada por la Junta Superior de Educación
para establecer escuelas de temporada con caracter de ikastolas en las localidades de Sumbilla y Goizueta�,
Euskara Irakaskuntzarako Batzordearen 6. Akta; 1973ko urriaren 2a, NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 4. kar.
122 Jesús Sueskun izan zen lehena, 1979ko abuztuaren 29tik 1980ko maiatzaren 7ra.
123 SIADECOk eskainitako datuaren arabera, hau izan zen beste herrialdeetako garapena:

URTEAK 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 OSO.
ARABA ---- ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- 2 ---- 2 2 8 4 8 1 ---- 29
GIPUZK. 3 ---- 2 3 4 5 11 9 6 10 8 7 2 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6 ---- 77
BIZKAIA ---- ---- ---- 2 4 4 1 5 5 6 4 2 4 8 ---- ---- ---- 9 12 5 2 -3 70
IPARRAL. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 2 4 5 1 2 1 ---- 1 2 1 2 2 24

123 Enpresa gizona; Zumaian jaio eta Errenterian bizi zen. Gerra garaian ezkutaturik ibili ondoren, Iruñean
!Ascensores Muguerza! enpresa finkatu zuen. 1948an atxilotu zuten lehen aldiz. Kezka nagusia euskara zuelarik,
bere enpresa anitz erabili izan ziren propaganda gordetzeko. Irantzu Ikastolaren porrotaren ondoren, bere
jarduera politikoak bizkortzen hasi ziren; 1964an Iruñeko !Monumento de los Caidos!en jarri zen lehergailuaren
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3.4.1. Nuestra Señora de Irantzu: ireki ez zen Ikastola

Ikastola bat irekitzeko Gerra ondoko lehen saioa 1963an egin zen Nafarroako
hiriburuan. Horren eragilerik sutsuena, Jose Antonio Muguerza124 dugu. Sortzaile honek
utzitako dokumentazioa aztertuz jarraitzen ahal ditugu, urratsez urrats, ikastola hau
sortzeko egin ziren pausoak. Bitxia da kasua, kasik ez baitugu herrialdeko beste ikastolen
sorkuntza garaiko lehen mailako iturri idatzirik, Uxue ikastolarena salbu. Bi ikastola hauen
sorrera era ofizialean egin zen, eta horrek, ezinbestean, prozesuaren dokumentazioa
sorrarazi zuen.

Ikastolaren oroitidazkiak125 argitzen digunez, 1963ko udara partean prestaketa
lanetan eman zuten Ikastolaren eragileek. Horrelaxe, urte horretako uztailaren 10ean,
Donostiara joan ziren J.A. Muguerza, Aita Francisco Orcoyen, Latasa eskolapioa eta San
Julián maisua, hango ikastolen126 funtzionamenduaz jabetzera. Han, Elbira Zipitria eta Jose
Miguel Zumalaberekin elkarrizketatu omen ziren. Abuztuaren 25ean, J. A. Muguerza, Aita F.
Orcoyen, Latasa, San Julián, Teodoro Alzua eta Ruiz de Oyaga Tolosara joan ziren. Iruñean
ireki nahi zuten ikastolarako andereño bat bilatzea zen bilera haren helburua. Irailaren 19an
Moraiz anderea eta Itziar Orbea agertu ziren Iruñean; azkeneko hori izendatu zuten Iruñeko
ikastolarako andereño. Eskolapioen bitartekaritza eta laguntza ikusten dugu aukeraketa

                                                                                                                                                        
ondorioz, Iruñeko espetxean lehendabizi eta Carabanchelen ondoren, bi urte eman zituen. 1975ean Etxaurira joan
zen bizitzera. 1983an hil zen autoz izandako istripu baten ondoren.
124 J.A. Muguerzaren 1963ko azaroaren 27ko Oroitidazkia eta bestelako dokumentazioa NIEko artxiboan dago.
Hemen aipatuko ditugu datu gehienak handik hartuak dira. Oroitidazkia bera, Diez de Ulzurrunen artxibo
pribatuan dago.
124 Honako hau da bisitagarri zituztenen zerrenda: Itziar Arzeluz (Puerto, 10-5); Mari Karmen Lasarte (Angel, 7-3);
Mari Karmen Mitxelena (Muelle Iglesia); María Dolores Goya (Carquizano, 8-2); María Coro Carril (Muelle);
Karmele Esnal (Plaza Buen Pastor); Arantza Arrazola (Campanario, 10). Gari honetako Donostialdeko etxe
eskolen zehaztasunetarako Ikus. Aranburu Puente, X. (1991): �Hezkuntzaren Historia Euskal Herrian: Ikastola�,
Sail Argitalpenak. Hezkuntza/Eusko Ikaskuntza, 4, 9-74. orr.
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horretan; izan ere, I. Orbeak lotura handia zuen beraiekin, eta eskolapioetan eskola ematen
aritu zen ondoren127. Orbea Iruñean azaroaren 15erako arituko zela adostu zen.

Ikastolaren bultzatzaile taldeak, bestalde, emandako pausoak agerian jarri nahi izan
zituen hasieratik bide ofizialak jorratuz. Halaxe, urriaren 10ean, Iruñeko alkate eta Lehen
Irakaskuntza Batzordeko lehendakari zegoen M.J. Urmenetarekin elkarrizketatu eta honek
legezko baimena eska zezaten aholkatu omen zien. Hilabete bereko 17an han zegoen taldea
(J.A. Muguerza, San Julián, Pedro Diez de Ulzurrun apaiza, Basterrechea eta Larrea) Lehen
Irakaskuntzako ikuskari zenarekin. Honi, antza, era garbian azaldu zizkioten beren asmoak:

�En la primera visita que se hizo al Sr. Laguna, por indicación del Sr. Alcalde, para
solicitar la apertura del Colegio con carácter oficial, el día 17 de Octubre pasado, quedó bien
claro el objetivo que perseguimos de enseñar la lengua vasca, además del resto de las
asignaturas del plan nacional vigente.�128

Ikuskariaren jarrera ona izan zen; ia hitzez hitz, honela esan zien: �...pues claro, todo
español, siempre que tenga el título de magisterio, y haga las cosas según el reglamento,
tiene perfecto derecho a abrir una Escuela, aunque sea con fines de lucro. No veo ninguna
dificultad para que Vds. lo hagan�129. Horrez gainera, hasieran bere ahozko baimenarekin
aski zutela, ikasturte bat pasatutakoan ofizialki eskatuko zirela paperak eta berak horretan
lagunduko ziela ere esan omen zien: �Nos aclaró que para empezar a funcionar la Escuela,
bastaba de momento con su autorización verbal, y que más adelante, pasado incluso un
curso completo, y previa una visita suya a la Escuela, se podía preparar el correspondiente
expediente de solicitud�.

Inolako traba legalik aurkitu ez zutelarik, pisua alokatu130, propaganda prestatu eta
etxeetara bidaltzeaz gain131, Nafarroako komunikabideetara ere igorri zuten berria: �se
                                                
127 Zeruko Argia, 1970eko ekainaren 21ean, 27. or. Tolosako eskolapioetan ateratako argazkian I. Orbea agertzen da
eskola ematen.
128 J.A. Muguerzaren 1963ko azaroaren 27ko Oroitidazkia.
129 Ib. Ikuskariaren hitzak hitzez hitz daude jasota Muguerzaren Oroitidazkian.
130 Aoiz kalean, 20-1, ezkerrean. Egoitza bereko beste pisu batean J.A. Muguerza bera bizi zen.
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publicó por prensa y radio su apertura para el 15 de Noviembre�. Diario de Navarrak nafar
�ikasiak� euskararen etorkizunarekin kezkatuta zeudela adieraziz eman zion hasiera prentsa
oharrari: �No es de ahora la inquietud que despierta en los sectores cultos de Navarra la
decadencia de nuestro viejo idioma (...) Hay interés no sólo en conservarlo sino en difundir
nuestra lengua venerable, incluso en las esferas oficiales�132. Muguerzaren taldeak
prestatutako prentsa oharrarekin jarraitzen zuen: �(...) un grupo de pamploneses concibió la
idea de crear estas escuelas a imitación de las que, con pleno éxito, vienen funcionando en
San Sebastián, Bilbao y Vitoria, las cuales han acreditado brillantemente la enseñanza del
completo programa de asignaturas del plan vigente nacional, dada en euskera y castellano�.
El Pensamiento Navarrok honela jarraitzen zuen: �Llevadas a cabo las gestiones pertinentes
cerca de nuestro Sr. Alcalde en su calidad de Presidente de la Junta Municipal de Enseñanza
Primaria, y de la Inspección también de Primera enseñanza de Navarra, la idea no ha podido
encontrar mejor acogida�133. Horrekin batera, jakinarazten zen helduentzako euskarako
eskolak ere emanen zirela Xavier izeneko akademian, egoitza berean.

Nuestra Señora de Irantzu Ikastola irekitzeko prest zegoen azaroaren 15ean. Iragarki
ikusgarriak argitaratu ziren Nafarroako egunkarietan:

�COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE IRANTZU.- Para niños de ambos sexos.- En este
Colegio, oficialmente autorizado, se dará la enseñanza primaria completa, con el programa de
asignaturas del plan nacional vigente, para los niños que hablen euskera, en euskera, y para
los que no lo hablen, en castellano, pero simultaneando la enseñanza de las asignaturas con la
enseñanza del idioma vasco.�134

Eskola adina: �Desde los 4 a los 10 años aproximadamente�. Horrez gainera, euskaraz
ez zekiten haurrentzat udaran eskolak antolatuko zirela jakinarazten zen (�Anticipamos que

                                                                                                                                                        
131 Iruñeko ia 800 biztanleren izen-abizenak agertzen dira dokumentazioan; ez dakigu guztiei bidali zitzaienentz.
132 DN, �De interés para los amigos del Euskera�, 1963ko urriaren 20a, 9. or.; EPN, �Amigos del Euskera�, 1963ko
urriaren 22a, 13. or.; Arriba España, �Difusión, enseñanza y defensa de la lengua vasca�, 1963ko azaroaren 7an.
133 Ib. DN, EPN eta Arriba España egunkarietan prentsa ohar bera argitaratu zen.
134 DN, 1963ko azaroaren 10ean, 13. or.; EPN, 1963ko azaroaren 12an, 2. or.
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durante las vacaciones de verano, se darán clases especiales exclusivamente de euskera, para
niños y para adultos�). Iragarki berean, Nuestra Señora de Irantzuk zuen egoitzan
helduentzako euskarako eskolak eskaini ahal izateko �Academia Xavier� irekitzen zela
jakinarazten zuten.

Eman beharreko urrats ofizialak emanda, baimenak eskuratuta (ahoz bederen),
andereño tituluduna eta ikasle kopuru nahikoa zutelarik �24 haurren izen-abizenak agertzen
baitira135�, dena ongi zihoala zirudien. Irekitzeko egunaren bezperan, ordea, zailtasunak
agertzen hasi ziren (�El día 14 de Noviembre, víspera de la apertura, a las 9 de la noche por
teléfono, nos comunicó el Sr. Laguna que por orden superior, se nos desautorizaba para
empezar el funcionamiento del Colegio�136).

Gau berean, 14an, J.A. Muguerza eta San Julián ikuskariarengana joan eta
elkarrizketa izan zuten berarekin; hark ikastolaren erabilera normala bermatuko zuten
pertsona batzuk �hots, agintarien gustukoak zirenak� aurkeztea jarri zien goi mailako
baimena lortzeko bide bakartzat (�les manifestó que, presentando a varias personas cuya
significación política sea grata a las autoridades, y que garanticen el normal funcionamiento
del Colegio, volvería a adelantar la autorización verbal para su inmediato
funcionamiento�137).

Inspektoreak jarritako balizko baldintza lortzeko asmoz, berehalaxe jarri ziren lanean;
izan ere, azaroaren 21erako prest zuten jite politiko ezberdinetako zortzi pertsonaren
zerrenda: Auxilio Goñi, Mª Puy Ruiz de Alda, Carlos Amat, Nemesio Cortés Izal, Emilio
Larrea, Pedro Diez de Ulzurrun, Domingo Arbizu eta Fernando Goñi. Egun horretan,
eskatutakoa aurkeztu zitzaion ikuskariari. Hala ere, honek ez zuen baietza berehalaxe eman:

                                                
135 Muguerza 6 haur, Diez de Ulzurrun 1, Epaltza 2, Cabasés 2, Arriazu 2, González Iceta 2, Cunchillos 1, Beperat
1, Flores 2, Marichalar 1, Otazu 3, Cortés Izal 1.
136 J.A. Muguerzaren 1963/11/27ko Oroitidazkia.
137 Ib.
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�Presentada a dicho Sr. Laguna el día 21, una lista de ocho personas manifestó que antes de
autorizar el funcionamiento, tenía que hacer alguna consulta�138.

Une horretan, azpian zeuden arazo politikoaz kezkaturik agertzen ziren. Hasierako
batzordekoak ziren bi lagun �gobernadorearentzat oztopo izan zitezkeenak, J.A. Mugerza
bera eta J. Cortés139� paperetatik bederen, desagertuta zeuden (nahiz eta Muguerzak eragile
izaten jarraitzen zuen)140: �Hay que hacer bien patente, que la persona o personas que por su
significación política eran obstáculo para la concesión de la autorización de apertura, ya no
tienen nada que ver con el funcionamiento de dichas Escuelas y Academia�141.

                                                
138 Ib.
139 Otsagabian jaioa 1930eko apirilean. Lehen ikasketak Otsagabian egin ondoren, Iruñeko Eskolapioetan eta
Principe de Viana Institutuan jarraitu zituen ondorengoak. Gero Merkataritza eskolan sartu zen peritu izateko
asmoz. Iruñera ezkondu zen, eta hiru seme izan zituen. Txikitatik maite zuen euskara, bere amak zekien
hizkuntza baina txikitako garaian ikasterik izan ez zuena, Otsagabiko haurren artean jada gaztelaniaz hitz egiten
zelako. Iruñeko Euskal Herriaren Adiskideak elkartean sartu zen, euskara eta Nafarroaren historia bultzatzeko
asmoz. J.A. Muguerzak bultzatutako ikastolan matrikulatu zuen semea, gobernadoreak itxiarazi zuen horretan.
Iparraldean denboraldi bat eman ondoren Iruñera bueltatu zen. Euskal Herriaren Adiskideakek 1965ean irekitako
ikastola funtzionatzen hasi eta bigarren urtean, arduradun izendatu zuten; bigarren semea hor matrikulatu zuen.
Urte horietan egoitza egokiak bilatzen, andereñoei ordaintzen eta dirua lortzeko ahaleginetan ibili zen. Ikastola
honen titulartasuna zuen elkartearen kontrako jarreraren buru izanik, ikastola berri baten proiektuaren
bultzatzaile suertatu zen. Lan honetan J. Cunchillosen laguntza estimagarria eduki zuen. M.J. Urmeneta
Ahaldunak animatu zuen Principe de Viana Erakundean sartzera, eta hor euskararen alde lanean aritu zen, J.M.
Satrustegi eta P. Diez de Ulzurrunekin lankidetzan. Erakundeko kide zelarik jaso zuen lehen aldiz, Olatzgutiko
guraso batzuek eginda, ikastola irekitzeko eskaera; Etxarri Aranatz, Altsasu, Lizarra, Tafalla, Elizondo eta
Leitzako gurasoen eskaerak jaso zituen ondoren. Ez da inoiz alderdi politiko batean afiliatuta egon; berak
dioenez, euskara da bere alderdia. �Larreko� saria jaso zuen 1997ko maiatzaren 14an Iruñean, euskararen alde
egindako lanarengatik.
140 7. elkarrizketa. Une horretan J. Cortés Izal eta biek ezkutuko jarduera politikoak eramaten zituzten aurrera.
Geroago, Iruñeko �Monumento a los caidos�en suertatu zen pasadizoan, lehen aldiz ikusiko ditugu J.A.
Muguerza eta J. Cortés Bizkaiko ikastolen eragile izan zen Alkortako taldekide batekin harremanetan, Jokin
Garaterekin. Harreman horiek sendotu egin ziren ondoren.
141 1963ko azaroaren 27ko Oroitidazkia.
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Egoeraren hausnarketa egin ondoren �hots, 24 haur eskolatzeko zain, gurasoak
kezkatuta, itxaroteak arazo ekonomikoa areagotuta142 eta ikasturtea hasita�, konponbide bat
bilatzen presatuta ikusi zuten beren burua; berehalaxe eman beharreko urratsen
proposamena agertu zuten:

�1.- Tal como se halla la cuestión, procede que los ocho Srs. que garantizan el
funcionamiento del Colegio, recaben del Sr. Laguna, haciendo valer su derecho, la
autorización de apertura, tal como la prometió, es decir, normal, en el acto, dejando para más
adelante la tramitación del correspondiente expediente. Todo lo que no sea esto, es dar largas
al asunto, sin apenas garantía de solución (...)

2.- Si a pesar de todo ello, persiste en negar la autorización, normal, inmediata, es que
hay otro motivo que no manifiesta. Hay que solicitarlo que lo diga, para salvar la dificultad.

3.- En todo caso, interesa enterarse, si es posible abrir el Colegio de niños, en forma de
Colegio particular, sin necesidad de la autorización con niños a quienes por su edad, (menos
de 6 años?), no alcanza la obligatoriedad de la primera enseñanza.

4.- Debemos darnos cuenta de la urgencia de llevar a cabo todas estas gestiones. El
local está completamente preparado, se ha gastado mucho y si bien no funciona, los gastos
continúan (alquiler, luz, agua, limpieza, etc.). Por otro lado, bastantes niños han dejado de
asistir a otros Colegios en la confianza de que este nuestro se abría, y el perjuicio que les
hemos ocasionado es evidente. Todos los Srs. interesados padres de los niños, etc. esperan con
verdadera impaciencia se resuelva todo.�143

Orobat, Xavier Akademiarekiko kezkak transkribatu zituztenean, garbi ikusi zituzten
orduko oztopo politikoak, azkeneko hitza ez Hezkuntzak, baizik eta gobernadoreak zuela
ondorioztatu baitzuten; agerian utzi zuten aukeratutako batzorde berriak eta, behar izanez
gero, Iruñeko alkateak ere indar egin beharko zuela:

                                                
142 J.A. Muguerza bera izan zen gastu guztiak ordaindu zituena. Hauen ordainagiri guztiak dokumentazioan
agertzen dira: bazkari eta afariak; posta zigiluak; eskutitz paper eta azalak; !XAVIER! gau-eskolarako altzariak;
!IRANZU! ikastolako altzariak; hall-erako altzariak; irudiak, koadroak eta Nafarroako armarria; butanozko
estufa; gas kontratua; eskolako materialak; egunkarietako iragarkiak; andereñoaren hiru hilabeteko soldata; hiru
hilabeteko alokairua; !Diario de Navarra! eta !El Pensamiento Navarro!ko iragarkiak. Guztira: 78.524 pta.
143 Ib.



Hezkuntza egoera 1970 bitarte, eta Gerra ondoko lehen ikastolak 237

�Aunque verbalmente se nos ha anticipado que no hace falta ninguna autorización
para su funcionamiento, interesa que a estos ocho Srs. se les confirme esto, para evitar
ulteriores interpretaciones más o menos acertadas o maliciosas. (A los Srs. San Julián y
Muguerza el Sr. Laguna anticipó como comentario personal, que podía interpretarse su
funcionamiento, como caso de reunión clandestina.

Puesto que al parecer no existe otra autoridad a quien concierne el funcionamiento de
la Academia, que la autoridad gubernativa, conviene hacer patente ante dicha autoridad la
total ausencia de significación política de la Academia, bien mediante la garantía de estos ocho
Srs. o mediante un informe del Sr. Alcalde.�144

Abenduan elkarrizketak eta bilerak korapilatu egin ziren. Abenduaren 3an,
ikuskariarengandik ezezkoa jaso zuten batzorde berriko ordezkariek. Abenduaren 7an,
Auxilio Goñi eta Nemesio Cortés, ordezkaritzat, Queipo de Llano gobernadorearengana joan
ziren, baina behin betiko ezetza jaso zuten honengandik. Oraindik etsi ez, eta azkeneko
aukera jorratu nahian alkateari, M.J. Urmenetari, bilera eskatu zioten abenduaren 8rako145.
alkatearekin bilera egin zenentz ez dakigun arren, dokumentazioan agerian dago eragileek
ez zutela espero zuten laguntza jaso, eta etsiturik146, Irantzu Ikastolako proiektua bukatutzat
eman behar izan zutela.

Proiektu hau, gure ustez, argigarria suertatzen da, agerian uzten baititu Nafarroako
ikastola honen saiakeraren hainbat alderdi:

a) Beste herrialdeetako ikastolekin, sorrera garaian bereziki, izan ziren harremanak.
Izan ere, lehen saio horretan egindako bisitek jarraipena edukiko zuten ondoren sortuko
ziren ikastoletako kideen artean.

b) Garaiko hezkuntza politikaren mediatizazioa. Berez eta hezkuntza arauek
zehazten dutenaren arabera �legezkoa� izan arren, deuseztatu egiten dute gainetik dauden
botereek. Hala dakusagu hemen: ikuskariaren ustez sortzeko inolako trabarik izan behar ez
                                                
144 Ib.
145 1963ko abenduaren 7an idatzitako eskutitza. NIEko artxiboa.
146 1964ko maiatzaren 2an Muguerzak, egoerari buruzko burutazioak eginez, batzuek karguaren zioaz eta beste
batzuek hitza eman ondoren bete ez dutelako, ezin dutela hauen esperoan egon laburbiltzen du etsipenez.
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zuen eskola bat baimenik gabe gelditu zen, Hezkuntzaren gainetik zegoen gobernadoreak
aginduta.

c) Nafarroako botere publikoak euskararekiko zeukan jarrera ahula. Mendretasun
nabaria agertu zuten Estatuko indar faktikoen aurrean. Halaxe, M.J. Urmenetak, Iruñeko
alkate eta Hezkuntza Batzordeko buru zenak, Nafarroan prestigiozko pertsona eta
euskaltzale aintzatetsia zenak, ez zuen, guk dakigunez, suertatutako indar neurketan paper
erabakitzailerik izan.

d) Nafarroan une horretan suertatzen ari ziren mugimendu ezberdinen indar
neurketa eta krisia. Nafarroa, ordura arte, gizarte tradizionalarekin lotutako herrialdea
genuen. Une horretan industria indartzen hasi zen, eta frankismoaren desarrollismoa bere
aztarnak uzten. Nafarroako Aldundiak, modu ahulean izan arren, eginak zituen euskararen
aldeko keinu batzuk, ikuspegi tradizional batekin lotzen ahal zirenak. Ikastolen
mugimenduari buruz I. Fernandezek egindako azterketan147 euskarazko irakaskuntzan
ondorioztatzen diren bi hezkuntza ereduen (Etxe Eskolak eta Ikastolak) ezaugarriak
atzematen ahal ditugu kasu honetan. Alde batetik, Etxe Eskolen ezaugarriak dira martxan
ezarri nahi zituztenak (gogoratu behar dugu E. Zipitriaren eredua, izaeran bederen, eredu
tradizionala dela). Baina bestalde, Iruñeko proiektuan, garai horretako Ikastolaren
ezaugarriak ikusten ditugu, hots, eredu berritzaile batenak: partaidetza zabala, ahalik eta
pertsona gehien erakartzeko asmoa zuena; hartuko zituzten haur gehienak erdaldunak ziren;
eragilerik sutsuenak gehiago lotzen ziren Euskal Herrian une hartan suertatzen ari zen herri
mugimenduarekin, elite batekin baino (J.A. Muguerza EGItik, erradikalagoa zen
mugimendu ezkertiarrera hurbiltzen joan zen, eta J. Cortés Izal herriz herri ibili zen ikastolak
sortzen laguntzen). Nolabait, gizartean gertatzen ari zen nortasun krisi eraikitzailea ikusten
ahal dugu Ikastolaren sorreran bertan.

                                                
147 Fernandez, I. (1994): Oroimenaren hitza. Ikastolen Historia (1960-1975), Bilbo, UEU.
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3.4.2. Nuestra Señora de Uxue: Gerra ondoko lehen Ikastola

Iruñean Gerra ondoko lehen ikastola irekitzeko aukera iraungi zenean, beste bat
sortzeko ahaleginak egin ziren 1965ean; oraingo honetan, nahiz eta bide ofizialak ere jorratu
ziren, gauzatzea lortu zen. Euskalerriaren Adiskideakeko elkartekideak izan ziren sortzaileak.
Nafarroako XIX. mendeko �Real Sociedad de Amigos del Pais� elkarteetatik, XX. mendearen
erdialderako Tuterakoak besterik ez zuen iraun. Erriberako horretaz gain, garai hartan
Zangozakoa148 eta ondoren Iruñekoa ere jaio ziren.

Carlos Claveriak bultzatu zuen Iruñeko Euskalerriaren Adiskideak149 elkartearen sorrera
1959an: �convoqué una reunión de hombres jóvenes, de buena voluntad, animados por la
única finalidad de arrancar del sopor acomodaticio y rutinario los valores integrantes de
nuestra personalidad. No me faltó en esta tarea la colaboración de un gran caballero navarro,
notable escritor, don José de Aguerre Santesteban�150. Beste bilera batzuk egin ondoren,
elkarte berria ofizialki gauzatu zen, M. J. Urmenetaren, Iruñeko alkatearen, ardurapean
Nafarroako Museoan egindako sorrera ekitaldian: �A ésta siguieron otras reuniones que
dieron como resultado que en febrero de 1960 quedará fundada una nueva REAL
SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PAIS de Pamplona�151.

Onartutako estatutuen arabera, Nafarroaren Foru nortasuna, euskal kultura, sustapen
ekonomikoa eta oro har bertako ezaugarrien alde lan egitea zuen helburu elkarte berriak:
�Según se desprende de los estatutos aprobados en la fecha indicada, esta Sociedad tiene por
objeto la defensa de la personalidad foral de Navarra, desarrollo de la cultura vasca en todas

                                                
148 �En 1959, exactamente el 15 de enero, se crea la denominada Amigos del País, de Sangüesa y su Merindad,
constituyéndose con la finalidad de laborar por el progreso cultural, económico-social, folklórico-deportivo y turístico de la
Ciudad y su Merindad, bajo el patrocinio de San Babil, según copiamos de sus Estatutos�, Clavería Arza, C. (1974): Los
Amigos del País de Pamplona en el siglo XIX, Iruñea, Gómez, 103. or.
149 �Iruña"ko Euskalerriaren Adiskideak� izendatzen dute. Elkarteko Estatutoak, 1. Art.
150 Ib., 105. or.
151 Ib.
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sus manifestaciones, fomento económico de la región y, en suma, de todas sus peculiaridades
autóctonas�152.

Anitz izan ziren kulturaren inguruan aurrera eraman zituen proiektuak (hitzaldiak,
erakusketak, musika emanaldiak, Ipar euskal herrialdeekiko harremanak...). Euskararen alde
ere hainbat ekimen proposatu eta eraman zituen aurrera elkarte honek153. Horien artean, hil
berria zen José Aguerreren154 omenez honen izena eraman zuen euskal olerkiaren saria, nafar
bertsolari onenari omenaldia, Gerra ondoren Iruñean lehen euskarazko meza ezartzea;
helduentzako euskarako eskolak eta Lore Jokoak:

�Primera medida fue la creación del premio de poesía vasca "José de Aguerre", cuyo
primer galardonado fue el padre escolapio Adrián de Latasa. No tardó mucho la Sociedad de
Amigos del País en establecer la txapela y la makilla de honor para el mejor versolari navarro,
otorgando este premio en 1963 a Miguel Arozamena, en 1964 a Andrés Narvarte y en 1966
otra vez a Miguel Arozamena. Otro de sus jalones es el establecimiento de la primera misa en
euskera de Pamplona, todos los domingos y días festivos, en la iglesia de las Carmelitas de
San José, misa que viene celebrándose interrumpidamente, con gran asistencia de fieles, desde
1966. (...) Asimismo los Amigos del País tienen establecida una academia de euskera para
adultos, a la que acuden cerca de cincuenta alumnos. Como broche a esta magnífica labor, se
celebraron en 1969 los Juegos Florales del Euskera, que tuvieron por marco el salón de actos
del Museo de Navarra y cuya resonancia en la prensa nacional fue extraordinaria. �155

                                                
152 Ib., 106. or.
153 Euskaldunak bereiztu ahal izateko, intsignia batzuk eramatea proposatu zuten. J. Atxa, bazkidetu ondoren
Bizkaira eraman zuen proposamen bera eta intsigniak egin eta saldu zituen han.
154 1962ko urriaren 19an Iruñean hila.
155 Ib., 106-107. orr.
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3.4.2.1. Sorkuntza

Euskararen alde Elkarte honek aurrera eraman zituen ekimenen artean, Nuestra
Señora de Uxue156 ikastolaren sorrera da bereziki interesatzen zaiguna. Euskalerriaren
Adiskideak elkartearen akten157 eta dokumentazioaren bidez aztertu ahal izan dugu honen
jaiotza eta garapena.

Euskalerriaren Adiskideak elkartearen lehendakari158 Jorge Ramón Sarasa Juanto zela,
bazkideentzat ikastola irekitzea erabaki zuten. Elkarteak zuen lehengo pisuan jarri zuten
egoitza159. Informazio hori jakinarazteko eskutitz bat igorri zitzaien elkarteko kideei 1965eko
urriaren 23an; oso adierazgarria delakoan, osorik dakargu hona:

!Mi querido amigo:
¡Nuestra gran ilusión!, tu gran ilusión, QUIZÁ LA MÁS IMPORTANTE DE TODAS

NUESTRAS ILUSIONES, es por fin una venturosa realidad. Los AMIGOS DEL PAIS tenemos
ya una Ikastola! Las voces eruditas �graves y solemnes� de los actos académicos tienen ahora
el contrapunto risueño y cantarín de unas vocecitas blancas; de unos pequeñuelos que, desde
la más temprana edad, desde la más tierna inocencia van a mamar el tesoro sagrado de la
lengua de Aitor, van a abrirse a la vida de relación con la lógica mental del bertsolari, ¡van a
decirte! "amatxo" con la dulzura del vascuence más puro, hermoso y cristalino. En el local de

                                                
156 Hasieran, �Iruñako� ikastola deitu zuten dokumentazioan. Besteetan Euskalerriaren Adiskideen Ikastola.
�Nuestra Señora de Ujué� izena elkarteak jakin gabe jarri omen zitzaion: �pasando del nombre de Ikastola Iruña a
Ikastola de la Virgen de Ujue�, 1970eko martxoaren 10eko Aktan agertzen denez.
157 Elkarteei buruzko 1965eko maiatzaren 20ko Dekretuaren 11. Artikuluak agindu legez, Akta liburuak
horretarako propio zen liburu batean idazten hasi ziren, eta Gobernu Zibilak, oniritzia eman ondoren, zigilua
jarri behar zuen. Artxibo pribatuan dugun I. Akta liburua 1966ko martxoaren 16an hasten da; lehenagoko bileren
Aktak, hala ere, jasota daude beste formatu batean. Bi Akta liburu kontsultatu ahal izan ditugu.
158 Elkarteak eduki zituen lehendakariak: �Carlos Clavería Arza (1960-1964); Jorge Ramón Sarasa Juanto (1964-
1966); José Luis García de Falces (1966-1968); José Estornés Lasa (1968-1971); José Luis García de Falces (1971-)�,
Clavería Arza, C.: op. cit., 112. or.
159 Pozoblanco k/ 6-3. Ekarteak eduki zuen bigarren egoitza S. Anton kalekoa izan zen, gaur egun Nafarroako
Ikastolen Elkarteak duen pisu bera: �El presidente informa de la compra del piso S. Antón nº 3-1º por la cantidad
de 800.000 pts.�, I. Akta-Liburua, 1968ko ekainaren 22an.
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AMIGOS DEL PAIS, en tu casa ha comenzado a funcionar una Ikastola. No es para enseñar
vasco, es para enseñar en VASCO la primera aritmética o la primera geografía.

Las clases a cargo de Mikela Gastesi. Una colaboradora nuestra en quien concurre la
triple virtud de maestra titulada, euskaldun de nacimiento y con prácticas en la ikastola. Ella
trae a este primer curso de índole experimental métodos pedagógicos modernos probados en
otras "ikastolas" con frutos admirables.

Tu hijito, querido amigo, no puede faltar a una ikastola de la que, como socio de
AMIGOS DEL PAIS es fundador y protector su "aitatxo". Y tú, querido amigo, no puedes
privar a tu "mutiltxo" y a tu "neskatxo" del recuerdo imborrable de haber aprendido en vasco
las primeras letras. Mikela Gastesi que por este magisterio sacrifica ocupaciones pedagógicas
más rentables, merece un aliento, una cooperación, un entusiasmo. Sencillamente, que venga
tu chico, sencillamente que mandes tu niña a la ikastola. Gracias en nombre de los pequeños.
No me digas que tus hijitos son todavía muy chiquitines si al menos han cumplido o se
aproximan a los tres años. Piensa que se trata de hacerles mamar el euskera. Además, por
tratarse de párvulos, pueden dejar de venir los días más crudos y aun asistir ordinariamente
solo por la tarde, para no hacerle madrugar. Desde luego las clases comienzan a las diez de la
mañana que nos ha parecido una hora bien razonable. En fin, no tienen que examinarse.
Puedes combinar su horario como te parezca. Pero que vengan. Casi te lo pido hasta como
favor personal.

Las clases de la ikastola se organizan dentro de la Secc. AULA DE ESTUDIOS
NAVARROS y en virtud de nuestra capacidad estatuaria. Requisitos legales imprescindibles
para asistir un niño o niña es que sea inscrito como SOCIO INFANTIL DE nuestra Asociación
y que por ser párvulo esté todavía en período de escolaridad NO obligatoria.

Horarios: por la mañana de 10 a 12.30. Por las tardes, de 3.30 a 5.30, excepto sábados.
Y un día, por la mañana, cuando el tiempo sea agradable, paseo con la maestra.

En espera de tus noticias, que no dudo han de ser muy satisfactorias te saluda
afectuosamente tu buen amigo.

Fdo.: José Ramón Sarasa Juanto. Presidente de los Amigos del País�160

                                                
160 �Circular anunciando apertura "ikastola" dentro del Aula de Estudios Navarros�, Artx. Pribatua: posta trukea.
Jatorrizkoan azpimarratua.
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Ikastola 1965eko azaroan hasi zen. Andereño tituluduna Mikela Gastesi161, Gorritikoa,
eta ikasle, hamahiru neska-mutil, hasieran adostu bezala bazkideen seme-alabak zirenak.
Hilabete batzuk geroago, Elkartearen izenean ikastolaren arduradun edo zuzendari (behin
baino gehiagotan halaxe deitzen baitzaio) J. Cortés Izal162 izendatu zuten.

Hasiera hartan dena ongi zihoala ematen zuen, eta haurrek ikasitakoaren erakusketa-
jai163 batekin bukatu zen ikasturtea. Aktetan islaturik gelditu da beste egoitza batera
eramateko nahia: �El Sr. Cortés Izal informa de las gestiones que se están realizando con
diversos colegios para la instalación de la Ikastola en alguna de sus aulas�164. Hurrengo
ikasturtean, ikastolako egoitzaren arazoa konpondu gabe zutelarik, lokalaren
kudeaketarekin jarraitzen zuten: �El Sr. Jorge Cortés informa sobre los preparativos y
acondicionamiento de un nuevo local para la Ikastola de niños�165. Izan ere, 1966/67
ikasturtean, M.M. Carmelitasekin adostu zuten ikastolarako egoitza berria: �Se acuerda
tomar en alquiler el piso 2º de la Plaza de S. José nº 3 propiedad de las M.M. Carmelitas, con
la renta mensual de dos mil pesetas , en concepto de local adicional del actual domicilio
social Pozo Blanco 6-3º y para la instalación provisional de la Ikastola�166.

                                                
161 Iruñeko ikastolan ondoren berarekin lanean aritu zen R.M. Pagolak idatzi zuen Gastesiri buruzko artikulua in
�Mikela Gastesiren Omenez�, La Voz de Navarra, 1997ko iraila-urria, 32. zkia., 4-5. orr.
162 Berriro ere Jorge Cortés Izalekin egiten dugu topo, Nafarroako hainbat ikastolen sorrera aztertzean anitzetan
suertatuko denez.
163 !SÁBADO, 25 de junio, a las 8 de la tarde, en el HOTEL DE LOS TRES REYES, fiesta infantil clausura de curso
de nuestra "ikastola". La maestra Dña. Mikela Gastesi hará con los niños una demostración del euskera aprendido
por nuestros pequeños en los meses de esta interesante experiencia pedagógica. Los asistentes podrán formular
también a los niños las preguntas escolares que desean. Se invita a los padres y familias de los alumnos y se
suplica la asistencia de todos los socios de AMIGOS DEL PAIS para que personalmente puedan comprobar la
utilidad de esta realización en pro de nuestra lengua vernácula. Rogamos puntual asistencia�, Artx. Pribatua:
posta trukea. Urtero egin ziren jaialditxoak.
164 I. Akta-Liburua, 1966ko maiatzaren 18an.
165 Ib., 1966ko irailaren 7an.
166 Ib., 1966ko irailaren 14an. Gobernadoreari jakinarazi zitzaion.
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Ikasturte horretan ikasle kopuruak167 gora egin �45 neska-mutil ziren hasieran, eta
ikasturtea pasa ahala 50168�, eta oraindik andereño bakar batekin jarraitzen zutela-eta, beste
bat kontratatzeko beharra zuten. Izaskun Gastesik, hasierako andereñoaren ilobak, bete zuen
eginkizun hori. Honi ere gurasoek ordaintzen zioten, baina diru hura gutxi izanik,
antolatzaileek behin baino gehiagotan eskatu zuten Aldundiaren laguntza:

�Así mismo, es necesario proceder a la contratación de otra nueva señora maestra. De
otra parte, dado que a la "Ikastola" asisten niños de diversos lugares de Pamplona, se ha hecho
totalmente necesario la utilización de los servicios de un autobús para el traslado de los
alumnos de casa a la "Ikastola" y viceversa. Igualmente es de destacar que en alguno de los
casos, los alumnos asisten a las clases con becas gratuitas. Todo ello supone un esfuerzo
económico cuya atención escapa a las posibilidades financieras de esta "Asociación de Amigos
del País de Navarra", pese a las cuotas que, en otros casos, se percibe de los alumnos.�169

1966/67 ikasturtean, diruarekin ez ezik170, lokalekin ere kezkatuta agertzen ziren
berriro. Antza, matrikula eskaera gero eta handiagoa zenez171, beste konponbide batzuen bila
hasi ziren. Horietariko bat, eraikin berri bat egin eta neurri batean bederen finantzatu ahal
izateko bonoak ateratzea:

                                                
167 �Sr Cortés Izal, informa de haberse iniciado el curso en la Ikastola con 45 niños bajo la dirección de Mikela
Gastesi, lo cual supone un notable incremento sobre la matrícula del pasado curso. Han empezado las clases de
euskera para adultos, aproximadamente 65 alumnos siendo completamente gratis�, I. Akta-Liburua, 1966ko
urriaren 10ean.
168 20 neska eta 30 mutil. Ib., 1968ko martxoaren 9an.
169 1966ko urriaren 14an Aldundiari igorritako eskutitza. Izan ere, Aldunditik jaso zituzten dirulaguntzak txikiak
ziren urte hartako aurrekontua 200.000 pezetakoa zela kontuan hartzen badugu: !El Sr. Cortés Izal, Director de la
Ikastola, notifica haber recibido de la Diputación Foral, quince mil pesetas con destino a dicha sección�, I. Akta-
Liburua, 1966ko azaroaren 15ean.
170 �El presidente, D. Jose Luis García Falces, informa de la visita realizada por él y J.Cortés Izal al diputado
Miguel Javier Urmeneta: existe un acuerdo de Diputación Foral para otorgar 12.000 pts para las clases de adultos
en vasco y de la ikastola de niños�, ib., 1966ko abenduaren 28an.
171 �El Sr. Cortes Izal plantea ante esta junta la difícil situación que se plantea para la Ikastola en el próximo curso,
pues el actual local, va a resultar pequeño ante la matrícula de niños que se espera. Se barajan varias soluciones,
pero queda el asunto sobre la mesa para un estudio más detenido�, ib., 1967ko maiatzaren 30ean.
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�El Sr. Cortés Izal informa sobre el proyecto de construcción de un edificio de planta y
dos pisos para la Ikastola de Amigos del País, en terrenos de las MM Carmelitas, frente al
Redín. Después de prolongado debate, se acuerda aunar esfuerzos para llevar a buen fin esta
obra, cuyo coste se presupuesta de 800 mil a un millón de pesetas. Los planos están en vías de
realización. En la planta baja se instalarían los locales de esta Entidad y en los pisos las aulas
escolares.�172

Ikasturte hura beste kezka handirik gabe bukatu zen173. Hurrengoan, 1967/68koan,
ordea, arazoak metatzen hasi ziren. Ikasle batzuek sei urte baino gehiago zutela-eta, baimen
ofizialak174 eskatzeko garaia iritsi zitzaien. Ikastolaren alegaltasunaren auzia zuten jada
tarteko. Agerian zegoen eskola zen ikastola; ez zen klandestinitatean sortu,
komunikabideek175 lehen unetik eman baitzuten bere existentziaren berri. Horregatik, behin
baino gehiagotan elkartu ziren Aldundiko euskararen aldeko arduradunekin, haiengandik
diru apur bat besterik lortu ez bazuten ere.

Izan ere, 125 haur176 ziren jada Uxue ikastolako ikasle, eta une horretako defizit
ekonomiko handiaz gainera, nabaria zen egoitzaren desegokitasuna177 ere. Leku arazoa,

                                                
172 Ib., 1967ko apirilaren 11a. Honen ondorengo datarekin, 1967ko ekainaren 24koan, gurasoei zuzenduriko
ikasturte bukaerako eskutitzean, Iruñeko Argaray izeneko kolonian bonoen bitartez Txaleta erosteko aukera
agertzen da, proposamen zehatz batekin. Bonoak egin ziren arren (dokumentazioan agertzen dira), gai honekin
zer gertatu zen ez dakigu, aktetan erreferentzia bakarra egin baitzitzaion horri.
173 �El presidente informa que el próximo sábado día 24 a las 7�30 de la tarde y en el salón de actos de las Escuelas
Pías, tendrá lugar la fiesta final de curso de la Ikastola�, ib., 1967ko ekainaren 20an.
174 �Se trata de la organización de la Ikastola para el próximo curso escolar y solicitar de la autoridad competente
la apertura de una escuela bilingüe (Euskera-castellano) para niños de edad superior a seis años. Se acuerda
iniciar los trámites legales�, I. Akta-Liburua, 1967ko ekainaren 27an.
175 I. Olaberria: �Urgen Ikastolas en Iruña�, EPN, 1965eko abenduaren 8a, 14. or. Bertan, orri betean, Iruñeko
ikastolaren berri emateaz gain, Mikela Gastesiri egiten zaio elkarrizketa. �Iruñeko Euskal Ikastola�, PVEG, 1966ko
ekainak, 5. zkia., 6. or.
176 �El Sr JCI toma la palabra para informar sobre la marcha y desarrollo de la Ikastola, que cuenta ya con 125
niños de ambos sexos matriculados�, I. Akta-Liburua, 1967ko azaroaren 6a. Ondoren egin zen bilera baten Aktan,
1968ko martxoaren 2an, 117 haur, 51 neska eta 66 mutil zirela ageri da.
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mementoz, konponduta gelditu zen, bebarru batzuk erabiltzen hasi baitziren178. Une
horretan Feli Aleman Astiz, andereño tituluduna, kontratatu zuten.

Ikastolaren tamainak beste mota bateko antolakuntza eskatzen zuen. Ordura arte
Euskalerriaren Adiskideak elkarteko kideentzat zen ikastola. Matrikulak gora egin ahala, ordea,
bigunduz joan zen hasierako irizpide hori, eta bazkide ez ziren gurasoen haurrak ere hasi
ziren sartzen, betiere haur horiek, sinbolikoki bazen ere, bazkide izan behar zuten arren. José
Estornés Lasa lehendakari zela, ikastolako gurasoen batzorde bat egitea erabaki zen:
�constitución oficial de una Junta de Padres de los socios infantiles de la Ikastola de la
Entidad�179. Bazkidetzaren inguruko eztabaidak suertatu ziren ikasturte horretan, eta
ikastolaren partaideen geroko elkarbizitza oztopatuko zuten izaeraren kontzeptu ezberdinak
ernatzen hasi ziren; hala ere, beste arazo aipagarririk gabe amaitu zen ikasturtea180.

Hurrengoan, 1968/69koan alegia, eraginkorra zen definizio juridikorik gabe hasi zen
berriro ere ikastola. Elkartekideak kezkaturik agertzen ziren jada, J. Cortés Izalek ikastolari

                                                                                                                                                        
177 �El Sr. JCI informa sobre la marcha de la Ikastola y comunica que tiene suscritos 160 bonos de 10.000 pts
pagaderos en diez años con destino a la compra o creación de un edificio o local adecuado para esta escuela.
Asímismo se aprueba que todos los niños de la Ikastola deben ser socios infantiles de esta Sociedad con la cuota
mensual de cinco pesetas, de acuerdo con el espíritu de los Estatutos por los que se rige esta Entidad�, ib., 1967ko
abuztuaren 22an.
178 �Se acuerda la adquisición de un local en alquiler, de 161m2, planta baja, sito en la Avda Bayona nº42, para la
instalación de la Ikastola. Se pagarán 6.750 pts mensuales de renta. La matrícula actual de niños es de 108,
pagando cada uno de ellos 400 pts mensuales incluído el alquiler del autobús para el transporte. Dará comienzo el
curso el día 18 del mes en curso. Se autoriza asímismo al Presidente de la Entidad, D. José Luis García Falces, para
la firma del contrato de inquilinato�, ib., 1967ko irailaren 12a.
179 Ib., 1968ko urtarrilaren 27a. Izan ere, Ikastolako lehen biltzar nagusiaren ondoren jasotako 1967ko ikastolako
lehen Aktan, jada osatuta zegoen batzordea; hauexek ziren karguak: Jorge Cortés Izal Lehendakari; Fernando
Cibiriain Idazkari; Luis Mª Lasa Diru-arduradun; Ascencio Etxebeste Kide; Augusto Arregui Kide; Juan Tiburcio
Azkarate Kide.
180 �El Sr. J. Cortés Izal comunica que el próximo día 27 a las 7�30 y en el salón de actos de los PP Jesuitas tendrá
lugar una fiesta como final de curso de la Ikastola. Se acuerda comunicar al Gobierno Civil dicho acto�, ib.,
1968ko ekainaren 22a.
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emandako norabidearekin. Elkarteak egin bilera batean, horrek arazo ekonomikoak sor ez
ziezazkien eta ikastolak mendeko izaten jarrai zezan, ikastola elkarteko organo filialtzat
egituratzea erabaki zen. Kooperatiba izatearen formula planteatu zen arren, ez zen horri
buruz erabakirik hartu. Konpondu gabeko auziak mahairatu ziren berriz: elkartearekiko
harreman organikoaz gain, gurasoak edo haurrak Euskalerriaren Adiskideak elkartearen
bazkide izatearen beharra; oraingo honetan azken hori onartu zen181:

�Oyendo la opinión del Sr. Argaiz sobre forma de instituir la existencia de la Ikastola
de Amigos del País en el cuadro vigente de la enseñanza Privada y seguido de otras
intervenciones interesantes, Sarasa propone que para una más ágil y eficaz organización de la
Ikastola pase a depender en lo económico de una Cooperativa de Enseñanza, constituida por
los padres de los niños y fundada por Amigos del País con la naturaleza de Sociedad filial en
aplicación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Se aprueba la moción de Sarasa conviniendo en que para matricularse como alumno
de la Ikastola siga siendo preciso acreditar la cualidad de socio infantil o de hijo de socio
adulto de Amigos del País.�182

Egina zen 1968an Bartzelonan, Familiaren Prokuradoreen bilera. Han, elebitasunari
buruzko gaia183 lan zedin batzorde bat osatu zen, ondoren Hezkuntza Ministerioari aurkeztu
behar zitzaiona. Gai horrekiko nafar ahaldunen iritzia baikorra zen: �Buenas impresiones del
Ministerio de Educación y Ciencia para articularlo [euskara] en la Enseñanza Primaria�184.
Bartzelonako bilerara Nafarroaren ordezkari joana zen Goñik halaxe pentsatzen zuen:

�El Ministerio de Educación y Ciencia ha comprendido que es eficaz en la enseñanza
dar los primeros pasos en el idioma materno. (...) se admitió la realidad de que era necesario el

                                                
181 J.Cortés Izalek ez zuen bilera horretan parte hartu.
182 I. Akta-Liburua, 1968 azaroaren 5a.
183 Euskaltzaindiko kidea zen Arruek aurkeztu zuen ponentzia. Batzordea Estatuko hizkuntza gutxituetako
partaide banaz osatzea erabaki zen (euskara, galiziera, katalana eta mallorkera)
184 EPN, �Goñi y Zubiaur hablan de la situación del euskera�, 1968ko urriaren 17a, 16. or.
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funcionamiento de las "ikastolas". (...) Hemos hecho las gestiones pertinentes. Ahora se ve la
conveniencia, incluso se comprende el articular estas escuelas en la Enseñanza Primaria.�185

Botere publikoen jarrera une egokian zegoelakoan, J. Estornés Lasa eta J.R. Sarasa,
ikastolaren legalizazioa helburu zutela, gobernadore zibilarekin bildu ziren. Elkartearen
bileran elkarrizketaren berri186 eman zen arren, ez zen jasota gelditu baikor edo ezezkor atera
ziren; beraz, ez du ematen erantzun biribilik jaso zutenik legalizazioaren inguruan. Ikastola
ez zen sartzen Aldundiak 1967ko urtarrilaren 25ean hartutako akordioak zehazten zituen
parametroetan. Alde batetik, ikastola zen, beraz, haur erdaldunek euskaraz ikasten zuten, ez
baitzen nahikoa euskarako eskolak ematearekin, eta, bestalde, eskolaurreko etapatik gorako
neska-mutilak zituzten, hau da, Aldundiak babesten zuen eskola garaia baino goragoko
mailetakoak. Hala ere, 1968/69ko ikasturtean jaso zuten lehen dirulaguntza ofiziala (�Llega
la primera ayuda oficial: 1.500 ptas. por mes para cada profesor, entregadas por Diputación,
que se ingresaba directamente en sus cuentas corrientes�187).

Une horretan, ikastolako arduraduna, J. Cortés Izal alegia, Aldundiko Euskararen
Aldeko Sailaren kide zen aldi berean188. Berak egin kudeaketa Aldundiaren aurrean dirua
lortzeko baliagarri suertatu bazen ere, legeztatzeko ezin izan zuten baliatu. Eskolak emateko
baimena zela-eta, Lehen mailako irakaskuntza ikuskariari galderak egitekotan gelditu
ziren189, Hezkuntza Ministerioak eskaintzen ahal zituen aukerak aztertzearren. Baimen
                                                
185 Ib.
186 �El Sr. Sarasa emite un informe verbal sobre la entrevista sostenida con el Gobernador Civil de Navarra, por
los señores Estornés Lasa y Jorge Ramón Sarasa, en relación con la legalización de la Ikastola (...)�, I. Akta-
Liburua, 1968ko azaroaren 12a.
187 Soravilla Barberena, J. (1989): �Notas para una historia de las Ikastolas en Navarra: La Ikastola Paz de
Ziganda�, Notas y Estudios de Ciencias de La Educación, Psicología y Filosofía, II, Centro asociado de Navarra, UNED,
25. or.
188 1968ko urrian izendatua.
189 �Informa el Sr Espinal sobre la posiblidad de evacuar consultas con el inspector de primera enseñanza D.
Miguel Sola amigo de Mª Jesús Zabaleta, en lo concerniente al encaje y obligaciones de las Ikastolas dentro de las
leyes y normas de primera enseñanza. (...) Informando sobre los derechos que por influjo de la Diputación tienen
las ikastolas en relación con el acceso a segunda enseñanza. Se desconoce si la información es verídica y se
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ofizialen beharra nabaria zen ordurako; izan ere, jadanik eskola graduatua zen ikastola,
derrigorrezko eskolatze-adineko ikasleak zituena, hots, funtzionatzeko ezinbesteko baimena
behar zuena. Moyano legeak irakaskuntza �domestica� arautua zituen kasu berezietarako,
baimenduta zegoen irakaskuntza etxeetan ematea, horretarako legepeko ikastetxe baten
mendean jarriz gero. Aukera hori baliatuz, ikastolako bi gela babesturik gelditu ziren Huarte
eskoletako zuzendariaren mendean, Elkarteak jakin gabe, antza190.

Bestalde, ikastolaren laugarren ikasturtearen bukaeran zeuden, baina oraindik, nahiz
eta estatutuak onartuta egon, bideratzeke zuten elkarteak eta ikastolak nolako harreman
organikoa eduki behar zuten. Autonomia gehiegiz ari zela eta eskuetatik ihes egingo ziela-
eta, ekainean, ikasturte horren hasieran, elkarteak erabaki unilaterala hartu zuen, hots,
Euskalerriaren Adiskideak erakundearen elkarte filiala izanen zela ikastola (�Se debate y
aprueba dar a la sección Ikastola la categoría de Sociedad Filial, para lo que se redacta el
siguiente informe que se entregará al Sr. Cortes Izal para su conocimiento�191).

Hurrengo ikasturtea, 1969/70ekoa, Uxue ikastolatzat azkena izan zen192. Ikasturte
hasieran hiru leku ezberdinetan lokalak hartuz konpondu zuten egoitzaren arazoa193.
Ikasturte horretan, ikasleak 308, hamabi andereño eta bederatzi gela. Aktei soilik jarraituko
bagenie, gurasoak gehien kezkatzen zituena garraioa zela ondorioztatuko genuke, hauxe
baita une horretako paperetan azaleratzen den arazo bakarra194; baina, berez, ikastolako
batzordearentzat sakonagoak ziren beste arazo batzuk zeuden: irakasle falta195, Aldundiko

                                                                                                                                                        
acuerda consultar con el Sr. Zabaleta, enlace entre Príncipe de Viana e Ikastolas�, I. Akta-Liburua, 1969ko
irailaren 12a.
190 Irrintzi dorrean jarri ziren ikasle nagusien bi gelak. Huarte eskoletako zuzendaria, Euskalerriaren Adiskideakeko
elkartekidea zen, ikastolaren bultzatzaile eta gero ere laguntzaile.
191 Ib., 1969ko ekainaren 9a.
192 Edo Iruñeko ikastolatzat nahi bada.
193 Baiona etorbidean, Mutiloan Lakartxela kalean eta Donibane auzoko Irrintzi Dorrean.
194 �Principal problema es el transporte de los niños�, ib., 1969ko irailaren 23a.
195 �Ikastola: dificultades para la localización de profesorado, queda pediente establecer con D. Mª Carmen
Goicoechea las condiciones definitivas para su atención�, ib., 1970eko urtarrilaren 20a.
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subentzio murritzak196 eta egoera administratibo alegala; Euskalerriaren Adiskideak
elkartearentzat, berriz, jadanik ikastolarekiko zuten kontrol falta zen arazorik nagusiena.

Hauxe da, laburbilduz, ikastolaren urte hauetako garapena zenbakietan:

3.9. Taula: Uxue ikastolako garapena zenbakietan
Ikasturtea Ikasleak Andereñoak Egoitzak

1965/66 13 1 1
1966/67 50 2 1
1967/68 125 3 1
1968/69 205 8 3
1969/70 348 12 3

Iturria: Euskalerriaren Adiskideak elkartearen Aktak.

3.4.2.2. Bereizketa

Kanpoko arazo horien gainetik 1969/70 ikasturtean beste bat lehertu zen, jada ikastola
ulertzeko bi kontzeptzio ezberdinek sortu zutena. Hauen ardatzak honako hauek izan
daitezke:

- Titulartasuna: harreman organikoak
- Gizartearen partaidetza
- Hezkuntza proiektua

J. Cortés Izalek eta bere jarraitzaileek (bazkide ez ziren guraso berriek eta hasierako
beste batzuek) ikastolaren izaeraz pentsatzen zutenak islatzen zuen kontzeptzio horietako
bat. Horren arabera, gurasoen batzordearen autonomiaren baitan utzi behar zen ikastola,
elkartearekiko mendekotasunik gabe, gizartera ahalik eta gehien irekiz, ikastolara ahalik eta
                                                
196 �se informa que el Sr. Urmeneta está estudiando la subvención solicitada por esta Entidad�, ib., 1969ko
azaroaren 4a. �Se informa del mutismo del Sr. Urmeneta sobre el tema de la subvención a la Ikastola�, ib., 1969ko
azaroaren 11a. �Dificultades para visitar al Sr. Urmeneta�, ib., 1969eko abenduaren 2a.
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jende gehien erakarriz; horretarako izaera laikoa eduki behar zuen. Bestetik, elkarteko
batzorde errektorearen gehiengoaren kontzeptzioa dugu. Horren arabera, organikoki
Euskalerriaren Adiskideak elkartearen mende197 egon behar zuen ikastolak; halaber, bazkide
zirenek (hala gurasoek nola haurrek) soilik eduki behar zuten sartzeko aukera; ez zuten
bazkide ez zen inoren matrikularik onartu behar; elitistagoa zen beraz, eta izaera
konfesionala198 eduki behar zuena.

Ikastolarekiko zeuden bi jarrera ezberdin horiei berehalaxe jarri zitzaizkien izen-
abizenak, berehala egin zen pertsonalizazioa, nahiz eta elkar ez ulertze horrek pertsonen
arteko tirabirena baino askozaz oinarri sakonagoak zituen. Muturreko bi kontzeptzioak
ordezkatzen zituzten pertsonek �J. Cortés Izal alde batetik, eta Angel Hermoso de Mendoza
eta Marcelino Garde, apaizak biak, bestetik�, komunean zuten ezaugarri bakarra euskaltzale
amorratua izatea zen.

Euskalerriaren Adiskideaken Aktak jarraituz arazoa, ikastola ulertzeko bi era horien
soslaia aurretik zirriborratuta zegoela ikus daiteke, baina 1970eko martxoan lehertu zen, eta
horren pizgailu irakasleentzat antolatutako politikari buruzko ikastaroa izan zen. Bileraren
tentsioa nabaria omen zen hasieratik: �Se informa a esta Junta Rectora sobre la influencia que
el Sr. Cortés Izal ha ejercido sobre los componentes de la "Sección Ikastola", predisponiendo a
estos en contra de la Sociedad de Amigos del País y como consecuencia ha incumplido todas
las normas y reglamentos de esta Entidad�199.

Bilera horretan ikastolako arduradun izandakoari leporatzen zitzaizkion karguen
artean, elkartearen baimenik gabeko jarduerak zeuden. Hauen artean lehena, elkartearen

                                                
197 �Se debate seguidamente la situación de la Ikastola con relación a la Sociedad, acordándose fortalecer los
vínculos que la unen a la misma�, ib., 1968ko martxoaren 30a. Bilera honetan Batzorde berria dago, ez ordea
J.Cortés Izal.
198 Elkartea bera izaera konfesionala zuen: �La orientación religiosa de la Real Sociedad de Amigos del País de
Pamplona, corre a cargo de un Consiliario nombrado oportunamente por el Excmo. Sr. Arzobispo de Pamplona�,
Elkarteko Estatutoak, 46. Art.
199 Ib., 1970eko martxoaren 10a.
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baimenik gabe ikastolako guraso batzordea izendatzea (�El Sr. Cortés Izal nombró
unilateralmente una Junta de Ikastola sin conocimiento de esta Entidad creando un nuevo
organismo que no tenía ninguna atribución para ello�). Halaxe zen. Ikastola 1969ko urtetik
zegoen hasita Elkartearen baimenik gabeko autonomiaz funtzionatzen, zeuden eguneroko
arazoei bizkortasunez erantzuten eta lokalak bilatzen (�Amplió a nuevos locales sin
conocimiento de esta Entidad contraviniendo las normas internas de los estatutos de esta
Sociedad�), edo irakasleak kontratatzen (�También actuó contratando maestras y
adquiriendo deudas y administrando la economía de la Ikastola sin comunicar nunca a la
Sociedad�).

Elkarteak J. Cortés Izali leporatzen ziona, honen aburuz, egia zen. Elkarteak zuen
funtzionamendu burokratiko, elitista eta mantsoa ez zetorren bat urte horietan Iruñeko
gizarteak ikastolari eskatzen zionarekin200, eta honen autonomia bilatzeko asmoz, M.
Gastesiren izenean 1969ko maiatzean legeztatzeko baimena eskatu zioten Hezkuntza
Ministerioari. Elkartearen iritziz, eskaera hori zela-eta pasatu zen ikuskaritza ikastolatik, eta
ixteko agindua berehalaxe eman: �a consecuencia de esta petición la Inspección de
Enseñanza ha realizado la oportuna inspección, mandando la orden de cierre de la citada
Ikastola ante la sorprendente petición, y previos informes de los inspectores�201.

Horrela gertatua zen; M. Gastesik ikastolako zuzendari gisa, egina zuen Hezkuntza
Ministerioan ikastetxea legeztatzeko eskaera202. Nafarroako hezkuntza ordezkaritzaren
izenean, ikuskariak ikastola bisitatu zuen eta bere iritzi ezkorra bidalia zuen. Halaxe zioen
Madriletik igorritako erantzunak:

�Visto el expediente instruido a instancia de Micaela Gastesi Berecoechea, en súplica
de que se autorice el funcionamiento legal del Centro de enseñanza primaria no estatal

                                                
200 7. elkarrizketa. J. Cortés Izalekin lau elkarrizketa ditugu grabatuak eta ordu anitz solastuak.
201 I. Akta-Liburua, 1970eko martxoaren 10a.
202 �Ondorio bat atera genuen elkarrizketa hauetatik: irakasleen izenean eginez gero legalizazioko espedientea,
ahalbide gehiago zegoela, probabilidade gehiago zegoela. Horregatik soilik prestatu genuen espedientea Mikela
Gastesiren izenean�, 43. elkarrizketa.
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denominado "Colegio Ntra. Sra. del (sic) Ujué", establecido en la Avda. De Bayona nº 40, a
cargo de dicha señora (...).

ESTA DIRECCIÓN GENERAL en uso de las atribuciones que me están conferidas ha
resuelto desestimar la petición de Dª Micaela Gastesi Berecoechea, no autorizandose (sic) el
funcionamiento del Centro no estatal de enseñanza primaria (...), debiendose (sic) proceder a
la inmediata clausura del mismo (...). Madrid, 12 Febrero 1970, EL JEFE DE LA SECCION.�203

J. Cortés Izalen taldeak, Ministeriotik ezetz biribil hori jasota, ikastolari Elizaren
babesa eman ziezaiola eskatu zion Nafarroako Artzapezpikutzari. Une horretatik aurrera,
gertaerak bata bestearen gainean korapilatzen hasi ziren, Euskalerriaren Adiskideak elkarteko
aktek erakusten dutenez, ikastolaren auzia gai monografiko bihurtzeraino204, eta elkartearen
barruko gatazkak ere sorrarazteraino.

Elkartea saiatu zen urte horretan zehar ikastolaren kontrola berreskuratzen.
Legegizonei kontsulta egin ondoren, kontrola berreskuratzeko erabaki garrantzitsuak hartu
zituen:

�Acuerda:
Recuperar el control, propiedad, administración de las Ikastolas de una manera

directa.
Que esta Real Sociedad de Amigos del País, en este acto nombra una comisión

Delegada de Junta Rectora para que en un plazo que finalizará lo más tarde el 1 de Septiembre
del presente año, se haga cargo de todo lo referente a Ikastolas: contrate las maestras tituladas
que hagan falta, disponga de los locales adecuados para escuelas, arbitre los recursos
económicos pertinentes y estudie y proponga la organización definitiva que haya de darse a la
Institución de Ikastolas y por supuesto se ponga inmediatamente al habla con la Inspección
Provincial de Primera Enseñanza del Ministerio de Educación y Ciencia, para actuar en todo
momento de acuerdo con ella y con su asesoramiento. (...)

                                                
203 IUA, Enseñanza Pública, 127. leg., 14/3. esp., 1970.
204 Izan ere, istiluak hasten diren unetik dugun elkartearen azkeneko Akta bitarte, hots, 1972ko abenduaren 4koa
bitarte, ikastola gaia agertzen da. Ikastolaren aferak elkartearen barruko iritzi kontrajarriak eta dimisioak ere
ekarri zituen.
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Convocar una Asamblea General de padres de niños alumnos de las Ikastolas, para
darles cuenta de la situación creada y de la solución que esta Sociedad ha determinado.

Encargar al Secretario que suscribe, que comunique en atenta carta al Sr. Cortés Izal su
cese como Delegado de esta Sociedad para las Ikastolas, requiriéndole para que haga entrega
en nuestro domicilio de la documentación, correspondiente a cartas, fondos, libros de
administración, etc. inherentes a los citados centros de enseñanza. Sin perjuicio de que si el Sr.
Cortés no accede a esta invitación privada se le haga un requerimiento notarial para el cual se
le faculta al Abogado D. Joaquín Olcoz miembro de esta Junta Rectora.

Así mismo se acuerda comunicar por carta al Eminentísimo Cardenal Arzobispo de
Pamplona lo siguiente.

"Ha llegado a conocimiento de esta Junta Rectora que nuestro representante en la
Ikastola, Sr. Cortés Izal, acompañado de varios padres de familia, ha iniciado gestiones ante el
Arzobispado para colocar la Ikastola bajo la protección de la Iglesia para evitar el cierre oficial
de la misma.

Comunicamos oficialmente que dichas gestiones no han sido autorizadas por nuestra
Sociedad por lo cual no tienen valor ni efecto alguno.

Al mismo tiempo damos a Ud. las gracias por la buena disposición que han mostrado
para solucionar tal problema".

Por la Junta Rectora José Estornés Lasa�205

Ikastolaren izaerarekiko bi kontzeptzioen arteko amildegia hainbeste ireki zen, non
ezinezko suertatu zen bien arteko zubirik. Urte horretan bertan, ikasturtearen erdian, gertatu
zen bereizketa ikastolako sektore guztietan, hau da, titulartasuna zutenengan (Elkartean eta
ikastolako batzordean), gurasoengan eta irakasleengan. Batzorde bilkurek, irakasle bilerek,
salaketek, jarreren azalpenetarako eskutitzek, Artzapezpikutzarekiko elkarrizketek,
euskaltzaleen arteko mutur bateko edo besteko lekutzeek ekarriko dute206, ezinbestez, Uxue
ikastolaren zatiketa.

                                                
205 I. Akta-Liburua, 1970eko martxoaren 24a.
206 Agiri idatzi franko ditugu istiluen haria garbiki azaltzen dutenak.
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Martxoan, eta biltzar korapilatsu baten ondoren, erdibitzea erabaki zen. Elkartearen
mendean egon nahi ez zuten gurasoek beste ikastola berri bat, San Fermin izena eduki
zuena, sortu zuten elkarte anonimotzat. Zizurko Verbo Divino ikastetxeak zituen lokaletan207

hasi zen eskolak ematen. Ikasleek lehendik zuten andereñoarekin jarraitzeko aukera eman
zitzaien gurasoei, eta andereñoei ikastola berrira joatea proposatzean, erdiak alde egitea
erabaki zuen. Handik aurrera, ikastola bakoitzak bere martxa eraman zuen. 1970eko
martxoaren 30ean F. Zibiriainek sinatutako eskutitz honekin eman zion hasiera San Fermin
ikastolako batzordeak bere jardunari:

�De acuerdo con la circular de fecha 26 del presente mes, la IKASTOLA "COLEGIO
SAN FERMIN", empezará a funcionar a partir del próximo día 2 de Abril en el Colegio
Seminario del Verbo Divino de Cizur Menor.

Con tal motivo, te enviamos adjunto a la presente el horario de autobuses y paradas
de los mismos, advirtiéndote que serán distintos a los utilizados hasta la fecha y llevarán el
distintivo, en sitio bien visible, de COLEGIO VERBO DIVINO. La clase a la que tu hijo ha
asistido hasta la fecha, no varía en nada, excepto de lugar, siendo asistida por la misma
Andereño que lo venía haciendo hasta la fecha.�

Artzapezpikutzarekin izandako bilerak, alde batekoak zein bestekoak, ugariak izan
ziren. Horien fruituak ikusiko dira ondoren: ikastola �marxista�k Elizaren babesa lortu ahal
izan zuen �honek ezarritako hainbat baldintza onartuz, hala nola elizgizon baten
aholkularitzapean egon beharra�, eskutitzak gurasoei azaltzen zienez:

�Hemos de participarte que contamos con el beneplácito del Arzobispado, para el
funcionamiento de una Catequesis de la Iglesia, para los niños comprendidos entre los 3 y
hasta los 6 años. Por otra parte, el resto de los trámites para la legalización de la IKASTOLA
"COLEGIO SAN FERMIN", están cursados y en vías de esperanzadora resolución.

Somos los primeros en celebrar la buena acogida dispensada por nuestro Cardenal a
esta IKASTOLA "COLEGIO SAN FERMIN", esperando poder disponer en breve de un

                                                
207 Hasieran hainbat gela alokatu bazuten ere, ondoren ikastetxea erosi zuten, eta hori du gaur egungo egoitza
dena. Ikastola honen historian sakontzeko ikus: Atxa, J. (1996): San Fermín Ikastola, 25 Urteurrena 1970-1995,
Iturriak Bilduma (NA/4), Iruñea, S. Fermín Ikastola.



Nafarroa Garaiko ikastolen historia (1931-1982)256

Delegado Episcopal para la misma, en la persona de un sacerdote interesado por nuestras
inquietudes.�208

Lehen agurra bukatzeko, gurasoek bizitutako egun korapilatsu, gogor eta
nahasgarriei lasaitasuna eman nahi izan zitzaien, aurrean zuten etorkizunari buruzko
alderdi baikorrak azpimarratuz: �Así mismo, nos consuela el feliz desenlace de estos días de
tensión, que culminan con el mejor de los éxitos, pudiéndoos ofrecer la IKASTOLA en unos
locales nunca soñados, donde han de estar a plena satisfacción. Esta va a ser la IKASTOLA
DE LOS PADRES DE FAMILIA, tu propia IKASTOLA.�209.

Euskalerriaren Adiskideak elkarteko ikastolan, hau da, �Iruña�ko� ikastolan geldituak
zirenek ere, egin zituzten bilerak. Berregituraketa zen lehen unean gehien kezkatzen zituena,
eta ikastola konfesionalean gelditu hiru andereñoek sinatutako eskutitza igorri zitzaien
gurasoei:

�En reunión tenida con gran número de padres el día 31-III-70 en un local cedido por
el seminario diocesano, la Junta quedó autorizada para estructurar el funcionamiento de la
ikastola según sus criterios. Lo mismo sucedió días antes en dos juntas parciales. En
consecuencia la Junta Rectora de Iruña-ko Ikastola establece las siguientes condiciones para el
funcionamiento del centro:

1) Por delegación de los padres de los niños, SOLO la Junta Rectora tiene autoridad
total sobre la Ikastola en estos momentos.

2) Por tanto las andereños deben aceptar las directrices que establezca la Junta Rectora
en nombre y representación de los padres.

3) Las llaves de los locales deben ser inmediatamente entregadas a esta Junta, que hará
de ellas el uso conveniente.

4) La distribución de las aulas corre a cargo de la Junta y se les indicará con la
antelación debida.

5) Los padres tendrán libertad, puesto que lo han pedido para elegir la andereño de
sus hijos dentro de los cauces establecidos.

                                                
208 Ib.
209 Ib.
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6) La administración y contratación de locales y personal es competencia exclusiva de
la Junta.

7) La Junta Rectora nombrará en cuanto sea posible un director titulado, puesto que
esta es una petición unánime de todos los padres. Actualmente no existe ninguna persona que
ostente este título dentro de la Ikastola. Y se están haciendo las gestiones oportunas (...)�210

Ikastola bakoitzak bere bidea hartu zuen. �Iruña�ko� ikastola Paz de Ziganda
izenaz211 bataiatu zuten, eta 1970/71 ikasturtearen hasieran212, Hezkuntza Ministerioak
Nafarroan baimendu zuen lehen ikastola bihurtu zen. Hilabete batzuk geroago213 San Fermin
ikastolak ere jaso zuen baimena Hezkuntza Zentraletik. Bi ikastola hauen baimenak, hala ere,
behin-behinekoak izan ziren, eta laster egin behar izan zuten 1970eko Legearen araberako
erreklasifikazioa214. Urteak pasa ziren ere Paz de Zigandak Euskalerriaren Adiskideak
elkartearekin zituen loturak behin betiko puskatu arte215.

Une horretan ikastolak jasan zituen ideologia ezberdinen eragina eta tentsioa nafar
gizartea bera jasaten ari zenak ziren. Ikastolaren zatiketak ekarri zuen desoreka leundu
nahian, bakoitzak bere egiturak egokitzeari ekin zion zegokien lekua aurkitu zuten arte:
                                                
210 1970eko apirilaren 1a.
211 Izan ere, M. Paz de Ziganda, Gerra aurretik eta ondorenean, ikastolarekin lotuta egon zen, berak eta bere
familiak Iruñeko ikastolarako dirua utzi baitzuten. Ikastolaren alde egindako lanarengatik, gorazarrez bere izena
hartu zuen Iruñeko Ikastolak.
212 1970eko irailaren 8an. Ikastola honen historiaz sakontzeko ikus: Soravilla Barberena, J. (1989): �Notas para una
historia de las Ikastolas en Navarra: La Ikastola Paz de Ziganda�, Notas y Estudios de Ciencias de La Educación,
Psicología y Filosofía, II, Centro asociado de Navarra, UNED.
213 1970eko abenduaren 3an.
214 �La Orden sobre clasificación y transformación de centros de enseñanza de 1971 obligó a la reclasificación,
según lo anteriormente señalado, a todos los centros que impartían enseñanza preescolar o primaria. La Orden
incluyó a los centros privados, que en el plazo de un año deberían presentar en las Delegaciones Provinciales las
correspondientes solicitudes de clasificación y transformación de sus centros. El Ministerio exigió un mínimo de
condiciones materiales, técnicas y pedagógicas para la transformación de los centros en colegios de E.G.B. y
Preescolar�, Múgica Navarro, J.R. (1990): Concentraciones escolares en Navarra: 1962-1985, Iruñea, Nafarroako
Gobernuko Hezkuntza Departamentua, 86. or.
215 1981eko azaroaren 16an ikastolaren titularitateaz !Pedro de Axular! kooperatiba jabetu zen.
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�La escisión vista ya a distancia, fue positiva y al quitarle la carga apasionada y
personalizada que poníamos en el tema, dio como resultado la creación de dos Ikastolas que
posteriormente las dos se han desarrollado y ampliado con éxito. Casi fue una crisis de
crecimiento y demostración de que el euskera no es bandera de nadie y es patrimonio común
de todos los navarros, desde cualquiera de sus tendencias.�216

Uxue ikastolak garbiki islatzen du, gure ustez, nafar gizarte euskaltzalean bertan une
horretan zeuden planteamendu ezberdinak. Bi ardatz bihurtu ziren eztabaidagai: Hezkuntza
Proiektua (erlijioa bereziki) alde batetik, eta Antolakuntza (gizarteari zabalkundea eta
agindu organoak) bestetik.

Ikastola sortu zuen elkarteak lan mardula egin zuen kulturaren arloan217. Anitz dira
aztertutako urte hauetako aktetan agertzen diren kultur ekimenak, eta hauetariko franko,
hasieran esan bezala, euskal kulturarekin lotutakoak. Ikastola sortu zuten garaian,

                                                
216 1998an Ramón Urmenetak J. Atxari grabaturiko elkarrizketa. Antzeko iritziak agertu zuen Lasak: �Es ejemplo
la lección que nos dieron sobre este punto los Navarros. (...) Navarra es hoy pluralista de hecho en materia de
Ikastolas�, Lasa Apalategi, J. (1973): Ensayos críticos sobre la unificación literaria del vascuence, Zarautz, Itxaropena,
106. or.
217 Askotarikoak eta jite ezberdinetako kultur jarduerak: �el estudio y creación de un Boletin, �Axular�. Constará
de 8 páginas, y será polémico, cultural e informativo�, I. Akta-Liburua, 1966ko martxoaren 22a; �utilización de la
parte interior de la ciudadela para actos culturales�, ib., 1968ko azaroaren 19a; �dirigirse al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas comunicando los trabajos del grupo sociológico Néstor Zubeldia. Fundación de un
grupo de ciencias naturales�, ib., 1968ko azaroaren 26a; �posibilidad de organizar unas jornadas de sociología en
Pamplona similares a las de la semana pasada en S. Sebastián�, ib., 1967ko azaroaren 21a; �Aprobado el programa
de actos inaugurales de S. Antón. : Bendición de Ciaurriz, Uskera de Estornés, Recepción solemne del nuevo
Académico D. Ramón Urmeneta, versará su discurso sobre arquitectura vasca. El día 1 de febrero, cena y Recital
de canciones de Idoia Estornés, baile. Día 6 exposición de esculturas del académico D. José Luis Ulibarrena.
Curriculum que justifica la designación de D R. Urmeneta como académico (...) La junta conoce la noticia de TVE
respecto a una Orden Ministerial de Información y turismo respecto a establecimiento de una proporción entre la
emisión de música Nacional y extranjera, protegiendo la difusión de canciones en lenguas regionales. Se decide
expresar la satisfacción de esta Sociedad�; Ib., 1969ko urtarrilaren 13a.
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pentsamolde ezberdinetako nafar ezagunak218 zeuden Euskalerriaren Adiskideakeko
elkartekideen artean, eta, nahiz eta ideologian bateratasunik kasik aurkitzen ez dugun,
elkarteak markatu zituen arau formalak onartu zituzten. Horrela, nolabaiteko ohorezko kode
bat agertzen da aktetan. Horren arabera, ez ziren esplizituki jasota gelditu kideen artean
suertatzen hasi ziren elkar ez ulertzeak, begirunezko isiltasun hori mantentzea ezinezko
suertatu zen arte219. Elkartearen izaera elitistak, zalantzarik gabe, zenbait gurasoren aldeko
begirune eta errespetua lortzen zuen bitartean, besteen mesfidantza eta urruntasuna
erdiesten zuen.

Halaber, anitz dira, erlijioarekin lotuta edo eliza tarteko zegoela, elkarteak antolatu
zituen ekitaldiak220. Ikastolaren lehen sortzaileen talde horretan ez zegoen inolako
zalantzarik ikastolak konfesionala izan behar zuela. Izan ere, euskalduntasun eta fedearen
artean binomioa egin zen, eta horien lotura aldarrikatu:

�La enseñanza primaria y toda la formación humana y religiosa, se les da en la "lingua
navarrorum", totalmente desconocida para la mayoría de ellos durante las primeras semanas.

                                                
218 �Renovar los cargos Junta rectora: presidente D. José Ramón Sarasa Juanto; Vicepresidente D. Pedro Turrullols
Aguirre; Secretario D. Carlos Clavería Arza; Vicesecretario D. Fco Javier Escalada; Tesorero: D. Emilio Elorza
Flamarique; Contador D. Sixto Yragui; Vocales: D. José Cruchaga Purroy; D. José Joaquín Montoro Sagasti; D. José
Luis García Falces; D. Félix Arellano; D. Jesús Berrozpe; D. Jose Luis Ulibarrena Sr Marqués de Marichalar; D.
Francisco Martinez Mendia y D. Jorge Cortés Izal�, I. Akta-Liburua, 1965eko abenduaren 23a.
219 Adibide ugari dira. Sarasaren dimisioaren zergatia ez zen esplizituki jasota gelditu, ez eta erakundetik Euzko
Bazterra (gazteen sekzioa) kanporatzearena ere. Ikastolaren barruko auzia ikasturte oso bat zeramanean agertu
zen, buelta ezineko bidean jarrita zegoenean, alegia.
220 Konfesionaltasuna elkartearen barneko izaerarekin bat zetorren. Bileretan maiz euskal mezaren antolakuntza,
partaidetza, informazio edota publizitateaz ari ziren: �El señor presidente comunica a la junta haber dirigido una
segunda carta al Vicario de la diócesis D. Juan Ollo, solicitando que el Cabildo se manifieste sobre la autorización
o no para celebrar una misa en euskera, todos los domingos y días festivos en la Catedral ante el altar de Santa
María la Real; al mismo tiempo que adjuntaba una fotocopia de la carta que la Sección de Fomento del Vascuence,
de la Institución Príncipe de Viana, recomendando esta misa en euskera, para los muchos euskaldunes que vivien
en esta ciudad. Coros de Santa Agueda: se recomienda recomendar al grupo universitario �Ikasleak��, ib., 1966ko
urtarrilaren 4a; �Anuncio en prensa recordando a los euskaldunes las misa en euskera�, ib., 1966ko urriaren 19a.
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Este centenar y medio de chavales tiene su primer contacto escolar con el euskera por
medio de las oraciones y de algunas canciones populares vascas.�221

Gauzak horrela izanik, errotik baztertuta zeukan elkarteak ikastolarako izaera laikoa
nahi zutenekin adostasun batera heltzea. Une honetan, eta ditugun lekukotasunetan
oinarrituta, argitu behar dugu San Ferminera, hots, jite laikoa aldarrikatzen zuen ikastolara,
joan zirenen artean guraso anitzek izaera erlijiosoa izatea nahi zutela; horregatik, ikastola
berrian nahi zutenei erlijio eskolak eskaini zitzaizkien hasieratik 222.

Elkarteak berak sortua zen ikastola. Beraz, kontrolatu egin nahi zuen, eta horretarako
organikoki bere mende egon behar zuen. Ikastolak eduki behar zuen autonomiaz ikuspegi
itxia zuen elkarteak. Esan bezala, funtzionamenduan eta prozeduretan, hagitz formalista zen
Euskalerriaren Adiskideak. Ikastolak, ordea, hazkundea gero eta azkarrago zeramalarik,
erabaki bizkorrak behar zituen, eta zenbait unetan arriskutsuak, edo ausartak bederen.
Abiaduran ere, beste hainbat esparrutan gertatzen zen legez, ikastolako batzordea eta
elkartea ez zetozen bat. Halabeharrez, matrikula gero eta handiagoa lortu nahi bazen,
elkartea kontuan hartu gabe eman behar izan ziren hainbat urrats.

Ikastolako batzordea bere funtzionamenduan elkartea baino dinamikoagoa izanik,
egin zituen kontaktuen bitartez �1967. urtetik aurrera, ordezkari bat bidaltzen zuen
Gipuzkoan egiten ziren ikastolen arteko arduradunen bileretara223� Euskalerriaren

                                                
221 PVEG: �150 niños estudian y rezan en vasco en Pamplona�, 1968, ekainean, La Verdad astekaritik hartua.
Mota honetako iruzkinak hasieratik aurkitzen ahal ditugu: �(...) Y escribe correctamente en euskera, y reza el 'Aita
Gurea'. Y como Xabier, los demás niños�, EPN, 1965eko abenduaren 8a, 14. or.
222 Bazeuden ikastetxe konfesionala nahi bai, baina gizartearekin lotuago zegoen erlijioa aldarrikatzen zutenak.
Horren adibide bat, ikastolako lehen Jaunartzea ospatzen zelarik, eta gurasoek eztabaidatu ondoren, hauetariko
batzuk haserretu zituen erabakia: haurrak jantzi arruntaz joanen zirela Elizara �Es en el curso 68/69 cuando se
hace la primera comunión de los niños de la Ikastola, en la iglesia de las M.M. Carmelitas. Por decisión
mayoritaria se acuerda hacer la comunión en traje de calle�, 7. elkarrizketa.
223 Euskalduna behar zuela-eta, Ascensio Etxebeste izendatzea erabaki zen. Hurrengo urteko ikastolako Akta-
Liburuan, 1968ko urriaren 14an, berretsi zen ordezkari bera joanen zela Urretxun eginen ziren bileretara, eta
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Adiskideakek baino zabalagoa zuen Euskal Herriko ikastolen mugimenduari buruzko
ikuspegia. Une horretan beste lurraldeetako ikastoletan egiten ziren planteamenduez
(1966an, 41 ikastola irekiak ziren jada224) jakitun ziren ikastolako batzordekideak.

Euskal Herriko hainbat ikastolatan, Iruñekoan bezala, ideologia krisia gertatzen ari
zen. Ikastola herriaren lorpena izanik, euskaldunon eztabaidagai bihurtu zen: �Las ideas han
saltado últimamente al plano de la polémica y se han cristalizado en una serie de rupturas y
escisiones (...). Las escisiones en cuestión son buenas porque, son clarificadoras una vez
admitido el hecho de una diversidad existente y operante en lo relativo al ser y a la
propiedad de la Ikastola�225.

Euskal Herriko beste ikastoletako pedagogia esparruko uztarketari ere hasieratik
heldu zitzaion. Ikastolako lehen andereño eta urte horietan zuzendari karguan aritu zenak,
Mikela Gastesik, Donostiako �Etxe eskolekin� kontaktuak eduki zituen hasieratik226.
Ondoren ere gauzatu ziren andereñoen arteko harremanak. Izan ere, irakasleei zuzenduta
antolatzen hasita zeuden ikastaroetan �Bartzelonako Rosa Sensat taldekideek emanak227�,
Iruñeko ikastolako andereñoek parte hartu zuten, bigarren hizkuntzan murgiltze goiztiarrak
suposatzen zuen metodologia berriaren garapenari erantzun bat eman nahian. Erlijioaren
auzia �eta honekin batera ideologiaren gorabehera� kenduta, ez du ematen pedagogia

                                                                                                                                                        
arduraduna izendatu zen Bizkaiko Ikastolek Lekarotzen antolatu behar zuten udalekuetarako, I.Gastesi eta F.
Aleman andereñoen laguntzaz.
224 28 Gipuzkoan, 11 Bizkaian, 1 Araban.
225 Lasa Apalategi, J. (1973): Ensayos críticos sobre la unificación literaria del vascuence, Zarautz, Itxaropena, 105. or. In
Soravilla Barberena, J.: op. cit., 26. or.
226 �Este verano he asistido a varias 'ikastolas' en San Sebastián. Me he fijado cómo funcionan, qué resortes
utilizan las maestras, qué métodos emplean... Todo un mundo maravilloso. No sólo aprendí muchas cosas, sino
que me animé más para implantar aquí, en Iruña, mi 'ikastola' (...) Por ahora no podemos admitir niños que
rebasen los seis años. Sin embargo, el ideal sería poder retenerlos hasta los ocho años. Yo misma me encargaría de
preparalos para el ingreso de bachiller�, EPN, 1965eko abenduaren 8a, 14. or.
227 Azurtza, M.J., Zeruko Argia, 1969, abuztua, 24-25, 12. or.
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esparruan andereñoen artean ikuspegi hagitz ezberdinik zegoenik, metodologia berrian
ikertu behar zutelakoan baitzeuden denak228.

                                                
228 46. elkarrizketa.
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4. IKASTOLEN MUGIMENDUA

Azken frankismoan gizartearen ideologia aldatzen hasi zen, bai Euskal Herrian bai
Estatu Espainolean ere. Pentsamolde aldaketa jende gaztearengan errotu zen bereziki, eta
benetako kultur eraldaketa erakarri zuen horrek. Gurean gertaera garrantzitsuak suertatu
ziren, geroko prozesu politiko-kulturala ulertzeko kontuan hartu behar direnak, hala nola
ETAren sorrera 1959an, ELA-STV PNVrengandik bereiztea 1963an ��abertzaletasuna
sozialismo antiinperialistatik definituz�1�, sekularizazio prozesua Elizaren barruan2 eta abar.
Testuinguru soziopolitikoak aldarrikapen linguistikoa eta kulturala errazten dituela,
mugimendu kultural eraldatzaile batzuk sortzen hasten dira: �el contexto social y político
del periodo a que nos referimos brinda las condiciones óptimas para la reivindicación
lingüística y cultural de Euskal Herria. Así, en el marco de la lucha contra el régimen
franquista nos encontramos ante una época de múltiples propuestas culturales y
reivindicaciones populares�3.

 Diktaduraren kontrako talde anitz, nazionalistak ez zirenak barne, hizkuntza
berreskuratzearen alde lanean jarri ziren, klandestinitatean edo sasiklandestinitatean.
Euskara eta askatasuna identifikatu egiten zituzten nolabait: �La panacea de apoyar la
libertad era apoyar todo lo vasco�4. Indar horien guztien arragoan ikastolek betetzeko zuten
funtzioa pentsamolde berri horien katalizatzaile izatearena da gure aburuz. Eskola zuten,
                                                          
1 Diaz Goikuria, E. (1991): �Alfabetatzea Batzordea: sorrera eta bilakaera�, Ele, 8, Bilbo, AEK, 60. or.
2 �la transformación profunda que en los años sesenta se produce en el Seminario de Pamplona, bajo el amparo
doctrinal de las constituciones conciliares del Vaticano II. La época era la de terminación del Concilio. Había dos
convulsiones: la religiosa-eclesiástica y la de política general. Los Seminarios han estado siempre un poco encerrados, pero
éste, no. Aunque no pretendimos aislarlo, de haberlo deseado no nos habría sido posible´�, in Pérez-Agote, A. (1989): op.
cit., 18-19. orr.
3 Eizagirre Sagardia, A.: �Usos de la Lectura y la Escritura en euskara (1970-1990)� in Dávila Balsera, P. (koord)
(1995): Lengua, escuela y cultura. El proceso de alfabetización en Euskal Herria, siglos XIX. y XX., Bilbo, Euskal Herriko
Unibertsitatea, 129. or.
4 41. elkarrizketa.
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zalantzarik gabe, hizkuntza berreskuratzeko bideetariko bat, eta lan horretan jarriko zirenak
aurkitzen ditugu Euskal Herrian zehar. Halaxe ikusi zuen Nafarroako Ikastolen Elkarteko
(NIE) lehen lehendakariak:

�La ikastola nació de un estado de conciencia nacional en que se replanteó el papel de
la lengua en el proceso de identidad vasca. El retroceso histórico del euskera que culminaba
con la opresión franquista mostraba ya una realidad tan penosa que sólo podía predecirse su
muerte lenta o su paso al baúl de los recuerdos en forma de pieza de museo. Recluida en los
ambientes rurales como lengua familiar ligada a los abuelos, dividido en un buen número de
dialectos dispares, todo hacía predecir su incapacidad para constituirse en vehículo
acumulador de la historia vasca y medio transmisor de su cultura. La cultura industrial y
urbana le era ajena.�5

4.1. MUGIMENDUAREN OSAKETAREN HASIERAK

Aztertu dugunez, eginak ziren bi ikastola irekitzeko saiakerak, eta hauetariko batek
aurrera jotzea ere lortu zuen. Nafarroako herrietan ere ikastolak irekitzeko asmoa zabalduz
joan zen, eta berehalaxe hasiko ziren asmo horiek gauzatzen Leitza, Olatzagutia, eta Tafallan.
Ikastola bat irekitzea abentura bazen ere, hasiera haietan Aldundiaren babesa izan zuten
Nafarroan. Haur euskaldunen alfabetatzearen esparruan jada Aldundiak6 1967an euskararen
alde onartu oinarriak bere fruituak ematen hasita zeuden: �Duela urte bat, otsailean egin du
ain zuzen ere urtea, erabaki eder bat artu zuen gure Diputazioak: eskual erritako eskoletan
ordu erdi batez euskera erakusten asteko erabakia�7. Erabaki hori zela-eta, hainbat herritan
ikastorduetatik kanpo euskara eskolak ematen zitzaizkien bai haurrei bai helduei. Ekimen
hau ezin hobeto baloratu zuten Principe de Vianako euskaltzaleek: �Nafarroa�ko
Diputazioak euskerari buruz artutako erabakiak izan dute ondorio eta denok poztu

                                                          
5 Altadill, J. et al. (1980): �Las ikastolas, situación actual y perspectivas�, Arnasa, 4, Bilbo, 41. or.
6 Garai horretan esparru ofizialetan prestigiozko itzala zuen M.J. Urmenetaren euskararen aldeko jarrerak
baldintzatu �agian erabaki� zuen Aldundiko oinarri hauek.
7 �Naparroko Berriak�, PVEG, 1968ko martxoa, 25. zkia., 3. or.
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gaitezen�8. Gerora ikusiko dugunez, apika baikortasun handiegiz ikusi zuten Principe de
Vianako kideek: �Uste dugu eskuarak ez duela gure artean inoiz ezagutu alako esku ukaldi
ederrik. Bultzada bikaina eman diote gure agintari agurgarriak Naparroko izkuntza
zaharrari�9. Nafarroako hainbat herritan haurrak euskara eskolak jasotzen hasi ziren 1967/68
ikasturtean ordu erdi batez, batzuk Principe de Vianako erabaki horren ondorioz, hala nola
Elizondon, Altsasun eta Leitzan, eta beste batzuk beren kabuz, Beran10 edo Etxarri
Aranatzen11.

Principe de Vianako Euskera Gehigarrian, martxoko alean, ikasturte hartako eskolaz
kanpoko ekintza horren berri eman zuten orri bete argitaratuz. Bertan, haur kopuru, maisu-
maistren izen-abizen, ordutegi eta abarren berri ematen zuten:

�Elizondo�ko eskoletan asi dire eskuara erakusten eta lenbiziko urratsak zailenak
balinbadira oiek emanak daude. Eskoletako aurrek zazpi urtetatik hamalau urterañokoak
egunero badute eskuarazko ikasketak: neskatikoei Manolita Fagoaga Andereñoak erakusten
die eta mutikoei Jesus Jaimerena Yaunak; bi erakustaleak baztandarrak. Berrogei ta bortz
neskatiko eta bertze ainbertze mutiko ditugu eskuaraz ikasten ari direnak (...)�12

Ekimen horrek eduki zuen zabalkunde azkarraren kariaz, laster irakasle euskaldunen
premia hasi zen nabaritzen. Halaxe gertatu zen Altsasun: ikasleen kopurua handia izatera
iritsi, eta irakasleen falta sumatu zuten: �Aur asko eta erakusle gutxi! Ori ginuen koropiloa.
Iru talde artu al izan ditugu: 120 aur, denak batera. Ortako, Josefina Agirre andereñoak bi

                                                          
8 �Elizondoko eskoletan euskeraz erakusten asi dira�, ib.
9 �Naparroko Berriak�, ib.
10 �(...) Altsasu, Leitze ta Elizondo, gure lenbiziko alorrak. Iru lur mota, iru baratze. (...) Erri askotatik eldu
dazkigu eskola billa. (�). Bera Bidasoa�ko ikastetxe bat dut gogoan. Altzate�ko auzoan, astean iru egunez,
berrogei aurrek euskerazko eskolak ba dituzte�, ib.
11 Serorak izan ziren euskara eskolak eskaini zituzten lehenak.
12 Ib.
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eskola ematen ditu: eguerdi aurrean bat, amabi ta erdietatik, ordubitera. Eta bazkal ondoan
bestea: ordu bi ta erdietatik irutara. Berrogei neskatto talde bakoitzean�13.

Euskara eskolaz kanpoko ekintza bezala lantzeak jendearen euskararen espazio
sinbolikoan eragin positiboa bazuen ere �Foru Aldundiak haur euskaldunei sariak emateak
legez�, horrek ez zuen funtsezko ekarpenik egiten gure hizkuntza benetan berreskuratzeko.
Damaso Intzakoak argudio hau erabiliz Aldundiari idatzi zion, eta Principe de Viana
Erakundearen buru izan zenak eskainiriko argudioekin bat etorriz, eskola hauen
eraginkortasun txikia azpimarratu zuen txosten batean:

�(...) su nieto �el director informante� también nativo pamplonés, lo ignoró por
completo [euskara] en su infancia hasta que aprendió algo de euskera, por simple convivencia,
al frecuentar la Escuela Nacional de Narvarte y Colegios de Santesteban y Oronoz, habiéndolo
olvidado casi por completo, paradójicamente más tarde, en el Colegio de Lecároz, pese a
matricularse allí en la voluntaria clase de euskera, pero neutralizados los intentos pedagógicos
por la fuerza superior negativa de una masa colegial predominantemente no vasco-parlante,
que es precisamente, el mismo caso del grave peligro certeramente apuntado por el P. Dámaso
de Inza.�14

Haurren alfabetatzearen ahaleginetan Nafarroako hainbat herritan 1969 urtetik
aurrera martxan jarri zen Kili-kili kanpaina ere kontuan hartu behar dugu, urte hartan 1084
haur izan baitziren partaide15. Euskal Herriko beste herrialdeetan bezalaxe, esperantza
handiak sortu zituen haur euskaldunak alfabetatzeko Euskarazaleak elkarte bizkaitarrak
                                                          
13 �Altsasuko Eskolak�, ib. Helduentzako euskara eskolak ere ematen hasi ziren, irakasleak Dabid Martxueta eta
aita J. Beizama izan zirela.
14 Vicente Galbete: �Informe sobre el vascuence en Navarra�, 1975eko martxoaren 26a. NAA, NFAko ondarea,
37476. kutxa, 2. kar.
15 �Campaña Kili-Kili para la Alfabetización de niños vascófonos�, NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
Kanpaina honen arduraduna Nafarroan José Miguel Oreja izan zen; Nafarroako ehun maisu-maistra zein apaiz
baino gehiagoren sinadurak aurkeztu zizkion Aldundiari bere izenean, eta hark dirulaguntzak emateko
konpromisoa hartu zuen. Kanpainaren zehaztasunak aurkitzen ahal ditugu Orejak berak egindako bi txostenetan:
�Memoria concurso infantil Kili-kili 1973� eta �Memoria concurso infantil Kili-kili 1974�, NAA, NFAko ondarea,
37477. kutxa, 3. kar.
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bultzaturiko Kili-kili kanpainak: �En una primera fase persigue una alfabetización en grado
elemental, y en fases posteriores una alfabetización en grado superior, apertura a los
dialectos e iniciación al vascuence literario�16. Haurrek irakurtzen eta idazten jakin behar
zuten, lan autonomoa egin behar baitzuten, irakaslerik gabe. Aldizkariaren formatuak
koadernotxo baten itxura zuen, eta edukia haurren gustuko gaiek osatzen zuten, Kili-kili
izeneko pertsonaia protagonista zuela:

�Consiste en tres cuadernos didácticos, en los que se combina de manera amena e
inteligente el dibujo con los textos, y en los que un personaje ficticio, lleno de simpatía, kili-
kili, dialoga con los niños y les va contagiando su ilusión por el idioma de sus padres con
temas didácticos apropiados a su mentalidad y situación escolar, tocando materias de interés
cultural general y específico vascos. Los niños escriben y realizan en los cuadernos los temas y
dibujos que kili-kili les propone, y de esta manera insensiblemente, van aprendiendo a leer y
escribir en vascuence.�17

Kanpaina hau Nafarroan martxan jarri zen unetik, Principe de Vianako diru-
laguntzaz baliatu ziren; ondoren, Aldundiko Irakaskuntza Zerbitzukoa ere jasoko zuen,
Erakunde honek hasierako helburu haien eraginkortasuna zalantzan jarri zuen arren: �Se
benefician de esta campaña más de cuatro mil niños, principalmente de la zona vascófona de
Navarra. No obstante, sus resultados, por razones de distinta índole, no son todo lo
halagüeños que cabría esperar�18.

Garai horretan Nafarroako Aldundiak aurrera eraman zituen ekimenen artean
garrantzitsuena 1967. urtean euskararen alde onartutako oinarriena izan zen; hauek kontuan
hartuz, euskarazko eskolaurreak babesteko erabakia funtsezko suertatu zen ikastolen
garapenerako, hots, Nafarroako hizkuntzaren berpizte umekiarendako19.
                                                          
16 NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
17 Ib.
18 �Informe sobre la enseñanza del vascuence�, 1975eko apirilaren 11; NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
19 Gogoratzen dugu: �3.º Se autoriza, asimismo, a la Institución �Príncipe de Viana� para subvencionar pequeñas
escuelas por zonas, o bien para subvencionar escuelas para adultos en aquellos puntos de Navarra donde
voluntariamente se origine dicha iniciativa, (�)�.
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Aldundiak proposatutako babesa laguntza ekonomiko txikia20 ematea zen alde
batetik, andereñoari zuzenean ordaintzen zitzaiona �ez zen beste inolako gastuz jabetzen�,
eta bestetik, nolabaiteko gerizpe ofiziala eskaintzea. Erakundearen babesa lortzea erraza izan
omen zen lehendabizikotik, ez baitzen kasik prozedura burokratikorik egin behar.
Eskolaurreko ikastola horiek Euskararen Aldeko Sailaren ardurapean egon ziren bitartean,
nahikoa zen kideengana joan eta dirua eskatzea, Euskararen Aldeko Sailaren kideek ahalik
eta gehien egiten baitzuten ikastolak ireki zitezen; zenbait kasutan beraiek joaten ziren
herrietara gurasoak bultzatzera21. Animatzea ez omen zen beharrezkoa, izan ere han-
hemenka ba omen zebiltzan guraso taldeak ikastolak irekitzeko asmotan, eta Aldundiak
babestutako euskararen aldeko ekintzak ezagunak baitziren: �(�) lurra irauli ta prestatzeari
jo genion. Erritik sortu behar du, aurrera joatekoz, bizi-nahia. Goserik ez duenari jatekoa
ematea, mando ilari zaldaria botatzea bezala da. Alperrik dena�22. Ez dugu azpimarratu gabe
utzi nahi lehen garai honetan Euskararen Aldeko kideek, bereziki Jorge Cortés Izalek eta Jose
Maria Satrustegik �baita babes ofiziala ematen zuen Miguel Javier Urmenetak ere� ikastolak
ireki zitezen eginiko lana.

Horrelaxe, 1971/72 ikasturtean hamalau izan ziren jada sortutako ikastolak23 eta
antza, aurreko urtean baino diru gehiago jaso zuten: �Euskeraren Aldeko Saill´aren bitartez,
Nafarroko Ikastola guziei dirulaguntza eder bana partitu die urte honen partez. Aurtengo
diruemanak beste urtekoak baño haundiagoak izan dira�24.
                                                          
20 �En P. de Viana para la revista y para el fomento del euskera teníamos 250.000. Empezamos a dar 5.000 pts por
andereño y mes.�, 7. elkarrizketa.
21 �Conseguirlo era muy fácil al principio. Cuando había interés en abrir una ikastola, yo se lo hacía saber a M.J.
Urmeneta y éste firmaba directamente para la entrega de la subvención. Sin más trámites. Después el
procedimiento se complicó�, 7. elkarrizketa eta 13. elkarrizketa.
22 PVEG, �Naparroko Berriak�, 1968ko martxoa, 25. zkia., 3. or.
23 �Ioan berri den kursoan Nafarroan izaten ziran Ikastolak hamalau ziran: Iruñean bi, eta ondoren datozen
herrietan bana: Aoitz, Olague, Lizarra, Etxarri Aranatz, Burlada, Lakuntza, Lekunberri, Leitze, Elizondo, Altsasu,
Tafalla eta Olazti�, PVEG, �Euskal Herriko Leioa�, 1972ko iraila, 79. zkia., 2. or.
24 PVEG, �Euskal Herriko Leioa�, 1972ko maiatza, 75. zkia., 2. or. Dirudienez, urte hartan hileko 6.000 pta. ematen
hasten zaie; urte batzuetan kopurua ez zen igoko.
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Ondoren, Principe de Vianako Euskararen Aldeko Sailak aurrera eramaten zituen
irakaskuntza jarduerak Aldundiko Irakaskuntza Zerbitzuaren menpe gelditu zirenean,
antza, dirulaguntzaren onarpena ez zen horren automatikoa izaten, prozedura bertsua
jarraitu behar zuten arren ��Horretarako gurasoak, gure herrietako aita-amak, elkartu behar
dira eta gero Diputazioaren �Servicio de Enseñanza� delakoari zuzen zuzen inguratu�25�,
Euskara gaietarako eratu zen Batzordeak onarpena eman behar zuen-eta26. Aztertu dugun
epean, dirulaguntzak lortzeko Batzorde horren baimenaz urtez urte sortu ziren ikastolak
herrialdearen zehar, arrazoi ezberdinengatik eskolaurreko etapa bakarrik eskaintzen ahal
zuten arren.

Iruñean gauzatu zen ikastolaren hasiera aztertu ondoren, Nafarroako geografian
zehar ondoren sortzen hasi ziren ikastolen eratze eta garapenari ekinen diogu kapitulu
honetan. Aurrekoan aipatu da 1970eko Hezkuntza Legea indarrean jarri zen urtean jada
bederatzi ikastola jaioberri genituela: Iruñekoa �bitan zatitua27� (1965), Leitzakoa (1967),
Olatzagutiakoa (1969) eta Tafallakoa (1969) ez ezik, urte horretan bertan Elizondo, Etxarri
Aranatz, Lekunberri eta Lizarran sortuak, eta Otsagabian eta Altsasun eratzen hasita
zeudenak. 1970/71 ikasturteko ikasleei buruzko datuen inguruan bi iturri ditugu, GAUR
txostenak28 argitaratu zituenak eta Principe de Vianako Euskararen Aldeko Sailak argitara
emandakoak. Lehen iturriaren arabera, ikasturte hartan 577 ikasle izan ziren guztira, horrela
banatuak: Elizondon 33, Etxarrin 40, Leitzan 85, Lekunberrin 25, Lizarran 35, Olatzagutian
39, Paz de Zigandan 150, San Ferminen 330 eta Tafallan 11. Bigarren iturriaren arabera,
guztira 755 ume ziren Nafarroako ikastoletan ikasturte horretan. Hona hemen haur
kopuruaren eta Principe de Vianako Euskararen Aldeko Sailak banaturiko diruaren berri:

                                                          
25 PVEG, �Euskal Herriko Leioa�, 1972ko iraila, 79. zkia., 2. or.
26 Kasu gehienetan subentzioak onartuak izan ziren, haur kopuru txikia zela-eta kasuren batean baimendu ez zen
arren. Ikus. NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa; 4 kar.
27 Paz de Ziganda eta San Fermin.
28 �El Informe GAUR sobre la Enseñanza Primaria en Guipuzcoa�, La Gaceta del Norte, 1971ko martxoaren 5ean, 5.
or. II. Eranskinean ikastola hauen ikasle kopuruak ikusten ahal dira NIE sortzen den unetik, ikasturtez ikasturte.
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“Plaza Alumnos Pesetas
Tafalla 20 26.448,03
Estella 40 13.224,01
Lecumberri 25 21.158,42
Leiza 85 6.223,06
Elizondo 30 17.632,02
Olazagutia 35 15.113,16
Etxarri-Aranaz 20 18.891,45
Paz de Ciganda 160 3.306,07
San Fermin 340 1.555,75

--------- ------------
755 150.200,00�29

Azter ditzagun ikastola hauen jaiotzak, labur bada ere, sorrera dataren arabera
(Iruñeko biak aurreko kapituluan ageri direnez, ez ditugu orain aipatuko).

Leitzako ikastola: Mikel Deuna izena jarri zitzaion guraso talde batek ireki zuen
ikastola honi. Berari buruz aurkitu dugun lehen aipamen idatzia Nafarroako artxibo
administratiboan dago. Horren arabera 1967/68 ikasturtean jaio zen, 15 ikasle zituela eta
andereño bakar batek ematen ziela eskola30. Nahiz eta 1967. urtean sortu, andereño baten
anaiaren atxiloketa zela-eta gobernadoreak itxiarazi egin zuen, eta halaxe egon zen
denboraldi batez. Garai hartan Leitzako Erretoreak, Nikolas Buldain Jaunak, utzi zien tokia
�Eleizganbaran�; txikien ikastola han hasi zen eskolak ematen, laster, ikasle kopuruak gora
egin zuen neurrian, egoitzaz aldatu behar izan zuten arren. Nafarroako beste
ikastolengandik desberdintzen duen ezaugarri bat eduki zuen Mikel Deuna ikastolak,
patronatu baten mendean egotearena alegia. Izan ere, 1.969ko otsailean, �Sarrio Papelerako

                                                          
29 1971eko martxoaren 25ean sinaturiko ordainagiri ofiziala. NIEA.
30 �La Ikastola de Leiza que comenzó a funcionar el curso 67/68 con 15 alumnos y un andereño cuenta en la
actualidad con 102 niños matriculados�, NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 3. kar., �Memoria Ikastola de
Leiza�.
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Amazabal Patronatua� eratu zen, bi urtetik sei urte arteko haurrentzako haurtzaindegi bat
sortzeko asmoz31; ikasleak lau andereñoren ardurapean ziren, eta gastu guztiak patronatuak
hartzen zituen bere gain. Umeen gurasoek elkarte bat sortu zuten 1969. urteko apirilaren
15ean, bi urtetik behin berriztatu behar zena. José Antonio Lasarte apaiza izan zen
patronaturen ordezkari ikastolan. 1970ean egin ziren patronatuaren eskriturak; ikastolako
partaide bakarra (Elizaren izenean eta ez ikastolarenean) J.M. Lasarte izan zen32. Hasieran,
patronatu baten mendean egoteak beste ikastolen aldean abantaila handiak ekarri bazizkion
ere, haurrak OHOko etapan sartzen joan ziren neurrian trabak eta eragozpenak ekarri
zizkion. 1971n jada 85 haur zituen Leitzako ikastolak. Aldundiaren aldetik ere diru laguntza
txikiak jasotzen hasi ziren ikastolaren beraren izenean eta ez patronatuaren izenean33; zuten
                                                          
31 Haurtzaindegi horren eragile Patxi Arrazola izan zen; hark bultzatu eta babestu zuen eskolaurre horren jaiotza.
32 �Fundadores: �Papelera de Leiza, S.A. y la Parroquia de Leiza�. Comparecientes: Lorenzo Marco Sarrio y José
Manuel Lasarte Muguiro.
El primer Consejo del Patronato estará constituido por:
- El Director General de Enseñanza Primaria (Don Eugenio López López).
- Presidente honorario: el Presidente de la Diputación, Don Félix Huarte Goñi.
- Presidente efectivo: Gobernador Civil (Federico Gerona de la Figuera).
- Vocales:

El inspector de enseñanza primaria de la zona (Don Eugenio Sola)
El cura párroco de Leiza (Don Nicolás Buldain)
Cuatro miembros del Ayuntamiento de Leiza.
Cuatro representantes de la Papelera.
Uno elegido por el Arzobispado (Don José Manuel Lasarte Muguiro).
Dos obreros de la Papelera.
Dos de la Asociación Católica de Padres de Familia.
El Presidente de la Hermandad de Labradores.
El director de la Escuela Comarcal de Leiza.
Una maestra de la Concentración Escolar.
Un vecino de Leiza y padre de familia.
El Diputado Foral Presidente de la Junta de Enseñanza.�, Leitzako Ikastolako Kutxa, NIEA.

33 Honek arazoak ekarri zizkion ondoren, Patronatuak berak bere izenean eskatu nahi izan zuelako, eta hainbat
garaitan baita jasotzea lortu ere. Ikastolak 1975eko abuztua bitarte jaso zuen; 1975ko irailean, urrian eta azaroan
P. Arrazolak jaso zuen eta abendutik aurrera, berriz, Ikastolak. Leitzako ikastolako Aktak, NIEA.
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ume kopurua (85) kontuan hartuta, zegokiena baino askoz gutxiago (6.223,06 pta.) jaso
zuten. Hasierako urteak �Aktak 1971ko urriaren 20an hasi eta 1973ko urtarrilaren 27an
amaitzen dira�, beste ikastolen aldean, lasaiak izan ziren34. Geroago etorriko ziren erasoak,
istiluak, alderdi abertzaleen arteko iritzi ezberdinak, behin eta berriro izan baitziren
deuseztatuak udalari egindako babes eskaerak eta itomen ekonomikoa zela-eta eskatutako
legeztapena35. 1989/1990 ikasturtea izan zen Mikel Deuna ikastolaren azkena.

Olatzagutiako Ikastola: 1969an jaio zen Olaztiko ikastola. Bi emakume aipatu behar
ditugu bultzatzaile: Milagros Lopez de Goikoetxea eta Mikele Aierdi, ikastola horretako
lehen andereñoa. Hauek etxez etxe ibili ziren ireki nahi zuten proiektu berrirako haurrak
bilatzeko asmoz, eta urte hartako irailerako 30 ume lortu zituzten36. J. Cortesekin bildu ziren,
eta honek, beste ikastoletako sortzaileei bezala idazki bat betearazi, eta M.J. Urmeneta

                                                          
34 Ib.
35 �Examinado el expediente promovido por D. Patxi Urretabizkaia Olaizola, como Presidente de la Cooperativa
de Enseñanza San Miguel, en solicitud de previa autorización para la creación de un Centro privado de
Educación General Básica en LEIZA (Navarra).
Vistos la Ley General de Educación de 4 de Agosto de 1.970, el Decreto 1855/74, de 7 de junio (B.O.E. de 10 de
julio) y la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4).
Considerando que de los informes y documentos que se aportan se desprende que el Centro cuya apertura se
solicita no viene a cubrir necesidades de puestos escolares en el ámbito territorial a que a de extender su acción.
Considerando que el Centro no reúne los requisitos señalados en las OO.MM. de 22 de mayo de 1.978 (B.O.E. de 2
de junio) y de 14 de agosto de 1.975 (B.O.E. del 27), sobre fijación de programas de necesidades de centros no
estatales de Preescolar y E.G.B.
ESTA DIRECCION PROVINCIAL, en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto 3186/78, de 1 de
diciembre, la O.M. de 8 de febrero de 1.979 y demás disposiciones reglamentarias, ha resuelto denegar la previa
autorización al Centro Privado de Educación General Básica �Mikel Deuna� de LEIZA (Navarra), solicitada por la
Cooperativa de Enseñanza San Miguel de Leiza.
Contra esta Resolución podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Centros Escolares en el
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a su recepción.
Pamplona, 17 de mayo de 1.989. El director Provincial�, ib.
36 Atxa, J. (et. al.) (1997): Iñigo Aritza 1971/71-1996/97, 25 Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/6), Altsasu, Iñigo Aritza
Ikastola, 24. or.
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ahaldunari pasa zion zuzenean. Olatzagutiako ikastolak hasieratik jaso zuen Euskararen
Aldeko Sailaren dirulaguntza txikia. Lehen kokapena Udalarena zen eskola nazionaletako
egoitza batean izan zuen. Eskolaurreko etapa izan zuen bitartean ongi joan ziren gauzak,
baina beste ikastolei gertatu bezala, okertzen hasi ziren umeak derrigorrezko eskolatze
adinera iritsi eta gurasoek ikastolan jarraitzeko asmoa erakutsi zutenean. OHO etapa
baimentzeko 1970eko Legeak jartzen zituen baldintzak ikusita eta egoitzari zegozkionak ezin
bete ibiliko zirela antzemanda, Sakana aldean zeuden ikastoletako Batzordeetako kideekin
batera �San Miguel de Aralar� kooperatiba egitea erabaki zuten 1976an37. Helburua Sakana
aldeko ikastoletako haurrentzat OHOrako ikastetxe berri bat egitea zuten, eta bazkideak
Altsasu, Arbizu, Bakaiku, Etxarri Aranatz, Lakuntza, Olatzagutia eta Urdiaingo ikastoletako
gurasoak izan zituzten38. Eskolaurreko etapa herrietan egin ondoren, OHOkoa Altsasun
egitera joaten hasi ziren haurrak, eta horrelaxe egiten dute oraindik gaur egun ere.

Tafallako Ikastola: Gerra Zibilaren aurrean Tafallan ikastola sortzeko ahaleginak ez
ziren gauzatu39, oraingo honetan, ordea, lortu zen. 1969. urtean Gipuzkoatik etorritako V.
Luzuriagako langile talde bat Tafallako herritar batzuekin elkartuta ikastola sortzeko
proiektua garatu, eta Tomas Arrarasen bitartekaritzaz Principe de Vianako Euskararen
Aldeko Sailarekin harremanetan jarri zen40. Besteetan bezala, J. Cortesekiko kudeaketa erreza
izan zen; ikastolaren izenean German Kabarbaienek aurkeztu zuen eskaera, eta Erakundeak
onartu: �En septiembre de 1969, como respuesta a la inquietud de una parte de la vecindad
de Tafalla (...) es autorizada por la Excma Diputación Foral de Navarra una Ikastola en
Tafalla (...) En un local del asilo de S. Cosme y S. Rafael y con una andereño provista y
pagada por dicha Institución, dan comienzo el 20 de Octubre de este mismo año las clases�41.

                                                          
37 �El Ayuntamiento declara a dicha cooperativa de utilidad pública e interés social�, 1976ko abuztuaren 3ko
Kooperatibako Akta, NIEA.
38 Kooperatiba honen lehendakari Patxi Leitza izendatu zuten.
39 Ikus. Gerra aurreko Euskal Eskolen azpikapitulua.
40 Tafallako Ikastola (1997): Tafallako Ikastola 1970-1995, 25. Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/3), Tafalla, Altaffaylla
Kultur Taldea, 17. or.
41 NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 3. kar., �Memoria Ikastola de Tafalla�.
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Mojek bi urtetarako utzi zioten dohain egoitza hori, baina ondoren, Nafarroako ikastola
guztiek bezala, arazoak eduki zituen leku egokia aurkitzen (helduei ere euskara eskolak
ematen zitzaizkien, ikastolak antolatuta). Hasieran zortzi haur eta andereño bat, Nekane
Zelaieta, J. Cortés berak ekarria42. �Garcés de los Fayos� izena jarri zitzaion, abizen bereko
emakume tafallar batek sorturiko patronatuaren diru kopuru bat jaso baitzuen ikastolak.
Arazo ekonomikoa nafar ikastola guztien gaitza izan zenez, Tafallako ikastola ere ez zen
honetatik libre gelditu: 1973/74 ikasturtean 40 ikasle bazituen ere, 300 pertsona ziren hileko
kuota batez laguntzaile aritu zirenak43. Ikastola eskolaurretzat aritu zen 1979/80 ikasturtea
bitarte, nahiz eta urtero ikasle kopuruak gora egin. Udalak bere gain har zezan saiakera
guztiek porrot egin ondoren, 1986. urtean lortu zuen legeztapena Tafallak, eta anarteraino
eskola komarkalean sinatzen zituzten ikastolako Eskolaritate kartilak. Urte horretan bertan
argitaratu Euskararen Legeak markatu zituen eremuen arabera, Tafalla �ez euskaldun�
izendatu zuten. Ikastolak OHOko ikastetxeek bete beharreko baldintza guztiak jada betetzen
zituen arren, baimendua egon arren, arazo ezberdinak pairatu behar izan zituen, Legearen
arbitrariotasunaren lekuko. Gaur egun, eskualdean euskarazko irakaskuntza �Haur, Lehen
eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza� eskaintzen duen ikastetxe bakarra da.

Elizondoko Ikastola: Gerra aurreko ikastolaren esperientzia laburra eduki ondoren, urte
ilunak pasatu zituen euskarak Baztan ibarrean: �Eskola guztietan erdaraz bakarrik ikasten
zen eta gure helburua Euskaraz bizitzea baitzen Ikastola idekitzea erabaki genuen�44. Bi
lagun ibili ziren ideia hori buruan bueltaka zutela: M. Irigoien eta P. Eraso; Hernaniko
ikastola bisitatu, eta Euskararen Aldeko Sailarekin harremanetan jarri ziren45. Hona hemen
Aldundiaren Principe de Viana Erakundeari idatzi eskutitzaren zati bat:

                                                          
42 Andereñoa Uxue ikastolan aritutakoa zen; zatiketa gertatu ondoren Tafallara joan zen.
43 Tafallako Ikastola (1997): op. cit., 19. or.
44 Marcos Irigoienekin elkarrizketa. Ikus. Baztan Ikastolako ikasle ohi eta irakasleak (1995): Baztan Ikastola. 25
urteurrena 1970/1995, Iturri Bilduma (NA/5), Elizondo, 9. or.
45 Kontaktuak J. Cortés eta C. Garaikoetxearekin egin zituzten.
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�(...) han considerado la posibilidad de crear en el lugar de Elizondo una escuela para
párvulos de ambos sexos, donde se les inicie en el aprendizaje del vascuence, satisfaciendo así
el deseo de un gran número de padres, conscientes de su responsabilidad, y dispuestos a
hacer lo posible por evitar la desaparición de este tesoro lingüístico que es el vascuence.�46

Guraso haiek eman zituzten pausoak: �lehenengo lagunekin egin genuen solas.
Bigarren pausua herrian 3-6 urte tarteko haurrak zituzten gurasoei, eskutitz bat igorri
genien. Hirugarren pausoa haur horien gurasoekin bat banaka hitz egitea izan zen; 27ko
kopurua lortu genuen�47. Haur hauetatik 23 ziren eskolaurrekoak, eta beste bostak
OHOkoak48; denak Mª Karmen Goñi andereñoaren ardurapean egon ziren �Misericordia�
egoitzako gela batean. Hurrengo urtean, Sokorro andereñoaren etorrerarekin, bi talde egin
ziren. Hiru egoitza ezberdinetatik pasatu zen ikastola, gaur egun dituen bietan finkatu arte.
Hasieran �Elizondoko� ikastola izena jarri zitzaion, eta gero �Baztan� Ikastola bihurtu zen.
Urtetik urtera ikasle gehiago zituela-eta, leku arazoak berehalaxe sortu ziren hemen ere.
Horrekin batera, Eskolaritate kartilen afera ere buruhauste handiak ematen hasi zen, eta
ondorioz guraso batzuek beste ikastetxe batera eraman zituzten seme-alabak. Dirua zen
beste oztopo bat: Aldunditik dirulaguntza eskasa eta oso tartekatua iristen zenez,
andereñoek maiz atzerapen handiarekin kobratzen zituzten soldatak49. Jende anitzek eman
zuen laguntza ekonomikoa, kuoten bidez edo tarteka. Baztandarren Biltzarra Elkarteak ere
gaurdaino lagundu du, bai ikastolako ostatua jartzen uzten eta baita diru laguntza ematen
ere. 1978an OHOko 8. mailarainoko ikasketak ezarri ziren, nahiz eta oraindik baimena ez
zuten lortua. Egoitza egokirik eza zen legeztatuta egoteko jartzen zitzaion trabarik larriena.
Gauzak horrela, 1981eko abenduan Batzar orokorrean bildurik, Baztango Udalari ikastetxea
Udal Ikastola bihurtzeko eskaera egitea erabaki zen; honek 1982ko azaroan baietza eman
                                                          
46 1970eko martxoaren 24an Antonio Astiz, Pedro Eraso, Fernando Iribarren, Marcos Irigoien, Mariano Izeta eta
Joaquin Zubikoak sinatuta, Aldundiari igorritako eskaera. Baztan ikastolako Artxiboa. Hauek guztiak izan ziren
urte horretan bertan irailaren 10ean egin zen Batzar orokorrean lehen Batzorderako aukeratutako kideak;
lehendakari M.Irigoien hautatu zuten.
47 Marcos Irigoieni elkarrizketa. Ikus. Baztan Ikastola: op. cit., 10-11. orr.
48 Lehen andereñoak dioenez, 28 haur izan ziren guztira.
49 Mª C. Goñiri elkarrizketa. Ikus. Baztan Ikastola: op. cit., 23. or.
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zion eskaerari. Nafarroan munizipalizatu zen bigarren ikastola izan zen, eta horrelaxe iraun
du gaur egun arte. Egun, Haur eta Lehen Hezkuntza etapak eskaintzen ditu.

Etxarri Aranatzeko Ikastola: 1969an hasi zen mamitzen gero Andra Mari ikastola izango
zenaren proiektua. Bi guraso bultzatzaile zirela50, eskola ordutegitik kanpo euskara eskolak
eskaintzen ziren Etxarriko Mojen ikastetxean, Euskararen Aldeko Sailak ordainduta, jada
aipatu denez. Horko haurrak izan ziren ikastolari hasiera eman ziotenak51. Etxarriko
gurasoekin banan-banan hitz egin ondoren, lehen sei ikasle horiei seiko beste talde bat
gehitu zitzaien. Urte horretan bertan Euskararen Aldeko Saileko kideekin hitz egin eta
Udalari lekua eskatu zioten; honek Eskola zaharretan zeuden gelak utzi zizkien. Gurasoek
auzolanean gela apaindu ondoren, J. Cortesen eskutik etorritako Arantxa Langara andereñoa
jarri zen lanean. Nafarroako beste ikastolei gertatu legez, lehen bi urteetan Aldundiaren
babesa eduki zuen, baina haurrak hazi ahala OHOko etapari ekin behar izan ziotenean
Eskolaritate kartilarik gabe aritu behar izan zuten. Beste ikastoletako gurasoei gertatu bezala,
hauei ere laster suertatu zitzaien 1970eko Legeak ezarritako baldintzak ezin betez aritzea;
gero eta gehiago ziren umeentzat zazpi egoitza ezberdin itxuratu behar izan zituzten gelatzat
erabili ahal izateko52. OHOko etapari legepean ekiteko asmoz, Sakana aldeko ikastolak bildu
eta denen arteko kooperatiba sortzea erabaki zuten, San Miguel de Aralar izendatu zutena,
Olatzagutiako ikastolari buruzkoan aipatu dugunez. Eskualde osorako ikastola berri bat
egitea zuen kooperatiba honek xedea, 1970eko Hezkuntza Orokorreko Legeak ezartzen
zituen baldintzak beteko zituen ikastola. Proiektu komun hori aurrera atera ahal izateko
1974ko azaroaren 15ean egindako bilerara Aldundiko partaideak ere gonbidatu zituzten: �Se
informa de la reunión en Etxarri respecto a la construcción de la ikastola del Valle con
presencia de la Srta. Erviti, Carlos Garaicoechea y Jose Mª Oreja. El resultado puede darse

                                                          
50 Juan Mari Artieda eta Pello Lizarraga. Ikus. Andra Mari Ikastola (1994): Andra Mari Ikastola 1969-1994, 25
Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/1), Etxarri Aranatz, Andra Mari Ikastola, 15. or.
51 Ib.
52 Eskola Zaharrak, Txanpinoitegi bat, bebarru bat, Elizaren etxea, Mendiolaren solairu bat, eskola zaharrak
berriro, eta maisuen etxe zaharrak. Ikus. Andra Mari Ikastola: op. cit., 19. or.
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por positivo�53. Kooperatiba osatzen zuten herrien artean, Altsasu eta Etxarrikoak ziren
ikastolarik indartsuenak. Ez zen erraza izan Altsasun eginen zela erabakitzea, baina une
hartan egokiena zela-eta, azkenean han eraikitzea adostu zen. Ikastola berria 1979ko irailaren
15ean inauguratu zen (�Ayer en Alsasua se inauguró la Ikastola comarcal Iñigo Aritza.
Alsasua, Olazagutia, Echarri-Aranaz, Urdiain, Bacaicoa, Arbizu, Lacunza y Huarte-Araquil
aportarán una población escolar de 195 alumnos�54). OHOrako pentsatuta zegoen ikastola
hori inauguratu eta hiru egun geroago hasi zen eskolak ematen. 1981/82 ikasturtean jaso
zituen Etxarriko ikastolak lehenengo aldiz Eskolaritate kartilak, sortu eta hamabi urtetara.
Altsasuko ikastola txiki bihurtu zen: gero eta matrikula eskaera handiagoa jasotzen zuten
ikastolentzat, eta kooperatiba desegin ez zen arren, Etxarrikoek, aldameneko herrietako
ikastolekin batera (Arbizu, Bakaiku, Lakuntza eta Uharte Arakil), bere proiektuari ekitea
erabaki zuten; beraz, 1985ean Altsasura joateari utzi zioten. Udalak utzitako eskoletako
zortzi gelak txukundu, eta OHOko etapari ekin zioten bertan. Urte zailak pasatu behar izan
zituzten ikastolakideek, legeztapenaren bila Udalaren, Aldundiaren eta Ministerioaren
atzetik, borroka latzean:

�Irakaslegoaren soldata atzeratuak, finkotasunik gabeko lan hitzarmenak, gizarte
segurantza atzeratuen kontuko miloitakazko zorrak ...Diputaziotik pribatuen araberan jasotzen
ziren subentzioak, eta Udalak mantenurako ematen zituen laguntzak ez ziren zuloak
betetzeko adina, eta festetako taberna eta herriz herri zeharkatzen zen tonbola, kantaldi,
zozketa eta gurasoen kuotak, azken batez, ipurtaldeko adabaki batzuk jartzeko besterik ez
zuten balio�55

Sortu eta hogei urteren buruan, hots 1990eko abenduaren 26an, Eskolaurreko eta falta
zitzaien OHOko zortzi geletako legeztapena etorri zen. Horrela, 1991ko abenduaren 23an,
OHOko hamasei geletako hitzarmenaz gainera, nafar ikastolen ekimenez Aldundiak

                                                          
53 S. Erviti, Aldundiko Hezkuntzak euskara teknikaritzat kontratatua zuen. C. Garaikoetxea eta J.M. Oreja,
Principe de Vianako Euskara Batzordekideak ziren.
54 DN, 1979ko irailaren 15a, 18. or.
55 Andra Mari Ikastola: op. cit., 33. or.
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sorturiko lehentasunezko interes tratua jaso ahal izan zuten. Gaur egun Haur, Lehen eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapak eskaintzen ditu.

Lekunberriko Ikastola: 1968an gazte talde bat ikastola irekitzeko asmoz Iruñeko ikastola
bisitatzera joan zen; han J. Cortesekin elkarrizketatu ziren. Halaber, hurbileko herrian,
Leitzan alegia, irekita zegoela-eta, haiekin harremanetan jarri ziren. Talde bat osatu zen56.
Lekunberriko orduko alkatea, euskararen kontrakoa ez izan arren, ez zen euskaltzalea ere,
baina proiektuari harrera ona eman zioten Udaletxean. Bestalde D. Miguel Alberro parrokoa
aldekoa edukitzeak babesa ematen zien. Etxez etxe joan ziren ume bila. Hamabost edo
hogeiren bat bildu eta Pakita Agirre57 andereño hartuta hasi ziren Elizetxean eskolak ematen.
Ondoren, eta ikastolak iraun zuen bitartean J. Azpirotz aritu zen andereño, helduei ere
euskara eskolak ematen ziena. Honek lotura estuak eduki zituen Leitza eta Elizondoko
andereñoekin, beren kabuz koordinazio bilerak egiten baitzituzten. Beste ikastoletako
andereñoak bezala, hau ere antolatzen ziren ikastaro gehienetara joaten zen. Oroitzapen
zehatzak ditu Iruñeko Seminarioan Gordailuk antolatutakoaz: 300 irakasle matrikulatuta
izanik, eta hastear zegoela, seminarioko arduradunei ez egiteko agindua iritsi zitzaien,
debekatuta omen zegoela eta. Orduan, Durangon egitea erabaki zuten antolatzaileek. J.
Azpirotz han izan zen, eta berak dioenez, bere gelako kidea zein beste irakasle batzuk
atxilotu zituzten. Ikastolaren sortzaileek Aldundiaren dirulaguntza jaso bazuten ere, izaera
juridikorik gabe aritu ziren lanean 1983/84 ikasturtea bitarte. Haurrek eskolaurreko etapa
bukatu eta OHOkoa eskola nazionaletan gaztelaniaz hasten zuten. Lekunberriko kontzejuak
ere laguntza batzuk ematen zituenez, Euskara Sustatzeko Patronatu bat sortzeko proiektua
berari proposatu zitzaion �Larraun ibarreko Udala baino irekiagoa zelakoan�. Kontzejuak
Patronatua onartu eta Jose Maria Aierdi izendatu zuten lehendakari. Hark ahalbidetu zituen
andereñoek gizarte segurantzan altan eman ahal izateko formula juridikoak. 1990/91
ikasturte artean, zenbait diru ekarpeni esker egin zen posible ikastolaren jarraipena:

                                                          
56 �Don M. Alberro, J. M. Etxarri, J.A. Goikoetxea, M.C. Gantxegi y otros�, 40. elkarrizketa.
57 P. Arregi Eguberriak bitarte ibili zen, hilabete batez beste andereño bat, eta ondoren, urteak eman zituen Juani
Azpirotz sartu zen andereño.
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Aldundiaren dirulaguntza, kontzejuak aurrekontuetan horretarako propio izendatzen zituen
laguntzak, gurasoen kuotak eta ikastolaren alde antolatu jarduera bereziak. Ikasturte hartan,
ikastolei ikastetxe publikoetan fusionatzeko eskaintza egin zien Aldundiak. Lekunberrikoak
andereñoari lanpostua ziurtatu eta aukera bakartzat euskarazko OHOko jarraipena jo
ondoren, eskola publikoarekiko fusioa onartu zuen; ikastolatzat desagertu egin zen, beraz.

Lizarrako Ikastola: Gerra aurreko euskarazko irakaskuntzaren inguruko
esperientziaren ondoren, 1969. urtea arte itxaron behar da Egaren hirian beste ikastola bat
loratzen ikusi ahal izateko. Ikastola sortzeko ideia M. Puy Pinillosen etxean sortu omen zen.
Han bildutako lagun koadrilak ontzat eman eta lehen pausoa Tafallakoa bisitatzea izan zen58.
Ondoren, kontaktu batzuk egin ondoren, Euskararen Aldeko Saileko kideekin (J.M.
Satrustegi eta J. Cortés) bilera bat egin zuen Lizarrako guraso taldeak. Ikastola irekitzeko
baldintzak aztertu ondoren, talde handiago batekin �haietako anitz mendizale elkartekoak�
bildu ziren, eta sinadura bilketari ekin zioten alde zeudenen artean. 50en bat lortu zituzten,
eta haiekin Udalari lokal bat eskatu zioten. Honek Frontoiko gela bat utzi zien. Han, 1970eko
irailean, bi adinetako 13 neska-mutilek hasi zuten ikastola, baina ikasturte hartan bertan 25
izatera iritsi ziren. Guraso Batzordea aukeratu eta J.M. Etxandi izendatu zuten lehendakari59;
lehen andereñoa Ana Berrizabalgoitia izan zen. Ikasturte hartako otsailean jada 3-5 urte
bitarteko 50 neska-mutil zirenez matrikulaturik, bi talde egin behar izan zituzten eta Coro
López de Abando hartu andereño. Ikasturte hartatik aurrera, haurrei ez ezik helduei ere
euskara eskolak ematen hasi ziren. Urterik urtera beste gela bat jarri behar zutela-eta, gela
solteak hartuz joan ziren alokairuan. Hasierako urte horietan behin baino gehiagotan jaso
behar izan zuten J. Atxaren aholkularitza, hala nola 1972/73 ikasturtean OHOko etapan sartu
eta San Fermin ikastolaren izenean Eskolaritate kartilak eskatu zituztenean. Hurrengo
ikasturterako mailegu bat eskatu eta bebarru batzuk erostea erabaki zuten. Handik aurrera
zorretan ibiliko zen beti, urteetan zehar egindako egoitza aldaketek eta hauen egokitzapenek
                                                          
58 20. elkarrizketa.
59 1969ko batzordekideak hauek izan ziren: Txomin Errazkin, José María Etxandi, Josetxu Etxarri, Angel María
García, Julia Peruski eta María Puy Pinillos. Lizarra Ikastola (1995): Lizarra Ikastola, 1970-1995, 25 Urtemuga,
Iturriak Bilduma (NA/2), Lizarra, Lizarrako Ikastola, 47. or.
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ekarri zituzten kostuek eraginda: �El colectivo de padres asumimos una decisión de
endeudamiento que va a ser una constante en nuestra historia. Bonos y aportaciones de
simpatizantes, mensualidades de 12 meses, organización de actividades para recaudar
fondos configurará la forma de ser de esta ikastola�60. 1973an bertan Puy Ama Birjina
ikastetxearekin elkarrizketetan hasi ziren, Ikastetxe elebidun bihurtu eta OHOko ikasleak
bere mendean har zitzan61. Ikastetxe honek baiezkoa eman izanak garrantzi handia izan zuen
ikastolarentzat, Eskolaritate kartilak lortzeaz gain, dirulaguntza ofizialak ikastetxe horren
bitartez iristen hasi baitziren. 1973/74 ikasturtean irakasle batzuekin arazoak eduki eta
hainbat aldaketa suertatu ziren: �Hubo enfrentamientos. Algunas andereños venían con
ideas revolucionarias: vuestros hijos mientras estén aquí son nuestros, decían. La ruptura
entre LKI y EMK fue por entonces. Hablamos con ellas y estas posturas radicales se fueron
suavizando�62. Izaera juridikoa elkartearena izan bazuen ere, 1976/77 ikasturtean kooperatiba
bihurtu zen. 1979ko martxoaren 21ean, eskolaurrerako aurreko baimena jaso zuten
Ministeriotik �behin betikoa urte bat geroago�; horrek dirulaguntza ofizialak jasotzeko
aukera ematen zien. 1980ko ekainean atera zen ikastolako lehen promozioa, eta 1982ko
apirilean, OHOrako zituen 12 gelak legeztaturik gelditu ziren. Lizarra ikastola hasieratik
egon zen herrira irekita; bertan egiten ziren jarduerak Estellerri osoko biztanleei eskaini nahi
izan zitzaizkien: besteak beste Santa Agedako ospakizunak, Olentzero, Inauteriak, mikologia
asteak, kultur martxoak, Belastegiko ETBko lehen errepikagailua eta abar eskaini zizkien.
Gaur egun, Haur, Lehen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eskaintzen dizkio
Lizarraldeari.

                                                          
60 Ib., 18-19. orr.
61 Garai hartako zuzendaria abertzalea izanik, arazorik gabe lortu zen.
62 20. elkarrizketa.
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Ikus dezagun hasierako ikastola hauen kokapen geografikoa. Hona hemen 1970/71
ikasturteari dagokion mapa:

1. Mapa: 1970/71 ikasturteko Nafarroako ikastolak
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Nafarroan ikastola gehienak 70eko hamarkadan sortu ziren; urterik emankorrena
1977 izan zen, guztira bederatzi ikastola sortu baitziren urte hartan. Ikerketa honek aztertzen
duen garaiaren bukaerarako guztira 42 ikastola ziren sortuak Nafarroan barna63. Hona
hemen ikastolen jaiotze urtearen araberako kopurua hala nola berorien eboluzio metakorra.

                                                          
63 Ikastola hauetako batzuen banan-banakako historian sakontzeko ikus: Andra Mari Ikastola (1994): Andra Mari
Ikastola 1969-1994, 25 Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/1), Etxarri Aranatz; Atxa, J. (1996): San Fermín Ikastola, 25
Urteurrena 1970-1995, Iturriak Bilduma (NA/4), Iruñea, S. Fermín Ikastola; Atxa, J. (1999): Historia Txiki baten
harian. Al hilo de una pequeña historia, Iruñea, Jaso Ikastola; Atxa, J. (et. al.) (1997): Iñigo Aritza 1971/71-1996/97, 25
Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/6), Altsasu; Baztan Ikastolako ikasle ohi eta irakasleak (1995): Baztan Ikastola. 25
urteurrena 1970/1995, Iturri Bilduma (NA/5), Elizondo; Labiaga Ikastola (2001): Labiaga Ikastola. Bera 1974/75-
1999/00. 25 Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/8), Bera, Labiaga Ikastola; Lizarra Ikastola (1995): Lizarra Ikastola,
1970-1995, 25 Urtemuga, Iturriak Bilduma (NA/2), Lizarra; Soravilla Barberena, J. (1989): �Notas para una historia
de las Ikastolas en Navarra: La Ikastola Paz de Ziganda�, Notas y Estudios de Ciencias de La Educación, Psicología y
Filosofía, II, Centro asociado de Navarra, UNED; Tafallako Ikastola (1997): Tafallako Ikastola 1970-1995, 25.
Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/3), Tafalla, Altaffaylla Kultur Taldea; Tantirumairu Ikastola (2001): Tantirumairu
Lesakako Ikastola, 25 urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/7), Lesaka.
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4.1. Taula: Nafarroako ikastolen jaiotze urtearen araberako kopurua

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 TOTAL

NAFARROA 1 1 2 3 2 4 1 5 3 9 8 2 1 42

Iturria: SIADECO eta NIE.
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4.2. Taula: Ikastolen jaiotze urtea eta berorien kopuruaren eboluzio metakorra

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 TOTAL

NAFARROA 1 1 2 3 2 4 1 5 3 9 8 2 1 42

EBOLUZIO
METAKORRA
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Iturria: SIADECO eta NIE.
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4.3. Taula: Ikastoletako ikasleria kopuruaren garapena Nafarroan

IKASTURTEA IKASLE
KOPURUA

1965/66 13

1966/67 50

1967/68 125

1968/69 205

1969/70 348

1970/71 765

1971/72 950

1972/73 1.377

1973/74 1.631

1974/75 1.892

1975/76 2.158

1976/77 2.621

1977/78 3.093

1978/79 3.744

1979/80 4.931

1980/81 5.385

1981/82 5.724

1982/83 6.130

Iturria: SIADECO eta NIE.
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Gaur txostenak esana zuen bezala, �kontserbatik� aterarazi behar zen euskara. Jada ez
zen nahikoa euskara ikastearekin, Aldundiak proposatzen zuen bezala; hizkuntzak bizirik
eta erabiliz ikasteko tresna behar zuen izan. Euskaraz ikastea eskatuko zen, beraz. Euskarak
irakaskuntza maila guztietan egon behar zuela aldarrikatua zuen jada Nafarroako Foru
ahalduna zen M.J. Urmenetak, ondorengo urteetan espazio ofizialetik ezagutuko ez dugun
ausardiaz: �[euskarak prestigioa lortuko du] Cuando existan aulas de vascuence en la enseñanza
universitaria, en la media y en la primaria (...)�64.

Euskal Herri osoan, eta bereziki Bizkaian �gogoratu Alkortako taldearekin jada
uztardurak eginak zirela J. Cortesen bitartez65� eta Gipuzkoan gauzatzen hasita zegoen
ikastolen mugimenduak66 eragin handia eduki zuen gure herrialdean, inolako zalantzarik
gabe. Hala ere, Euskal Herriko ikastolen mugimenduko hezkuntza ereduan guztiek ardatz
komun garrantzitsu anitz badituzten arren, herrialde bakoitzak bizitutako historiak,
ezinbestean, bere aztarnak utzi ditu herrialde bakoitzeko ikastolaren nortasunean, eta
aniztasun horrek balio berezia eransten dio mugimenduari. Hauek dira, gure aburuz,
Nafarroako lehen ikastola hauek jaiotzean zituzten ezaugarriak:

1.- Geografiari dagokionez, Nafarroa osoko herri handi zein txikietan sortu ziren,
anitzetan erdaldunduta zeuden herrietan.

2.- Herriak sortu zituen, eta herriaren lanari esker atera ziren aurrera, ikastolekiko
unibertso berezia eratuaz.

                                                          
64 �Navarra y el vascuence�, PVEG, 1967ko abendua, 21-22. zkia., 10. or.
65 12. elkarrizketa.
66 Ikastolen garai honetako historian sakontzeko ikus. Arrien, G. (1993): Bizkaiko Ikastolak, 1957-1972. Beren Hasiera
eta Antolaketa, 6. Sail Aigitalpenak, Donostia, Eusko Ikaskuntza; Atxa, J. (1999): Historia Txiki baten harian. Al hilo de
una pequeña historia, Iruñea, Jaso Ikastola; Fernandez, I. (1994): Oroimenaren hitza. Ikastolen Historia (1960-1975),
Bilbo, UEU; Garmendia, M.C. (1985): Les Ikastolas en Pays Basque d´Espagne. La question du bilingüisme scolaire,
Université Louis Pasteur Strasbourg, a.g. tesia.; Iturria Mutiozabal, A. (1988): La Ikastola, Escuela Vasca,
Universidad Pontificia de Salamanca, Pedagogia Fakul., a.g.; Basurco, F. (1990): !Ikastolaren normalizazioaren
historia labur bat!, Tantak, 4, Donostia, EHU.
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3.- Eskolaurre gisa sortu ziren, eta halaxe mantendu ziren bitartean nolabaiteko
babesa izan zuten Foru Aldundiaren aldetik.

4.- Eredu pedagogiko berria eraiki zuten, eta ezaugarri pedagogiko berritzaileak
hezkuntza esparru guztietan islatu.

5.- Erakundetze prozesu korapilatsua izan zuten. Aldundiaren sasibabesa
edukitzearen kariaz azken frankismoan Euskal Herriko beste herrialdeetako ikastolen
instituzionalizatze prozesuari nolabaiteko abantaila hartu bazioten ere, erakundetze prozesu
horren ondorengo garapena esklerotizatu egin zen.

Lehen lau ezaugarrien deskribapena kapitulu honetan eginen dugu, eta bosgarrenari
hurrengo kapitulu osoa emanen diogu.

4.1.1. Ingurune Geografikoa

Nafarroako ikastolak, bai Gerra aitzinetik bai ondoren, eskualde erdaldunduetan ere
sortu ziren, eta ez euskaraz hitz egiten zenetan bakarrik. Horrez gain, gerraosteko ikastola
horien jaiotza hiri fenomenotzat hartu izan den arren, ikastolak ez ziren herri handi eta
industrializatuetan bakarrik sortu, orain ikusiko dugun bezala.

Ikastola hauen genesia eta hasierako garapena berdintsuak izan ziren arren, 80ko
hamarkadako ikastolen egoera hagitz heterogeneoa izan zen, zenbait aldagai zirela-eta.
Nafarroako egoera askotariko hura eragin zuen lehen bereizgarria kokapen geografikoa izan
zen, hau baita beste ezaugarrien ardatz izan zen ezinbesteko aldagaia. Hauxe dugu, analisi
diakronikoak erakusten digunez, ikastola batzuen desagerpen zioetan dagoen oinarririk
garrantzitsuena, bakarra ez den arren. Ikastolak sortzen diren herrietako ezaugarri
geografikoak ikusteko azterketa sinkronikoa egin dugu ikerketa honek aztertzen duen
azkeneko ikasturtean, hau da, 1982/83koan, ikastolen kokapena ardatz hartuta:
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4.4. Taula: 1982/83 Ikasturteko Nafarroako ikastolen kokapen geografikoa
1982/83 IKASTOLAK HERRIA

IPAR MENDEBALDEA
1 LABIAGA BERA
2 TANTIRUMAIRU LESAKA

IPAR MENDEBALDEA
3 ARANATZE ARANATZ
4 ETXALAR ETXALAR
5 IGANTZI IGANTZI
6 SAN MIGUEL LEITZA
7 C.C. SANTIAGO ELIZONDO
8 GAZTETXO GOIZUETA

PIRINIOALDEA
9 AURITZ AURITZ

10 AUZPERRI AURIZBERRI
11 LANDAKOA AGOITZ
12 MUSKILDAKO AMA OTSAGABIA
13 EAURTA JAURRIETA

ESTELLERIA
14 LIZARRA LIZARRA
15 DIKASTILLO DEIKAZTELU

SAKANA
16 LAKUNTZA
17 OLATZAGUTIA
18 ALTSASU
19 URDIAIN
20 BAKAIKU

21
ETXARRI

ARANATZ
22 ARBIZU
23

COOP. �SAN MIGUEL
DE ARALAR�

UHARTE ARAKIL
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1982/83 IKASTOLAK HERRIA
SAKANA

24 IRURZUN IRURTZUN
LARRAUN/ULTZAMALDEA

25 LARRAUN LEKUNBERRI
26 STA. MARIA OLAGUE
27 SAN MIGUEL JAUNTSARATS
28 ULTZAMA LARRAINTZAR

IRUÑERRIA
29 SAN FERMIN ZIZUR TXIKIA
30 FCO. JASO IRUÑEA
31 HERRI IKASTOLA IRUÑEA
32 UDAL IKASTOLA IRUÑEA
33 PAZ DE ZIGANDA ATARRABIA
34 UDAL IKASTOLA ATARRABIA
35 BARAÑAIN BARAÑAIN
36 UDAL IKASTOLA UHARTE-IRUÑEA
37 BALDIZARBE GARES
38 EUGI EUGI

ERDIALDEKO EKIALDEA
39 GARCES DE LOS FAIOS TAFALLA
40 RINCON DEL CARMEN ZANGOZA
41 ARANGOITI IRUNBERRI

ESTELLERRI MENDEBALDEA
42 ERENTZUN VIANA

Iturria: �1982/83 Txostena�, NIEA.
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Ikastola hauen kokapen geografikoari egiten ahal dizkiogun iruzkinak dira:

- Nafarroako eskualde gehienetan sortu dira; une honetan Erribera Garaia eta
Tuteraldea dira ikastola ez duten eskualde bakarrak67.

- Aurrekoarekin uztartuta dagoen beste ondorio bat ateratzen ahal dugu: euskaraz
hitz egiten den eskualdeetan ez ezik erdaldunduetan ere aurki ditzakegu ikastolak.

- Ikastolak sortzen diren herrietako biztanle kopuruak hagitz ezberdinak dira, herri
handi zein txikietan aurkitzen baititugu. Aipagarria da Iruñerrian metatzen den ikastola
kopurua, eta baita hauetan guztira biltzen den ikasle kopurua ere.

                                                          
67 Erribera Garaian, Sartagudakoa 1985ean eta Lodosakoa 1990. urtean jaioko ziren. Tuteraldean, Tuterakoa
1984an eta Corteskoa 1993. urtean.
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Kokapen hau era grafikoan ikus dezagun, hona hemen 1982/83 ikasturteko
Nafarroako ikastolen mapa:

2. Mapa: 1982/83 ikasturteko Nafarroako ikastolak
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Kokapen geografikoan oinarriturik bi aldagai izango dira aipatu ikastolen arteko
aniztasun horren ardatz: euskararen egoera eta garapen ekonomikoa. Garai horretako
hizkuntzaren egoera jakiteko Sánchez Carrionek egindako bailaretako arakatze lana68 hartu
dugu irizpidetzat; azterketa ekonomikoa egiteko, berriz, �Nafarroa 2000� arakatze
azterketa69 hartu dugu kontuan.

Euskararen egoera orokorrari begira garai horretako azterketa soziolinguistikoaren
berri eman dugunez, ez dugu gehiago errepikatuko. Aipatuko dugu, ordea, Sánchez
Carrionen lanean ikastolak sortzen diren ibarretako euskararen egoeraz ateratako ondorioak.
Azterketa horren arabera, Ipar-Mendebaldea, Sakana eta Larraun/Ultzamaldeko eskualdeak
1970ean eremu euskaldunduan zeuden oraindik, beren arteko egoera ere anitza izan arren.
Kokapen horretan aipatutako 42 ikastoletatik zazpi herri hauetan bakarrik aurkitzen zen
euskara egoera osasuntsuan �beraz, gibelatze prozesuan ez zegoela�: Arantza, Etxalar,
Igantzi, Leitza, Goizueta, Urdiain eta Arbizu.

Zenbait herritan euskarak bizirik zirauen arren, garapen ekonomikoak erakarritako
etorkinen kopuru handiaren eraginez kaleko harremanak erdalduntzen hasita zeuden, eta
eskualdeko biztanleriaren euskalduntasun hori kolokan; Lesaka, Bera, Olatzagutia eta
Altsasun, hots, herri industrializatuetan, gertatzen zen hori 70.

                                                          
68 Ikus. Sánchez Carrión, J.M. (1972): El estado actual del vascuence en la provincia de Navarra (1970). Factores de
regresión; Relaciones de bilingüismo, Iruñea, Institución Principe de Viana.
69 Diputación Foral de Navarra (1980): Navarra año 2000: estudio de prospectiva, Diputación Foral/Gabinete de
Estudios y Planificación. Arakatze azterketa honek ezarri zuen eskualde banaketa, behin eta berriz erabiliagatik,
bereziki azterketa ekonomikoetan, ardatzat hartu dugu. Horren arabera zazpi izanen lirateke: 1. Ipar-
Mendebaldea; 2. Pirinioaldea; 3. Iruñea; 4. Estellerria; 5. Nafarroako Erdialdeko Ekialdea; 6. Erribera Garaia; 7.
Tuteraldea. Eskualde bakoitza azpizonetan banatuta agertzen da. Eskualdekatze honek arautua geldituko da
ondoren. Ikus. Nafarroako Gobernua (1993): Zonificación: Navarra 2000. Eskualdekatzea: Nafarroa 2000, Iruñea,
Ekonomia eta Ondasun Departamentua. Hala ere, hemen aipatzen den Nafarroako eskualdekatzea ez da
Irakaskuntza arloan beti erabiliko dena.
70 �Beran euskaraz ez zen kasik aditzen ikastola sortu baino lehenago�, 27. elkarrizketa.
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Ikastolak sortu zirenean beste herri batzuetako euskara jada galtzeko prozesuan
sartua zen (eremu euskaldunean zeuden Ipar-Mendebaldeko, Sakana aldeko zein
Larraun/Ultzamaldeko hainbat herritan), gibelatze prozesuak abiada bizia hartuta zuen
(Pirinioaldea) edo amaituta zegoen aspaldian (Estellerria osoa, Iruñerria, Erdialdeko
Ekialdea).

Datu hauek ikastolek zuten haur kopuruarekin erkatzen baditugu, berehalaxe
ondorioztatzen ahal dugu nafar ikastolen ezaugarri bat, gaztelania zela nagusiki ikastoletara
joaten ziren haurren lehen hizkuntza, ume kopururik handienak zituzten ikastolak eremu
erdaldunduetan baitzeuden (nahiz eta herrietatik etorritako euskaldun anitz bertan bizi
ziren). Izan ere, 1982/83 ikasturtean Iruñerriko ikastolek eta Lizarrakoak bakarrik zuten haur
kopurua (4.252) Nafarroako beste ikastola guztien artean zutenarekin (6.130) alderatuta
%69,3 zen.

Eskualde horien garapen ekonomikoari begira eta �Nafarroa 2000� txostenak ematen
dituen kopuruak kontuan hartuz (ekonomiaren adierazle multzo handi baten datuak hartzen
ditu), garapen-beheraldi ekonomikoaren graduazioaren araberako lau eskualde talde
finkatzen dira:

a) Eskualde garatuak: Iruñea, Sakana, Bidasoako muga eta Tutera. Hauek gaitasun
ekonomiko handia zuten, nahiz eta krisialdi ekonomikoaren eragina beste eskualde batzuek
baino bortitzago jasanen zuten.

b) Tarteko eskualdeak: Ipar-Ekialdeko muga, Tafalla eta Ebroko Erribera. Hauen
garapen ekonomiko orokorra altua izan arren, adierazle batzuk baxuak dira.

c) Eskualde atzeragarriak: Lizarraldea, Gares, Arga-Aragoa, Zangoza, Baztan eta
Agoitz. Kategoria honetan sartutako eskualdeetako herririk handienari esker �Lizarra
alegia� , maila ekonomiko orokorra igo egiten zen.

d) Eskualde deprimituak: Bidasoa, Viana, Ultzama, Irunberri, Mendebaldeko
Pirinioak eta Erronkari-Zaraitzu.
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Garapen ekonomikoaren banaketa honek erakusten du Nafarroako ikastolen
mugimendua ez zela industria gizarteak sorturiko proiektua soilik izan, nahiz eta ikastola
gehienak eremu garatuetan sortu ziren. Izan ere, ikastolak herri aberats zein pobreetan sortu
ziren, eta haur kopuru eta indar ezberdina izan zuen bakoitzak. Egindako sailkapena
kontuan hartuz, ikastolak era honetan banatuko lirateke:

a) Eskualde garatuetan hogeita bat ikastola: Bera, Lesaka, Leitza, Lakuntza,
Olatzagutia, Altsasu, Urdiain, Bakaiku, Etxarri Aranatz, Arbizu, Uharte-Arakil, Irurtzun,
Lekunberri, Iruñea, Atarrabia, Barañain eta Uharte-Iruñekoak. Aipatu beharra dago herri
hauek industriaren krisiak jo zituela.

b) Tarteko eskualdeetan bi: Goizueta eta Tafallakoak.
c) Eskualde atzeragarrietan sei: Lizarra (ekonomikoki eskualdeko herririk garatuena

den arren), Deikaztelu, Gares, Agoitz, Zangoza, Elizondokoak.
d) Eskualde deprimituetan hamahiru: Aranatz, Etxalar, Igantzi, Viana, Irunberri,

Auritz, Autzperri, Otsagi, Jaurrieta, Olague, Jaunsaras, Larraintzar eta Eugikoak.

Bestalde, aipatu azterketa horretan aurreikusten dira Nafarroak une horretan edukiko
zituen joera batzuk �eta zuzendu ezean etorkizunean ere izan zitzakeenak� horien artean71:

- Hiriburuko makrozefalia
- Iruñea-Tutera bipolarizazioa
- Herriak hustea eta hirien gainpopulazioa
- Eskualde deprimituak
- Eskualdeen arteko errenta-desberdintasunak areagotzeko joera

Nafarroako errealitatea ezagutzeko, kontuan hartu behar da herrialde honetan
gertatzen ari zen industri zein hiri bilakaera: �(...) la profunda transformación de la
población activa navarra entre 1960-1981: entre ambas fechas el sector primario pasa de
representar el 48 por 100 a representar el 14 por 100, mientras que el sector secundario pasa

                                                          
71 Ikus. Diputación Foral de Navarra (1980): Navarra año 2000: estudio de prospectiva, Diputación Foral/Gabinete de
Estudios y Planificación, 69. or.
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de ser el 25 por 100 a ser el 49 por 100�72. Bilakaera honek despopulazioa ekarri zuen herri
txikietara: hauetariko hainbat hustu egin ziren, hirietako biztanleriaren igoera geldiezina
gertatzen ari zen bitartean, Iruñekoa bereziki:

�(...) la concentración industrial y el desarrollo de los servicios en Pamplona y su
periferia ha conformado una aglomeración urbana que cada año ha ido acaparando mayores
porcentajes de la población navarra; en escala mucho menor, Tudela, Estella y Tafalla
desempeñan parecido papel succionador de la población rural. Efectivamente, sumados los
habitantes de Pamplona y las villas y lugares satélites de su periferia inmediata con los de
otras ciudades mencionadas se obtiene una cifra equivalente nada menos que al 55,7% de los
habitantes totales en 1981 (en 1960, 34,4%).�73

Nafarroa osoak hiriburuari begiratu izan dio, hor biltzen baitira administrazioko
zerbitzu guztiak. Hiriburuaren garrantzi horrek euskara gal zedin eragin handia eduki
bazuen ere, Euskalerriaren Adiskideak elkarteak sortutako ikastolarekin berpizteko eredu
ederra ematen ari omen zitzaien herriei: �Bi gauza ba dira esaera ontan: ongi ikusia dela
Iruñeko Ikastola, eta ori berez asko da; eta itz oiek errian egin duten mesedea. (�) ehun ta
berrogeitamar aurtxo Iruñen eskuara ikasten ari direla jakiteak poz aundia eman die gure
erritarreri�74.

Nafarroako ikastoletako aniztasunaren ardatz izan ziren aipatu ditugun bi aldagaien
eraginak, hots, euskararen osasuna eta eskualde edo herriaren ekonomia, eta ikerketa hau
bukatzen den epean ikastolen erakundetze ezak zirriborratu zuten gaur egungo
mugimenduaren soslaia. Izan ere, aztertu dugun epean agertzen diren 42 ikastoletatik �
tartean ikastolen jaiotzak, desagerpenak eta fusioak suertatzen direla� ikastola multzo handi
bat sare publikoan urtzera behartua izan zen; Nafarroako eskola mapa 1990ean finkatu zen,

                                                          
72 Pérez-Agote, A. (1989): �Cambio social e ideológico en Navarra (1936-1982). Algunas claves para su
comprensión�, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 46. zkia., apirila-ekaina, Separata, 16. or.
73 Floristán Samanes, A. (1988): �Introducción Geográfica� in A.A.: Navarra, Gasteiz, Fundación Juan March, Arg.
Noguer, 34. or.
74 Sagi, �eta Iruñen zer?�, PVEG, 1968ko martxoa, 25. zkia., 3. or.



Nafarroako ikastolen historia (1931-1982)298

eta une horretan ikastola anitz sare publikoak zurgatu75 zituenez, mende bukaerako guztira
20 ikastola geratu ziren finkaturik, hauetatik lau udal ikastolak76.

Lehen aldagaiak, euskal eremuan egotea edo ez �geroko Euskararen Legearen77

arabera�, bi fenomeno ezberdin sorrarazi zituen. Alde batetik, eremu erdaldunduetan
(eskualde ez-euskaldunak Legearen arabera) euskaraz ikasteko aukera bakartzat ikastolak
sagaratuko ditu lege honek. Legea indarrean jarri baino lehenago, eskolak emateko baimena
lortuta ez zuten ikastolak egoera alegalean jarri zituen, eta egoera horrek gaur egun arte
dirau78. Beste bi eremuetan (euskalduna zein mistoa, 1986ko euskararen Legearen arabera)
kokatuta zeuden herriei ikastetxe nazionaletan euskal lerroa jartzeko aukera eskaintzen zien:
eremu horretako herrietan, seme-alabak euskarazko irakaskuntzan matrikulatu nahi
badituzte, sarearen araberako aukeraketa egin behar dute gurasoek79. Jada ikastolak zeuden
herrietan jarri zituen Hezkuntza Sailak eskola publikoetako D eredu lerroak; hauetako
zenbaitetan, bereziki 1970. urtearen bukaeratik aurrera gertatzen den jaiotze tasaren
jaitsieraren kariaz, ez da haur kopuru nahikorik izanen bi hezkuntza sare (publiko eta
ikastola) ezberdinetarako. Jaitsiera hau Nafarroan ez ezik, Estatu osoan gertatzen den
fenomenoa da:

�Desde finales de los años 70 se viene observando un importante descenso de
matrícula en los niveles de E.G.B., debido, sobre todo, al descenso, a su vez, de la tasa de

                                                          
75 Zurgatu diogu eta ez fusionatu, izan ere Nafarroako Gobernuak NIErekin 1990ean hainbat ikastolaren
fusiorako sinatu zuen hitzarmena, transferentziak jaso eta unilateralki puskatu zuen, eta ikastoletako 23 irakasle
lanik gabe utzi.
76 NIEren barruan 16 ikastola gelditu ziren, hauetariko bat Baztango udal ikastola; Iruñerriko beste hiru udal
ikastolek ez zuten NIEren barruan jarraitu.
77 Ley Foral del Vascuence, 1986ko abenduaren 15a.
78 XXI. mendearen hasieran alegal izaten jarraitzen du hainbat ikastolak. Egoera horretan daude eskualde
erdaldunduetan: Arangoiti, Argia, Deikaztelu, Muskaria, eta Erentzun.
79 LOGSE Legeak ezarritako DBH etapa berrirako eskatutako baimenak direla-eta, euskal eremuan dagoen
Labiaga ikastolari, baldintza guztiak bete arren, Hezkuntza Sailak ez dio etapa hau baimendu, eta egoera
alegalean egotera behartuta aurkitu da.
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natalidad. (...) Este es el fenómeno sociológico más interesante que debe considerarse hoy día
desde el punto de vista de la planificación escolar en nuestro país.�80

Bigarren aldagaiak, ekonomikoak, eragin zuen gertaeratako bat barruko migrazioa
izan zen. Gazteak hiri handiagotara joaten ziren lan bila, eta herriak emeki haurrik gabe
gelditzen ziren. Izan ere, Nafarroa biztanle gutxiko herrialdea izateaz gain �1981ean 48,6
biz/km2 zuen81�, era desorekatuan zuen banaturik kopuru hori geografian barna. Herrietako
biztanleriaren kopuruaren arabera INEk82 hiru eremutan banatzen zuen Nafarroa: Herrikoa,
Tartekoa eta Hirikoa. Ematen dituen hiru eskualdeetako datuen arabera, garapenean
progresiboki �hiritartasun� bilakaera gertatzen dela ikusten ahal dugu:

4.5. Taula: Nafarroan gertatzen den “hiritartasun” bilakaera

Eremua Biztanleria errolden portzentaia

1950 1960 1970

Herrikoa 49,30 41,61 28,55

Tartekoa 33,27 36,44 30,73

Hirikoa 17,43 21,95 40,73

(Hiriburua) (18,91) (24,61) (31,08)

Iturria: Instituto Nacional de Estadística

Zalantzarik gabe, herri garatuetan edo deprimituetan sortzeak baldintzatuko du
ikastola hauen etorkizuna, bereziki haur kopuruarekin lotutako aldagaia kontuan hartzen
badugu. Haatik, garbi gelditu behar da Aldundiaren arduradunen erantzukizunaren mende
egon dela euskarazko irakaskuntzaren jarraipena herri txiki horietan. Izan ere, gaztelaniazko

                                                          
80 Múgica Navarro, J.R. (1990): Concentraciones escolares en Navarra: 1962-1985, Iruñea, Nafarroako Gobernua,
Hezkuntza Departamentua, 92. or.
81 Garai berean Gipuzkoak 347 biz/km2 zuen.
82 In Múgica Navarro, J.R.: op. cit., 127. or.
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gelak irekita mantendu ahal izateko Aldundiak hartuko zituen neurriak (bost haur nahiko
zela eskola ez ixteko) ez ziren euskarazko irakaskuntzan aplikatu.

4.1.2. Sortzaileen moldeak

Aurreko bi kapituluetan jada aipatu den bezala, azkeneko berrogeita hamar urteetan
aldaketa nabarmena suertatu da Nafarroako gizartearen ideologian. Gizartearen eta
ekonomiaren egituretan urte horietan gertatutako eraldaketek eragin diete mentalitate
aldaketei. Ideologia azterketa egin ahal izateko adierazle baliagarriak zaizkigu
hauteskundeetan ematen diren boto kopuruen joerak. Hauek dira 1936. eta 1982.eko
Nafarroako hauteskundeetako emaitzak; nahiz eta aldaketaren kuantifikaziorako erabat
konparagarriak ez izan83, baliatuko ditugu:

4.6. Taula: 1936ko eta 1982ko Nafarroako hauteskundeen emaitzak
A B

1936ko HAUTESKUNDEAK 1982ko HAUTESKUNDEA
Hautesleak Eskub (%) Ezker (%) Nazio (%) Eskub (%) PSOE (%) Nazio (%) Hautesleak

Ipar-Mendebaldea 19.369 73,3 5,7 20,9 36,9 16,1 47,0 19.260
Pirinioaldea 11.851 75,4 12,9 11,7 50,9 24,3 24,8 7.624
Sakana 7.111 58,7 30,6 10,6 21,8 34,6 43,6 9.341
Iruñerria 30.975 69,0 20,8 10,2 33,8 39,9 26,2 128.392
Estellerria 26.273 78,7 8,3 12,8 45,5 35,4 19,0 20.917
Erdialdeko Ekialdea 20.442 72,2 20,2 7,5 45,5 39,1 15,4 21.150
Mendebaldeko Erribera 18.166 56,9 40,0 3,1 44,8 47,5 7,6 23.567
Ekialdeko Erribera 27.682 62,0 37,9 0,1 40,9 52,7 6,3 47.180

Iturria: Azkona Mauleón, J. (zuz) (1985): Límites Geográficos-sociales del Euskera en Navarra, Nafarroako
Gobernua, a.g.

                                                          
83 1982ko hauteskundeetan, eskuineko aukeran, UPNk eta UCDk ateratako datuak batuta daude. Urte bereko
Nazionalisten kopuruetan aukera abertzale guztiak batuta daude: EE, HB eta PNV.
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Ondorio anitz ateratzen ahal dira hauteskunde hauen emaitzetatik84, baina guri
interesatzen zaigunerako hauek dira azpimarratu nahi ditugunak: 1936koetan, eskuinak
Nafarroako eskualde guztietan irabazi zuen; 1982koetan, Pirinioaldean gehiengo absolutuaz,
eta gehiengoaz beste bietan. Ezkerrak 1982koetan bi eskualdetan gehiengoa lortu zuen, eta
gehiengo absolutua Ekialdeko Erriberan. Nazionalistek Ipar-Mendebaldean zein Sakana
eskualdeetan gehiengoa eduki zuten. Azpimarratzekoa da, zalantzarik gabe, 1982koetan
gertatu zen Ezkerraren eta Nazionalisten igoera, jada aipatu mentalitate horren aldaketaren
adierazle.

Nazionalismoaren igoera eskualde guztietan gertatu zen, nahiz eta intentsitate
ezberdinez. Perez-Agotek, 1982ko hauteskundeetan nazionalismoaren hiru alderdiek (PNV,
HB, EE) lortutako botoen erkaketa eginez, moderatua mantendu eta erradikala igo egin zela
baieztatzen du. Bere azterketaren arabera, Nafarroan, Gipuzkoan eta Bizkaian ez bezala,
joera ezkertiar baten garapenaz etorriko zen nazionalismoaren igoera, eta ez nazionalismo
tradizionalaren ondorioz, nahiz eta nazionalismo tradizionaleko eskualdeetan indar
handiagoz igo besteetan baino:

�En Navarra lo que se produce primariamente es una radicalización política en
términos de izquierda y ésta es la que progresivamente lleva a la asunción de postulados
nacionalistas. Esta y no otra es la razón por la cual en Navarra en todas las comarcas se da una
superioridad del nacionalismo radical con respecto al moderado (...)

                                                          
84 �Así considerados los bloques, zona B, podemos observar que la derecha sólo en la comarca de Valles
Pirenaicos conserva la mayoría absoluta; y sigue siendo bloque mayoritario, además, en Tierra Estella y Navarra
Oriental. La izquierda es mayoritaria en otras tres comarcas: Navarra Media �Pamplona�, Ribera Occidental y
Ribera Oriental, única en la que consigue la mayoría absoluta. El nacionalismo es simplemente dominante en
Valles del Noroeste y Barranca-Burunda. (...) En las comarcas de mayor tradición de derechas �Valles del
Noroeste, Valles Pirenaicos, Tierra Estella y Navarra Media Oriental� este bloque de derecha ha caído más cuanto
más importante ha sido el proceso de industrialización. En los Valles del Noroeste, que es donde más cae, su
porcentaje se reduce a la mitad, y en las otras tres comarcas queda reducido en torno a los dos tercios (...)�, Pérez-
Agote, A. (1989): �Cambio social e ideológico en Navarra (1936-1982). Algunas claves para su comprensión�,
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 46. zkia., apirila-ekaina, Separata, 11-12. orr.
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(...) Todo ello parece querer decir que se da en Navarra durante el franquismo un
proceso de adhesión no mediado primariamente por el nacionalismo político tradicional, pero
que sí está determinado por la mayor o menor relación histórica de los elementos que
tradicionalmente el nacionalismo considera como diferenciantes de lo vasco, como se puede
observar al confrontar el nivel absoluto alcanzado por el bloque nacionalista en las distintas
comarcas�85

Aipatu den bezala, 60ko hamarkadan bultzada handia jaso zuen Nafarroako
industriak, eta horren ondorioz hiritartasun prozesu bizkorra; horiek (industrializazioa eta
hiritartasuna) ideologiaren aldaketarako aldagai bultzatzaileak diren neurrian,
nazionalismoaren igoera ere hauekin lotuta egon daiteke: �es el proceso de industrialización
y urbanización el principal proceso inductor de este cambio. Esto es válido para explicar el
cambio en todas las variantes ideológicas, y por tanto es válido también para explicar el
cambio en la vertiente nacionalista�86. Nolanahi ere, hauteskundeen emaitzak aldaketa
ideologikoaren azterketarako baliagarri bazaizkigu ere, ez dute ikastolen fenomenoa garbiki
azaltzen. Ikastoletako gurasoen ikerketa soziopolitikoa egin bitartean, iritziak dira kontuan
hartzen ditugunak; horien arabera, sortzaileak nazionalistak izan ziren, nahiz eta ondoren
beste alderdietako gurasoek ere seme-alabak ikastoletara bidali87; azken hauek
salbuespentzat hartzen ahal dira agian. Dena dela, egiaztatuta dago Nafarroan ez direla beti
bat etortzen euskalduntasunaren fenomenoa eta nazionalismoarena88.

Alderdi politikoekin lotutako iruzkin guztiak, bai ikastolen kontrol ideologikorako
nazionalisten arteko indar neurketak, bai ez nazionalistek ikastolekiko zuten jarrera, era
esplizituan, Franco hil ondorengo garaiei buruzkoak direla egiaztatu ahal izan dugu. Franco
hil arte badirudi Nafarroan eratzen hasita dagoen ikastolen mugimenduaren atzean,
orokortasunean hartuta, ez dagoela talde politiko zehatzik, nahiz eta diktaduraren kontrako

                                                          
85 Pérez-Agote, A. (1989): op. cit., 13-14. orr.
86 Ib., 14. or.
87 P. Zabaletak guraso anitz nazionalistak ez zirela uste duen arren (hala esaten du I. Fernandezek egin
elkarrizketan), ez da hori partaide izan zen gehiengoak pentsatzen duena. 8. elkarrizketa.
88 Gogoratu lehen ikastoletako bultzatzaile izan zen M.J. Urmeneta euskaltzale izan arren ez zela nazionalista.
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mugimendua jada indartsua izan: �Orduan ez zegoen gaur egun dagoen aukera politikorik.
Francoren kontra egotea zen batzen gintuena�89. Are gehiago, elkarrizketatuak, salbuespenak
salbuespen90, ikastolaren barruan ez zela politikarik egiten azpimarratzen saiatzen dira91,
betiere, zuten euskaltzaletasuna aski garbi uzten dutelarik.

Nafarroako ikastoletako gurasoen giza jatorriari dagokionez, 1982ko datuen arabera,
gehienak kualifikatutako langileen artean aurkitzen ahal ditugu; guztira, horrela banatuko
lirateke datuak: �Altos directivos, profesiones liberales, industriales y grandes comerciantes
9,3%; Mandos intermedios 14,1%; Medios y pequeños comerciantes 15,3%; Empleados 19,5%;
Obreros culaificados 22,9%; Obreros no cualificados 9,6%; Agricultores 5,5%, Inactivos 2,9%;
Intermediarios 2,9%�92. Hor ematen diren datuen arabera, guraso gehienak bertan jaiotakoak
diren arren, ikastoletara haurrak bidaltzen dituzten gurasoen artean etorkin gehiago daude
Araban eta Nafarroan, Hego Euskal Herriko beste bi lurraldeetan baino. Gurasoen
euskararen ezagutzari dagokionez, ditugun datuen arabera93, euskaraz dakiten aitak %27 eta
amak %52 dira.

                                                          
89 10. elkarrizketa.
90 Interesgarria suertatzen da 29. elkarrizketa. Jesús Sueskunek garbi agertzen du ikastolaren aldeko apustua
egitea hezkuntza zein politika aukeraketa egitea zela. Bestalde, J. Atxak guraso gehienak nazionalistak zirela
baieztatzen du.
91 �Ez zen politika sartu ikastolan.�, 27. elkarrizketa; �Uno de los éxitos de Ikastola es que el tema político se ha
mantenido al margen para que fuera abierta a todas las ideas. En ese momento ni se pensaba en eso. En los
primeros tiempos la gente estaba concienciada pero los que no, venían por motivos pedagógicos no querían ir a
las nacionales y tampoco a los religiosos entonces esos no estaban concienciados y había que cuidar.�, 20.
elkarrizketa; �Politikarik ez ikastolan�, 38. elkarrizketa; �Gurasoek ez zuten politikarik nahi�, 15. elkarrizketa;
�70ean politikari buruz solastea, euskarari buruz hitz egitea momentu hartan, ez. Hori garbia zen [Francoren alde
edo kontrako jarrerei buruz] baina politikaz ez zen hitz egiten, bakarrik konfiantzazko jendearekin.�, 10.
elkarrizketa.
92 �De la Clandestinidad a la Institucionalización. Las ikastolas en su momento clave�, Euzkadi, 22. zkia., 1982ko
otsailaren 26a, 24. or.
93 SIADECO (1978): Bases para un futuro plan de actuación en favor de la normalización del uso del euskera, urria.
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Nafarroako hainbat herritan guraso taldeak biltzen hasita zeuden ikastolak irekitzeko
asmotan. Esaten ahal dugu genesi horren gibelean ez dagoela talde antolatu bat; baiezta
dezakegu pertsona bakan batzuk eta herriaren nahia elkartzen direla bultzatzaile. Egiaztatu
ahal izan dugunez, hasiera horretan sortzen hasi ziren ikastolen artean ez dago suspertzaile
izan zen talde bat bakarrik: herri bakoitzak bere bultzatzaile taldea izan zuen, eta hasieran
bederen, era isolatuan egin zuten lan, bakoitzak berean. Gurasoekin batera, gazte taldeak
edo apaiz batzuk ditugu dinamizatzaile94. Puntu horretan beteko zen Nafarroan ere, beste
herrialdeetan gertatutakoa: �De cualquier modo hemos de subrayar que las ikastolas
surgieron sin ningún tipo de planificación previa y que son escuelas que se organizan en
cada pueblo de manera autónoma, aunque, una vez en marcha, el contacto y la coordinación
entre ellas fuera prácticamente inmediato�95.

Zergatik hartzen du indar politiko-kultural horien adierazpenak hezkuntzaren
soslaia, eta zergatik esperimentatu gabeko hizkuntza ereduaz? Galdera horiei erantzun ahal
izateko ikerketa sozioantropologikoa beharrezkoa bada ere, horretarako argibideak
aurkitzen ditugu NIEk argitaratu zuen lehen manifestuan:

�Frente a la política cultural y pedagógica general del Estado que, evidentemente ha
intentado marginar nuestra lengua y cultura restándole toda posibilidad legal dentro del
sistema educativo, surgió en los años sesenta un movimiento en pro de la recuperación del
euskera en amplios campos de la cultura y de la enseñanza, del cual, nacieron las Ikastolas.

Como decimos, estas se crearon como necesidad de perpetuar una lengua y una
cultura, así como por el imperativo que sienten las personas de que sus hijos reciban una
educación integradora con su medio y en equilibrio con el mismo, dirigiéndolas además hacia
nuevas formas pedagógicas y hacia una gestión auténticamente democrática entre padres y
enseñantes, y colaboradores.�96

                                                          
94 Apaiz hauen kasuak mendialdean ematen den fenomenoa dugu, ez Nafarroako beste eremuetan.
95 Fernandez, I.: �La Escuela Vasca y la larga Historia de la Postguerra�, in Dávila Balsera, D. (koord) (1995):
Lengua, escuela y cultura. El proceso de alfabetización en Euskal Herria, siglos XIX. y XX., Bilbo, Euskal Herriko
Unibertsitatea, 179. or.
96 NIEko Batzarrak 1978ko martxoaren 12an onartuta, NIEA. Bertako komunikabide gehienetara igorri zen.
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Gure ustez Nafarroaren ikuspegitik aztergai izan daitezkeen bi ardatzak aipatuko
ditugu:

- Euskarak jasandako errepresio bortitzaren eraginez, Euskal Herriko biztanle
anitzentzat askatasunaren ikur bihurtuko da gure hizkuntza, baita nazionalistak ez
zirenentzat ere: �zenbat eta euskara gehiago, orduan eta askatasun handiagoa� aforismoa
sortu zen. Askatasun hori eskuratzeko ahaleginetan, lehenik euskara berreskuratu behar zen,
haur zein helduen irakaskuntzaren bitartez.

- Frankismoak utzi zituen egitura zaharkituen artean, nazional-katolizismoaren
eskola eredua, gehiengo handi batek ezagutzen zuena, aldatu nahi izan zen. Eraikiko zen
hezkuntza ereduak errotik baztertu beharko zituen ezagunak ziren molde zaharrak, nahiz
eta ezarritako eredu berrietatik zer hezkuntza mota sortuko zen zehazki jakin ez.

Aurreko urte haietan ikastolen bultzatzaile nagusiki guraso taldeak97 izan arren, ez
ziren haiek izanen sustatzaile bakarrak. Izan ere, ondoren sortuko ziren ikastolen artean,
zenbait kasutan, seme-alabarik gabeko gazte taldeak ere, gurasoren bat tarteko, agertzen
zaizkigu suspertzaile98. Urte batzuk geroago Nafarroako Ikastolen Elkarteak ere funtzio hori
beteko du, bere eraginez �bereziki bere idazkariaren bidez� ikastola batzuk sortuko baitira99.
Garrantzi handia eduki zuten Euskararen Aldeko Sailean zeuden kideen nahiz pertsona
partikularren lanek ere (J. Atxak100 besteak beste), elebitasunaren panegirikoa egiten

                                                          
97 Halaxe baieztatua gelditzen da jarraian agertzen diren 1965-1971. urteetan sortutako ikastolen bultzatzaileekin
hitz egiterakoan: Iruñea, Olaztzagutia, Leitza, Lizarra, Elizondo, Etxarri Aranatz, Tafalla, Altsasu, Otsagabia,
Lakuntza, Agoitz. Garai horretan sortutako Lekunberri ikastolaren kasuan, gazteak (haurrik gabekoak) eta
gurasoren bat izan ziren bultzatzaile.
98 Elkarrizketetan halaxe agertzen diren ikastolak dira: Bera, Lesaka, Aurizberri, Arrotxapea, Gares, Arantza.
99 Irunberri, Tutera, Sartaguda, Mendigorria, Lodosa, Cortes. Beste saiakera batzuk ere egin zituen.
100 J. Atxa Agirre: Aretxabaletan jaioa, 1920ko maiatzaren 28an. 1936ko azaroan Belgikara joan zen jesuitetara.
1937an Venezuelara eta 1939an Colombiara eta hor amaitu zituen �Filosofia eta Literaturako� lizentziatura
ikasketak. Jesuitak utzi zituen eta aldi batean bere kabuz lanean jarri zen Caracasen. Ion Oñatibiarekin batera
ARGIA aldizkariari sorrera eman zioten. 1945ean Euskal Herrira itzuli zen. Elorriora ezkondu zen Juliana
Igartzarekin, bertako Funcor entrepesako ikastetxean irakasle arituz. 1961-1969 bitartean EDILIko zuzendari ibili
zen. Ion Oñatibiarekin batera dozenaren bat ipuin euskaratu eta argitaratzeari ekin zion. Bizkaiarako Zeruko Argia
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baitzuten bileretara joan eta bertan gurasoei zalantzak argitzean, koordinazioa eskaintzean
edota beldurrak kentzean.

Guraso, irakasle eta ikastolaren laguntzaileek unibertso berezia eratu zuten beren
proiektuaren inguruan. Hezkuntza zen talde horren bilgunea, eta hizkuntza hezkuntzaren
ardatza. Unibertso horren oinarria, beraz, hizkuntza; bitartekoa, berriz, hezkuntza,
gizarteratzen zena eta gizartearen partaidetzari leku propioa uzten zion hezkuntza.
Partaidetzarako tartea irekita, fluxu dinamikoa suertatu zen sektore ezberdinen artean,
bakoitzak bere zeregina beharraren arabera moldatzen zuela; irizpide horrek lehentasuna
hartu zuen hierarkiarenaren gainetik. Proiektua aurrera eramateko zailtasunen aurrean,
aitzinera eramanen zutelako sinesmen osoa zutelarik, guraso, irakasle eta laguntzaileen
auzolana antolatu zen; gau eta egun, edozein motatako ofizioa egitea egokitzen zitzaien:
�Paretak margotu, altzairuak konpondu, apalak jarri� denetatik egiten genuen�101.

Proiektuan zuzenean parte hartzeko konpromisoa agertu zuten ikastolako partaide
guztiek; anitzetan guraso ez zirenak ere aritu ziren �laguntzaile� moduan102, eta zeharka,
Euskal Herriko beste giza adierazpenetako izaera ezberdinetako pertsonak ere bai, hala
kultur esparruarekin lotutakoak (abeslariak, margolariak, eskulturagileak, kirolariak...) nola
                                                                                                                                                                                    
aldizkariaren arduradun izan zen. Durangoko �Euskal Liburu eta diskoen azokako� laguntzaile, Leopoldo
Zugazarekin batera. Bizkaiko lehendabiziko ikastolen bultzagile: Ondarroa, Ermua, Berriz, Olakueta, Zornotza,
Galdakao, Durango, Bilbo. Gipuzkoako Ikastolen Elkartea sortu aurretiko Urretxuko bilera eta ekimenetan
partzuar. 1967. Euskaltzaindiko urgazle eta ohorezko bazkide izendatua. 1970-1984 Iruñean, San Fermin
Ikastolako zuzendari. Bitarte horretan, herrietan sortu berri ziren ikastolen suspertzaile: gurasoekin bilerak,
irakasle bila eta abar, Etxarri Aranatzen, Altsasun, Tafallan, Lizarran, Beran, eta Lesakan. 1977. Nafarroako
Ikastolen Elkartea sortzerakoan lankide. 1978. Carlos Santamariaren gidaritzapean (Consejo General Vasco)
Hezkuntza Sailean partzuar. 1990. Nafarroako Ikastolen Historiarako artxiboko arduradun, NIEren babesean.
Ikastola batzuetako historia laburpenak argitaratuak ditu beste egile batzuekin batera: Altsasu, Etxarri Aranatz,
Tafalla, Lesaka, San Fermin eta Jaso (Iruñekoak). Ikus. Murua Uria, I. (1999): �Jesus Atxari elkarrizketa�, Jakin,
113, 55-112. orr.
101 34. elkarrizketa.
102 Ohikoa da herrietan ikastolen aldeko bonuak ateratzea edo �ikastolaren laguntzaile� figura sortzea; Bera edo
Lesakako ikastoletan adibidez, juntako kide izateko eskubidea zuten.
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heziketa ezberdinetako pertsona banakoak (abokatuak, arkitektoak, igeltseroak...). Horrela,
nork bere zaletasun, ofizio edo prestakuntzatik egin zuen lan ikastolaren alde, hasiera
hartako proiektu haren partaide sentituz.

Helburu, euskarazko hezkuntza eredu berri bat egitea: �ez genuen nahi eskola
nazionaletakoa euskaraz, zerbait berria nahi genuen, iraultza ekarri nahi genuen
irakaskuntzara�103. Proiektua ehotuko zuten partaideen arteko harremanak ezohikoak izan
ziren; kidetasuna izan zuten baliorik aipagarriena: �familia bat ginen, elkartasun izugarria
zegoen. Ikastolatik gauez gurasoekin irten eta elkarrekin ardo batzuk hartzera joaten
ginen�104. Guraso eta irakasleen arteko harremanak konfiantzan eta laguntasunean zeuden
oinarriturik, eta ez zerbitzuen trukean: �orduko gurasoekin, lagun kuadrila osatzen genuen.
Haurrei buruz dena interesatzen zitzaien eta haurren eboluzioaz informazio eguneratua eta
oso zuzena zuten�105. Halaber, herri ezberdinetako ikastoletako partaideen arteko
harremanak, Nafarroakoen artekoak zein beste herrialdeetako partaideekikoak, goiztiarrak
izan ziren, eta berehalaxe eratu zen �Hezkuntza Mugimendu� bat. Herriak proiektuarekiko
zuen sinesmenak eratu zuen ikastolaren inguruko unibertso berezi hori.

Bistan da halako mugimendu herritarraren lana ez dela talde edo pertsona bakar
batena. Hala izanik ere, ez dugu aipatu gabe utzi nahi mugimenduaren hezurdura horren
sorreran estrategikoki egon zen pertsona bat: Jorge Cortés Izal. Otsagabiko seme honek,
zirkulu kontzentrikoen antzera, harreman gero eta zabalagoak edukiko zituen ikastolen
mugimenduarekin. Hasieran, lehen ikastola zirkulua eratzen ari zelarik, Irantzu eta Uxue
Ikastoletako partaide izan zen; hurrengo zirkuluan, ikastola horien jaiotzetan aurkitu genuen
Principe de Vianako Euskararen Aldeko Sailaren kidetzat106, herriaren eta Aldundiaren
artean zubi lana eginez, eta hirugarren zirkuluan, nahiz eta kronologikoki azkena ez den,

                                                          
103 46. elkarrizketa.
104 27. elkarrizketa.
105 34. elkarrizketa.
106 J. Cortés Izal, M.J. Urmenetaren eskutik sartu zen Euskararen Aldeko Sailean.
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Euskal Herriko hasierako ikastolen mugimendu nazionalean107. Izan ere, Bizkaiko ikastolen
bultzatzaileak izan ziren Alkortako taldearekin108 eta Jazinto Setienekin loturak izan zituen,
hala nola Iparraldean zeuden �Organizaciones Paralelas�, fronte kulturaleko
azpiantolaketarekin109.

Herri mugimendu horretan, ikastolez gain beste talde kultural batzuk ere aritu ziren
lanean euskararen alde. Egoera soziopolitiko eta kulturala eraldatzen ari zen unean, euskara
berreskuratzeko ahaleginek bide berriak eskatzen zituzten. Euskal Herriko helduen
euskarazko alfabetatzean zein irakaskuntzan ere gertatu zen aldaketan Ricardo Arregiren
ekarpena110 jo izan da mugarritzat, hura izan baitzen alfabetatze ahaleginetan belaunaldi
berriaren prozeduraren abiapuntua111.

Helduen alfabetatze eta euskalduntzerako lana hasita zegoen Nafarroan. Ikastolen eta
helduentzako euskara irakaskuntzaren mugimendu hauen garapenak, nahiz eta
bigarrenaren gorpuzketa beranduago eginen zen, paraleloki gertatu ziren Nafarroan ere,
Euskal Herriko beste lurraldeetan bezalaxe: �Honela argi agertzen zaiguna zera da: Euskal
Herriko historian alfabetatzea eta eskolagintza sarritan elkar osatu eta gurutzatzen direla�112.
Beren ibilbideetan ikastolen mugimenduak eta helduen irakaskuntzak eduki zuten hasierako
bateratasun hori esparru ezberdinetan aurkitzen ahal dugu:

                                                          
107 Izan ere, bera joaten zen Euskal Herriko ikastoletako Jazinto F. Setienek bultzatutako hasierako bileretara.
108 12. elkarrizketa.
109 �Antes tuve contacto con ETA con una suborganización que se llamaba Organizaciones Paralelas. Tomé un
compromiso de dedicarme a temas culturales y no a política�, 8. elkarrizketa.
110 Ikus. Diaz Goikuria, E. (1991): �Alfabetatzea Batzordea: sorrera eta bilakaera�, Ele, 8, Bilbo, AEK, 59-61. orr.;
Torrealdai Nabea, J.M. (arg.) (1971): Ricardo Arregi, Jakin Sorta, 3, 123-124. orr.; Fernandez, I. (1994): Oroimenaren
hitza. Ikastolen Historia (1960-1975), Bilbo, UEU, 107-109. orr.
111 Helduon alfabetatzeari buruz ikus. Zabaleta Imaz, I., �Control y autonomía: Conflicto en la alfabetización y
euskaldunización de adultos�, in, Dávila Balsera, P. (koord) (1995): Lengua, escuela y cultura. El proceso de
alfabetización en Euskal Herria, siglos XIX. y XX., Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitatea, 99-128. orr. Eta liburu
berean, Iztueta Armendariz, P. �Sociología de la alfabetización y euskaldunización (1940-1992)�, 79-98. orr.
112 Fernandez, I.: op. cit., 165. or.
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- Kokapen geografikoan: lehen gau eskolak Iruñean sortu ziren �Aldundiak
ordaindutako Tirapuren eskolak, Seminariokoak, Eskolapiotakoak, San Frantziskoko Elizako
lokaletakoak113 eta abar�; horren ostean herrietan, normalean ikastolak zeuden herrietan,
barreiatu ziren114.

- Sortzaileengan: aipatu bezala, maiz ikastolen bultzatzaileak izan ziren gurasoak
gazte taldeekin batera lankidetzan aritu ziren. Gehienetan euskara eskolak jaso edo ematen
zituzten guraso eta gazte hauek. Bi mugimenduen sortzaileen arteko loturak, hala ere, bi
norabidetakoak izan ziren: noizbait gau eskolaren batek proposatu bazuen ere ikastola
sortzea (Arrotxapeako kasua), gehienetan ikastoletatik sortuko ziren gurasoentzako euskara
eskolak (Iruñeko Arturo Campion euskaltegi ezaguna San Fermin ikastolako guraso eta kide
talde batek jarri zuen martxan); era berean, ikastoletako andereñoak bihurtu ziren maiz
helduen euskara irakasle.

- Herri ekimenak sortutako bi proiektu hauek parekagarriak diren hainbat
ezaugarri eduki zituzten: berrikuntza pedagogikoa, ilusioa, ordaindu gabeko lana, sormena,
harreman sistema berezia, kidetasuna, proiektu zabalago baten partaide izatearen
sentimendua�

- Sasibabesezko estatusa hasieran eta trataera gogorra ondoren: helduentzako
euskarako eskolek aurrera egin zezaten, Principe de Vianak diru laguntza eman zien,
ikastolei bezala. Ekimen horrengatik nolabaiteko babes ekonomikoa ematetik gero eta
zailtasun handiagoak jartzera iragan zen Aldundiaren Irakaskuntza Zerbitzua laguntza
ekonomiko hura emateko garaian, ikastolekin gertatuko zen antzera, euskara eskolak
ikastetxe ofizialetan bultzatu eta herri ekimenak sortutakoei gero eta baldintza gogorragoak
jartzen hasi baitzen:

                                                          
113 43. elkarrizketa.
114 1976/77 ikasturteko datuek diotenez, Nafarroan 3.338 lagunek ikasten zuten gau eskoletan, era honetan
banatuak: Iruñea: 2.000; Sakana: 578; Baztan: 261; Leitza: 87; Ultzama: 47; Tutera: 70; Erriberri: 40; Tafalla: 115 eta
Lizarra: 250. Ikus. Diaz Goikuria, E. (1991): �Alfabetatzea Batzordea: sorrera eta bilakaera�, Ele, 8, Bilbo, AEK, 70.
or.
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�La Diputación de Navarra, impulsando la escuela de idiomas y ofertando la
enseñanza del euskera como si de cualquier otro idioma extranjero se tratara, no da ningún
paso dirigido a la reeuskaldunización, y no muestra un ápice de sensibilidad respecto a la
alfabetización y euskaldunización de adultos.�115

4.1.3. Ikastolak: Eskolaurreak

Euskal Herriko ikastolek hasieratik era berezian zaindu zuten eskolaurreko etapa:
�Eskolaurreko etapari, beti eman izan zaio garrantzi handia. Beste eskola sareetan
hainbesteko garrantzirik ematen ez zitzaion garaietan ere, ikastoletan adin sasoirik
zainduena zen�116. Ugaltzen hasi eta etapa honetan berehalaxe iritsi zituzten sinetsi ezinezko
haur kopuruak:

�Destaca sobremanera la dimensión de las ikastolas en lo que se refiere a Preescolar,
que en Guipúzcoa llega al 40% y en Araba y Nafarroa se acerca a la cuarta parte del total. Esto
no sólo se justifica por el especial énfasis que la ikastola ha hecho en Preescolar y que, por su
juventud, no ha podido aún trascender a los niveles educativos ulteriores, sino por el estado
de abandono en que se encuentra la educación preescolar por la administración pública.�117

Euskal Herriko beste ikastolek bezala, beraz, hauxe da Nafarroakoek izan zuten beste
ezaugarri bat: denek eskaini zutela irakaskuntza goiztiarra, 2/3 urterekin hasten baitziren
haurrak eskolatzen. Irakaskuntza goiztiar horrek, ordea, ez zuen behar bezainbesteko arreta
jasotzen Estatutik, eta Nafarroak ere, irakaskuntzarako halako aurrekontu berezia izan arren,
jorratu gabeko hezkuntza etapa zuen hura, herrietan bereziki, elizaren mende zeuden
eskolaurre batzuk itxi izanaren eta herri batzuen gainpopulazioaren kariaz:

                                                          
115 Zabaleta Imaz, I.: �Control y autonomía: conflicto en la alfabetización y euskaldunización de adultos (1981-
1990)�, in Dávila Balsera, P. (koord) (1995): Lengua, escuela y cultura. El proceso de alfabetización en Euskal Herria,
siglos XIX. y XX., Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitatea, 121. or.
116 Garagorri Yarza, X. (1995): “Haurtxoa” Proiektua, haur hezkuntzako bigarren zikloko berrikuntza poiektu baten
ebaluazioa, E.H.U., a.g. tesia, 34. or.
117 Altadill, J. et al. (1980): �Las ikastolas, situación actual y perspectivas�, Arnasa, 4, Bilbo, 49. or.
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�Es un hecho contrastado que la planificación de concentraciones escolares diseñada
por el Ministerio se ocupó casi exclusivamente del alumnado en edad escolar obligatoria, es
decir, entre los 6 y los 13 años, sin atender a niños en edades inferiores o, al menos, se siguió
un criterio muy restringido en este sentido. El problema de la Educación Preescolar se había
agravado en Navarra por el cierre de determinados parvularios regentados por religiosos y
por el puntual crecimiento de población en algunas localidades, a pesar del éxodo rural
generalizado.�118

1970eko Legeak eskola garai hau derrigorrezko etapatzat hartu ez zuenez,
eskolaurreak irekitzeko aukera ezin hobea eskaini zien horrek ikastolei. Legeak era honetan
banatu zuen eskola garai hau: bi eta hiru urte bitartekoentzat �Jardin de Infancia� izeneko
familia-eredua zuen haurtzaindegi mota arautu zuen, eta lau eta bost urte bitartekoentzat
�Parvulario� izendatu zuena arautu zuen, azken hori eredu eskolarrago batekin: �la
formación tenderá a promover las virtualidades del niño�119.

Haur gehienak erdaldunak zirelarik, ikastolek �bakoitzak bere kabuz, eta denek
hasieratik�, aldez aurretikako koordinazio pedagogikorik gabe, hartua zuten erabakia:
euskaraz eskolatu ahal izateko, haurrek ahalik eta azkarren hasi behar zuten. Hola, bi edo
hiru urteko haurrak hartzen hasi ziren. Haur txikiak eskolatzeko 1970eko Lege Orokorrak
markatutako garaia gainditu zuen beren antolakuntzak (Legeak 4-6 urte bitartekoa ezartzen
zuen arren, ikastoletan 2-3 urtetik aurrera hasi ziren hezkuntza ematen), bai eta izaera ere
(Legeak txikiagoak zirenen garaiari, �Jardín de Infancia� deitutakoari, izaera asistentziala
paratu zion; ikastolei, berriz, hezkuntzazkoa onartzen zioten). 1990eko Hezkuntza Lege
Orokorrak etapa horren hezkuntza-zikloak ezarri zituen arte, hau da, hogei urte geroago,
Hezkuntza Ministerioak ez zuen haur hezkuntzari buruzko ikuspegi asistentziala aldatuko.

Ikastolek eskola garai horretarako egin zuten planteamendu pedagogikoa, agian
intuizioan bakarrik oinarrituta egon arren, aitzindari suertatu zen; izan ere, hasieratik

                                                          
118 Múgica Navarro, J.R. (1998): �Las Escuelas de Temporada en Navarra�, Estudios de Psicología y Pedagogía, nº 10,
separata, Navarra, UNED, 232. or., oin-oharra.
119 II. Kapitulua, 13. Art.
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hezkuntza etapatzat onartu eta garatu zutenez, berebiziko garrantzia egokitu zioten
nahitaezkoa ez zen bi eta sei urte bitarteko eskola garai honi.

Eskolaurreak izan ziren bitartean bederen, Aldundiaren aldeko babesaz baliatu ahal
izan ziren, ikusi dugun bezala, hizkuntza galduta ez zegoen herrietan esparru ofizialak
bultzatuta euskararen aldeko nolabaiteko giroa gorpuzten hasita baitzegoen Principe de
Viana Euskararen Aldeko Sailaren bitartez.

Talde kultural ezberdinek eskatuta, eta gurasoen nahiak bat eginda eta Aldundiaren
babes hori ere alde zutelako bestetik, eskolaurreko ikastolak hasi ziren loratzen hainbat
herritan. Gure ikerketa bukatzen den epean, hots 1982/83 ikasturtean, 42 ikastoletatik 27
eskolaurre soilak ziren, hau da OHOko euskarazko jarraipenik ez zutenak:

4.7. Taula: 1982/83 Ikasturteko Nafarroako eskolaurreko ikastolak
ESKOLAURREKO IKASTOLAK 1982/83 HERRIA Haur Hezkuntza
I. ESKUALDEA
ARANATZE ARANATZ 18
ETXALAR ETXALAR 26
IGANTZI IGANTZI 25
GAZTETXO GOIZUETA 22
II. ESKIALDEA
AURITZ AURITZ 15
AUZPERRI AURIZBERRI 10
LANDAKOA AGOITZ 31
III. ESKUALDEA
MUSKILDAKO AMA OTSAGABIA 10
EAURTA JAURRIETA 10
V. ESKUALDEA
DIKASTILLO DEIKAZTELU 10
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ESKOLAURREKO IKASTOLAK 1982/83 HERRIA Haur Hezkuntza
VI. ESKUALDEA

LAKUNTZA 36
OLATZAGUTIA 23

URDIAIN 17
BAKAIKU 13

COOP. !SAN MIGUEL DE ARALAR!

UHARTE ARAKIL 14
IRURZUN IRURTZUN 33
VII. ESKUALDEA
LARRAUN LEKUNBERRI 23
STA. MARIA OLAGUE 12
SAN MIGUEL JAUNTSARATS 16
ULTZAMA LARRAINTZAR 10
VIII. ESKUALDEA
UDAL IKASTOLA ATARRABIA 50
BARAÑAIN BARAÑAIN 40
BALDIZARBE GARES 26
EUGI EUGI 10
IX. ESKUALDEA
RINCON DEL CARMEN ZANGOZA 31
ARANGOITI IRUNBERRI 16
X. ESKUALDEA
ERENTZUN VIANA 45

Iturria: �1982/83 Txostena�, NIEA. IV. Eskualdean beranduago sortuko dira ikastolak.

Izan ere, hiru motatako egoerak gertatzen ziren hauen artean. Alde batetik, herri
txikietako ikastolak ditugu batzuk, haur kopuru mugatua zeukatenak eta herrietan zuten
jaiotze tasa ikusita gehiago edukitzeko aukerarik ez zutenak. Bestetik, herri handiagokoak,
euskaraz hitz egiten zen eskualdeetan zeudenak baina OHOko legeztatze ezaren beldurrez,
jarraitzera ausartzen ez zirenak. Azkenik, herri handiak izan arren eremu erdaldunduetan
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egoteagatik haur kopurua ziurtatuta ez zutenak. Bistan da urte horietan zehar, eta
ondorengoetan ere bai, ikasketak euskaraz jarraitu ahal izatea izanen zela ikastola txiki
horien guztien errebindikazioa.

3. Mapa: 1982/83 Eskolaurreko ikastolak
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Hasierako dirulaguntza �andereñoari zuzenean ematen zitzaizkion hileko 6.000 pta.�
mantendu bazen ere, gero eta gehiago ziren sortzen ari ziren ikastolak, eta jada martxan
zeudenek ere gero eta maila gehiago zituzten. Horregatik, Hezkuntza Zerbitzuaren
aurrekontuaren arabera 1972an 1.409.000 pezetako dirulaguntza jasotzetik, 1975ean
10.496.108 pezetakoa jasotzera iritsi zien, garraio eta jantokirako dirulaguntza batzuk eta
helduentzako euskarako eskoletarakoak barne120.

Dirua baino gehiago, gerizpe ofiziala baloratzen zuten ikastolek, laguntza
ekonomikoa emateak Nafarroako Aldundiaren aldeko nolabaiteko konpromisoa suposatzen
baitzuen, eta beraz, maiz erabiliko zuten babes hori argudiotzat Hezkuntza Ministerioko
ikuskaritzak edota guardia zibilak jarritako traben aurrean: �(...) bere babesa ere ez zen gutti
izaten eltzetzuek [guardia zibila] egiten zizkiguten bisiten aitzinean�121. Izan ere, behin baino
gehiagotan izan zituzten ikastolek mota horretako bisitak122. Haatik, eskolaurreko etapa
derrigorrezkoa ez zenez, Madrileko Hezkuntza Delegazioko ikuskaritzaren aldetik
nolabaiteko askatasuna suposatzen zuen horrek, eta holaxe esaten zien Aldundiko
Hezkuntza Zerbitzuko ardura zuenak Ikastoletako ordezkariei 1972an egindako bilera
batean: �Se le informa sobre la guerra realizada por la inspección en las ikastolas a lo que
dice: En el periodo preescolar no tiene por qué existir ninguna pega en este aspecto, ya que el
Ministerio se desentiende de esta época en la educación de los niños�123.

                                                          
120 Ondoren, 1979an 30.780.000 pta. izan ziren ikastolentzat bakarrik; euskara arloak, osotasunean, 117.122.960 pta.
jaso zuen, �Régimen de Ayudas a las Ikastolas�, NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
121 Tantirumairu Ikastola (2001): Tantirumairu Lesakako Ikastola, 25 urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/7), Lesaka, 20.
or.
122 �Urtero, kurtso hasieran, sekretak irakaslearen fitxa egitera etortzen ziren eta haurren kopuruaz galdetzera�,
Baztan Ikastola: op. cit., 23. or. �Ez ziren falta izaten ikastolaren inguruan guardia civil eta polizia banakaren
baten ikustaldiak, eta bereziki inguruan horren agiriko zen Zapatones deituriko poliziarenak�, Andra Mari
Ikastola: op. cit., 19. or.
123 Ikastoletako ordezkariak eta Aldundiko Hezkuntza Zerbitzuko arduradunen arteko 1972ko abuztuaren 4ko
Akta, NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
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Esan bezala, bereziki herrietan, ez zitzaion arreta handirik eskaintzen eskola garai
honi; beraz, horren ondoan, ikastolek hezkuntza zerbitzu berri bat eskaintzen zuten;
ondoren, eta neurri handi batean ikastolen eraginez, orokortuz joan zen hiru urte aitzinekoak
eskolatzearen kontu hori (Eskola publikoetan 1981/82 ikasturtean eskolatuak zeuden hiru
urteko haurrak 74 ziren osotara124, ikastoletako haur guztiak adin honekin eskolatzen hasita
zeuden bitartean). Bestalde, zenbait kasutan, beren haurrak haurtzaindegira eraman edo goiz
eskolatu nahi zituztenek baliatu zuten ikastolek eskaintzen zuten zerbitzu hori; nahiz eta
euskaraz izatea axola ez zitzaien, sei urte bete bezain pronto eskola nazional erdaldunetara
bidaltzen baitzituzten haurrak125.

Aldundiak eremu euskaldunetako ikastolei eman zien hasierako babesaren bitartez bi
betebehar asetzen zituen. Alde batetik, euskarari arreta eskaintzen zion, eta bestetik,
dirulaguntza txiki baten truke, hezkuntza ematen zitzaien adin honetako haur euskaldunei.
Baina mugimendua haziz zihoan neurrian herri erdaldunetan ere ikastolak sortzen hasi
zirenez �alderdi ofizialetik egindako arauen arabera, hauek ez ziren inon sartzen�, eta,
horrez gain, Foru Aldundiak sasibabestutako eskolaurretzat jaiotako batzuk, bestelako
euskarri legalik ez zutela, OHOko bidea jorratzen hasi zirenez, Aldundia deseroso sentitzen
hasi zen jada 1975. urtetik aurrera, geldiezina zen mugimendu baten aurrean aurkitzen
baitzen, inolaz ere kontrolatu ezin zuen mugimendu baten aurrean. Une horretatik aurrera,
nafar Erakunde gorena hazkunde horri trabak eta kontrola jartzen saiatu zen, ikastolek
erakundetzearen erantzukizuna eskatzen zioten bitartean.

                                                          
124 Diputación Foral de Navarra (1982): Situación actual y proyecto de escolarización en Navarra de los niveles de
Preescolar y Educación General Básica, Dirección de Educación, Diputación Foral de Navarra, Iruñea, 412. or.
125 �Oso merkea zenez, zerbitzu bat eskaintzen zuenez, batzuk apuntatzen zituzten haurrak baino gero eskola
nazionaletara eramaten zituzten haurrak�, 19. elkarrizketa; �Zangozako hainbat gurasok, ez zuten euskara maite.
Ikastolara eramaten zituzten haurrak zerbitzu bat zelako. Beste batzuk hagitz konbentziturik zeuden�, 38.
elkarrizketa.
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4.2. IKASTOLETAKO PEDAGOGIA ESPARRUA

Nafarroako ikastolagintza 70eko hamarkadan garatu zen nagusiki. Hezkuntza Lege
Orokorrak ezarritako arauak irakaskuntza sistemaren egituran eta programetan eragina
izaten ari baziren ere, legeak proposatzen zituen aldaketa metodologikoak ez ziren
berehalaxe gauzatu eskoletan. Azken frankismoko irakaskuntzak sexista, klasista, ikasi
beharreko kontzeptuzko edukietan antolatua, irakaslearengan zentratua eta, jakina,
metodologia magistralaz zuzendua izaten jarraitzen zuen. Alabaina, pedagogia eraldatu nahi
zuten irakasle taldeak, II. Errepublikan hasitako berrikuntzaren gose zirenak, beste
hezkuntza mota bat lortzeko ekimenak garatzen hasi ziren 60ko hamarkadan, Katalunian
hasieran:

�En la década de los sesenta, la renovación pedagógica había tomado cartas de
naturaleza, la Asociación Rosa Sensat en Barcelona reinicia las Escuelas de Verano en una
tercera edición en 1966, tras las experiencias de 1921-23 y de 1931-35. Poco a poco otros
movimientos van articulando sus estrategias, y para 1975, se celebran Escuelas de Verano en
numerosas partes del territorio español. Los Movimientos de Renovación, MRPs, aglutinan
ahora a sectores renovadores del Profesorado y las necesidades de cambio educativo se
dejaban sentir en amplios sectores profesionales y sociales.�126

Nafarroako ikastolak, mugimendu gisa, berrikuntza pedagogiko horien partaide izan
ziren sortu ziren unetik. Euskal Herriko beste ikastoletako partaideekin �Gordailu,
Irakasleen Elkartea eta ondoren Adarra elkartearekin� batera, Euskal Herrietako propioa zen
Berrikuntza Mugimendutzat antolatu ziren.

Ikastoletako partaideen artean �funtsean irakasleen artean� gertatu zen koordinazio
goiztiar eta eraginkorra dugu aipatu fenomenoa posible egin zuen aldagaietariko bat. Bi izan
ziren, gure ustez, koordinazio mota hori oztopatzen zuten alderdiak. Lehengoa, ikastolek
zuten alegaltasun egoera. Kontuan hartu behar dugu azken frankismoan bilerak zein

                                                          
126 Zufiaurre Goikoetxea, B. (1994): Proceso y Contradicciones de la Reforma Educativa 1982-1994, Barcelona, Icaria, 30.
or.
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adierazpenak egiteko neurri errepresiboak zeudela oraindik, eta ikastolak behin baino
gehiagotan izan zirela haien ikusmiran127. Arruntak izaten ziren urte horietan guardia
zibilaren miaketak, bisitak eta deiak128. Komunikabiderik eskura ez edukitzea edota hauek
kontrolatuta egotea, eta teknologia garatu gabe egotea traba handiak ziren irakasleen arteko
koordinaziorako. Bigarren oztopoa, Euskal Herrian orokorrean baina baita Nafarroa barnean
ere zegoen aniztasuna zen. Hemen, ikastolen egoerak ezberdinak ziren oso: batzuk handiak
eta beste batzuk txikiak, jaio berriak eta zaharragoak, herri industrializatu zein
nekazarietakoak, eskualde erdaldundun eta euskaldunetakoak� Hala ere, euskarazko
pedagogiaren alorrean gehiena egin gabe zegoen unean, ikastolek, bakoitzak bere
herrialdean eta zituen ezaugarrietara moldatuta, antzeko heziketa molde bat bultzatuz,
hezkuntza eredu berri bat sortzeari ekin zioten, eta izaera berdintsua lortu zuten:

�Ikastolak, talde bezala, eskola eredu dira. Badituzte bata bestearekin zenbait
ezaugarri amankomun, beste eskolengandik bereizten dituztenak: sorrerako arrazoiak, herri
mugimendua izatea, gestio organoetako partizipazio sozial mota talde bezala antolatuta
egotea Federazio edo Elkarte batzuen inguruan, Euskal Eskolaren etorkizunari buruzko
proiektu amankomuna edukitzea.�129

Lehen iturrietako idatzizko dokumentazio gutxi dugun arren130, ikastolei buruzko
beste mota batzuetako iturriez baliatuz, ondorio batzuk ateratzen ahal ditugu. Lortutako

                                                          
127 Bilera �legal� bat egiteko, autoritatearen ordezkari batek parte hartu behar zuen bileran, adibidez Lesakan
ikastola bat sortzeko egin zuten bileran. 8. elkarrizketa. �Ikastolen alde jaialdiak prestatzen baziren, aldez aurretik
abestuko liratekeen letren itzulpenak autoritateei aurkeztu behar zitzaizkien�, 28. elkarrizketa.
128 8., 10., 12., 35. eta 42. elkarrizketak.
129 Garagorri Yarza, X. (1991): �Ikastola Hezkuntz Eredu Gisa�, Eusko Ikaskuntza XI. Kongresua, Donostia, CD
argitalpena, 203-213. orr. Hala ere, egilearekin batera, eredu hitzak ez duela �ispilu� adierazi behar azpimarratu
nahi dugu.
130 Ikerketa honen ardatzak jartzen hasi ginelarik, gure prestakuntza eta lan alorraren eraginez, buruan genuen
lehen aztergaia pedagogia esparrua zen. Haatik, garai horretako materialen bilketa lanari ekin geniolarik, uste
baino material urriagoarekin egin genuen topo. Hasierako urte horietan Nafarroko ikastoletako kezkarik
nagusiena bizirik jarraitzea izango zen. Horrela izanik, Maslowen piramidearen oinarrian dagoenak, hots,
biziraupenak, eta honen inguruko jardunek hartzen dute garai horretan idatziriko dokumentazio gehiena, beste
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erreferentzia horiek dira, beraz, azpikapitulu hau egiteko baliatu ditugunak, eta batzuk
hagitz interesgarriak suertatzen dira.

4.2.1. Hezkuntza Proiektua

Ikastolek erakundetzat eduki zuten Hezkuntza Proiektuaren131 egituraketak antzeko
prozesua jasan zuen ikastola gehienetan, nahiz eta beren arteko jaiotzan hamar urteko
diferentzia egon. Ikastola mugimendu autonomoa izan den arren, desberdintasun batzuk
aurkitzen ahal ditugu Proiektu honi dagozkion zenbait ataletan, bateratasuna puskatzera
iristen ez badira ere. Hezkuntza elkarteak onetsitako izaera, gauzatutako antolakuntza eta
bere buruari ezartzen dizkion helburuek osatzen dute komunitate horren Hezkuntza
Proiektua.

4.2.1.1. Nortasun ezaugarriak

Nafarroako ikastolen izaera da, apika, erakundetzeko arazoarekin batera, aztertutako
dokumentazioan gehien agertzen den gaia, behin eta berriro aurkitzen baitugu aztertu
ditugun ikastolen aktetan132 zein NIEk berak Aldundiari aurkeztu dokumentazio

                                                                                                                                                                                    
motatako motibazioetarako tarte txikia utziz. Izan ere, garai hartako ikastoletako dokumentazioa aztertzerakoan,
erakundetzeak eraman zuen prozesu luzea eta behin baino gehiagotan bortitza izan zen aipatuena, landuena eta
folio gehien ustiatu zituena.
131 Hezkuntza Poriektua esaten dugunean, 1990eko Estatu espainiarraren hezkuntza erreformak definitzen duen
terminoaren zentzuaz ari gara eta ez Frantziako Hezkuntza Nazionalak ematen dionaz.
132 Tafallakoan: �Eskola pluralista, denona, eta denontzat, uniformetasun guztien aurkakoi eta ideia guztietara
irekia�, Tafallako Ikastola (1997): Tafallako Ikastola 1970-1995, 25. Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/3), Tafalla,
Altaffaylla Kultur Taldea, 56. or. �Los dos principios básicos en los que se orienta la formación de los niños son: la
colaboración de los padres en la educación de sus hijos y el ambiente de libertad, por la que el alumno se
incorpore de forma activa al proceso de su propia formación, suscitando en él su sentido de la responsabilidad�,
Paz de Ziganda, 1970eko erreglamendua, in Soravilla Barberena, J. (1989): �Notas para una historia de las
Ikastolas en Navarra: La Ikastola Paz de Ziganda�, Notas y Estudios de Ciencias de La Educación, Psicología y Filosofía,
II, Centro asociado de Navarra, UNED, 30. or. Leitzako aktetan ere, hezkuntza berria eskaintzea eginkizun
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ezberdinetan. Azken horietariko bat hartuko dugu aztergai, Nafarroako ikastoletako
nortasun ezaugarriak eta izatearen arrazoiak biltzen dituelakoan:

�Euskal Herriak, bere izate eta nortasuna iraun arazteko, ekindako borroka guztien
artean, bata, irakaskintza mota berria sortzea izan zen, honek euskara ikasi eta alfabetatzeko
posibilitatea eman zezan. Ikastola dugu, bada, herriak bultzatu duen mota herrikoiena,
euskarazko irakaskintza egoki, berri eta aurrerakoi baten bilan sortua.�133

Definizio horrek garbi asko azaltzen digu zein zen ikastolek bere buruari ezartzen
zioten izaera. Alde batetik, Euskal Herrian kokatzen dira eta ez Nafarroan bakarrik. Lekutze
hau hasieratik gaurdaino mantentzen den ezaugarria izan da, herrialde ezberdinen arteko
antolaketa eratzen joan baitira134.

Definizioarekin jarraituz ikusten dugu zerbait propioa egin nahi dutela, bertatik
sortua, euskalduntasunaren izaera eta sena jasotzen duena, eta borroka baten ondorioz
lortzen hasten dena. Ez dira, hala ere, euskal nortasuna iraunarazteko partaide bakarrak
sentitzen, Euskal Herrian gertatzen ari den beste borroka zabalago baten osagaiak baizik, eta
horretara egokitzen dute irakaskuntza. Herriaren lanaz sortutako erakundeak izatea da
ikastolek duten beste ezaugarri bat, aipatu borroka orokorrago horren arragoan egosia
izatea. Euskarazko irakaskuntza eskaintzea dugu, zalantzarik gabe, ikastola guztien beste
ezaugarri bat, baina irakaskuntza hori ez dago bere hizkuntzaz alfabetatu gabeko haur
euskaldunei bakarrik zuzenduta, euskara ez dakitenei ere bideratuta baitago, euskara eta
euskaraz ikas dezaten. Euskara museoan iraunaraztearen paper tradizionala gainditu nahi
izan dute beraz, eta haurren bitartez euskara bizirik kaleratu. Horrek, irakaskuntza mota

                                                                                                                                                                                    
aurkitzen dugu: �Euskaratik at beste funtzio bat ere badugu, eta berau, hezkuntza berri bat probatu zeneko beste
asmoa da. Danok ezagutzen dugu, hontan ikastolak izan direla gure herrian hezkuntzaren heziera berria lantzen
hasi zirenak.�, Leitzako 3. kar., NIEA.
133 �Ikastolak urtetan zehar�, NIEk 1982an egindako txostena, NIEA.
134 Seaska erakundea Baionako lehen ikastolarekin batera jaio zen 1969an, urte berean Gipuzkoako Ikastolek GIE
sortu zuten, Arabako ikastolek AIE 1974an, Nafarroako Ikastolek NIE 1976an, Bizkaikoek BIE 1977an eta denon
arteko konfederazioa, hots, Euskal Herriko Ikastolen Elkartea (EHIE), 1988an.
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berri bat dakar, ikastolek sortu zuten arte egon ez dena135, eta berrikuntza horretan, gerora
onartu zaion beste ezaugarri bat eduki behar izan du, aurrerakoia izatearena alegia.
Azkeneko esaldiak, halaber, ikastoletako hezkuntza proiektuek jasota eduki zuten izaera
garrantzitsuaren soslaia ematen du aditzera, hobetzeko bidean jarri behar direla alegia, beren
burua ikasteko bidean jartzen baitute.

Hauek dira, beraz, laburbilduz, aipatu definizioaren arabera, Nafarroako hasierako
ikastolen nortasun ezaugarriak: Euskal Herria hartzea erreferente geografikotzat, herriaren
borrokaz sortua eta herriak landua izatea, euskarazko hezkuntza berri eta aurrerakoia
eskaini nahi izatea, eta etengabeko prozesuan egokituz joatea.

4.2.1.2. Antolakuntza

Ikastolak sortu zirenean, autogestionatzeko moduan antolatu zirela gehiegi esatea
bada ere �alderdi ekonomikoan ez baitzuten inoiz behar adinako autonomia eduki�, bistan
da antolakuntza mota horren hainbat ezaugarri partekatu zutela. Beren genesian, aipatu
bezala, talde ezberdinak aritu ziren lanean: gurasoak, gazte taldeak, pertsona partikularrak,
elkarteak eta abar. Ikastolak kudeatzeko garaian sektore hauen partaidetza zabala gauzatu
nahi izan zen; izaera juridiko ezberdinak hartu bazituzten ere, sektore ezberdinetako
partaidetza izan zen eredu egoki baten bilaketa bidean ardatz bihurtu zena136. Ezaugarri
honetaz gainera, hasieran bai maila administratiboan bai pedagogikoan eduki zuten
autonomia altua izan da ikastoletako antolakuntza definitu duen bigarren zutabea:

�Una escuela participativa, está hoy asumida por todos los grupos... cada uno con sus
matizaciones:

                                                          
135 Oinarrizko desberdintasunak daude Nafarroan ere, Gerra aurreko eta ondorengo euskal eskolen artean. Ikus.
Fernandez, I. (1994): Oroimenaren hitza. Ikastolen Historia (1960-1975), Bilbo, UEU, 102-121. orr.
136 Kudeaketan partaidetza ez da soilik guraso eta irakasleetara mugatzen: �Siguiendo con nuestro espíritu
cooperativista, creamos la figura del asociado, posibilitando que ex-padres y simpatizantes, pudieran participar
activamente en la dinámica del centro�, Lizarra Ikastola (1995): Lizarra Ikastola, 1970-1995, 25 Urtemuga, Iturriak
Bilduma (NA/2), Lizarra, Lizarrako Ikastola, 21-22. orr.
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Una escuela que esté ofrecida a toda la comunidad, sin discriminaciones de ningún
tipo. Una escuela en la que participen todos los que intervienen en el proceso escolar; esto es,
una escuela participada, una escuela en la que se ha suprimido el autoritarismo, y por tanto,
una escuela que no sea estatal. La escuela debe dejar de ser estatal. En esto, todos los partidos
políticos están de acuerdo.

Es una escuela gestionada por los propios que intervienen en la comunidad escolar y
abierta a dicha comunidad escolar. Deja de ser un Centro cerrado y se convierte en un Centro
proyectado hacia la comunidad, hacia lo que ahora se ha dado en llamar entorno social.�137

Gizartearen beste eragileak ez ziren partaidetzaren azterketa horretatik kanpo
gelditzen; ikastoletako talde batek, �hezkuntza elkartearen� jatorrizko zentzua bilatzeko
asmoz, beste eragileen partaidetza eskatzen zuen: �Hablando de la participación? Hay
quienes dicen que ésta no se debe limitar únicamente a la de los padres o los profesores, sino
hacerla extensiva a otras entidades, como pueden ser las asociaciones de vecinos�138.
Ikastolek gerora hartu zuten izaera juridikoak eta ikastola bakoitzaren garapenak zehaztu
zuen sektore ezberdinetako partaidetza kuantitatiboa (kopuru zehatzari dagokiona) zein
kualitatiboa (eginkizun markoari dagokiona). Kooperatiba139, sozietate anonimo140, parrokia
eskola141, sozietate errekreatibo142 eta elkarte kultural143 figurak erabili izan ziren aztertutako
epean.

                                                          
137 Nafar Ikastoletan eztabaidagai izan zen �Escuela Participada � No Estatal y No Privada� agiria, NIEA.
138 Ib.
139 Kontsumo kooperatiba bihurtu ziren Nafarroako ikastola gehienak, NIE bera sortzeko beharrezkoa izan
baitzen. Sozietate anonimotzat jaiotako bi (San Fermin eta Francisco de Jaso), ondoren kooperatiba bihurtuko
ziren. Tantirumairu ikastola urtetan zehar elkarte kulturala izan da.
140 Honek, Administrazio Kontseilua behar zuen eduki, zenbait kasutan zuzendari eta gurasoz bakarrik osatua,
eta honekin batera beste mota batzuetako eginkizunez arduratzeko, Hezkuntza Kontseilua ere bai, irakasle eta
guraso talde batekin kudeatuak.
141 Aranatz, Elizondo (hasieran), Etxalar, Igantzi, Irurtzun, Lekunberri eta Lesaka (honek ere elkarte kulturala).
Batzutan bi izaera erabili zituzten, gaiaren arabera bataz edo besteaz baliatzen ziren.
142 Araiz eta Berakoa (hau ere kontsumo kooperatiba)
143 Antolakuntza mailako askatasun gehien ematen zuena, baina erakunde ofizialen aurrean ahulen aurkezten
zena.
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Errealitatean gauzatu ziren Gobernu Organoak aztertzean dakusaguna da: Batzar
Orokorrak, hots, Asanbladak, zuela ikastolaren norabide nagusiak definitu, planak onartu
eta martxa orokorraren kontrola aurrera eramatearen ardura nagusia. Batzar Orokorrak
markatutako plangintzaren kudeaketa gurasoz zein irakaslez osatutako Gestio Batzordeak
eraman behar zuen aitzina, eta alderdi tekniko pedagogikoen ardura klaustroarena zen.

Hala ere, ez zen samurra izan antolakuntza mota bilatzeko bidea; profesionalez
gainera familiak ere identifikaturik eta inplikaturik egonik, proiektu honek bi motatako
oztopoak gainditu behar izan zituen: ideologiari zegozkionak eta sektore bakoitzaren
eginkizunen definizioari zegozkionak. Lehenengoak dira antolakuntza prozesu guztia ez
ezik, hezkuntza eredua bera ere ukitzen dutenak: guraso zein irakasle talde ideologiko
ezberdinen ekarpenen arteko indar neurketak suertatu ziren barnean, ikastola zenbat eta
handiagoa orduan eta bortitzago; irakasleek eredu aurrerakoi baterako egindako saiakerak
soberazkotzat jo izan zituzten hainbat partaidek. Bestetik, kudeaketa arloan irakasleen
partaidetza kopuruak gorabeherak ekarri zituen Nafarroako hainbat ikastoletara, eta guraso
eta irakasleriaren arteko barruko liskarrak sorrarazi144: �Kanpo indarrak ez ezik, bere
historiak eta barne dinamikak ere eraman zuten horretara, betiko debateak (eredua bera,
azken batez, hezkuntza nahiz gestioaren aldetik)�145. Ikastolako zuzendaritza figura pertsona
bakarreko organotzat onartzen ez zenean146, zuzendaritza kolegiatua eskatzen zenean147 edo
figura honi �koordinatzaile� deitzen zitzaionean148, adibidez, mota honetako eztabaiden
lekuko zirela antzematen ahal da, eta mugimendu asanbleario baten jitearekin bat zetozela:

                                                          
144 Horrela aipatzen da, neurri batean edo bestean, 32, 45 eta 46. elkarrizketeetan.
145 Atxa, J. (1996): San Fermín Ikastola, 25 Urteurrena 1970-1995, Iturriak Bilduma (NA/4), Iruñea, S. Fermín Ikastola,
56. or.
146 Horretaz ikus. Tafallako Ikastola (1997): Tafallako Ikastola 1970-1995, 25. Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/3),
Tafalla, Altaffaylla Kultur Taldea, 51-54. orr.
147 Atxa, J.: op. cit., 60. or.
148 Salbuespen batzuk kenduta, �koordinatzaile� pedagogikoaren figurak onarpen maila altua zuen bitartean,
zuzendariaren onespena, ikerketa honek aztertzen duen garaia baino berandugokoa da.
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�(...) Nolabait esatearren autogestioa. Antolamendu ez-formala eta koordinazio
hierarkizatu gabea. Egitura ez piramidala, baizik eta errarakoa, horizontala. Hortik jorik,
ikastola noraino gurasoena, eta noraino herriarena; barne eratzeari ekiterakoan, noraino aita-
amen partaidetza eta noraino irakasleena: soladatei dagokionez, zer printzipio hautatu,
�nolako lana, halako lansaria�, ala tituluei ere begiratu behar; zuzendaritzaren menpeko
erantzukizunak norbanakoak ala taldekakoak... Ikastolak herrikoia behar zuen izan, ez
burgesa eta elitista, eta goitik beherako edozein antolamendu ikastola �enpresatzat� eta
bertako irakaslegoa, soil-soilik �langilegotzat� hartzea adina zen, �enpresan� integratu gabea�149

Eredu egokien falta zegoen une hartan zenbait ikastolatan izan zituzten
antolakuntzaren inguruko eztabaida horien barnean zegoen muina, ahalik eta partaidetzarik
zabalena lortu ahal izateko formula egokiaren bilaketa lana dela uste dugu. Eredu parte-
hartzaile horretan, kritikotasun espiritua bere barnean zeukatelarik, barruko eztabaida
prozesu luze eta iraunkor bati ekin zioten; dialektika horretatik indartuta ateratzeaz gainera,
ikastolen ezaugarritzat finkaturik geratu zen partaidetza150.

Gai honi beste bat korapilatu zitzaion ondoren, publikotasunaren auzia alegia.
Herriaren lanaren bidez egindako eskola eredua, herrikoia zena, publikoa zen, ez ordea
estatala: publiko-politiko kontzepzio napoleondarretik baino gehiago, sozial-publiko
kontzepzio anglosaxoiko tradizioarekin bat egiten zuen151. Horregatik, kudeatzeko era

                                                          
149 Atxa, J. (1996): San Fermín Ikastola, 25 Urteurrena 1970-1995, Iturriak Bilduma (NA/4), Iruñea, S. Fermín Ikastola,
40. or.
150 �Ikastolen Elkarteak kolektibo honen gogoeta-prozesuen sintesi gisa argitaratu dituen hainbat txostenetan
dioenez, ikastolen dimentsioetako bat, euskarri izateaz gain, ikastolak berak egindako hautu demokratiko hau
izango litzateke: gurasoek, irakasleek, langile laguntzaileek eta ikasleek gestioan hartzen dute parte eta
funtzionamenduan gogotsu laguntzen dute�, Lekuona Jimenez, I. (1999): Hezkuntza Proiektua: lanketa prozesua
Ikastolen esparruan, E.H.U.an aurkeztu tesia, a.g., 35. or.
151 �(...) eskola publiko kontzeptuak esan nahi desberdina du tradizio anglosaxoniarreko herrietan eta eragin
napoleondarrekoetan. Azken hauetan nahastu egiten dira publikoa eta estatala, eta eskola bakar eta uniforman
gauzatzen Estatuaren irudi eta antzera, Estatuaren monopoliozko eskolan alegia. Tradizio anglosaxoniarreko
herrietan, publikoaren kontzeptua hurbilago dago sozial-publikotik, publiko-politikotik baino, eta hori eskolaren
egitura dibertsifikatuan islatzen da, kokatzen diren errealitate sozial eta geografikotik hurbilago aurkitzen
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zabala, malgua, demokratikoa eta parte-hartzailea errespetatzen duen eredu publikoa da
ikastolen legeztatze prozesuan bilatzen den jite publikoa, eta zeregin horretarako
titulartasuna ez zaio Estatuari eskainiko �ikastolek ez baitute honekiko konfiantzarik�,
Nafarroako Aldundiari baizik, eta kasuren batean udalei ere bai152.

Aldundiari behin eta berriro eskaini zitzaion Nafarroako ikastolen titulartasuna.
Ehunka bilera, idazki, eskaera egin ondoren honen borondate falta egiaztatuta zuten arren,
bide horretatik jarraitu zuten ikastolek. Egin behar ziren hauteskundeen ondoren botere
aldaketaren esperoan eta Nafarroako hainbat herri txikitan ikastolek zuten itomen
ekonomikoak ekar zezakeen euskarazko irakaskuntzaren desagerpenak ere bultzatuta,
publikotasunaren errebindikazioarekin jarraitu zuten, betiere kudeaketan zuten eredu parte-
hartzailea errespetatzea beharrezkotzat jotzen zutela:

�Queremos poner especial énfasis en nuestro objetivo principal, Ikastolas públicas en
todo su contenido: financiadas por D.F.N., no subvencionadas, gratuidad total de la
enseñanza, gestionadas democráticamente por irakasles, padres, alumnos y personal no
docente, participando todos ellos en la planificación y programación de la educación,
pluralista, laica, no discriminatoria, control educativo por parte de la Administración si lo
estima, todo ello desde un marco de libertad y orientada a conseguir el desarrollo integral de

                                                                                                                                                                                    
direlako�, Garagorri Yarza, X. (1991): �Ikastola Hezkuntz Eredu Gisa�, Eusko Ikaskuntza XI. Kongresua, Donostia,
CD argitalpena, 203-213. orr.
152 Administrazio ezberdinek erantzun diferentea eman zioten errebindikazio honi. Euskal Autonomia
Erkidegoko ikastolek �Eskola publiko ez estatalen� onarpena jaso zuten 1980an, Pedro Miguel Etxenike Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza sailburu zela. EIKEk (Euskal Ikastolen Erakundea) legearekin ikastolentzat sare berezia
eratzeko proiektua egin zuen, baina ez zuen aurrera egin. 1992an, Hezkuntza Sailean Alderdi Sozialista zegoela,
ikastolen konfluentzia bideratuko zuten bi lege onartu ziren: Euskal Eskola Publikoaren Legea eta Irakaslego Ez
Unibertsitarioaren Legea, 1993an gauzatu eta ikastolen mugimenduaren barruan zatiketa eragin zutenak. Seaska
kultur elkarte gisa 1982an hartu zuten aintzakotzat, eta Iparraldeko ikastolek Frantziako Hezkuntza
Nazionalarengandik lehenengo dirulaguntza publikoak 1989an jaso zituzten. Nafarroari dagokionez, hurrengo
kapituluan ikusiko dugunez, Aldundiko sasibabes batetik, LODEk arauturiko pribatu hitzartuak izatera pasako
dira, udal ikastolak salbu.
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la personalidad humana por medio de una práctica pedagógica que despliegue las
capacidades intelectuales y morales de los niños.�153

Ikastoletako antolakuntzarekin uztartutako parte-hartzea eta autonomia ezaugarriak
islatuta gelditu ziren publifikazioaren inguruko eztabaidaren muinean. Izan ere,
ikastolagintzan ari ziren batzuentzat �publikotasun� hitza gaitz guztien konponbidea zen
arren, erakunde baten mendekotasun egoeran jartzea zen beste hainbatentzat, ordu arteko
lan autonomo eta sortzailea deuseztatzea154. Autonomia-mendekotasunaren aferak ordutako
eztabaidak eta tinta anitz botatzea eragin zuen hurrengo urteotan eta definizio bakarrak
lortzen zuen erabateko adostasuna: publiko, parte hartzailea eta ez estatala.

Bistan da ikastolaren ereduarekin koherentea zen antolakuntza sistemak barruko
egituraketa prozesu matazatua ekarri zuela, eta honi kanpotik zetozen amaitu ezineko
erakundetze arazoak gehitzen badizkiogu, bere polikromia osoarekin antzematen ahal dugu
une horretako argazki erreala.

Barruko antolakuntza esparruan formula ezberdinak gauzatu ziren arren,
partaidetzak ikastolen ezaugarri izaten jarraitu zuen; kudeaketan aurkitutako partaidetzaz
gain, beste molde batzuez jantzirik aurkitzen dugu parte-hartze hori: ekintza kulturaletan
zein diru bilketan.

Lehenengoarekin lotuta, milaka lagun aurkitzen ditugu, bakoitza bere zaletasun,
ofizio edota lanbidetik ikastolak kultur dinamizatzailetzat hartzen duen rolean lagun.
Horrela, herriaren partaidetza ikastola ezberdinetatik antolatutako jaialdietan, kultur
asteetan, gai monografikoen inguruko lanketetan, hitzaldietan eta abarretan gauzatzen da.
70eko hamarkadan eratzen ari zen Euskal Kultura berria, eta hau gizarteratzeko ahaleginak
(lankidetza, auzolana eta herri dinamizazioa) nekez aurkitzen ahalko ditugu ondoren:
                                                          
153 NIEko batzarrak onartua 1983ko martxoaren 26an.
154 �Lo que no queríamos renunciar es que las ikastolas tuvieran su ideario, aunque la titularidad fuera pública.
No queríamos la escuela española en euskera. Pues yo no. Nosotros desde el principio hemos tenido muy claro
que escuela publica vasca es soberanía. Sin escuela propia no hay soberanía y otros decían: primero públicas y
luego ya cambiaremos las cosas, convencidos de que se podría mantener lo creativo del modelo�, 29. elkarrizketa.
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�Iparraldetik etortzen zitzaizkigun abeslariak, agian kuartelilloan bukatuko zirela jakin
arren�155, �Ez dok amairuko taldekideak antolatutako jaialdietara afariaren truke etortzen
ziren, inoiz kobratu nahi izan ez zutela�156.

Bigarrenarekin, diru bilketarekin, lotuta, garai hartan nafar ikastolek zuten behar
ekonomikoak eraginda, hamaika ekintza eraman ziren aurrera dirua lortu ahal izateko.
Asmaturiko mila formula ezberdinetan aurkituko dugu sektore guztien �guraso, irakasle,
ikasle zein ikastoletako laguntzaileen157� konpromisoa eta partaidetza: bonuak158, zozketak159,
loteria160, arte erakusketak161, kirol topaketak162, kantaldiak163, bertso emanaldiak164, azokak165,

                                                          
155 35. elkarrizketa.
156 40. elkarrizketa.
157 Laguntzaile hauen aportazioa, bai zuzenean lan eginez bai elkarte bezala dirua emanez gauzatu zen:
�Bertzalde, aipamen berezia merezi du Baztandarren Biltzarra Elkarteak (...) ikasturtero Elkarteak diru laguntza
ematen baitzion ikastolari�, Baztan Ikastolako ikasle ohi eta irakasleak (1995): Baztan Ikastola. 25 urteurrena
1970/1995, Iturri Bilduma (NA/5), Elizondo, 24. or. Laguntzaile kopuruaz 1973/74 ikasturtean: �Beren hileko
kuotaz, 300 bat laguntzaile zeuden iadanik bilduak ikastolaren alde Tafallan�, Tafallako Ikastola (1997): Tafallako
Ikastola 1970-1995, 25. Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/3), Tafalla, Altaffaylla Kultur Taldea, 19. or.
158 Ikastola gehienek zozketarekin batera aurrera eramandako ekintza izan da. Honetarako eta beste hainbeste
ekintzetarako, garai hartan maiz erabiliko zen formatua pegatinarena da. Horren adibidea ikusten ahal da in
Labiaga Ikastola (2000): Labiaga Ikastola. Bera 1974/75-1999/00. 25 Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/8), Bera,
Labiaga Ikastola, 9. or.
159 �El pasado sábado se reunieron los padres de los alumnos que asistieron a la ikastola de Irurzun, y acordaron
organizar un sorteo de una cesta de Navidad con el fin de saldar el déficit previsto para este curso escolar.
También se decidió mantener la cuota de 500 pesetas que se estipuló a comienzos del curso para cada niño.
Independientemente de este dinero se cuenta para este año con una subvención de la Diputación de 150.000
pesetas y otro fondo de 100.000 pesetas conseguido en la taberna que se montó durante las pasadas fiestas de la
Trinidad. No obstante, el déficit es seguro, y como solución se ha pensado en un sorteo de una cesta de Navidad,
junto con las posibilidad de organizar un festival de canción vasca para estas mismas fechas�, Egin, 1977ko
azaroaren 22a, 4. or.
160 �Bestalde urtero, eguberrietan loteria saltzen zen diru pixkat lortzeko�, Baztan Ikastolako ikasle ohi eta
irakasleak (1995): Baztan Ikastola. 25 urteurrena 1970/1995, Iturri Bilduma (NA/5), Elizondo, 24. or.
161 Formula hau hagitz erabilia izan zen, horien artean, Blanca de Navarra ikastolak, F. Jaso, S. Fermin eta
Lesakako Tantirumairu ikastolek jorratu zuten.
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txosnak166, jostailuen salmenta167, jai bereziak �ikastolen aldeko urteroko jaiak 1972an hasi
ziren Nafarroan168�, eta, denen artean ezagunena, Nafarroa Oinez festak; guztiek hezkuntza
eredu bat aurrera ateratzeko herriaren grina eta auzolana erakusten dute.

Euskal Herriko herrialdeetan ikastolen alde egiten hasi ziren jai erraldoiak
(Kilometroak Gipuzkoan169, Ibiladia Bizkaian170, Araba Euskaraz Araban171, Nafarroa Oinez
Nafarroan172, Herri Urrats173 Iparraldean), Estatu Batuetatik 1972an etorritako Josu Erguin
                                                                                                                                                                                    
162 Lekunberri, Beran, Iruñean etabar.
163 Behin baino gehiagotan kantaldi hauetako abesti guztien letrak gaztelaniara itzuli behar izaten ziren. Ikus.
Tantirumairu Ikastola (2001): Tantirumairu Lesakako Ikastola, 25 urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/7), Lesaka,
Tantirumairu Ikastola, 20. or.
164 �(...) Se acuerda subvencionar a D. Mariano Izeta, de Elizondo, con 13.000 pts., la organización de un festival de
bersolaris a beneficio de la ikastola local.�, Euskal Yakintza-Patronato de Fomento del Vascuence, 1973ko urriaren
23ko Osoko Bilkuran, NAA, NFAko ondarea, 6. kar.
165 Vianako Ikastolak antolaturiko Artisauen azoka, herrian errotzea lortu du prestigioa lortu duelarik.
166 �La ikastola de Alsasua agradece a todo el pueblo por la acogida que tuvo la taberna que montaron en las
pasadas fiestas, y que ha hecho posible el beneficio obtenido de 750.000 pesetas�, Egin, 1977ko urriaren 6a, 3. or.
Hauetariko batzuk bizitza korapilatsua eduki zutenak, ikus. Tafallako Ikastola (1997): Tafallako Ikastola 1970-1995,
25. Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/3), Tafalla, Altaffaylla Kultur Taldea, 45-48. orr.
167 �Se creó una comisión para comprar juguetes muy baratos y no sacamos un duro de allí. La búsqueda de
dinero era continua. Ir a sacar dinero al mismo que tiene que poner dinero era una contradiccion como con los
juguetes�, 30. elkarrizketa.
168 �Nafarroako Ikastoleen Biltzarra Orreagan�, PVEG, 1972ko uztaila-abuztua, 77-78. zkia., 8. or.; �Euskal Festa
ikastolaren alde Etxarri-Aranatzen�, PVEG, 1972ko iraila, 79. zkia., 7. or., �Nafar Hizkuntza�ren eguna Altsasu�n�,
PVEG, 1973ko urria, 92. zkia., 2. or., �Las ikastolas de Pamplona celebraron el jueves una gran fiesta en el Pabellón
Anaitasuna, que se encontraba abarrotado de niños y padres, pertenecientes todos ellos a las ikastolas de San
Fermin, Paz de Ciganda, San Juan, Blanca Navarra e Iranzu. El programa de actuaciones del festival, realizado
casi en su totalidad por los propios alumnos�, Egin, 1977ko abenduaren 24a, 3. or.
169 Lehena, Beasainen 1977an.
170 Lehena, Durangon 1980an.
171 Lehena, Gasteizen 1981ean.
172 Hauek dira J. Atxak bildutako datuak Nafarroa Oinez-i buruz:

URTEA NON DATA GOIBURUA
1981 Altsasu Ekainak 21 Nafartarren hizkuntzagatik denok Altsasura
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beasaindarrak eragin zituen, han ikusitako Kermes formula amerikarra egokituz, baina behin
hasiz gero, euskaldun moldeetara egokitzen joan ziren, eta urteroko jarraipena izaten hasi
ziren.

                                                                                                                                                                                    
URTEA NON DATA GOIBURUA

1982 Elizondo Uztailak 18 OINEZ�82
1983 Bera irailak 18 EUSKARA ESKOLARA
1984 Iruñea irailak 16 IKASTOLA PUBLIKOAREN ALDE
1985 Lizarra urriak 13 DENOK BAT EUSKARAZ

1986 Tafalla urriak 12
OINEZ EDO HEGAZ,

BETI EUSKARAZ
1987 Zangoza urriak 11 EUSKERARI GARATZEN UTZI
1988 Lesaka urriak 9 EUSKERARI EUTSI-EUSKARAZ HEZI
1989 Etxarri Aranaz urriak 8 OINEZ BIZKOR-EUSKARAZ GOGOR
1990 Lizarra urriak 14 EZINA EKINEZ EGINA
1991 Atarrabia urriak 20 OINEZ EUSKARAZ BIZI
1992 Biana urriak 11 EUSKERARI BIDE EGINEZ
1993 Altsasu urriak 24 HARITZA
1994 Bera irailak 18 BIDEOSOAN
1995 Tutera urriak 15 INOIZ BAINO GEHIAGO
1996 Etxarri Aranatz urriak 13 HERRI KOLORE
1997 Tafalla urriak 19 LAN TA LAN AUZOLAN
1998 Zangoza urriak 18 AMETSA ERAIKIZ
1999 Iruñea urriak 17 JASO DEZAGUN EUSKARA
2000 Zizur Txikia urriak 22 BURU BELARRI
2001 Lodosa-Sartaguda urriak 21 HERRIA DA GORPUTZA, HIZKUNTZA BIHOTZA
2002 Tutera urriak 20 MUGA GUZTIEN GAINETIK

173 Lehena Senperen 1984an. Bertan egin dira ondorengoak ere.
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4.2.1.3. Helburuak

Nafar ikastolek lortu nahi zituzten helburuak aztertu ditugunean, lehentasunezko bat
ageri zaigu: neska-mutil euskaldun osoak lortzea. Ikastolak euskalduntasunaren grina zuen
bere barnean; zalantzarik gabe, euskaraz ikastea, euskal kulturaz bustitzea �tradizionalaz ez
ezik, sortzen ari zen euskal kultura berriaz ere bai�, euskaldun sentitzea zuen xede; finean,
herritar euskaldunak egitea. Hauxe izanen da lehen helburua, zalantzarik gabekoa,
salbuespenik ez duena eta nafar ikastolen mugimendu orokorrean betetzen dena, nahiz eta
ikastola horiek aspaldian erdaldundutako eremuetan kokaturik egon174.

Alabaina, curriculumaren barruan euskal tradizioarekin lotutako edukiak lantzea
izan da ikastolek eduki duten beste ezaugarri bat. Zapalduak eta mespretxuz begiratuak
ziren kultur tradizio batzuk, erdi edo erabat galduak ziren tokietan berreskuratzea eta
ezagutzen ez ziren zenbait herritan ezartzea lortu zuten. Badaude, izan, ikastola euskal
kulturaren bultzatzaile izendatzeko arrazoiak, eta, halaber, kultura honekiko
dinamizatzailetzat hartzeko zioak, Nafarroan adibide franko baititugu. Izan ere, herrialde
honetako ikastola guzti-guztiek herrietan zenbait euskal tradizio kaleratzearen kariaz, urteen
joan-etorrian �normalizatu� egin dituzte, nafar gizartearengan errotu eta beste eskolei
eredua eskaini; horren adibide dira Olentzero, Agata Deuna, Inauteriak� Beste zenbait
kasutan, normalizatzeaz gain, ikastolek aurrera eramandako ikerketa baten prozesuaren
ostean berreskuratu dituzte galduta zeuden ohitura zaharrak175.
                                                          
174 �Lizarra Ikastolaren helburuetako bat euskararen eta euskal kulturaren berreskurapenean datza. Horretarako
ahalegin berezia egin behar izan dugu denon artean, haurrek euskaraz bizi, senti eta dasta dezaten. Bai Ikastolara
bertara, bai Lizarrako kaleetara, bai haurren etxeetara zabaldu nahi izan dugu euskararen arnasa. Euskarak bizi
ahal izateko toki horietako oxigenoa behar baitu�, Lizarra Ikastola (1995): Lizarra Ikastola, 1970-1995, 25 Urtemuga,
Iturriak Bilduma (NA/2), Lizarra, Lizarrako Ikastola, 28. or.
175 �Urte hartan, talde batek aurrera eramandako ikerketa lan batzuen ondorioz galduta zeuden aitzinako
mozorroak berriz ateratzea erabaki zen�, Lizarra Ikastola (1995): Lizarra Ikastola, 1970-1995, 25 Urtemuga, Iturriak
Bilduma (NA/2), Lizarra, Lizarrako Ikastola, 33. or.; Baztango ikastolak, �Orakunde� festa, Baztan Ikastolako
ikasle ohi eta irakasleak (1995): Baztan Ikastola. 25 urteurrena 1970/1995, Iturri Bilduma (NA/5), Elizondo, 34. or.;
�(...) Agate Deuna Ohituraren berreskupenarena�, Tantirumairu Ikastola (2001): Tantirumairu Lesakako Ikastola, 25
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Euskalduntasunaz eta euskal tradizioaz gain, zerbait gehiago esaten da ikastolaren
izaera definitzen denean, hezkuntza aurrerakoia nahi dela, alegia: �denona eta denontzat,
uniformetasun guztien aurkakoa eta ideia guztietara irekia�176. Ez ziren, beraz, baliagarriak
anarterainoko eskola tradizionalaren parametroak, zerbait berria egin nahi zen eredu
egokirik ez zegoen unean. Zertarako, ordea, eredu berria? �Euskaldun-fededun� eskema
zaharra aplikatzeko? Ez dirudi hori izan zenik sortzaile gehienen helburua; nolanahi ere,
afera honetan ere aniztasuna da nagusia. Ikastolaren batean konfesionaltasun printzipioa
bere idearioan paratzen den bitartean177, besteren batean era esplizituan deuseztatzen da178.
Alabaina, nafar ikastola gehienetan, erlijioa irakatsi behar zenentz baino gehiago, nork
irakatsi behar zuen planteatzen zen179.

Aipatu euskaldun sena transmititzeko helburuaz gain, aztertutako dokumentazioan
behin baino gehiagotan errepikatzen diren beste helburu batzuk ikusiko ditugu jarraian.
Sailkapen arbitrarioa den arren, aurkitutakoak antolatzearren hiru multzotan banatu ditugu:
hezigaiari, hezitzaileari eta hezkuntza prozesuari dagozkionak; azkeneko bi kategorietan,
helburuak baino gehiago, asmoak dira agertzen direnak.

Hezigaiaren ikuspegiari dagokionez, aurkitu ditugun xedeak bateragarriak dira
izaeran definitzen diren ezaugarriekin. Horrela, hezi nahi diren neska-mutilak arduratsuak,

                                                                                                                                                                                    
urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/7), Lesaka, Tantirumairu Ikastola, 58. or. Honen beste adibidea, Berako
ikastolako irakasle taldearen lanaren emaitza �Arraultze eguna� dugu.
176 Tafallako Ikastola (1997): Tafallako Ikastola 1970-1995, 25. Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/3), Tafalla,
Altaffaylla Kultur Taldea, 56. or.
177 Paz de Ziganda ikastolako lehen printzipioa: �La ikastola será confesional católica�, in Soravilla Barberena, J.
(1989): �Notas para una historia de las Ikastolas en Navarra: La Ikastola Paz de Ziganda�, Notas y Estudios de
Ciencias de La Educación, Psicología y Filosofía, II, Centro asociado de Navarra, UNED, 29. or.
178 �Oraingoz ez diogu erantzungo Gotzaigotik jaso dugun gutunari. Aurrez jakin egin behar dugu ia Legearen
aginduz behartuta gauden erlijioa ematera O.H.O.ko lehendabiziko zikloan. Horrela ez balitz, gure ikastola laikoa
dela erantzungo diogu�, Tafallako Ikastola: op. cit., 56. or.
179 Gai honetan ere, mendebaldeko ikastoletako antzeko planteamendua egiten da. Ikus. Fernandez, I. (1994):
Oroimenaren hitza. Ikastolen Historia (1960-1975), Bilbo, UEU, 240-245. orr.
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askeak eta kritikoak izatea lortu nahi da, laguntzarako eta elkarbizitzarako joera garatzen
dutenak. Era ezberdinez aipatzen da hezkuntza integrala jaso behar dutela: �Giza hezkuntza
oso baten bidez, funtsezko eskubideak, libertateak errespetatuz, haurren bizitza bilakatzen
den ingurune soziala, afektiboa, fisikoa eta historikoa kontuan hartuz nortasunaren garapena
bilatu�180. Horiexek dira, beraz, ikastoletako Hezkuntza Proiektuan hezigaiari begira
ezarritako helburuak eta landu beharreko baloreak. Horiekin batera, nahiz eta era
esplizituan aurkitu ez dugun, sexu diskriminaziorik gabeko hezkuntza ematea izan zen
ikastoletako hasiera-hasierako beste helburu bat. Garai hartan, behar adinako haur kopuruak
edukita, haurren taldekatzeak sexu irizpidearen arabera egin ez zituzten lehen ikastetxeak
izan ziren; curriculum bera eskaintzen zitzaien neska zein mutilei181.

Hezitzailearen ikuspegiari dagokionez, espiritu zientifikoa, irakaskuntza librearen
eskubidea garantizatua duelarik, haurrengan nortasuna zein adimenaren garapena
bultzatzen duen irakaslea nahi da182. Hezitzaileak eduki behar dituen gaitasunen artean,
ikasketa plangintza ofiziala egokitzeko malgutasuna aurkitu dugu, hots, une hartan
ikastoletako irakasleak egiten ari zirena bermatzen duen formulazio esplizitua:
�Ministeritzaren programa ofizialak, ikastolaren ezaugarri bereziei egokitzeko
beharrezkotzat jotzen diren aldaketak egin�183.

Ikastoletan titulazio egokirik gabeko andereño anitz edukitzeak legeztatze prozesuari
trabak ipini zizkion arren, auzi honek ez zuen inkoherentzia pedagogikorik ekarri barnean.
Une horretan irakasle profil berria behar zen, irakasle eskoletan ere lortzen ez zena, eta
                                                          
180 Tafallako Ikastola: op. cit., 56. or.
181�Merezi du Ikastola garatu deneko testuinguru aurrerakoia ere azpimarratzeak, alegia, herrialde
aurreratuenetan onartutako gidarauei jarraitzen diena eta Espainiako Estatuan aplikatu izan direnen aldean oso
goitik ibili dena beti ere. Ikastolak hasi ziren, esate baterako, sexuen arteko bereizketa baztertzen, oso emaitza
onekin, eta beste hainbestexe esan liteke pedagogia aktiboaren printzipioen aplikazioari buruz ere, aitzindaria
izan da-eta Ikastola arlo honetan�, Lekuona Jimenez, I. (1999): Hezkuntza Proiektua: lanketa prozesua Ikastolen
esparruan, E.H.U., a.g. tesia, 56. or.
182 Tafallako Ikastola: op. cit., 56. or.
183 Ib.
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andereño enpiriko haiek �I. Fernandezen terminologian�, besteek bezala, behar adinako
malgutasuna eduki zuten irakaskuntza jardueran esperimentatuz ikasteko. Eskolaurreko
etapan nagusiki emakumeak izan ziren andereño hauek, kasu bat izan ezik. Lehen
hezkuntzan eta bereziki Goi Zikloan pixkanaka gizonezkoak sartzen joan ziren. Halaber,
aipatu nahi dugu andereño hauek izan zuten lan egoera ez zela berdina kasu guztietan.
Kasuren batean hasieratik gizarte segurantzan sartuak izan baziren, ikastola anitzetan emeki
joan ziren lan egoerak arautzen. Hala ere, ikastolako arduradunekiko sinergia gertatu zen.

Hezkuntza prozesuari buruz aurkitzen ditugun aipamen idatzietan, ikasleak
askatasun giroan hezi behar direla irakur daiteke, norbanakoaren ardura eta erantzukizuna
lantzen direlarik: �Ambiente de libertad, por la que el alumno se incorpore de forma activa al
proceso de su propia formación, suscitando en él su sentido de la responsabilidad�184.
Horrekin batera, lau hormetatik harantzago doan hezkuntza prozesua �ikastolen ezaugarria
izan dena� ere azpimarratzen da: �Proposatutako helburuak lor daitezen, beharrezkoak
diren mota guztietako ekintza kulturalak, kirolari buruzkoak eta, antolatu eta bultzatu;
Heziketa haurren protagonismoan oinarrituz prozesu honetan, gurasoen, irakasleen,
ikasleen eta gizartearen parte hartze aktiboa lortu�185.

Aurrera eramandako metodologiaren oinarri komuna definitu beharko bagenu,
mende hasierako Eskola Berriaren oinarriak bereganatu �Gerra aurreko ikastolek
bultzatutako bera�, eta aktiboa izan zela esango genuke: �Los métodos pedagógicos
utilizados son activos, utilizando los sistemas más avanzados. Tienden a despertar y
fomentar en el alumno la iniciativa, la originalidad y la aptitud creadora�186. Horrek
desberdindu zuen hasieratik ikastola beste ikastetxeetatik, eta ibiltzearen poderioz joan zen
lortzen koherentzia eta berezko nortasun pedagogikoa. Ikastolak, partaidetzaren ezaugarria

                                                          
184 Soravilla Barberena, J.: op. cit., 30. or.
185 Tafallako ikastola: op. cit., 56. or. Antzeko formulazioa aurkitzen dugu beste batean: �(...) se tiende a formar el
carácter y la personalidad de los alumnos mediante actividades complementarias, deportes, excursiones y salidas
culturales periódicas y sobre todo con la atención personal individualizada�, Soravilla Baraberena: op. cit. 30. or.
186 Soravilla Barberena, J.: op. cit., 30. or.
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zela medio, irekiak ziren, eta irizpide horrek metodologian ere bazuen isla: �haurrak hartu
eta hiria, fabrikak, ofizio ezberdinak ezagutzera eramaten genituen; orain arruntak diren
gauzak, baina orduan arraro begiratzen ziguten�187. Haurrak mendira joaten ziren natura
bertatik lantzera, baserrira animaliak desberdintzera, herrira honen erakundeak ezagutzera;
zentzumenak, etxetik ekarritakoak dastatuz, ikusiz, entzunez, usainduz zein ukituz lantzen
zituzten. Edozein material desberdintzen ikasteko, kontatzen hasteko edota koloreak,
formak figurak, izenak ikasteko �oro har, etekin pedagogikoa ateratzeko� egokia zen. Eskola
Berriaren beste ezaugarri bat ere bereganatu zuten: haurra izatea irakaskuntzaren erdigunea.
Umearen inguruan antolatzen zen eskola jarduera, haurra protagonista izanik. Eskolaurreko
etapa horretan berebiziko garrantzia eman zitzaion gorputza eta zentzumenak lantzeari.
Hauek dira Agoitzeko eskolaurreko ikastolan zituzten helburuak eta horiek lortzeko
baliatzen ziren arloak:

�El propósito fundamental de la ikastola, consiste en revitalizar al euskera, y potenciar
el desarrollo imaginativo del niño en sentido del ritmo, la música, expresión corporal,
gimnasia etc. Todo por medio de canciones y representaciones teatrales. Se educan los
sentidos en base a realizaciones plásticas en barro, pintura y otras clases de tareas que ayuden
a captar los espacios, las formas y los colores.�188

Arazo ekonomikoak, salbuespenik gabe, nafar ikastola guztiek izan zituztenez, dirua
lortzearren behartuta egon ziren ekimen eta jarduera bereziak antolatzera. Herriaren
partaidetza lortu zuten, eta era berean, kultur arloko aberastasuna herrietara ekartzea.
Orduko kili-kolozko egoera ekonomikoa kontuan hartuta, gelek ere ezaugarri komun batzuk
izan zituzten: txikien gela gehienak mahairik gabe aurkituko ditugu urte hauetan189 eta
haundien geletan beste ikastetxeetan erabilitako �behin baino gehiagotan elizgizonen
ikastetxeek baztertutakoak� mahaiak eta aulkiak. Honekin batera, estetika koloretsua,
hormak haurren lanez apainduta eta bertan egindako materiale pedagogikoaz hornituak
kausitzen ditugu.
                                                          
187 27. elkarrizketa.
188 Egin, 1977ko urriaren 30a.
189 �Sintasola jarri zigutenean, lurrean eseritzen hasi ginen�, 40. elkarrizketa.
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Hezkuntza prozesuarekiko ikuspegi holistikoa oso goiztiar agertu zuten, bai eragileei
dagokienez, bai hezkuntza espazioari dagokionez. Irakaskuntza formalak ez zuen hezkuntza
prozesuaren erantzukizun osoa, beraz, beren hezkuntza tipologiaren arabera, ez zen
irakasleengandik eta ikastolaren barruan bakarrik ikasten. Hezkuntza ez formalari eta
informalari garrantzi handia eman zitzaion. Ikastolagintzan ari zirenentzat ikastetxea
gizartearen mikrokosmosa zenez, azken honekiko komunikazio eta elkarrekintza fluxua
mantendu nahi izan zuten, hezkuntzaren ohiko kontzeptu tradizionala gaindituz. Ez zuten
ikastola �indioen erreserba� bat bailitzan aritzea nahi. Haurrek euskara bizia zela, ikasteko
ez ezik gozatzeko ere balio zuela sentitu behar zuten. Hori dela eta, ikastolako ordutegitik
kanpo hamaika ekimen eraman ziren aurrera, jite ezberdineko jarduerak: antzerkia, dantza,
kantu taldeak, kirolak, ateraldiak190... eta horiei guztiei garrantzia ematen zitzaien.
Hezkuntza informalaren esparruan, une hartan euskarazko eskaintzan Nafarroan zegoen
gabezia kontuan hartuta, ikastoletako sektore ezberdinetako partaideak bihurtu ziren
esparru horiek zabaltzeko eragile. Horren adibideak: ikastoletatik zein ikastolen elkartetik
antolatutako udalekuak191, Iruñerriko Euskalerria irratia entzuteko antena S. Fermin

                                                          
190 �Hoy, los niños, padres y profesores de la ikastola San Fermín van a pasar una jornada de convivencia con los
de las ikastolas de la zona de Donapaleu (Saint Palais) y Zuberoa. Sus objetivos, además de la convivencia, son
estrechar lazos con los hermanos navarros de la sexta merindad, en estos momentos en que, como ya informó
EGIN en su día, las ikastolas del País Vasco situadas en Francia vienen atravesando graves dificultades para su
continuidad, como consecuencia de la postura adoptada por las autoridades francesas de no permitirles la
legalidad en ciertos niveles de la enseñanza. Esta excursión supone, en definitiva, un mayor acercamiento entre
navarros�, Egin, 1977ko urriaren 23a, 22. or.
191 Iruñeko Euskal Herriko adiskideak elkarteak zuen ikastolak jada Lekarotzen eta Xabierren antolatuak zituen
udalekuak; ondoren hainbat ikastolak bereak sortuko zituen, eta bolondres taldeak aritu ziren lan honetan: �Uda-
leku de ikastolas en Urdiroz: Podían hacer algo tan importante como es vivir en comunidad en el aprendizaje de
la lengua y cultura euskaldunes sin olvidar tampoco la gran trascendencia que el cambio penódico de clima
puede tener para la salud del niño. Vista esta necesidad, nació una organización nutrida por hombres y mujeres
de nuestro pueblo que se autoimpuso la creación y puesta en marcha de los uda-leku, por estimar que la
federación de ikastolas tenía suficiente trabajo con la administración y regencia de éstas. Jóvenes todos ellos que
viven del trabajo cotidiano que sacrificaron vacaciones, dias de fiesta y domingos y que gastaron su exiguo
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ikastolako eremuan ezarririk egotea192, Euskal Telebista Iruñerrian ikusteko lehen
errepikagailua jartzeko diru bilketaren iniziatiba Paz de Ziganda ikastolakoa izatea193 edo
1985ean Lizarra ikastolak berak jartzea Lizarraldeko lehen errepikagailua eta honen
berriztapena ere berak egitea 1992an194. Ikastolak berak antolatuta edo kanpoko eragileek
prestatuta, kultura dinamizatzeko plataforma bihurtu zen ikastola herrian: �ikastolaren
eraginez herrian kultur ekimenak aurrera eraman ziren. Herriko guztiek hartzen zuten parte
nahiz eta haurrak ikastolara ez bidali. Herria kultur arloan mugitu zuen ikastolak�195.

4.2.2. Berrikuntza Pedagogikoa

Behin baino gehiagotan entzun dugu ikastolek euskarazko irakaskuntzari ez ezik,
irakaskuntza orokorrari ere ekarri ziotela berrikuntza pedagogikoa. Nafarroan, Euskal
Herriko beste lurraldeetan bezala, garaiko eskolarekiko �publiko zein pribatu� ezberdina
zen eskola mota euskaldun bat hasi ziren eraikitzen, oinarri pedagogiko eta antolakuntza
ardatz zaharkituak bazterturik. Nafar irakaskuntza testuinguru monokromoari, kolorea
ekarri zioten.

Ikastolek mugimendu gisa eduki zituzten ezaugarri pedagogikoen artean hezkuntza
proiektuari dagozkionak aipatu ondoren, hizkuntzari eman zioten trataera eta hezkuntzaren
teorien alorrean gogoetatu zutena aztertu nahiko genituzke orain.

                                                                                                                                                                                    
pecunio en la consecución de esta gran tarea.�, Egin, 1977ko urriaren 5a, 4. or. Ondoren NIEk berak hartuko zuen
bere gain hauen antolakuntza.
192 Atxa, J. (1996): San Fermín Ikastola, 25 Urteurrena 1970-1995, Iturriak Bilduma (NA/4), Iruñea, S. Fermín Ikastola,
104. or.
193 Paz de Zigandaren ekimenez jarritako errepikagailu horren ondoren beste ikastola batzuek ere paratuko
zituzten gehiago, Zangozako ikastolakoa kasu.
194 Lizarra Ikastola (1995): Lizarra Ikastola, 1970-1995, 25 Urtemuga, Iturriak Bilduma (NA/2), Lizarra, Lizarrako
Ikastola, 42. or.
195 22. elkarrizketa.
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4.2.2.1. Hizkuntzaren trataera

Ikastolek aurrera eramandako hizkuntza eredua izan zen, ziur aski, egin zuten
ekarpenik handiena, adituek onartzen dutenez196, zeinaren arabera, eskolaurretik hasita
irakaskuntza osoa euskaraz ematen baitzen, haurren lehen hizkuntza euskara edo gaztelania
izanik ere. Ikusi dugunez, Nafarroan ikastolarik jendetsuenak eremu erdaldunduetan
zeudenez, gaztelania izan ohi zen nagusiki haurren lehen hizkuntza. Euskara izan zen
hasieratik guztiekin erabilitako komunikazio hizkuntza, eta gaztelania, OHOko mailetan,
ikasgaia. Geletan nahasturik izaten ziren haur elebidun eta elebakarrak, nahiz eta, kasuren
batean, hizkuntzaren araberako taldekatzeak ere egin ziren197.

Ikastolek martxan jarritako hizkuntza eredu horrek bazuen aitzindari bat Kanada
frantsesean, Saint Lambert Experiment eskolakoa, bertatik izen horrekin berarekin zabaldu
zena. Hala ere, ez dugu aurkitu bi esperientzia hauen arteko loturarik eta adituak onartzen
hasi direnez, ikastolak aitzindariak izan ziren eredu horren aplikapenean198; hizkuntza
gutxitua errotzeko ikastolek bultzatu nahi izan zuten hizkuntza ereduaren eta Kanada
frantsesean aurrera eramandako esperientziaren arteko loturak geroko ikerlarien fruitu
direla dirudi eta ez protagonistena. Alabaina, esperientziak ez dira erabat parekagarriak,
euskarak eta frantsesak duten galtzeko arrisku maila hagitz ezberdinak direlako. Halaber,
psikolinguistikak baieztatzen duenez, bigarren hizkuntza ezartzeko sortzen ahal den
azpiratze ereduari ezin zaio �murgiltze� prozesua deitu:

                                                          
196 �(...) ikastolek egindako ekarpen psikopedagogiko nabarmena da�, Zabaleta Zabaleta, M.F. (1994): Bigarren
Hizkuntzaren Irakaskuntza Murgiltze-Eredua, Leioa, Zubia, 25. or.
197 Hizkuntzaren araberako taldekatzeak, ikastola bakar batean aurkitu dugu, ez beste inon. Ez gaude, beraz, ados
ondorengo baieztapenarekin: �Ikastoletan, ahal zen guztietan, bi eredu bereizten ziren: bigarren hizkuntzaz
erabateko murgiltze-eredu goiztiarra eta lehen hizkuntzaz mantentze-eredua. Bietan gaztelera ikasgai soila zen
eta lehen hezkuntzako hirugarren ikasturtean hasten ziren gazteleraz irakurtzen eta idazten�, Zabaleta Zabaleta,
M.F.: op. cit, 23. or.
198 Miquel  Siguan in Etxeberria Balerdi, F. (2001): Elebitasuna eta hezkuntza Euskararen Herrian, Donostia, Ibaeta
Pedagogia, 5. or.
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�Murgiltze kontzeptuak arrakasta handia izan zuela diogunean, bi gauza eman nahi
ditugu aditzera: alde batetik, termino gisa berehala zabaldu zela eta, bestetik, beste zenbait
tokitan antzeko esperientziak hedatu zirela. Baina gauza bat argi utzi behar da, hots,
gutxiengo linguistikoen Estatu zentralistek ikasleei hizkuntza ofizialean soilik inposatzen
dieten irakaskuntza ezin dela inola ere murgiltze prozesutzat hartu, baizik eta azpiratze
prozesutzat. Izan ere, aipatu berriak ditugun haur ingelesek frantsesez ikasiagatik ere, ez
zuten ingelesaren ezaguera arriskuan jartzen, ezta gutxiagorik ere ingelesaren beraren
existentzia. Baina, bretoiera, euskara, galiziera edo katalana, kasurako, eskolan ez erabiltzeak
arrisku bizian jartzen du ikasleek hizkuntza horiek gero erabiltzea, eta, are gehiago, hizkuntza
hauen existentzia bera ere.�199

Horrela, �murgiltze� ereduaz ezagutzen dena aukeratu zuten nafar ikastolek
hizkuntza moldetzat, hala iparraldean nola hegoaldean, garaiko espezialisten iritziaren
kontra joanez200. 1981etik aurrera, D eredua deitzen zaio ezarritako erabateko murgiltze-
eredu goiztiarrari, eta horrekin batera beste eredu posible batzuk (A eta B) proposatzen dira
eremu erdaldunduetako haurrentzat. Mendebaldeko Euskal Herrian hainbat ikastolatan
ezarri zen B eredua201; Nafarroan, ordea, ez zen B eredurik ezarri ikastoletan, eta, eremu
erdaldunduetan ere tinko eutsi zioten hasieran egindako aukera linguistikoari, nahiz eta
                                                          
199 Miquel Siguan in Zabaleta Zabaleta, M.F.: op. cit., 10-11. orr.
200 Sánchez Carrion ikertzaile ospetsua ere, lehen hizkuntzak hasi eta osterako irakaskuntza bigarren hizkuntzaz
ematearen aldekoa zen.
201 �Beste ikastola batzuetan, Kanada (Mackey), Gales eta Kataluniatik zetozen uhin berriak jaso zituzten, batez
ere Euskal Kontseilu Nagusiko eta ondorengo Eusko Jaurlaritzako teknikoak zirela medio. Hauek,
soziolinguistikaren eta psikolinguistikaren izenean, kritika zorrotza egiten diote ikastoletako ohizko
�murgilpeneko� hizkuntz eredu elebakarrari, eta horren ordez elebitasuna (kulturbitasuna) eta haurren errealitate
sozio-linguistikoak kontuan hartuko dituzten hizkuntz programaketa malguak aplikatzea proposatzen dute (A-B-
D hizkuntz ereduak). Zenbait ikastolatan, batez ere herri eta lurralde erdaldunduetan, B eredua aplikatzen hasten
dira Eskolaurrean, irakaskuntzarako eta harremanetarako bi hizkuntzak, hau da, euskara eta gaztelania, erabiliz.
Eredu honetan euskararen erabilpena murriztu egiten zen irakaslearen aldetik, ihardunaldi erdi bat gaztelaniazko
irakaskuntzara eta beste erdia euskarazkora dedikatuz. Irteera honek ere kezka ugari sortzen zituen. Euskaraz
ikasiko ote dute? Ez ote da �bide paraleloak�, �D� eta �B� bideak, legitimatzeko sistema izango? Eredu elebiduna ez
ote da gaztelaniak euskara irensteko tranpa bat izango?�, Garagorri Yarza, X. (1995): “Haurtxoa” Proiektua, haur
hezkuntzako bigarren zikloko berrikuntza poiektu baten ebaluazioa, E.H.U., a.g. tesia, 27. or.
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hainbat kritika202 jaso. Geroko ikerketek hizkuntza gutxituaren egoera hobetzen ahal zuen
hizkuntza eredu bakarra hauxe zela erakutsi ziguten203 eta horren kariaz laster eskola
publiko elebidunetara hedatu zen: �(�) Nafarroan euskara ikasi edo mantendu nahi
dutenen artean eta bere tradizioa, prestigioa eta arrakasta psikopedagogikoa direla medio, D
eredua da gehien zabaldu dena�204.

Bigarren hizkuntzaren irakaskuntzari buruzko ikerketak ez zeuden gaur egun
dauden bezain garatuta, jakina, baina ikastoletako irakasleek eredu egoki baten aldeko
intuizio pedagogiko fina eduki zuten; horren arrakastarako beste hainbat osagai elkartu
ziren. Aldagai hauek, hiru multzotan sailkatu ditugu:

- Erabilitako metodologia
- Irakasleen motibazioa
- Gurasoen jarrera

Erabilitako metodologia: multzo honetan daude aldagai nagusiak. Irakaskuntza
goiztiarraren proposamena dugu, ziur aski, metodologia egokia esperimentatzeko prozesuan
gehien eragin zuen aldagaia. Nafarroako ikastola guzti-guztiak bi edo hiru urte bitarteko
haurrekin hasten ziren, eta etapa honi, esan bezala, berebiziko garrantzia eman zioten. Beste
hizkuntza batez ahalik eta erarik naturalenean jabetzeko, txiki-txikitatik ikasi behar da, eta,
gainera, lehen hizkuntza barneratzen den testuinguruaren antzekoa sortu behar da. Hauxe
izan zen orduko irakasleek zuten uste osoa, gero adituek baieztatu dutena:

                                                          
202 �Ikastoletako hizkuntz murgilpen ereduari �irredentista� deitzen diote. Hitz horrek, menpean dagoen
kulturaren berreskuratzearen alde jokatzea esan nahi omen du, baina �irredentista� hitzari, �irrazional� kutsua
ematen zaio (gaur �fundamentalista� deituko genioke) eta bi hitzak elkar lotuta geratuko dira. Ikastolen eredua eta
irakasleen ordurarteko lana zalantzan jartzen dira.�, ib., 28. or.
203 �Hizkuntza ereduen emaitzei buruzko ikerketak (Zabaleta, 1986) berretsi du Nafarroan ere mundu osoko
ikerketek azaltzen dutena. Hau da, erabateko murgiltze-eredu goiztiarra dela eraginkorrena jatorrizko hizkuntza
gutxiagotua (euskara) ikasteko�, Zabaleta Zabaleta, M.F.: op. cit., 26. or.
204 Ib., 27. or.
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�Lehen ezaugarria, murgiltzea Haur Hezkuntzan hasi beharra da, 3.urteko edo
beranduen 4.enean hasiera emanez. Horren arrazoia adin honetako haurren malgutasun
linguistikoa da. Baita, etapa honetan ikasleek irakaslearekiko duten erlazio estuagoagatik ere.
Baina, batez ere, ondorengo mailetan eskola iharduerek duten formaltasunarekin parekatuz,
Haur Hezkuntzakoek duten jolas izaeragatik. Jolas izaera honek ahalbideraratzen du
hizkuntza berria zailtasunik gabe eta eskola ihardueran integraturiko komunizazioaren bidez
irakastea.�205

Honekin batera, bigarren hizkuntza horren jabekuntza prozesuan andereñoek
erabilitako estrategia pedagogikoak �adin horri dagozkionak� ditugu murgilpen ereduak
edukitako arrakasta azaltzen ahal digun beste osagai multzo bat. Ikastola bateko gela
barruan suertatzen den ikasle-irakaslearen arteko elkarrekintza aztertu ondoren F. Zabaleta
adituak dioenez, euskarri ezberdin asko erabiliz komunikatzen dira irakasleak, bai
zinetikoak, bai paralinguistikoak eta baita antolaketari dagozkionak ere206. Horrela, euskarri
zinetiko zein paralinguistikoen bidez (hizkuntza ez berbalezko keinuak, hauen soberazko
antzezpena, harridura formak...), formula errepikakorrak erabiliz (agurtzeko formulak,
kantak, urtebetetze ospakizunak...) eta denbora eta espazioarekin lotutako ohitura erritualak
aurrera eramanez �haurrek ondoren zer etorriko den ezagutzen dutela� (agurra, bakoitzaren
kontaketa, ipuina, eta abar), ikaslearen gaitasun kognitibo eta linguistikoa handitzen eta
esanahi bateratuak eraikitzen elkarrekintzan aritzen da andereñoa haurrarekin:

�[Irakaslearen estrategiak] Ahozkoak ez diren komunikazio bideak areagotuz
komunikazioan. Bide horiek ahozkoekin batera edo hauen ordez erabiltzen dira elkartruke
komunikatiboetan. Bideoak errebisatzerakoan argi ikusten da, irakasleak, behin eta berriz,
klabe zinetikoak eta paralinguistikoak erabiltzen dituela, bai elkarrekintza sekuentziaren

                                                          
205 Ib., 12. or.
206 Ikus. Zabaleta Zabaleta, F.M.: op. cit., 136. or. Hauekin batera beste estrategia batzuk deskribatzen ditu egileak,
hala nola: �Erabilitako hizkuntzaren perspektiba erreferentziala hurbileko testuinguruan (oraingo eta hemengo
ezaugarriak dituenean) zentratzea, (�) lehenbiziko sekuentzia didaktikoan aztertutako hizkuntza, oso-osoan,
hurbileko testuinguru extralinguistikoari dagokiola egiaztatu dugu. Perspektiba indexikala da, (�) gutxiengo
esanahia duten hitzak erabiliz osatzen dena. (�) pixkanaka, hurbileko testuinguruari ez zegozkion gaiei buruz
hitz egiten hasi arte�, ib., 139-140. orr.
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hasiera eta amaiera adierazteko, bai esana testuinguruan mugatzeko, etab. Horrekin batera,
komunikazioaren euskarri moduan erabilitako tresna multzo handia ere azpimarragarria da.
Tresna hauek ihardueraren euskarri bilakatzen direlako, bai ihardueraren antolakuntzan
(argazkiak, sokak, borobilak), bai ulermena bateratzean (laminak, diapositibak, arrainak,
landareak, etab.), eta baita manipulazioetan (jostailuak, bloke logikoak, etab.).�207

Irakasleen motibazioa: garai horretako irakasleen motibazio altuak ikasleengan
nolabaiteko pigmalion eragina eduki zuela da gure hipotesia. Andereñoek haurren
euskalduntze prozesuarekiko zuten baikortasuna (�Euskaraz ongi ikasiko zutela
konbentzituta geunden�) arrakastaren aldagaitzat agertzen ahal zaigu. Koordinazio lan
handia egiten zuten arren, oraindik egituratu gabeko metodologiaz ari ziren, geroagokoa
baita elebitasunaren ekarpenen integrazioa. Bestalde, anitz ziren garai horretan eskolaurrean
titulurik gabe zebiltzan andereñoak, eta nahiz eta tituludunak izan, irakasle ikasketetako
programetan elebitasunaren gaia ez zen inola ere agertzen; horrez gain, ezagutzen ziren
ikertzaileen lanek ez zuten murgiltze ereduaren norabidea hartzen. Irakasle horiekin
elkarrizketatu garenean, murgiltze ereduaren ekarpenaren ingurukoak izan dira galdera
anitz. Nolatan hasi ziren, zer iturrietatik edan zuten, nola zekiten funtzionatuko zuela eta
abar. Erantzunak garbiak izan dira. Bidea ez zieten ez ikerketek, ez adituek markatu.
Euskaraz, ahalik eta azkarren eta erarik naturalenean gertatu behar zen haurrak
euskalduntzeko prozesua. Horrela euskaldundu behar zituztela konbentziturik zeuden:
�Ama batek nola erakusten duen, horixe da metodologiaren eredu�208. OHOko
esperimentazio osoa aldez aurretik egin gabe zegoenez, ez zekiten ongi aterako zen, baina ez
zitzaien bururatu ere egiten gaizki atera zitekeenik. Are gehiago, ikastola gainditzen zuen
arduratzat hartzen zuten beren betekizun hori, Euskal Herria euskalduntzearen
koordenadetan kokatzen baitzen. Eginkizun horrekiko euskal gizarteak zituen arduren
artean, irakasleei, beraiei alegia, haurrak euskalduntzearena zegokien209. Beraz, gure iduriko,

                                                          
207 Ib., 139. or.
208 Metodo komunikatiboak ikuspegi gramatikalaren aldean azpimarratzen duen oinarri hau helduen euskara
irakaskuntzan ere erabilia izanen da. PVEG, 1972ko azaroa-abendua, 81-82. zkia., 3. or.
209 46. elkarrizketa.
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garaiko andereñoek �titulurik gabekoek zein tituludunek�, gai horren inguruan
prestakuntza berezirik ez zutela, haurrak euskalduntzeko jarritako grina, gogoa, interesa eta
motibazioa dira horren arrakasta azaltzen duen aldagai garrantzitsua.

Horrekin batera, haurrekiko zituzten harremanek ere garrantzi handia eduki zuten,
gure aburuz, bigarren hizkuntzaren jabekuntzaren prozesuan. Bigarren hizkuntzaren
jabekuntza prozesu horretan izandako emaitza arrakastatsuak azal ditzakeen aldagaia baita
hori ere: �Haur Hezkuntzako gela askotan gertatzen den bezalako maitasun tratua da. Era
berean, autoritate hutsean oinarritzen ez den harremana da, arauak ezartzean eta
errespetatzean hasten den funtzionamendu demokratikoaren kutsua ere hartzen baitu�210.
Izan ere, haurrekiko uztarketa afektiboa gertatu zela erakusten duten lekukotasunak
baditugu: �(...)no faltaron quienes comenzaron a criticar a aquellos niños que no tenían
pupitres, que jugaban con plastilina, que se pintaban la cara, que no eran castigados a rezar
ni a recibir cachetes, que aprendían a bailar y a cantar y, encima, iban felices a la escuela�211.

Bigarren hizkuntza horren tankerak, hau da, euskara batua izan behar zuenentz,
eztabaida eragin zuen; haatik, Nafarroan, hain erdaldunduta zegoen lurraldean alegia,
eztabaida ez zen beste herrialdeetan bezain era bortitzean gertatu; izan ere, anitzetan ikastola
berean euskalki ezberdinetan hitz egiten zuten irakasleak egonik eta sartzen ziren haur
gehienak elebakarrak izanik, batua jo zen gehienetan egokitzat212. Horrez gainera, aipatu
beharra dago Ikastolen Elkarteak 1973an Getarian bildurik batuaren aldeko apustua egin
zuela, eta Nafarroako Ikastolen Elkartea sortu gabe zegoen arren, bertako ikastolen artean
ere zabaldu zela erabakia.

Hala ere, batuaren auzia �eta bereziki �h�ari zegokiona�, bizirik egon zen eta bizia
izan zen Nafarroan. Izan ere, �h�rik gabe idazten zuten Diario de Navarra egunkariaren
                                                          
210 Zabaleta Zabaleta, F.M.: op. cit., 140. or.
211 Tafallako Ikastola: op. cit., 15. or.
212 Elkarrizketatuek gai honen inguruan aipamen bitxia egin dute: garai horretan Iruñean zeuden bi ikastolen
artean �h� zela-eta nolabaiteko tirabirak izan ziren; bata �h�ren aldeko eta bestea kontra agertzen ziren.
Bereizketa egin zeneko hondartzat jotzen ahal dugu. 46. elkarrizketa.
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euskarazko orrian idazten zuten gehienek �gaur egun ere halaxe mantentzen da�, eta nafar
euskaldunen artean dohainik zabaltzen zen Principe de Vianako Euskera Gehigarria
aldizkariaren bigarren arduradun izandakoak artikuluak idatzi zituen �h�ren kontra213.

Bestalde, ikastoletako andereño zein irakasleak, beren lana hobetzeko
hizkuntzarekiko eduki zuten interesa zela-eta, aipagarriak diren hainbat ekimen hasi ziren
eratzen. Diakronikoki aipatuak: lehena, Iruñean sortutako andereñoen arteko Euskara
Mintegia, alfabetatzea eta metodologiaren azterketa helburu zituena. P. Zabaletaren
koordinaziopean aurrera eraman zen mintegi honetan, Iruñeko ikastoletako andereñoek ez
ezik, Nafarroako beste herrietakoek214 ere parte hartu zuten. Une hartan andereñoek zuten
prestakuntza eta koordinazio beharrari erantzun zien mintegi horrek. Aurrekoa baino
tankera hierarkizatuagoan, Nafarroako Aldundiak berak, euskararen hainbat alderdi
lantzeko asmoz, udako ikastaroak prestatzeari ekin zion 1973tik aurrera (�cursos de verano
de formación de profesores de vascuence. Organiza el Servicio de Enseñanza de la Excma
Diputación. Dirige D. Juan Oñatibia. Colabora un nutrido cuadro de Académicos de la
Lengua Vasca y de Profesores de la Universidad de Navarra�215). Hauen egitura
Unibertsitate mailakoa izan zen; era magistralean jorratzen zituzten urtero hizkuntzalaritza,
etnografia eta psikologiako esparruak. Halaber, 1974.az geroztik, Bartzelonako
Unibertsitateko Hezkuntza Zientzien Institutua Hizkuntza eta Hezkuntzari buruzko
Mintegiak hasi zen antolatzen urtero. Bukatzeko, Euskal Herriko ikastoletan eragin handia

                                                          
213 Aldizkari honetan artikulu bat baino gehiago agertu zen �h�ren kontra. Erabilitako argudioak aztertzeko ikus.
PVEG, 1975eko otsaila, 108. zkia., 1. or.
214 40. elkarrizketa.
215 Helduon zein haurren euskara irakaskuntzari begira antolatu zen lehen ikastaro honen programa ikusten ahal
da in PVEG, 1973ko ekaina, 88. zkia. Horren ondorioak, partaidetza eta balorazioa in PVEG, 1973ko uzataila-
abuztua, 89-90. zkia., 2. or. eta hurrengo alean 4-5. orr. Hurrengo udaran ere antolatu zen, eta 110 maisu-
andereñok, nafarrak gehienak, parte hartu zuten: PVEG, 1974ko uzataila-abuztua, 101-102. zkia., 2. or. eta
hurrengoa alean 103. or. 1975eko udaran antolatu zenaren berri dugu in PVEG, 1975eko ekaina, 112. zkia., 1. or.
eta hurrengo alean 1 eta 8. or.
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eduki zuen beste ekimen bat ere kontuan hartu behar dugu, 1976ko Elebitasunaren
Symposiuma alegia.

Gurasoen jarrera: aurrekoarekin lotua ikusten dugu. Izan ere, ikastolagintzan zebiltzan
sektore eta partaide gehienek hezkuntzari eman nahi zioten ikuspegi holistikoa dela-eta,
elkarrekintzaz sortzen hasita zegoen eskola diseinu berrian esperantzak eta ilusioak jarrita
zituzten gurasoek. Hauek, erdaldun zein euskaldunak, gizarte euskaldun berri bat
eraikitzeko proiektuan lanean ari ziren: �Gurasoak, naiz euskeraz tutik ez jakin, ikastolan
beren aurtxoentzat ez dabiltza bigarren izkuntzaren billa, gurea dana baizik, Euskalerrikoa.
(...) Gurasoak, izkuntza bat; semeak bi. Euskerari esker Euskalerriko nortasuna zer den,
sakonean jakinen dutenak�216.

Orduko hizkuntza psikologiaren alorrean zabalduta zegoen jada bi hizkuntzen
jabekuntza, esparru kognitiboari eragin mesedegarria zekarkiola (�ORAINGO pedagogiak
mesedegarri bezala ikusten duela bi-eletakoa edo bilinguismoa. Mesedegarri esan dut eta ez
TRABAGARRI�217). Horixe izan zen umeak ikastolan matrikula zitzaten gurasoak
konbentzitzeko gehien erabiliko zen argudioa (�elebitasunak ekartzen zituen onurak zen
gurasoekin erabiltzen genuen argumentua�218). Horrek ez du esan nahi, hala ere, gurasoek
euskarazko irakaskuntzarekin zalantzarik eduki ez zutenik, argi-ilunak gertatu baitziren
hizkuntza ereduaren hautaketaren bidean. Aipatu bezala, gurasoek ez zuten irakasleengan
bakarrik uzten irakaskuntzaren pisu osoa, beraiek ere hezkuntzaren eragile sentitzen ziren.
Horrek irakasleriak egiten zituen proposamen pedagogikoekiko eztabaidak eragin zituen
behin baino gehiagotan219. Nafarroako Aldundiko tekniko batek, aipatzen ez dituen datuetan

                                                          
216 �Ikastola Bateko Kezkak�, PVEG, 1975eko otsaila, 108. zkia., 3. or.
217 �Eratsun�go gurasoei karta irikia�, PVEG, 1973ko otsaila, 84. zkia., 7. or.
218 8. elkarrizketa.
219 Tafallako ikastolako Batzordeko bost gurasok dimititu zuten: �(...) han dimitido por diferencia de criterios con
el profesorado. Al parecer han sido sustituidos por otros directivos más afines a la línea mantenida por el
personal docente�, Tafallako Ikastola (1997): Tafallako Ikastola 1970-1995, 25. Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/3),
Tafalla, Altaffaylla Kultur Taldea, 21. or.
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oinarriturik, ikastoletako ikasleek emaitza desegokiak �zer emaitza eta zertan desegokiak ez
du aipatzen� zituztela iradoki zuen:

�Las Ikastolas, con todas las limitaciones y deficiencias de su planteamiento,
constituyen en la práctica, la única acción intentada en pro del euskera en el seno de la
Escuela. Sin embargo, a la vista de los datos consignados, hay que constatar con profundo
sentimiento, pero con todo realismo, que una gran parte de las ikastolas de Navarra no
producen, ni pueden producir por su propio planteamiento, unos resultados, siquiera
mínimos, que justifiquen el esfuerzo que a las mismas se viene dedicando.�220

Mota horretako iruzkinek eta esperimentatu gabeko ereduan aritzeak eragina izan
zuten, zalantzarik gabe, hainbat profesional eta gurasoengan �bereziki�; kezka horrek
eraginda, jakin nahi izan omen zen ikastoletako ikasleriak zer maila akademiko zuen
irakaskuntza elebakarra jasotzen zuenaren aldean. Elebitasunean lanean hamarkada bat
baino gehiago ibili ondoren egin zen ikasleen emaitzak neurtzeko kanpo ebaluaziorako lehen
saioa. Kanpoko ikertzaile talde bat ekarri zen Iruñeko San Fermin ikastolara, OHOko 8.
mailakoei eta BBBko 2. mailako ikasle guztiei probak egin ziezazkien. Ikasleriak lortutako
emaitzek ereduarekiko konfiantza indartu zuten: �sobra ere gainditu zen Espainia aldeko
beste milaka ikasleren batez-besteko gaitasun maila�221.

Euskararekiko motibazio altua nabari da elkarrizketatutako sektore honen
partaideengan. Horrela izanik, arrunta zen euskararekin lotutako ekimen guztietan,
ikastolak antolatzen ez zituen horietan ere bai, ikastoletako gurasoak beren seme-alabekin
batera ikustea222. Euskaraz ez zekien guraso andanak euskarazko eskolak jasotzen zituen;
ikastola gehienetan eskaintzen ziren eskola horiek (�euskararekiko interesa? orduko

                                                          
220 �Informe sobre la enseñanza del vascuence�, 1975ko apirilaren 11a, sinatu gabea, NAA, NFAko ondarea,
37476. kutxa, 1. kar.
221 Atxa, J. (1996): San Fermín Ikastola, 25 Urteurrena 1970-1995, Iturriak Bilduma (NA/4), Iruñea, S. Fermín Ikastola,
102. or.
222 29., 34., 41. eta 46. elkarrizketa.
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gurasoek benetako motibazioa zuten�223). Euskara helburu komuna zutela, ikastolan ere
hezkuntzaren partaide sentitzen ziren gurasoak.

Gurasoak ere ikastolako proiektuan inplikatuta eta hartaz konbentziturik zeuden, eta
hori, haurrei euskarazko espazioak eskaintzeko egiten zituzten ahaleginekin batera,
erabakigarria izan omen zen ikastolen mugimenduaren hizkuntzarekiko eredua
arrakastatsua suertatzeko.

4.2.2.2. Teoriaren beharra

Gerra aurrean Hego Euskal Herriko Euskal Eskolen espirituan jasota zeuden mende
hasierako Europako Eskola Berriaren ardatz metodologikoak berreskuratu zituen ondoren
Nafarroako ikastolen mugimenduak. Horien artean pedagogia ekintzailea eta
irakaskuntzaren erdigunea haurra izatea dira, apika, indar handiagoz gauzatuak ikusten
ditugunak, paidozentrismo zaharra gaurkotua, alegia. Metodologiaren ardatza beraz,
haurrarengandik irakasleengana doan bidean aurkitzen dugu: haurrak, hitza eta
protagonismoa dituelarik, eginez ikasten du.

Irakasleak izan ziren, zalantzarik gabe, pedagogia honen berreskurapenaren
eragileak, ezagutzen zuten eskola moldea baliagarri ez zitzaiela, esku artean zuten proiektu
berriak pedagogia berritua eskatzen baitzuen. Harrigarria deritzogu Eskola Berriaren zenbait
ekarpen jasotzean Nafarroan gertatutako batasunari. Gure ustez, gertaera horretan paper
erabakigarria jokatu zuten Gordailu elkartearen sorrerak eta honekin lotuta zetorren
Irakasleen Elkarteak224, Euskal Herriko beste lurraldeetan gertatu zen antzera225. Alde batetik,

                                                          
223 46. elkarrizketa.
224 Elkarte bezala bere buruari ezartzen dizkion helburuak:
�- Gure haurrentzat eskola hutsa baino osoagoko heziketa bat nahi dugu, hontarako haurren giza ahalmenak
osoki landu behar ditutu.
- Euskera, eskola bide izanez gain, herri giroan, gizarte giroan eta langile giroan hezitzen.
- Irakasle bakoitzaren eta guztien eskubide, segurantza eta nortasunagatik lan egin.
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koordinazio goiztiarra gertatu zen elkartearen barruan; hainbat herrialdetako irakasle
liberatu zituzten lan horretarako226. Nafarroan 1971n Kontxita Zabaleta leitzarra aukeratu
zuten zeregin hori aurrera eraman zezan. Bere eginkizunak, Irakasleen Elkarteak irakasle
�askatu�ei jarritakoak izan ziren:

�- Lan-sail bakoitzari lagundu, eta emandako lana bete.
- Herri eta ballarako biltzarretara behar denean joatea.
- Kanpoko eskolekin har-emanak.
- Egoera, arazo, lan-gai, liburu berrien etab. Informazio oso bat ematea.
- Irakasle guztiekin har-emanak.�227

Irakasleen Elkartea era eraginkorrean antolatu eta koordinatzen hasi zen, lau
motatako organoz hornitua: Irakasle Askatuak, Lan Sailetako Arduradunak228, Talde

                                                                                                                                                                                    
- Ondorioz irakasle bakoitzaren profesio eta giza alderdia landu behar dira.� Irakasleen Elkarteko eraberitze
agiria, Artxibo pribatua.
225 Jazinto Setienek eta sortutako Gordailu elkarteak ikastoletan eduki zuen eragina aztertzeko, Ikus. Fernandez, I.
(1994): Oroimenaren hitza. Ikastolen Historia (1960-1975), Bilbo, UEU, 172-185. orr.
226 Irakasle �askatu�ei ezartzen zaizkien baldintzak:
�- Batzar Nagusian aukeratzen diren irakasle askatuak bi urtetako izango dira. Aukera lanak, aurrez ballaratan
landuko dira.
- Lehen zuen lan-tokia gordeko zaio.
- Irakasle askatu hauek talde bateragilearen osatzaile izango dira.
- Sari, seguro eta oporketak izango ditu.�
Irakasleen Elkarteko eraberitze agiria, Artxibo pribatua.
227 Ib.
228 �Lan-Sailak Nola Eratu:
- Lan-sailak Batzar Nagusian sortuko dira.
- Irakasle bakoitzak gogozko duen gaia aukera dezake.
- Lan-sail bakoitzean gutxienez hiru irakasle egon behar dute. Hauek taldea osatzeko teknikoen laguntza bila
dezakete.
- Lan-sailek beren lana honela zabalduko dute: Aldizkari, ikasketa eta hitzaldi bidez.
- Talde Bateragilea lan-sail bakoitzeko arduradun batekin osatuko da eta hilean behin elkartuko dira.
- Talde bakoitzeko lanean agiria jaso behar da�, ib.
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Bateragilea eta ahalguztiduna zen Batzar Nagusia229. Elkartearen betebeharrak pedagogian
ez ezik, langileentzat zituzten eskubideen defentsa markoan ere paratu zituen:

�Eskubide eta Bete-Beharrak:
1.- Ikastola bakoitzeko arazoak aztertu eta zuzentzeko, elkarrekin eratze, aztertze...

guztiz beharrezko lirake.
2.- Herri bakoitzean bi irakasle Ikastolako batzordean sarturik egon behar dute, hauek

herriko andereñoek aurkeraturik izango dira eta erabaki guztietan parte hartuko dute,
ondoren berri osoa emanez. Urteoro aldatu beharko dira.

3.- Irakasle arteko arazo nagusietan elkarrekin jokatuko dugu.
4.- Elkarteak metodoarekiko hartzen dituen erabakietan programa berdin baten bidez

jarraitzea. Esperientzi berriak egin nahi dituztenak aurrez adierazi eta ondorenean
hartutakoaren berri eman.

5.- Irakasteko erak bilatu, aukeratu, baita ere hauei buruzko liburu eta lan-gaiak
bereixten.

6.- Irakasle guztiak informazio osoa izango dugu, hau irakasle askatu eta horien bidez
izango da.�230

Irakasle hauek aztertzeko, esperimentatzeko eta metodologia berria martxan jartzeko,
hedabide bat erabili zen: Irakasleen Elkarteak sortu eta Gordailuk argitaratutako aldizkaria;

                                                          
229 �Batzar Nagusia:
- Batzar Nagusia irakasle guztiok osatuko dugu.
- Deia hamar egun lehenago bidaliko da, batzarrerako gaia adieraziaz.
- Erabakiak joaten diranen hartuko dira. Gai bat on-hartu ahal izateko lautatik hiruk baieztu behar dute.
Lehenego autarkian ez bada erabakitzen, bigarrengoan hirutatik bik baieztea nahikoa da.
- Batzar Nagusian egin behar den lana aurrez ballaratan landua izan behar du.
- Batzar Nagusia, oporreten lehenengo edo azkeneko egunetan egin.
- Urtean zehar bi Batzar Nagusi izango dira: Aste Santuan bata eta Udazkenean bestea.
- Batzar hauetaz kanpo, batzar bereziren bat egiterakoan era hontan izan behar du: Arazo handi baten bultzadaz,
edo lautatik hiruk eskatzen badute. Batzar hau egiterakoan bidaltzen den deia 48 ordu lehenagotik bidalia izango
da�, ib.
230 Ib.
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Jazinto Setien izan zen honen bultzatzaile231. Argitaratu ziren hogeita bi aleetan zehar
denetarik biltzen zen: iritzi artikuluak (erlijioa, tekniken erabilpena, hezkuntzaren
filosofia...), teoria atalak (behin baino gehiagotan liburuen zatien itzulpenak), ikastoletan
aurrera eramandako esperientzien berriak, eskoletara egindako bisiten deskribapenak,
ikastaroen informazioak, irakasleei langile gisa zegozkien arazoak eta abar232. Bestalde,
honen bitartez hasi ziren ezagutzen eta egiten Kataluniako Rosa Sensat Institutuko udako
ikastaroak, irakasleen harreman mundua zabaldu zutenak233.

Eskola Berriko korrontearen egile batzuen ekarpenek protagonismoa hartu zuten
Nafarroako ikastoletan. Pedagogo horien artean Montessori, Freinet eta Decroly dira, neurri
batean edo bestean, onarpen maila altuena jaso eta aztarna nabarmenenak utzi zituztenak.
Hala ere, aitortu beharra dago zaila dela antzematen noraino sakondu zituzten irakasleek bi
sendagile haien ekarpenak; frantziar maisuarena, ordea, nahikotxo gogoetatu zutela
antzeman daiteke. Une hartako irakasleriaren barnean pedagogiari buruzko eztabaida pizten
lagundu zuten. Teorialari bakoitzaren lanean sakontzeko baino gehiago, haien proposamen
zehatz batzuk malgutasunez praktikan jarri eta gurean egoki izan zitezkeen
esperimentatzeko izan ziren baliagarriak; batzuk hagitz errotuak gelditu ziren ikastoletako
metodologian. Eskola Berriaren zein beste hainbat pentsalariren ekarpenekin nahastuta,
nolabaiteko eklektizismo asmatzailean aritu ziren, eta horrela hasi zen eratzen ikastoletako
irakaslearen profil pedagogikoa234.
                                                          
231 �Irakasleen aldizkariaren arduradunak Gordailuren inguruan biltzen ginen jendea ginen, Jazinto Setien,
Arantxa Allur horko martxa eramaten zutenak ziren, irakaslei lana eskatu eta moldatu eta horiek ziren ibiltzen
zirenak, bestela, probintzi bakoitzatik arduradun batzuk geunden. Esperientziak biltzen ziren eta gero iritzi
artikuluak agertzen ziren�, 46. elkarrizketa.
232 Irakasleen aldizkariaren aleen aurkibideak kontsultatzeko, ikus. III. Eranskina.
233 �Gordailu zen irakasleria biltzen zuena eta Rosa Sensaten ikastaroetara joaten bultzatzen zuena�, 27.
elkarrizketa.
234 �Noraino betetzen zen hor agertzen zena [Irakasleen Aldizkarian]? Praktikan esango nuke ez dut uste teoria
horiek denak martxan jartzen zirenik ezta gutxiagorik ere, gauza batzuk bai baina hortik generalizatzera, saioak
egiten ziren esperientzi berriekin. Zerbaiten intenzioa, bederen, ikusiko zuten gure nagusiek zeren beldur ziren
hor jarritako gauzak ia praktikan jarriko ote genuen�, 46. elkarrizketa.
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Lehen kapituluan esan bezala, Gerra aurrean Emakume Abertzale Batzako kide nafar
batek ekarririk, ezagunak ziren M. Montessorik egindako ekarpen pedagogikoa zein hark
proposatutako teknikak, eta esperimentatuak ziren jada Iruñeko udal eskoletan235; ez zuten,
beraz, tradiziorik falta. Gerra ondoko ikastoletan antzematen duguna, sendagile italiarrak
utzitako arrastoa da berpizte prozesua baino gehiago. Montessorik proposatutakoen artean
gure ikastoletan gauzatuta ikusten ahal direnak: haurtzaroak duen garrantzia, haurren lan
indibidual zein indibidualizatuaren gogoeta, eskolaurrean zentzumenen lanketak duen
garrantzia eta lanean aritzeko zenbait teknika:

�[ikastoletan eragina] Haurtzaroak daukan garrantzia.
Halaber, gurean barneratuak gelditu direnak �Eskola Berri�ko filosofiaren barruan ere

txertxatzen ahal direnak dira, haurrak berak jarduteak daukan garrantzia, kanpoko ekintza
barrukoa dakarrelarik; ahalik eta zentzumen gehienak erabili beharko direla; eguneroko
zereginetan autonomia bultzatu behar dela, ohiturek eta erritualek duten garrantzia... Bestalde
anitz dira gure ikastetxeetan ditugun Montessori materialak edo hortan oinarrituak izan
direnak, bai erosita bai guk eginda. (...) Estrategia metodologikoei dagokienez ere, kontzeptu
abstraktuak irakatsi baino lehenago, horren islada fisikoa bilatu eta erakutsi behar dela.�236

C. Freinet maisu frantziarrak haurrarekiko zuen ikuspegia, honi ematen zion
askatasuna, hezitzaileari egokitzen zion funtzioa eta bere iduriko eskolak gizartearen
barruan zuen betebeharra ere ongi ahokatzen ziren ikastolek irakaskuntzaz zuten
ikuspegian. Denbora gutxian liburu anitz euskaratu zizkioten, gehienak Gordailu elkarteak237;
horietako batzuk gaztelaniaz baino lehenago eman ziren argitara euskaraz238. Hagitz
preziatuak izan ziren liburu hauek andereñoen artean, elkarri trukatzen ibiltzen baitziren239.
                                                          
235 Guibert Navaz, E. (1990): �La mujer como educadora de párvulos: La influencia de María Montessori en las
Escuelas Municipales de Pamplona�, in A.A. : Mujer y Educación en España, 1868-1975, VI. Coloquio de Historia de
la Educación, Universidad de Santiago, 467-473. orr.
236 López-Goñi (1999): �Maria Montessori�, Hik Hasi, 41. zkia., 42. or.
237 Ikus. Fernandez, I.: op. cit., 172. or., 355. oin-oharra.
238 �Txillardegik, Larresoro goitizenaz, bost lan argitaratu zituen 1972an. Ezaguna ez bada ere, Freineten lanak
liburu itxuran euskaraz gazteleraz baino lehenago argitaratu ziren�, Hik Hasi, 14. zkia., 10. or.
239 46. elkarrizketa.
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Freineten liburuak eta bere proposamenei buruz Irakasleen aldizkarian agertu ziren
artikuluak240 baliagarriak izan ziren maisu haren kokapen pedagogikoa ezagutzeko ez ezik
hainbat teknika praktikan jartzeko ere; gero, eztabaidagai jarri ziren Irakasleen aldizkarian.
Nabarmenena agian, irakurketa-idazketa prozesuan utzitako arrasto kritikoa dugu, Freineti
zor baitzaio berezko irakurketa metodoa, Decrolyren ekarpenarekin batera, anarterainoko
andereñoen gai honekiko ikuspegia eraldatuko zuena. Izan ere, iraultza txiki bat ekartzeak
andereñoen artean eztabaida eta esperimentazio ezberdinak ahalbidetu zituen, eta
bakoitzaren estiloaren araberako moldaketa eduki zuen Freineten hasierako proposamenak.
Halaber, bereak ziren hainbat teknika eraman zituzten aurrera, hala nola testu eta marrazki
librea, naturarekiko haurrek esperimentazio zuzena izatea, gelatinazko inprentatxoa �
haurrekin ez ezik helduen artean, multikopista faltan, hagitz erabili izan zena241� besteak
beste.

O. Decroly sendagile belgikarrak bereziki eskolaurreko etapako metodologian utzi
zuen bere ekarpena. Decrolyren eskoletako hezkuntza xedea haurra bizitzarako prestatzea
da, bere bizitza indibidualerako nahiz gizarte bizitzarako. Xede hau lortzeko,
�interesguneak� metodoa proposatzen du. Metodo honek dioenez, prozesu orohartzaile
baten bidez gertatzen da haurraren ezagutzaren jabekuntza. Decrolyren �interesgune�en
bitarteko proposamen didaktikoa izan zen ikastolei ekarpenik handiena egin ziena, hau da,
haurraren ikaskuntza prozesu globala, ezagutzaren fragmentazio artifizialik gabekoa,
defendatzen duena: �haurrak ikasteko duten era globala oso garbi genuen printzipioa
zen�242; gaur egun ere ikastetxe gehienetan dirau243. Honekin batera beste alderdi batzuek ere

                                                          
240 Aztertu ditugun hogeita bi aleetan zazpi artikulu aurkitu ditugu Freinetekin lotuak.
241 �(...) inprentatxoa haurrekin baino gehiago, irakasleok erabiltzen genuen�, 46. elkarrizketa.
242 46. elkarrizketa.
243 �Decrolyren ikusmolde pedagogikoa eta berak proposaturiko neurriak, erabat berriak eta iraultzaileak izan
zirenak bere garaian, Haur Hezkuntza etapan aritzen diren profesional eta adituei oso arruntatzat hartzen
dituzte. Horrek esan nahi du gaur egun Decrolyren pentsamenduak Haur Hezkuntza osoa blaitzen duela eta oso
zaila gertatzen zaigula bere ekarpenik gabeko etapa honen hezkuntza irudikatzea. Are gehiago, bere metodoaren
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utziko dute arrastoa gurean; ikaskuntza orohartzaileak irakurketaren ikaskuntza metodoari
ekarri zion aberastasuna da horietariko bat. Decrolyren irakurketa metodoa begi
oroimenaren trebakuntzan oinarritzen da; hurrengo hau da ikaslearen begizko irudien
gordetze ordena: irudiak-esaldiak-hitzak-hizkiak. Gerra aurreko Euskal Eskoletakoak bezala,
Gerra ondorengo andereñoen artean esperimentatu izan zen Decrolyren proposamen hau;
batzuek bere egin eta urteetan erabili izan dute.

Beste ekarpenetariko bat hezkuntza jolasari eman zion garrantzia dugu. Jolasak,
ikaslearen berezko ekintzaren eta lanaren arteko zubia izateaz gain, lan jarduerarako ere
prestatzen du. Horregatik, eta material egokia erabiltzen bada, balio handiko baliabide
hezigarria bihur daiteke. Nafarroako andereñoek hasieran, Ipar Euskal Herrian eta
Bartzelonako Didon erosten zituzten hezkuntza jostailuak; ondoren ikastolek beren denda
sortu zuten: Donostian Haurride sortua zuten antzera, Iruñean, San Fermin ikastolaren
ekimenez244, Kide izenekoa ireki zen, hirian mota honetako material didaktikoa saltzen hasi
zen lehena.

Badakigu beste teorialari batzuk ere aztertu eta eztabaidatu izan zirela, nahiz eta gaur
egun hain nabarmen ez ikusi haiek utzitako hondarra. Aldizkariaren bidez antzematen dugu
hezkuntza eredu egoki eta propio baten bila irakasleen artean erabili zuten pedagogia
aurrerakoia. Biziak ziren orduko eztabaida eta proposamenak; zenbait unetan buruhauste
handiak ere ekarri zizkieten gurasoei: �halaxe suertatu zen haurrak norenak ote ziren
galdera ibili genuenean. Esaldiak kontestutik atera eta izugarria montatu zen gurasoekin�245.
Aldizkariak komunikazio organo garrantzitsutzat bete zuen funtzioa, eta ikastoletako
irakasleen estiloa eratzen lagundu.
                                                                                                                                                                                    
printzipio nagusiak Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan ere aplikatzen dira�, Aparicio, L. (2001): �O.
Decroly�, Hik Hasi, 55. zkia., 42. or.
244 �San Fermingo Batzordeak, irabazteko xederik gabe, denda ireki zuen Iruñean. Hala sortu zen KIDE,
�Etorkizuna, S.A.�-ren izenpean, 1972ko ekainaren 27an, Xabier Cunchillos, Xabier Alonso, Celso Torrea, Vicente
Albeniz eta Xabier Amatria zituela bazkide�, Atxa, J. (1996): San Fermín Ikastola, 25 Urteurrena 1970-1995, Iturriak
Bilduma (NA/4), Iruñea, S. Fermín Ikastola, 48. or.
245 46. elkarrizketa.
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Nafarroako ikastoletako koordinazio pedagogikoa Irakasleen Elkartearen bidez
gauzatu zen hasiera horretan, era goiztiar eta eraginkorrean. Hala ere, koordinazio
pedagogikoak ez zuen egitura finkorik eduki askoz geroago arte: NIEk Irakasleen
Elkartearen arduraduntzat beste bi pertsona aukeratu zituen bata bestearen atzetik246, baina
haiek ere ez zuten jarraipenik izan. Aztertutako bi hamarkadetan, ikastolak jaio ahala,
koordinazioa ziurtatuko zuten egitura malguak sortzen aritu ziren bertako andereñoak,
gehien bat mintegi moduan funtzionatu zutenak. Mota honetako hiru gune identifikatu
ditugu gutxienez: Iruñea aldekoa, Bortzirietakoa247 eta Larraun-Leitzarangoa248.

4.3. “IKASTOLA KULTURA”

�Ikastola kultura� esamoldea erabiltzen dugu eskolaren barruan bizi diren barneko
zein kanpoko prozesuen nolakotasuna azaltzeko. Hezkuntzaren historiografian, berria
izateagatik, !Eskola Kultura! termino honek oraindik esanahi bakarra ez duen arren, gero eta
indar handiagoa hartzen ari da hezkuntzaren teoria eta historia ikergai duten egileen artean.
Teoriaren, arauen eta praktikaren esparruek eskola elkartearen bizitzan eta harremanetan
duten eragina hartzen ditu bere barnean esamolde honen esanahiak. Hona hemen A.
Viñaoren definizioa: �el conjunto de teorías, normas y prácticas que se materializan en los
modos de pensar y actuar que proporcionan estrategias y pautas para organizar y llevar la
clase, interactuar con los compañeros y con otros miembros de la comunidad educativa e
integrarse en la vida cotidiana del centro docente�249.

Esamolde horretaz aipatu definizioarekin bat etorriz, Escolanok berea ematen digu:
honek ere hiru esparrutan gauzatzen ditu eskola elkartearen kulturaren adierazpen horren

                                                          
246 1977/78 ikasturtean NIEn pertsona bat aukeratu zuten koordinatzaile pedagogiko, hilabete gutxi ibili zena.
1978/79 ikasturtean Izaskun Aldaz izendatu zuten.
247 22. eta 27. elkarrizketak.
248 �Hilean behin biltzen ginen Leitzako andereñoak, Elizondokoak eta Lekunberritik ni neu�, 40. elkarrizketa.
249 Viñao, A. (1998): �Por una historia de la cultura escolar: enfoques, cuestiones, fuentes�, en C. Almuina et al:
Culturas y Civilizaciones. Valladolid, Publicaciones de la Universidad, 168-169. orr.
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eragileak, hots, arau, teoria eta praktika eremuetan. Hau da bere definizioa: �la cultura de la
escuela, entendida esta como el conjunto de normas, teorías y prácticas que codifican las
formas de regular los sistemas, lenguajes y acciones en las instituciones educativas�250.
Horren arabera, eskola kultura, zentzu zabalean hartuta, ondorengo azpimultzoz dago
osatuta: legeek agintzen dutenaz, protagonisten munduaz eta intelektualek eskolari buruz
esaten dutenaz. Aipatu hiru esparru horien bitartez gogoetatuko dugu aztertutako epean
Nafarroako ikastoletan suertatu zen ikastola kulturaz. Ikastolen egoera askotarikoa bazen ere,
bazeuden ikastola kultura bat eratzen lagundu zuten aldagai bateragarri garrantzitsuak,
orain ikusiko dugunez.

Arauen esparruari dagokionez, Escolanok berak dio: �vendría asociado al discurso y
a las prácticas de orden político-institucional que se configura en torno a los sistemas
educativos, y se expresaría en el lenguaje normativo que sirve de soporte a la organización
institucional de la educación. La escuela como organización instituye en este sentido también
una determinada cultura�251

Nafarroako ikastolak eskolaurreak izan ziren bitartean Aldundiko babesa eduki
bazuten ere, laster Estatuko zein Nafarroako Erakunde gorenaren arauen arabera alegaltasun
egoeran jarri ziren. Egoera honek �urteak eman zituzten horrela, eta XXI. mendearen
hasieran batzuek holaxe jarraitzen dute� ezaugarri bereizgarri batzuk ezarri zizkien,
halabeharrez. Hauen artean, alderdi positibotik begiratuta, lanean izan zuten autonomia
azpimarratuko genuke. Beren oinarria, hots, hizkuntza eredua, 1986ko Euskararen Legea
argitaratu arte ez zen legepean egon. Muina bera alegaltasunezkoa izanik, ez ziren kezkatu
hezkuntza proiektuaren beste hainbat elementu Ministerioaren aginduekin bat zetozenentz.
Beraz, kudeaketa mailako erabakiak zein curriculum arloarekin lotutakoak era autonomoan
hartu zituzten, eta gustuko osagaiez hornitu (gobernu organoen osaketan sektore ezberdinek

                                                          
250 Escolano Benito, A. (2000): �Las Culturas Escolares del siglo XX. Encuentros y Desencuentros�, Revista de
Educación, ale berezia, Hezkuntza Ministerioa, Madrid, 201-218. orr.
251 Ib., 203. or.
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parte hartzea, bertako edukiei garrantzi curricularra ematea, eskolaurreko etaparekiko
hezkuntza kontzeptzioa, metodologia berritzailea eta abar).

Bigarren esparruaz, hots, irakasleriari buruzkoaz, hauxe da Escolanok dioena:
�estaría constituido por la cultura empírico-práctica que han construido los enseñantes en el
ejercicio de su profesión y que se transmite por diversos mecanismos en las relaciones que se
dan dentro de la vida cotidiana de las instituciones. El oficio de maestro se configura en su
identidad en torno a la memoria corporativa de los docentes�252.

Ikastoletako andereño eta irakasleen artean ere ezaugarri batzuk atzematen ditugu,
beren lan egiteko erari nolakotasun bereizgarria eman ziotenak. Horien artean aipatu nahi
dugun lehena, beren lanari eman zioten izaera eraikitzailea da, behetik gora joaten dena.
Jorratzen ari ziren hezkuntza eredua berria zen, egin gabe zegoena. Orokorrean ez zuten,
hasieran bederen, corpus teorikorik. Horregatik, proposamen berriak aztertu eta
esperimentatzeari ekin zioten, eta praktikan oinarrituta joan ziren norabide pedagogikoak
eraikiz. Beren egoerak �behartu� zituen espiritu ireki eta eklektikoa izatera, eta bilaketa lan
horretan ezaugarri eraikitzailea berritzaile ere bihurtu zen.

Bestalde, euskal irakaskuntzaren alorrean dena egin gabe zegoen une hartan,
ikasliburu gutxi izateaz gainera lekuan lekuko egoeretara aplikatzeko ere egokirik ez
zutenez, irakasleek beraiek sortu behar izan zituzten materialak eta lan horren fruituak
elkarren artean banatu; hori dela-eta, profesionaltasun maila handitu eta talde lanarekiko
kultura hedatu zutela esan daiteke. Horregatik, herrialdeko irakasleekin ez ezik Euskal
Herriko beste ikastoletako irakasleekin ere harremanak goiztiarrak izan ziren. Elkarlanaren
kultura hori ez zen irakasleen arteko harreman profesionaletara mugatu, sektore
ezberdinetara zabaldu zen. Gizartearen proiektua zen ikastola, herriak eraikia; beraz, herriari
ere hedatu behar zitzaion partaide izateko aukera. Denon arteko proiektutzat bizi izan zen.
Ikastoletako sektoreen arteko harreman mundua berezia izan bazen ere, partaidetza mota
honek bere baitan biltzen zituen iritzi ezberdinak bateratzeko, behin baino gehiagotan
                                                          
252 Ib.
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defendatu behar izan zituzten hartutako erabaki pedagogikoak guraso zein gobernu
organoen aurrean, eta hori ez zen beti arrakastaz egin.

Andereño eta irakasleek, Euskal Herriko kultur mugimendu orokorrago baten
partaide sentitu zirenez, lanerako inplikazio maila altua izan zuten; horrek, euskarazko
irakaskuntzarekin ez ezik, gizarte mailan suertatzen ziren eraldaketekin ere lotzen zituen.

Eskola kulturak duen hirugarren esparruari �pedagogia zientifikoari� dagozkion
mugak intelektualek, eskolan aditu direnek eta pedagogiaren inguruko ikerketek jartzen
dituzte. Horrela definitzen du Escolanok: �se organizaría en torno a los saberes que genera la
especulación y la investigación. Esta cultura escolar, ligada al desarrollo del conocimiento
experto, (...)sería la cultura propiamente científica de la educación�253.

Ikastolak sortzen ari ziren unean Estatuan aurrera eramaten zen hezkuntza praktikak
atzerapen handia zuen Europan egiten ari zenarekiko. Unibertsitateetatik hasiak ziren jada
era xume batez praktikaren berriztapena eskatzen, baina benetako indarraz aldarrikatzen
protagonistak hasi ziren, Pedagogia Berritzeko Mugimenduak (M.R.P.) sortuz. Pedagogia
Berritzeko Mugimendu hauek garai hartako irakaskuntzaren kontrako jarrera erakutsi zuten
autoritarismoa, metodologia magistrala, dirigismoa, erlijioaren papera, eskola publikoaren
egoera eta, finean, garaiko irakaskuntza osoaren filosofiaren kontra lanean jarriz. Indarrean
zegoen irakaskuntza mota horren parean, izaera ezberdina zuen hezkuntza eraman nahi izan
zuten aurrera, beste ardatz batzuk garatuz: haurren protagonismoa, metodo ekintzaileak,
eduki berriak (gorputz adierazpenarekin lotutako psikomotrizitatea zein antzerkia, artearen
adierazpena) eta abar. Mugimendu dinamikoak izan ziren, partaidetza altua lortu zutenak
eta irakaleriaren kolektiboetan eragina eduki zutenak. Pedagogia berritzaile horren asmoak
une horretan ikastoletan zegoen espirituarekin bat zetozenez, ikastoletako irakasleriak bat
egin zuen haiekin, bereziki Katalunian sortu zirenekin.

                                                          
253 Ib.
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Hiru kultura hauen artean �politikoa, enpirikoa eta zientifikoa� gertatzen diren
konbergentziek, elkarrekintzek eta autonomia mailak osatzen dute eskola kultura. Esparru
bakoitzak logika ezberdina duenez, tradizio mota ezberdinak garatu ditu historikoki. Eskola
kulturak dituen hiru adierazpen hauen artean, bakoitzak duen autonomia maila altua dela-
eta, batzuetan konbergentziak suertatu dira, baina baita, behin baino gehiagotan, elkar ez
ulertzeak ere:

�Tres culturas, pues, con tres lógicas distintas: la de la razón práctica en el nivel de lo
empírico; la del discurso académico en el ámbito de lo científico; la del control social en el
registro de la escuela como organización. Cada uno de estos tipos de cultura posee una esfera
propia de autonomía e interacciona en parte con las otras dos. También coinciden las tres en
ciertas zonas de convergencia.�254

Aztertzen ari garen kasuan disoziazio handiak atzematen ditugu esparru politiko eta
enpirikoaren artean, eta elkarrekintza garrantzitsuak, ordea, azkeneko honen eta
zientifikoaren artean. Estatuak zein Aldundiak ikastolekiko zuten jarrerak, protagonistek
ikastolaren inguruan sortu zuten unibertsoak eta pedagogiaren aurrean eduki zuten izaera
berritzaileak eratu zituzten mugimenduaren ezaugarri komunak �beste sareetako
ikastetxeetan suertatzen ez zirenak�; horrek sorrarazi zuen, bada, �Ikastola Kultura�
propioa. Harrigarria bada ere, denak �handi nahiz txikiak, euskal zein erdal eremukoak,
biztanle asko edo gutxiko herrietakoak��, emeki hurbilpen prozesu batean sartzen joan
zirenez, antzeko elementuak zituen ikastola kultura sortu zen. Orobat, Euskal Herriko beste
ikastolekin, bi Estatu eta hiru Administrazio ezberdinen mendean egon arren, ezaugarri
elkargarriak suertatu ziren, mugimendu orokor bakar bat osatzera iritsi diren ezaugarriak.

                                                          
254 Ib., 210. or.
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5. ERAKUNDETZE PROZESUA

Erakundetze prozesuaren azterketan murgildu baino lehenago, hitz polisemiko horri
eman diogun adiera zehaztu beharko dugu. Gizakiek sortutako edozein adierazpen
�erakundetzat� onartu ahal izateko, parametro ezberdinetako baldintzak bete behar dira.
Lehenik �eta kanpoko parametroa da hau�, aintzatetsia izan behar du, kanpokoengandik
nolabaiteko begirunea lortu behar du. Haatik, ez da nahikoa onarpen hori giza talde txiki
batek egitea, aintzatespenak zabala eta gizarteak partekatua izan behar du.

Legeztapena izan daiteke kanpoko errekonozimendu horren adierazlea, neurri batean
bederen, legeztatutako guztia ez baita �erakunde�. Horregatik, osagai gehiago behar dira
giza adierazpen bat erakundetzat hartu ahal izateko, horien artean �barruko parametroa da
hau� barne izaerarekiko partaideen aintzatespena. Erakunde horretako kideek barneko
kohesioa mantentzen duen antolakuntza zehatz bat onartzen badute, izaera komunarekiko
identifikazioa �errekonozimendua, beraz� lortzen dute.

Esku artean daukagun gaiari helduz, zaila da antzematea gizarteak noiz ematen dion
ikastolen mugimenduari erakunde izaera �izan ere, barruko identifikazioa kanpokoa baino
askozaz lehenago lortzen baitu�, baina ziur aski hurbilduko gara, Nafarroako ikastolen
kasuan, errekonozimendu ofiziala legeztatzen direnean ematen zaiela esaten dugunean,
nahiz eta ez garen legeztatzeak dituen abantailak eta eragozpenak baloratzera sartuko.

Beraz, barneko zein kanpoko parametro garrantzitsu gehiago egon daitezkeen arren
�izaerarekin, helburuekin, eginkizunekin, bitartekoekin, partaideengandik lortzen duen
identifikazio graduarekin, gizartean betetzen duen funtzioarekin lotutakoak�, legeztatzearen
auzia da kapitulu honetan arakatuko duguna; erakundetze prozesua era mugatuan, beraz.

Euskal Herriko ikastolen mugimendua ikertu duen I. Fernandezek 1975etik aitzinera
doan epean kokatzen du honen instituzionalizazio epea. Izan ere, urte hau mugarria da,
Francoren heriotzarekin Estatu mailako politikan garai berri bati ekiten baitzaio. Gertaera
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horrek nafar irakaskuntza orokorrean nola eragin zuen ikergai dagoen arren, ikastolen
legeztapen egoerari �data horren aitzineko bost urtetako egoerarekin alderatuta bederen�
aldaketarik ez ziola berehalaxe ekarri baieztatzen ausartzen gara. Are gehiago: 1975etik
aurrera, nafar Erakunde gorenean, euskarazko irakaskuntzarekiko axolagabekeria eta gai
hau dela-eta gobernu zentralarekin izandako harremanetan ahultasuna antzematen ahal
dugu.

Nafarroako ikastolen legeztatze prozesuak epe ezberdinak pasatu ditu. Horren
azterketa egiteko bi irizpide zaizkigu baliagarri: euskara eta irakaskuntza alegia. Ikerketa
honen garapenean, bataren eta bestearen arteko elkargunearen hezurdura eraikitzen saiatu
gara. Hemendik aurrera ikastolen erakundetzea hagitz lotuta aurkituko dugu, ezinbestean,
Erakunde ofizialeetatik �propio zein zentraletatik� euskarak, osotasunean hartuta, jasan
duen trataerarekin, hots, lehen irizpidearekin. Bigarrenari dagokionez, esaten ahal dugu
irakaskuntzak Nafarroan eduki duen bilakaerak ere eragina izan duela ikastolen
erakundetzean, baina ez agian beste hezkuntza esparruetan gertatu zen bezain azkar. Izan
ere, Nafarroako lehen Aldundi �demokratiko�az1 geroztik, nafar Erakunde gorenak
hezkuntza programa propio interesgarri anitz eraman zituen aurrera, nolabaiteko bultzada
eskaini zion Nafarroako irakaskuntza orokorrari; baina ikastolen mugimenduan nekez
aurkitzen ahal da nafar irakaskuntza hobetzeko Aldundiaren prozesu hori, ikusiko dugunez.

Gure esparruan ez zen beteko J.R. Mugikak Aldundiak hezkuntza arloan aurrera
eramandako jardueren arabera garaiez egindako sailkapena2. Izan ere, irakaskuntza
irizpideaz gain euskara ere ardatz hartuta, ez da gertatzen ikerlari honek Nafarroako
irakaskuntza orokorrari ezartzen dion bilakaera. Euskarazko irakaskuntzari dagokionez,

                                                          
1 Nafarroako Aldundirako 1979an egin ziren lehen hauteskundeetan diputatuak oraindik merindadez izan ziren
aukeratuak.
2 �1ª Tradicional: hasta la publicación del �libro blanco�, en 1969; 2ª De refuerzo a la Reforma Institucional del 70:
1970-79; 3ª De creación de programas educativos propios: 1979-1990�, Múgica Navarro, J.R. (1993):
�Competencias y Desarrollo del Marco General de la L.O.G.S.E. en Navarra en el Periodo 1990-1993�, Estudios de
Psicología y Pedagogía, 5. zkia.,Iruñea, UNED, 226. or.
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Korporazioak hartutako erabakiak kontuan hartzen baditugu, beste sailkapen mota bat
egiten ahal dugu era laburrean:

1.- Gerra Zibila bitarteko epea. Euskara, Linguae Navarrorum, altxorra dugu, eta
gorde egin behar da. XIX. mendearen bukaeran eta bereziki XX. mendearen hasierako
intelektualen eraginez apologismo mitologikoa egiten da �Joxe Azurmendiren3 hitzetan�:
euskara solasetan eta idazkietan erabiltzen da, baina, gauzatze praktiko gutxi du.

2.- Errepresio garaia. Erakundeen aldetik euskararekiko ukapen garaia (Gerra
Zibiletik 1957. urtera doana).

3.- Garai sortzailea. Euskarak bizirik irauteko proposamenak egiten ditu Foru
Aldundiak, eta Estatuak jatorrizko hizkuntzei buruz arautu zuena gainditu (1957-1972).

4.- Estatuarekiko mendekotasun garaia. Erabaki instituzionaletan ez dugu
antzematen aurreko garaiko determinaziorik (1972-1982).

a) Hizkuntza arloko autonomia lortzeko azken saiakerak (1972-1975).
b) Ziurtasunik gabeko garaia (1975-1979).
c) Barne sendotze garaia. Herriak bizkortzen ditu ikastolak. Aldundiak

herriaren errebindikazio ondorengo proposamen ahulak eginen ditu (1979-1982).

Lehen hiru garaiei dagozkienak ikerketa honen aurreko kapituluetan aztertu ditugu.
Hauek dira epe horietako mugarriak: Gerra Zibila, Principe de Vianako Euskara Bizkortzeko
sailaren jaiotza eta 1972. urteko Euskara eta bere Irakaskuntzarako Oinarriak; izan ere,
onartu ziren Oinarri hauek �eremu erdaldunduetako ikastolei onik ekarri ez zieten arren�
nolabaiteko muga ezartzen dute Aldundiaren euskara arauetan, geroko urteetan behin eta
berriro eskatuko baita hauen aplikapena.

5.1. ERAKUNDETZEA: ESTATUAREKIKO MENDEKOTASUNA

Oraingo honetan laugarren garai hori ulertzen saiatuko gara, 1972. urtetik 1982.
urtera doan hamarkada, hots, Nafarroako Foruen Hobekuntzarako Legea gauzatzen den

                                                          
3 Azurmendi, J. (1998)8: Espainolak eta Euskaldunak, Donostia, Elkarlanean.
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artekoa, gure ustez Aldundiaren jarrera zalantzagarriaren lekuko suertatzen dena. Izan ere,
Francoren heriotzak Estatuan eratuko zen edozein erakunderi zalantzak ekarri bazizkion ere,
Nafarroako Aldundiari, gure aburuz, jite ezberdinetako korapiloak metatu zizkion. Alde
batetik, lehen edukitako egoera pribilegiatua berreskuratzen saiatu zen nafar Foru
Erakundea. Franco hil aitzinean botere zentralaren aurrean berezko foru erregimenaren
aldarrikapen harroa ikusten badugu ere, osteko epean, irakaskuntza gaietan bederen,
ahultasun handiagoa antzematen diogu, beste Erkidego historikoek baino beranduago
eskuratzen baitu egitura politikoetan haiek lortutakoa. Bestaldetik, Hego Euskal Herriko
beste herrialdeekiko harreman esparrua definitzeko garaian, alderdi politikoen zalantzaz
beteriko garaia dugu honako hau, eta politika alorrean suertatzen diren gorabeherak direla-
eta, hizkuntzarekiko pauso batzuk aurrera eta beste batzuk atzera gertatzen dira. Nolanahi
ere, nafar Foru Erakundeak euskararen esparruan hartuko dituen erabakietan, agerian utziko
du Estatuarekiko mendekotasuna, eta euskararen araudian 1975 urtea bitarte Hego Euskal
Herriarekiko hartua zuen aurrea galduko du.

5.1.1. Hizkuntza arloko autonomia lortzeko saiakerak (1972-1975)

Ikastolak eskolaurreak izan ziren bitartean, onartuak eta neurri batean bederen,
lagunduak izan ziren Aldundiaren aldetik. Benetako arazo instituzionala ondoren etorri zen,
eskolaurretzat gelditzeko asmorik ez zutela erakusten hasi zirenean, hots, OHOko gelak
irekitzen hasi zirenean. 1975 urtea bitarteko epean, hala ere, ikastolekiko begirunezko jarrera
erakusten zuen Aldundiak, eta, hasieran bederen, ikastolen erakundetzerako bideak aztertu
eta proposamen zehatzak egin zituen; horien artean, irakaskuntza arlorako lehen
elebitasunari buruzko dekretu baterako proposamena aurkeztea Hezkuntza Ministerioan.
Aipatu proposamena gauzatu ez zen arren, garai horretako Aldundiak hizkuntza arloko
arau egokiak lortzeko saiakerak egin zituen.
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5.1.1.1. Ikastolekiko konpromisoa

Ikusi dugunez, Nafarroak 1970eko Hezkuntza Legea baino lehenago zituen
Hezkuntza eskuduntzak berretsirik gelditu ziren arau orokor horretan. Hala ere, Espainiako
Estatuko hezkuntza sistema osoa bateratzeko neurri eraginkorrak hartzen hasita zegoen
botere zentrala, eta Nafarroa ere ez zen asmo horretatik aske gelditu, nahiz eta irakaskuntza
Erakunde propioa eduki (Hezkuntza Batzorde Nagusia) eta esparru horretan eskubide
historikoen jabe izan.

1970eko Legeak zehaztuta zituen jada, ikastetxe ez estatalak ireki ahal izateko lortu
behar ziren aurreko baimenak eskuratzeko baldintzak. Horrek estatalak ez ziren
ikastetxeetan ere doakotasun printzipioa4 aplikatu ahal izateko arauak ezartzen zituen.
Aurretiko baimena zein doakotasuna lortzeko Legeak5 jartzen zituen baldintzak instalazio,
irakasleria eta eskola sistemei buruzkoak ziren; arau hauen arabera ikastetxe ez estatalak
subentzionatuko zituzten. Gure ikastolek, ordea, instalakuntza egokirik ez zuten, irakasleek
titulazio egokia batzuetan baizik ez zeukaten, eskola sistema �eskola programa eta eredu
linguistikoari zegokienez� ez zetorren arautua zegoenarekin bat. Egoera horrelakoa izanda,
urteak pasatu ziren Ministerioaren aurreko baimen hori zuten Nafarroako bi ikastoletara,
hau da, Paz de Zigandara eta San Ferminera, Madriletik behin betiko baimena eta lehen
subentzioak iritsi arte.

Ikastolei dirulaguntza emateko ardura 1972an Principe de Viana Erakundetik
Aldundiko Hezkuntza Zerbitzura pasatzean, miaketa lanetan hasi zen Korporazioa. Mugarri
den bilera bat aurkitzen ahal dugu prozesu horretan: urte hartan bertan Aldundiko
                                                          
4 �Doakotasuna� deitzen zioten arren, ez omen zen irakaskuntza gastu errealak estaltzera inoiz iritsi, J. Atxak
dioenaren arabera.
5 �La apertura y funcionamiento de los Centros docentes no estatales se someterá al principio de previa
autorización, que se concederá siempre que éstos reúnan las condiciones mínimas que se establezcan con carácter
general, singularmente en cuanto a instalaciones, Profesorado, sistemas de enseñanzas, régimen económico y
aceptación expresa de los principios enunciados en esta Ley, la autorización se revocará cuando los Centros dejen
de reunir estas condiciones�, III. Kapitulua, 94. Art.
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Hezkuntza eta zortzi ikastoletako ordezkarien artean egindako bilera6. Garrantzia daukala
diogu, bilkura horrek agerian uzten baitigu Nafarroako Aldundiko Hezkuntza Zerbitzua
une horretan Madrilekin negoziatzen ari zena, eta baita Foru Erakundeak erakutsitako
aldeko jarrera ere. Aldundiak hartutako konpromisoengatik, Aldundiari berari egotzi
zitzaizkion hortik aurrera sortuko ziren ikastolen erakundetzearen eta euskararekin lotutako
aldarrikapenen �finantziazio bideak, beste ikastetxeek zuten trataera bera, etorkizunerako
euskarazko ikasketen jarraipena eta beste eskaera batzuk� erantzukizuna.

Nafar egunkariek bileraren berri eman zuten (�Reunión de los representantes de las
ikastolas con el Diputado Foral Sr. Irazoqui�7). Bileran jasotako inpresioa hagitz ona izan zen,
izan ere diputatu jaunak ordura arteko egoera baino hobea edukiko zutela esan baitzien
(�comienza explicando que, por de pronto, las ikastolas continuarán como hasta ahora, y que
incluso mejor, debido a que en adelante la gestión se realizará directamente con el Servicio
de Enseñanza�8).

Ondoren, handik aurrera ikastoletako ordezkariek anitzetan entzungo zutena esan
zien, hots, Nafarroako Hezkuntza eskuduntzen egoera Hezkuntza Ministerioarekin
negoziatzen ari ziren bitartean, Aldundiak euskarazko eskolaurreak laguntzen jarraitzeko
aukera izanen zuela (�El acuerdo que se está tramitando con el Estado seguirá concediendo a
la Diputación Foral de Navarra posibilidades de crear nuevos centros de enseñanza
preescolar en euskera�9). Bileraren agiri horrek garbi islatzen du Aldundiaren Hezkuntza
arduradunek Madriletik iritsi behar omen zen dekretuarekiko zuten esperantza. Horren
arabera, Oinarrizko Hezkuntza Orokorrerako Nafarroak zituen eskuduntzak zehaztuko

                                                          
6 �Jueves 24 de Agosto de 1972- 12 mediodía. En la biblioteca del palacio de la DFN se celebra una reunión de los
representantes de las Ikastolas de Navarra, presidida por el Diputado Sr. Irazoqui y el subdirector Jefe del
Servicio de Enseñanza de la Diputación Sr. Ciordia�, J.A. Irigaraik idatzitako agiria, NAA, NFAko ondarea,
37476. kutxa, 1. kar.
7 DN, 1972ko abuztuaren 25a, 20. or.
8 J.A. Irigaraik idatzitako agiria, NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
9 Ib.
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ziren, eta Hezkuntza Batzorde Nagusiaren berregituraketarekin batera, ikastolen afera
berrantolatzeko aukera edukiko zuten:

�(...)en lo referente al decreto pendiente por parte del Estado, que corrobora los
derechos de la Diputación Foral de Navarra sobre la enseñanza básica. Esto es inminente sin
que se pueda precisar fecha. De todas formas al aprobarse este convenio, la Diputación Foral
de Navarra tendrá que reestructurar la Junta Superior de Educación, y será entonces el
momento para organizar el apartado referente a las Ikastolas�.

Dekretu horrek, ordea, berehalaxe iritsi zen arren, ez zuen �ez orduan eta ez
etorkizunean ere� aurreko baieztapenak iradokitzen zuena bete. Ministerioko
arduradunekiko negoziazio horien ondorioz, Nafarroako udalek irakasleriaren
proposamenerako zituzten eskuduntza historikoak berretsirik gelditu ziren Madriletik, eta
Hezkuntza Batzorde Nagusiaren araudia ere zehaztu zen �1972. urteko abenduan arautu
zen10�, baina ikastolen antolaketarako araurik ez zen inon aitatu.

Hezkuntza Zerbitzuaren eta ikastoletako ordezkarien arteko aipatu bileran, ikastolen
hainbat esparrutako garapenerako Aldundiaren aldeko konpromisoa jaso zen; horietako bat,
antolakuntza mailako aldaketa organikoa zekarrena. Horren arabera, Aldundiak beste
hezkuntza arloetan egina zuen bezala, Hezkuntza Zerbitzuaren barruan antolakuntza berezi
bat eratuko omen zen ikastolentzat; proposamen garrantzitsua izan zen hura ordezkarientzat
(�Los asuntos de la enseñanza en euskera, dijo, irán directamente a la corporación, que
posiblemente tendría una organización para las ikastolas a tenor de la que gobierna las
escuelas profesionales que se han creado en Navarra�11).

Horrez gain, beste mota bateko konpromisoak ere hartu ziren; horien artean,
Ministerioko ikuskaritzak ikastolei jartzen zizkien oztopoak kentzen ahalegintzekoa. Horrela
esan zitzaien ikastoletako ordezkariei: �Se tratará de evitar el entorpecimiento de las

                                                          
10 �Facultades de la Junta Superior de Educación�, 3365/1972 Dekretua, azaroak 30, 1972ko abenduaren 14ko
B.O.E.
11 Akta, NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
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Ikastolas por parte de la Inspección como viene ocurriendo en la actualidad�12. Halaber,
irakasleen titulazio egokirik eza eskolaurreko etapan ez zutela arazotzat jotzen, baina bai,
ordea, OHOn; gai horrekin lotuta, maisu-maistren formakuntza eskaini ahal izateko
erakunde bat sortzea garrantzi handiko afera iruditzen zitzaien; agiriak jasotzen duenaren
arabera, Foru Aldundiari berari interesatzen omen zitzaion irakasleek titulazio egokia
edukitzea, era horretan Madrilen aurrean bermea edukiko baitzuen nafar Erakundeak:

�[Titulazioak] dijo que durante este periodo de transición es un problema más teórico
que práctico puesto que tiene que existir una flexibilidad. De todas formas, la titulación no
plantea problemas en la enseñanza preescolar; sí en cambio en la enseñanza básica.

(...) y al plantearse la necesidad de una escuela para profesorado sobre materias como
Euskera, Derecho Foral, etc., y la posibilidad de que la DFN creara esta escuela, afirma que no
sólo es factible sino que cree que es de la mayor importancia incluso como acreditativo por
parte de la DFN ante el Estado de la cualificación del profesorado.�13

Ikastolen eta Aldundiaren arteko harremanak bizkor zitezen batzorde bat eratuz14 eta
euskararen alde lan egiteko gogo handiz15 bukatu zen bilera. Halaber, ikastoletako banan-
banakako egoera aztertzeko zein hurrengo urteetako jarraipena egin ahal izateko, zeuden
ikastolei buruzko txosten bana egin zezan eskatu zitzaion eratu berria zen Batzordeari (�Con
el fin de conocer la realidad pasada y futura de las mismas se constituyó una comisión de

                                                          
12 Ib.
13 Ib.
14 �La comisión queda formada por los siguientes Srs:
D. Antonio Urtasun de Alsasua
D. Marcos Irigoyen de Elizondo
D. Oscar Elizalde de Tafalla
D. Feliciano Pinillos Esparza de Estella
D. José Larrea de Leiza
D Elías Agorreta de Mezkiriz, Aezcoa
D. Jose Angel Irigaray de Pamplona�
15 �Con esto acabó la reunión que duró más de dos horas y todos salieron con gran entusiasmo por trabajar y
dedicarse al fomento del Euskera�, ib.
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ocho personas quienes se encargarían de facilitar al Sr. Irazoqui y al Servicio de Enseñanza
un informe completo de cada una de las "ikastolas" en funcionamiento así como presupuesto
para el curso 1972/73�16). Aipatu txosten horiek berehalaxe aurkeztu ziren arren17,
dakigunaren arabera handik aurrera batzorde hori ez zen inoiz gehiago bildu
Aldundiarekin18. Ondoren, 1972ko abenduaren 15eko Euskararen Irakaskuntza eta
Sustapenerako Oinarriak onartu zirelarik, Euskararen Irakaskuntza Batzordea (Comisión de
enseñanza del vascuence) sortu zen; ikastolek batzordekideen artean zuzeneko ordezkaririk
ez zuten arren, ikastolen aldeko lagun batzuk eduki zituzten19.

Aldundiko dokumentazioa aztertzean, nafar Korporazioaren euskararenganako
konpromiso xumean aldaketa antzematen dugu bilera horretatik aurrera. Urte hori bitarte,
eginak zituen Aldundiak euskararen berreskuratzerako urrats kualitatiboak �xumeak
baziren ere�, baina hortik aurrera, arauen zirriborroak prestatzen eta Ministerioarekin
bilerak edukitzen saiakera batzuk egin baziren ere, ez dugu aurkituko euskararen
defentsarako gauzatze praktikorik, eta bereziki 1975etik aurrera, euskara zama bihurtuko
baita nafar agintarientzat.

5.1.1.2. 1972ko Oinarrien eragina

Aztertu dugun garaiko Aldundiaren hizkuntzaren araudi propioaren bukaera 1972ko
Oinarrien argitalpenarekin gertatu zen. Urte horri dagokion dokumentazioa aztertuz,
antzematen da Aldundiko Hezkuntza arduradunak Ministerioaren aldetik Hezkuntza Lege
Orokorraren 14. eta 17. Artikuluek jatorrizko hizkuntzei begira irekitako aukeraren
garapenaren zain zeudela oraindik. Urte bat geroago, ordea, 1973an, jatorrizko hizkuntzekin

                                                          
16 Ib.
17 �Dichas memorias y presupuestos han sido entregados ya en el servicio y se unen a este informe�, ib.
18 Ikastoletako lehendakariek eta ordezkariek maiz eduki zituzten bilerak Aldundiarekin, baina, antza, gehiago
inoiz ez lehen bilera horretan zehaztu zen batzordeak.
19 Ikastoletako eragileak  izan ziren M. Garde, C. Garaikoetxea eta J.M. Oreja batzordekide izan ziren Batzorde
honen lehen osaketan. NFAko ondarea, 37476. kutxa, 4. kar.
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lotuta zeuden bi artikulu horien egin beharreko garapen legala egiteke zegoen oraindik.
Estatuak arautuko zuenarekin ikastoletako egoerari konponbide egokia bilatuko zitzaiola
uste bazen ere, Aldundiaren esperantza hori ezabatzen hasi zela deritzogu. Izan ere,
Ministerioarekin izandako bilera baten ondorioz, eginen zen araupide hori ez zitzaiola
ikastolak aurrera eramaten ari ziren hizkuntza ereduari egokituko antzematen hasiak
zeuden nafar Hezkuntzako arduradunak. Hori dela eta Korporazioak ikastolen legeztatze
auzian bere burua era deseroso batean konprometitua ikusten du hemendik aurrera:

�La postura actual de la Diputación en el tema de las Ikastolas es realmente
comprometida, hasta el punto de que la promulgación de la esperada disposición que regule
la integración del euskera en los actuales niveles de Educación preescolar y de EGB no parece
presumible vaya a ser suficiente para legalizar la situación de las ikastolas que actualmente
funcionan en Navarra.�20

Nafarroako ikastolak lau talde desberdinetan sailkatzen ziren, bakoitzak zuen baimen
ofizialaren araberako egoera kontuan hartuta; urtetan zehar mantenduko ziren, gainera,
horrela21: a) Hezkuntza Ministerioaren behin-behineko baimena zutenak: Paz de Ziganda
(1970eko irailaren 8a) eta San Fermin (1970eko abenduaren 3a), b) Ikastetxe pribatu22 batekin
lortutako akordioaren ondorioz, nolabaiteko babes ofiziala zuena: Lizarra ikastola, c)
Eskolaurreak izanik, Aldundiaren onarpena soilik zutenak: Agoitz, Burlata, Eugi,
Jauntsarats, Jaurrieta, Lakuntza, Lekunberri, Olague, Tafalla eta Zubirikoa, d) OHO inolako
baimenik gabe hasita zutenak: Altsasu, Elizondo, Etxarri Aranatz, Leitza eta
Olatzagutiakoa23.

                                                          
20 �Necesidad de establecer una normativa para la subvención de nuevas ikastolas o de nuevas unidades de
régimen de ikastola�, datarik gabe dagoen arren, 1973 urtea baino lehenagokoa dela ondorioztatzen ahal da,
NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
21 Hauek dira 1973/74 ikasturteari dagozkion datuak, NFAko ondarea, 37676. kutxa, 2. kar.
22 Nuestra Señora del Puy Lizarrako ikastetxea.
23 Ikastola hauek aurretiko baimenak lortuak zituzten arren, beren ezaugarriak egokitu behar zituzten OHOko
ikastetxe bihurtzeko �Mínimo de condiciones materiales, técnicas y pedagógicas para la transformación de los
centros en los colegios de EGB y Preescolar�, 1971ko abenduaren 30eko Agindua, 1972ko urtarrilaren 12ko B.O.E.
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Aldundiarentzat kasu guztiak ziren kezkagarriak. Alde batetik, Nafarroan zehar, leku
erdaldunduetan ere, gero eta ikastola �kontrol ofizialik gabeko ikastetxeak, beraz� gehiago
sortzen hasi zirelako; bestetik, finantziazioa denek eskatzen ziotelako. Jaiotzean bere babesa
eduki zuten, eta une horretan ikastola horiek erantzun ofiziala eskatzen zioten Aldundiari,
bere lehen bileran hala agindu baitzien: �Por otra parte, es preciso también poner de relieve
la delicada situación en que se halla colocada la Diputación al apoyar unas escuelas que
carecen de toda autorización oficial�24. Memento hartan, OHO edukita, 1970eko Legearen
araberako ezaugarriak eskatu behar zitzaizkien ikastolei, baina hauek ez zituzten betetzen
ordea. Eskatzen ziren egoitza egokiak ez izateaz gain, andereñoek ere, kasu anitzetan,
beharrezkoa zen titulaziorik ez zuten:

�La mayoría de estas ikastolas se crearon sin la correspondiente y preceptiva
autorización del Ministerio de Educación y Ciencia; situación en la que permanecen, pues al
no reunir los requisitos legales que para su reconocimiento se exigen, especialmente en lo que
se refiere a la titulación de su profesorado, hace punto menos que imposible su homologación
legal. Su situación puede ser calificada como de tolerancia.�25

Izan ere, denbora gutxian hainbeste ikastola irekitzean, irakasle euskaldun faltan
aurkitu ziren. Bereziki eskolaurreko etapan aritzen ziren andereño asko �nahiz eta
gizonezkoren bat lanean aritu26, gehienak emakumeak ziren� titulurik gabeko irakasleak
ziren, Euskal Herriko beste herrialdeetan gertatzen zen antzera27. 1974/75 ikasturtean
Aldundiko Hezkuntza Zerbitzuak zituen datuen arabera28, Nafarroako ikastoletako 92

                                                                                                                                                                                    
eta �Circular de la dirección General de Programación e Inversiónes�, 1972ko urtarrilaren 28koa, 1972ko
otsailaren 22ko B.O.E.
24 �Informe sobre la Enseñanza del Vascuence�, Iruñea, 1975eko apirilaren 11, NAA, NFAko ondarea, 37476.
kutxa, 1. kar.
25 �Proyecto de Nota para la Prensa�, 1975, NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
26 Olaztiko ikastolan aritu zen irakaslea da etapa honetan aurkitu dugun gizonezko bakarra.
27 Fernandez, I. (1994): Oroimenaren hitza. Ikastolen Historia (1960-1975), Bilbo, UEU.
28 !Informe sobre la enseñanza del vascuence�, Iruñea 1975eko apirilaren 11, 3. eta 4. laukietatik aterata, NAA,
NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
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irakasleetatik 46 titulurik gabekoak ziren, 30 Irakasle tituluaren jabe, eta gainerakoek beste
mota bateko titulazioa zuten:

5.1. Taula: 1974/75 Ikasturteko Irakasleen Titulazio egoera
Ikastolak Lizentzi. Irakasle tit. Beste tit. Tit. gabe Guztira
Agoitz 2 2
Altsasu 2 2 4
Aranatz 1 1
Arbizu 1 1
Auzperri 1 1
Bera 1 1
Etxarri Aranatz 1 3 4
Elizondo 1 2 3
Eugui 1 1
Igantzi 1 1
Jaunsaras 1 1
Jaurrieta 1 1
Jaurrieta 1 1
Lakuntza 1 1
Lizarra 3 3 6
Lekunberri 1 1
Leitza 1 7 8
Lesaka 1 1
Olazti 1 1
Olague 1 1
Otsagi 1 1
Paz de Ziganda 3 11 2 16
San Fermin 7 11 4 9 31
Tafalla 2 2
Urdiain 1 1
Zubiri 1 1
Osotara 10 30 6 46 92

Iturria: �Informe sobre la enseñanza del vascuence�, NAA.
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Nafarroako ikastolen obsesioa haurren Eskolaritate liburuak izan ziren hasieratik.
Elkarrizketatutako sortzaile gehienek29 aipatu dute gurasoei Eskolaritate �kartilak� ez
edukitzeak eragin zien kezka: �(...) asegurar las cartillas era más importante que el tema
económico porque ese se podía arreglar�30. Hiru ikastola besterik ez zeuden aske egoera
horretatik:

�La ikastolas San Fermín y Paz de Ziganda son centros de E.G.B. reconocidos como
tales por el Ministerio de Educación y Ciencia, y la ikastola de Estella se halla integrada en el
colegio Diocesano Nuestra Sra. del Puy de Estella. Las restantes ikastolas subvencionadas
carecen de reconocimiento o autorización del Ministerio de Educación y Ciencia por lo que los
niños de 6 ó más años no poseen la correspondiente cartilla de escolaridad.�31

Kartilen afera itxuratzeko, baimenik ez zuten ikastolen OHOko ikasleriarentzat
baimena zutenek eskatu eta sinatzen zituzten ofizialki Eskolaritate liburuak, edo hainbat
kasutan, eskola publikoetako euskararen aldeko irakasleen bitartez sinatzea lortzen zen.
Baina ikastoletako kartilen egoera ilegalak, gurasoak ez ezik, Aldundia bera ere kezkatzen
zuen; egindako bilera anitzetan ageri da auzi hau (�se trató de la urgente necesidad de lograr
la regularización de las cartilllas de EGB para los niños de algunas ikastolas que carecen de
este documento�32). Ikastolen legezko baimenak eskuratzeko Aldundiak Ministerioarekin
harremanetan zegoela baieztatu zuen behin eta berriro, eta Erakunde honengandik behar
ziren baimenak irakasleen titulazio faltaren kariaz ez zirela jasotzen argudiatu. Hala ere,
negoziaketa horietan, antza, hitz egiten ari zenak ez zuen inondik ere aseko ikastolek zuten
beharra:

                                                          
29 42., 24., 27., 10., 32. eta 45. elkarrizketak. Eskolaritate liburuaz ari garela, aukera hau baliatu nahi dugu
jakinarazteko ikerketa hau bukatu den urtean Nafarroako ikastola guztiek ez dituztela beren �kartilak�. Izan ere,
alegalak diren eremu ez euskalduneko ikastoletako ikasleriak eta Berako ikastolako DBHkoek, propioak diren
Eskolaritate Libururik ez dute, nahiz eta gaur egungo aitzakiak beste batzuk diren.
30 20. elkarrizketa
31 �Proyecto de Nota para la Prensa� 1975, NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
32 1974ko otsailaaren 12ko eguneko Euskal-Yakintza patronatuaren Akta; NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 6.
kar.
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�Se ha intentado reiteradamente legalizar su situación, pero sin éxito. El Ministerio de
Educación y Ciencia estaría quizá dispuesto a dispensar el cumplimiento de requisitos legales
en orden a los edificios e instalaciones, pero en ningún caso parece dispuesto a admitir que la
Educación se imparta por personas que carecen de la titulación correspondiente. El proyecto
de Decreto para la regulación de esta materia admite la posibilidad de que la enseñanza del
vascuence pueda impartirse por profesores que no tengan la titulación de Maestro, pero para
la enseñanza de las restantes materias, esto es para la Enseñanza en Vascuence, el requisito es
indispensable, y se comprende que sea así.�33

Urte batzuk geroago, irakasleen titulazio falta komuna izanik, Euskal Herri osorako
konponbide bat aztertu zen: Bergarako UNEDekin hasieran, Donostiako Elizbarrutiko
Irakasle Eskolarekin eta Eskoriatzako Irakasle Eskolaren bitartez titulua lortzeko ikastaro
trinkoak eskaini ziren. Lehen deialdian Nafarroako irakasleen partaidetza urria izan zela-eta,
herrialde honetan bertan eskaintzea negoziatu zen Eskoriatzako Irakasle Eskolarekin34.
Iruñean antolatutako ikastaro horietan Nafarroako 70 irakaslek eman zuten izena;
gehiengoak beharrezkoa zen titulazioa lortu zuenez, behin betiko bukatu zuten aitzakia
horrekin.

Nafarroako ikastolek eduki zuten beste arazo komun bat egoitzarena izan zen. Mota
guztietako lokalez baliatu ziren hasieran35 (utzitako edo alokatutako bebarruak, ikastetxe
                                                          
33 Jatorrizkoan azpimarratuta. �Informe sobre la Enseñanza del Vascuence�, Iruñea, 1975eko apirilaren 11, NAA,
NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
34 Eskoriatzako artxiboetan dauden datuen arabera, 1985. urtetik 1988. urtera bitarte Nafarroako 39 irakaslek
bertako Unibertsitatean bukatu zuten; batzuk, gertuago zegoela-eta, Donostiako Elizbarrutikora joan ziren.
35 Ikastola bakoitzaren egoitzen egoerak aztertzeko ikus. banan-banakako 25. urteurrenetako Iturri Bilduma.
Desagertu diren batzuen egoera NAAko 1973/74 ikasturteko dokumentazioan aurkitzen ahal dugu �Enseñanza
de vascuence. Presupuesto de las distintas ikastolas�, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 3. kar.:
Larrasoaña: Escuelas Nacionales
Zubiri: Local cedido por magnesitas de Navarra
Eugui: Casa parroquial
Garralda: Casa parroquial. Fundación Aróstegui
Aoiz: local piso 1º izda, bloque nº 17
Huarte Araquil: bajera propiedad Ayuntamiento
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zaharkituak, pisuak, parrokia etxeetako lokalak...). Haurren kopuruak igo ahala lekuz
aldatzeko beharrean aurkitu ziren, eta gehienak behin-behineko bi edo hiru egoitza
ezberdinetatik pasatu ziren.

Euskara gaietarako kontratatutako Tekniko baten bitartez kontrola ezarri nahi izan
zuen Aldundiak. Ikuskatzeko orduan kontuan hartu zituen irizpideetariko36 bat instalazio
mota izan zenez, handik aurrera egoitzen gaia, kasu gehienetan, arazo bihurtu zen
subentzioak lortzeko garaian. Hala ere, Aldundiak, bilera anitz egin eta gero, dirulaguntza
eskasa eskaini arren, sortzen ziren ikastolak laguntzen jarraitzen zuen, beti ere Euskara
Batzordeak baimendu ondoren. Izan ere, hizkuntzaren 1972ko oinarriek arautu bezala,
Euskara Irakaskuntzarako Batzordea (Comisión de Enseñanza del Vascuence) osatu zen37.
1973ko urtarrilaren 16tik 1976ko azaroaren 4 bitarteko bilera agiriak aurkitzen ahal ditugu;
hamabostean behin biltzekotan gelditu baziren ere38, jarritako baldintza hori ez zela bete
antzematen dugu, guztira hamazazpi egunetako agiriak agertzen baitira.

                                                                                                                                                                                    
Lacunza: Casa parroquial
Lecumberri: Casa parroquial
36 1972ko Oinarriek eskatzen zutenaren arabera sortu zen tekniko horren lanpostua. S.E. izan zen aukeratua. Egin
zituen lanen artean, ikastolak bisitatu eta aztertzea, irizpide batzuen arabera (haur kopuruak, eskola mailak,
instalazioak, haurren euskara maila, erlijioa, eta abar. �Inspección de Ikastolas 1973/1975�, NAA, NFAko ondarea,
37476. kutxa, 5. kar.
37 Lehen osaketan partaide hauek aurkitzen ditugu NFAko ondarea, 37476. kutxa; 4 karpetan:
�Presidente: D. Ignacio Irazoqui Araníbar. Diputado Foral
Vocales: D. Juan Andrés Ciordia- Servicio de enseñanza

D. Marcelino Garde Villafranca
D. Carlos Garaicoechea Urriza
D. José Miguel Oreja Buldain
D. Jesús María Laguna Peña. Inspector Jefe EGB�

1974ko azaroaren 5eko 10. Aktatik aurrera ikuskariaren aldaketa gertatu zen; José Eugenio Solak bete zuen
aurrekoaren lekua.
38 �Se decide que la comisión se reuna cada 15 días�, 1. Akta, 1973ko urtarrilaren 16a, NAA, NFAko ondarea,
37476. kutxa, 4. kar. Akta hauek guztiak karpeta berean daudenez, hemendik aurrera ez dugu erreferentzia osoa
paratuko.
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Aldundiak euskarazko irakaskuntzaren alde ordura arte egindako lanak ez zuen,
antza, Ministerioaren oniritzi osoa, eta berehalaxe iritsi zen Erakunde honen kontrolatu
nahia. Izan ere, Nafarroako Aldundiak 1972ko Euskararen inguruko Oinarriak onartu bezain
pronto, Irakaskuntza Erakunde periferikoak, hots, herrialdeko Hezkuntza Ordezkaritzak
Madrilera igorri zituen Ministerioari ezagutarazteko. Erakunde honen gustukoak suertatu ez
zirenez, informazio gehiago eskatu zioten Aldundiari, gai honekiko hartutako edozein
erabaki administrazio periferikoko arduradun nagusiari jakinarazi behar zitzaiola gogoratuz:

�En este sentido todos los proyectos y acuerdos generales sobre esta materia de la
Junta Superior de Educacion, Institución Príncipe de Viana de Navarra, del Patronato del
Fomento del Vascuence y su Comisión Permanente, y de la Comisión de Enseñanza del
Vascuence, deben ser puestos en conocimiento del Delegado Provincial del Departamento de
Educación y Ciencia de Navarra, sin perjuicio de que esté ya representado en estos
organismos, por medio del Inspector Técnico correspondiente.�39

Administrazio zentralaren kontrol nahia erakusten duten beste adierazpen batzuk ere
aurkitu ditugu. Euskal-Yakintzaren patronatuaren barruko ikastolen legeztatze ezaren eta
Eskolaritate kartilen egoeraren kariaz bi urte geroago sortu zen partaideen arteko eztabaida
gogorra mozteko asmoz, Ministerioaren aginduz diputatuak eta Hezkuntza arduradun
nagusiak Madrilera joan behar izan omen zuten:

�Corta el debate el Diputado Sr. Irazoqui, diciendo que "él mismo acompañado del
Director de Enseñanza de la Diputación, había estado en Madrid a requerimiento del Director
General de Educación y Ciencia, y que el ánimo de la Diputación es crear garantías para lograr
del Ministerio la más generosa aprobación" [ikastoletakoa]. Recomienda además que "dejando
los problemas de E.G.B. a nivel de Diputación-Ministerio, donde se hallan, llevemos las
acciones del patronato a favorecer la creación de Parvularios".�40

                                                          
39 Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa, Idazkariordetzan sinatua 1973ko urtarrilaren 19an eta Nafarroako
Hezkuntza Delegazioko buru zenari zuzendua. Honen kopia in NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
40 1974ko otsailaren 12ko eguneko Euskal-Yakintza patronatuaren Akta; NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 6.
kar.
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Garai horretan, alderdi ofizialaren ordezkaritzat Aldundiaren Euskara Batzorde
honen esku gelditu ziren euskara irakaskuntzaren inguruko gai garrantzitsuenak.
Batzordeak aurrera eraman zituen zereginen artean azpimarragarrienak hauek izan ziren:
ikastolak irekitzeko baimenak41 ematea; andereñoentzat42 ez ezik garraio eta jantokirako ere
dirulaguntza43 txiki batzuk onartzeko ardura, eta baita subentzio hauen igoeraren onarpen
eta kontrola ere44; helduen euskara irakaskuntzarako45 dirulaguntzak ematea, eta oro har
euskarazko irakaskuntzari buruzko proposamenak egitea, gero Aldundiko Hezkuntza
Batzorde Nagusiak onartu behar zituenak.

                                                          
41 �Solicitud de apertura de las ikastolas de Ochagavía, Vera y Lesaca�, 10. Akta, 1974ko azaroaren 5a;
(Arbizukoarena hurrengo aktan); Lau ikastola hauen dirulaguntza Aldundiaren 1974ko azaroaren 22ko
Akordioaz onartu zen; �Se ve petición para poner ikastola en Aranaz y Yanci�, 1975eko martxoaren 18ko Aktan.
42 �La agrupación de vecinos del barrio de San Juan de Pamplona, solicita subvención para el parvulario-ikastola.
El número de unidades es de tres�, 16. Akta, 1976ko martxoaren 23a. �La comisión es informada de la petición de
subvención por parte de padres de niños de Irurzun, Echalar, Pamplona (Blanca de Navarra) y Valle de Ulzama,
para la puesta en marcha de nuevas unidades. Se acuerda proponer a S.E. la concesión de subvenciones
acostumbradas en estos casos�, 17. Akta, 1976ko azaroaren 4a.
43 Andereñoentzat kopuru txiki bat ez ezik, garraio zein jantokirako hainbat dirulaguntza ere eman zituen:
�Petición de Abaurre Alta para poder trasladar 6 niños a la ikastola de Jaurrieta, sería el párroco D. Julio Esandi
quien los trasladaría diariamente�, 1975eko martxoaren 18ko Aktan. Aldundiaren 1975eko apirilaren 11ko
akordioaz Jaurrietako ikastolari garraiorako hileko 1.800 pta. onartu zitzaion.
44 �Es informada la comisión del acuerdo de la corporacion del día 12 de Marzo de 1976 por el que se acuerda
aumentar el importe de las subvenciones a las Ikastolas y clases de vascuence en un  20%, con efectos en su caso
desde el día 1 de Enero de 1976 siendo los módulos establecidos los siguientes: 1) Para las ikastolas, a 9.600 pts
por unidad  2) para clases de vascuence , 2.040 pts mensuales por cinco horas de clases semanales�, 16. Akta,
1976ko martxoaren 23a. �(...) la Comisión acuerda proponer el aumento (...) en un 30% sobre el módulo anterior
establecido en 9.600pts.�, 17. Akta, 1976ko azaroaren 4a. Aurreko unitateko subentzio moduluen erabakia Foru
Aldundiak hartua zuen 1975eko urtarrilaren 17ko Akordioaz; 1978ko martxoaren 10ekoaren arabera subentzioa
igoko zen: 15.000 pta. unitateko.
45 Helduen euskara irakaskuntzarako subentzioen erabakia ere batzordearen esku egon zen. Ikus. 15. Akta,
1975eko irailaren 9a eta 16. Akta, 1976ko martxoaren 23a.
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Batzorde honek jada martxan zeuden ikastolei, egoeraren txosten bana46 eskatu
ondoren, dirulaguntzak ematen jarraitu zuen, eta urte horietan sortu zirenei ere, gutxieneko
haur kopuruaren baldintza betez gero47, dirua ematea onartu zuen. Horrela, Batzordearen
aktak aztertuz, ikastoletako OHOko jarraipenari buruzko kezka, eta behin baino gehiagotan
kideen arteko desadostasuna ere bai, agertzen zela egiaztatzen ahal dugu (�Se abre un largo
debate sobre el tema de la extensión de la enseñanza en vascuence a la E.G.B.�48). Izan ere,
batzordekide batzuk Ministerioaren onarpenaren bila zebiltzanez, zailtasunen aurrean
proposamen ezberdinak egin zituzten, hala nola, Lizarrako ikastolak Puy Ama Birjinaren
ikastetxearen bitartez lortutako baimena Tafallako ikastolarako proposatzea:

�(...) se da cuenta de la solución a la que han llegado la ikastola de Estella y el colegio
del Puy, (...) se acuerda apoyar este proyecto de integración que se considera positiva en orden
a la institucionalización de la enseñanza del vascuence en Estella.

Se sugiere la conveniencia de buscar una solución similar en Tafalla con un centro
privado.�49

Batzordearen aktetan gehien agertzen den gaia aurrekoarekin lotutakoa da, haurren
Eskolaritate kartilena, alegia: �Vista la situación de irregularidad en que se encuentra, sin
cartilllas de escolaridad los niños de las ikastolas de Leiza, Alsasua, Olazagutía, Echarri-
Aranaz y Elizondo, se trata de hacer un estudio acerca de la situación de cada una de ellas�50.
Berriro ere, Eskolaritate liburuak ez ematearen arrazoiak ohikoak ziren argudioez justifikatu

                                                          
46 1974/75 Ikasturtean jada 22 ikastola zeuden.
47 Kopuru finkorik zehazten ez den arren, baldintza hori agertu zaigu: �La comisión ve una petición para la
creación de una ikastola en la localidad de Orbaiceta. La comisión estima necesario saber el número de niños que
podrían asistir a la misma: también se expone la necesidad de establecer un módulo mínimo de asistencia para la
concesión de subvenciones.� 16. Akta, 1976ko martxoaren 23koa. Ondoren, 17. Aktan, 1976ko azaroaren 4koan,
haur kopuru nahikorik ez zegoela-eta, ez zen onartuko: �(...) informada que son 5 niños los de Orbaiceta. Se
propone aplazarlo hasta que el número de niños sea mayor.�
48 3. Akta, 1973ko otsailaren 27koa.
49 Ib.
50 6. Akta, 1973ko urriaren 2koa. Kartilen auzia 8., 9. eta 10. aktetan ere agertzen da.
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ziren, baina garrantzitsuena, hau da, ikastolek egiten zuten hizkuntza ereduaren hautaketa,
ez zen ageri:

�(...) situación que se agrava, todas las ikastolas, a excepción de las de Pamplona, no
cumplen [sic] con los requisitos legales vigentes para su reconocimiento como centros de
educación pre-escolar y menos como centros de EGB: alumnado, número de unidades
escolares, instalaciones, titulación del profesorado.�51

5.1.1.3. Elebitasunaren Dekretu baterako proposamena

Aldundiak irakaskuntza arlorako 1972ko Oinarriak argitaratu ondoren, elebitasunari
buruzko beste dekretu bat egiteko saiakera egin zuen, dakigun bezala, gauzatu ez zena. Hala
ere, horretarako zirriborroa egin baino lehenago, ikastolak zirela-eta Ministerioko
arduradunekin behin baino gehiagotan bildu zela aurkitu dugu.

Kausitutako lehen txostenaren arabera, Aldundiaren Hezkuntza Zuzendaritzak
1973ko urrian ikastolak legeztatzeko aukera eskaini zion Ministerioari52, ondorengo urteetan
ikastola txikiek ikuskariengandik jasoko zuten formula bera erabiliz, hots, osatu gabeko
ikastetxetzat organikoki ikastetxe publiko baten azpian egonik lortzea legeztapena:

�1.-Que se autorice el funcionamiento para la Educación Preescolar y primera etapa
EGB, de las unidades que para dichos niveles y en régimen de enseñanza bilingüe existen en
la actualidad en las localidades de Olazagutía, Alsasua, Echarri Aranaz, Leiza y Elizondo
[ikastolak], siempre que sean desempeñadas por profesor o profesores que reúnan las
titulaciones correspondientes.

                                                          
51 10. Akta, 1974ko azaroaren 5ekoa.
52 Dokumentu hau Ministerioan 1973ko urrian aurkeztu zen, Ciordia Jaunak Nafarroako Gobernadore Zibilari
idatzitako eskutitzean agertzen denez: �(...) te adjunto fotocopias (...) del escrito presentado ante la Dirección
General de Ordenación Educativa en Octubre pasado�, NAA, NFAko ondarea, 37490. kutxa, 2. kar.
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2.-Que dichas unidades sean adscritas, como centros incompletos al Colegio Nacional.
correspondiente, ante el cual efectuarán la matrícula los alumnos de aquellas y serán objeto al
final de cada curso de las pruebas o evaluaciones que procedan.�53

Gehiagotan ere aurkitu dugu Aldundia garai horretan hizkuntzarekiko balizko
arauen burutazioetan. Horrela, ikastoletako lehendakariak beste bilera interesgarri batera
deitu zituen 1974ko urtarrilaren 23an. Han, ohikoak ziren gaiak aztertu ziren, hala nola
kartilen auzia54, Irakasle Eskolan Euskara Katedra sortzeko beharra, ikastolen izaera
juridikoaren definizio beharra55 eta subentzioak igotzeko beharra56.

Baina bilera horretan orain arteko auziaz hitz egiteaz gain, berriak ziren gai batzuk
ere mahairatu ziren, horien artean Nafarroako eskoletako curriculumarekin lotutako afera
berria, zeinaren arabera Nafarroaren Historia eta bere Forua irakatsiko zen nafar eskola
guztietan: �necesidad de preparar textos para trabajar la Enseñanza de la Historia y del
Fuero de Navarra en todas las escuelas de Navarra, y en la zona vascófona procurar que sean
bilingües�57.

Ikastoletako lehendakariekin egindako bileran, ikastola txikiek zuten buruhausterik
handiena, hots, OHOko euskarazko jarraipena, agertu zen. Gaia berria ez bazen ere,
konpontzeko eman ziren bideak baziren. Aipatua denez, hasieratik ikastola anitzek
eskolaurreko etapa bakarrik jorratzen zuten, eta haurrek sei urte betetzen zutenean

                                                          
53 �Programa para la integracion de la enseñanza y cultivo del vascuence en los niveles de Educacion Preescolar y
EGB de Navarra�, ib.
54 �Se trató sobre la urgente necesidad de volcar toda la influencia posible por parte de los organismos
dependientes de la Excma. Diputación Foral para lograr la regularización de las cartillas de E.G.B. (...)�, Resumen
de las cuestiones tratadas con los presidentes de las ikastolas de Navarra, en la reunión celebrada en el palacio de la Excma.
Diputacion Foral, el día 23 de enero de 1974, NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
55 �Se consideró de urgente necesidad el estudio de una fórmula para que nuestras ikastolas obtengan la
condición de entidad jurídica bastante y adquieran personalidad propia.�
56 �Se consideró necesario la elevación de la subvención por profesor de Vascuence en las ikastolas a la cantidad
de 140.000 pts. anuales.�
57 Ib. Etzana gurea da.
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erdarazko ikastetxeetara joan behar izaten zuten. Ikastola horiek OHO etapako euskarazko
jarraipena zuten errebindikazio; horretarako formula ezberdinak erabil zitezkeen, baina
formula horien artean oro har ikastola txiki hauek gaizki ikusiko ez zutena irakasle horiek
Aldundiak jatorrizko figura baten izenean kontratatzearena zen: �Aldizkako� eskoletako
maisu-maistra izaera motarekin kontratatzea. Bileran horren azterketa eginen zela baieztatu
zen58. OHOko euskarazko jarraipenik ez zuten ikastolen egoerarekin lotuta, beste formula
bat ere planteatu zen, aurrekoarekin kontrajarririk ikusten ez zena: �eskola elebidunak�
sortzea.

�(...) creación de centros bilingües en el primer ciclo de Básica, hasta tanto se obtengan
las pertinentes autorizaciones del Ministerio de Educación y Ciencia para la impartición de la
enseñanza del vascuence en las Escuelas comarcales de EGB.- Se considera imprescindible esta
acción porque de lo contrario podrían darse estas dos circunstancias: a) Que el niño que haya
pasado por una ikastola parvulario olvide rápidamente el euskera aprendido; y b)- Porque
puede cundir el desánimo entre los padres de estos niños al no vislumbrar continuidad en
dicha enseñanza (...)�59

Ez dago garbi agirietako �elebidun� hitzak zer esan nahi duen, adiera ezberdinekin
erabilia izan baita aztertutako dokumentazioan. Kasu honetan, euskara gaztelaniazko
irakaskuntzan murgiltzeko tarteko bidetzat planteatu izan omen zen. Gai honi buruz aurkitu
dugun txosten60 bakarrean eskola elebidunetarako planteatzen zen hizkuntza ereduak
euskaratik abiatuta gaztelaniaren ezagutza progresiboa lortzea zuen helburu: euskaraz
ematen zen ordu kopurua zein ikasgaien kopurua gehituz zihoan OHOko 1. mailatik 5.
mailara bitartean.

                                                          
58 �que a los profesores de las ikastolas que tengan título de maestro, la Exma Diputación los incluya en el
régimen de las denominadas Maestras de Temporada.�
59 Resumen de las cuestiones tratadas con los presidentes de las ikastolas de Navarra, en la reunión celebrada en el palacio de
la Excma. Diputacion Foral, el día 23 de enero de 1974, NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
60 �Nafarroako Herri Euskaldunetako eskola elebidunaren programaketa�, NAA, NFAko ondarea, 37490. kutxa,
4. kar. Euskaraz eta erdaraz dagoen txosten hau data eta sinadurarik gabe dago egina.
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Hezkuntza Batzorde Nagusiak 1973an gai honi buruzko proposamen interesgarria
egin zuen, Irakaskuntza Publikoan eragina eduki zuena: Goizueta eta Sunbila herrietarako
eskolaurre elebidunak ezartzea; andereñoen kontratazio mota, aldizkako eskolek zutena
izatea, beraz Aldundiaren kargu egotea61. Proposamen hau hagitz ongi ikusi zuen
Batzordeak (�Expresar su más entusiasta apoyo a la propuesta de Diputación elevada por la
Junta Superior de Educación para establecer escuelas de temporada con carácter de ikastolas
en las localidades de Sumbilla y Goizueta�62). Herri euskaldun peto-petoetarako proposatu
izanak �elebidun� hitzak zer esan nahi zuen jakiteko pistak ematen dizkigu: hitzaren adiera
inon agertzen ez den arren, garbi dago gaztelania ikasteko bidetzat eskaini zutela. Bestalde,
eskolaurreak izanik, irakaskuntza gehiena euskara hutsez eskaintzea pentsatuko zuten, eta
hori zela-eta �ikastolen izaeraz� izendatzea. Antza, Euskara Batzordeak berak proposatutako
ekimena izan zen, nahiz eta era formalean egin ahal izateko Hezkuntza Batzorde Nagusiaren
onarpen eta eskaera behar zuen:

�La Comisión de Enseñanza del Vascuence de la Diputación entendió que las escuelas
de temporada podían ser el instrumento ideal para la creación de unidades de enseñanza
bilingüe en la zona vascófona que darían un gran impulso y efectividad a la campaña de
promoción de la lengua, de conformidad con las aprobadas por el Decreto de 15 de diciembre
de 1972.�63

Azterketa64 egin zen, eta aurkeztutako bi andereñoek gainditu zuten, baina batek
Sunbilako plaza errefusatu zuenez, Goizueta eta Betelun ireki ziren 1974/75 ikasturtean65.
Ikasturte horretan Hezkuntza Batzorde Nagusiak eremu euskalduneko ikastetxe
nazionaletan eskolaurre elebidunak jartzea baimendu zuen arren, andereño euskaldunen
                                                          
61 Nafarroako Aldundiaren 1973ko urriaren 5eko Akordioa.
62 6. Akta, 1973ko urriaren 2koa.
63 Múgica Navarro, J.R. (1990): Concentraciones escolares en Navarra: 1962-1985, Iruñea, Nafarroako Gobernua,
Hezkuntza Departamentua, 193. or.
64 �Examenes para andereños de Goizueta y Sumbilla�, Información a la JSE: 27 de septiembre de 1974. NFAko
ondarea, 37476. kutxa, 5. kar.
65 �En el curso 74/75 comienzan a funcionar los parvularios bilingües de Goizueta y Betelu�, NFAko ondarea,
37476. kutxa, 4. kar.
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faltan omen, ireki gabe gelditu ziren (�Los de Lecumberri, Santesteban y Sumbillla quedan
sin comenzar al no haber solicitado maestras vascófonas�66).

Herrietako kontzentrazioak haurrei ekartzen zizkien deserrotze kezkei erantzun nahi
zien Aldundiak proposamen horrekin. Izan ere, eskola kontzentrazioen aferan zenbait
kasutan beste aldagai bat gaineratzen zen, eremu euskaldunetan irakasle erdaldunak aritzea,
alegia. Eskola unitarioko hainbat maisu-maistra, bertakoak izanik, elebidunak ziren arren,
kontzentrazioak hasi zirenean desagertu eta irakasle erdaldun elebakarrak jarri zituzten
haien ordez; beste traba bat jarri zitzaion horrela euskararen berreskuratze prozesuari: �La
concentración escolar ha perjudicado esta labor en aquellos lugares en donde la escuela
suprimida de la zona vascófona estaba regentada por profesorado nativo y por
castellanoparlantes las unidades receptoras de la concentración�67. Eskola
kontzentrazioekiko kritikak anitz ziren, herrietako deserrotze prozesuan eragiletzat jotzen
baitzituzten, eta hori dela-eta, haurren lehen hizkuntza galarazten zutela zen kritiketako bat:

�Creemos que, la forma como se ha llevado a cabo la política de concentraciones
escolares ha sido masificadora e indiscriminada: se ha mezclado zona vascófona y no
vascófona, sin ninguna atención al euskera, conviertiéndose la concentración en elemento des-
euskaldunizador; también por un afán de rentabilidad económica, o por la idea !Tipo! de las
grandes concentraciones, que no tiene en cuenta las zonas de población dispersa, se ha
agrupado en número excesivo de pueblos, obligando a los niños a largos recorridos en
autobús; se ha partido zonas naturales en una distribución arbitraria, a veces.�68

                                                          
66 Ib.
67 Múgica Navarro, J.R.: op. cit., 319. or.
68 Goikoetxea, Mª J (1980): �Por una enseñanza pública popular y vasca�, Arnasa, 4, Bilbo, 149. or. Garai horretako
eskola kontzentrazioak aztertu duen J.R. Múgica, iritzi berekoa da: �En este sentido, el diagnóstico que puede
emitirse es que el establecimiemto de las concentraciones ha actuado como elemento disuasorio para la normal
escolarización del alumnado vascófono. En cambio, la pequeña escuela graduada o unitaria ha sido considerada
como garantía del desarrollo del idioma materno, al contar con profesorado de ordinario bilingüe y, sobre todo, al
estar ubicada en el entorno próximo�, Múgica Navarro, J.R: op. cit.,  320. or.
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Nafarroan hasierako hezkuntza eskaintza elebidun publikoa, beraz, eskola
kontzentrazioei lotuta aurkitzen dugu; irakasle kontratazio mota ere, hots, aldizkako
eskoletako formula zuena, berezia zen. Herrietako eskoletatik eskaerak gero eta maizago
etorri ziren, eta hauei emeki aldizkako irakasleen bitartez erantzun zien Aldundiak.
Administrazioak euskarazko irakaskuntzarako eskaintza nahikorik ez edukitzea izan
daiteke, apika, ikastolak sortzen lagundu zuen faktoreetako bat �horri gaineratu beharko
genizkiokeen artean, garai hartako eskola publikoak anitzentzat zuen eredu pedagogiko
arbuiagarria69, aipatu bezala�, eta ikastolak han-hemenka sortzeak eskola kontzentrazioetako
matrikula jaitsi zuen:

�Desde el punto de vista de la escolarización en las concentraciones vascófonas hay
que señalar que en muchos casos vieron reducida su matrícula, entre otras razones por la falta
de oferta de la enseñanza del euskera, propiciando la creación de pequeñas ikastolas de
iniciativa privada o municipal que contempla en su plan de estudios una atención sistemática
de la enseñanza-aprendizaje de este idioma, adaptado al uso bilingüe de la comunidad.�70

Nolanahi ere, hezkuntza arduradunek euskarazko irakaskuntzari erantzun orokor eta
egokia eskaini gabe jarraitzen zuten, han-hemenka planifikatu gabeko eta babes ofizialik
gabeko adabakiak jarriz. Hala ere, Nafar Aldundia euskarazko irakaskuntzari tratamendu
egokiagoa emateko asmotan omen zebilen oraindik. Elebitasuna arautzeko orain aztertuko
dugun saiakera da asmo horietako azkena.

Ministerioarekin berriro ere harremanetan ibili ziren, baina oraingo honetan
elebitasuna arautuko zuen dekretu baten proposamena egitea izan zen helburua: �(...)
después de las gestiones realizadas por D. Irazoqui y D. Ciordia ante el Ministerio de
                                                          
69 �Ante el abandono del colegio estatal y con el fin de solucionar problemas planteados en el tema de la
enseñanza comenzó a funcionar en navarra, hace dos años y medio, aproximadamente, la federación de
asociaciones padres de alumnos �errikoa�. Herrikoa se muestra en contra de las permancias y a favor de las 25
horas lectivas. Sin embargo, mientras las aulas rebasen los cuarenta o cincuenta alumnos, la calidad de la
enseñanza no puede ser buena, en ningún caso�, Egin, 1978ko abuztuaren 8a, 2. or.
70 Múgica Navarro, J.R: op. cit., 319. or. Egile honek paragrafo horretan aipatzen duen udal ekimena ez zela
suertatu zehaztu nahiko genuke, nahiz eta udalek kasu gehienetan, neurri batean edo bestean, lagundu zuten.
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Educación, [se decide] presentar un plan de estudios programado del vascuence ante el
Ministerio de Educación y Ciencia para su aprobación�71. Dokumentatuta aurkitu ditugu
dekretu bat sortzeko Ministerioarekin izandako bilera hauek72, eta baita nafar Hezkuntza
Zuzendaritzak elebitasuna arautzeko egindako zirriborro interesgarriak ere, 1975ean
Ministerioak helburu berarekin indarrean jarri zuena aise gainditzen zutenak. Bestalde, agiri
hauek aztertzerakoan bestelako informazioa ere jaso dugu, Aldundiaren hizkuntza ereduen
arteko bereizketa erreala adibidez. Izan ere, zenbait momentutan �Euskara� irakaskuntza eta
�Euskarazko� irakaskuntzaren arteko desberdintasuna antzematen zutenentz gure buruari
galdetu badiogu ere, bilera horien edukia aztertuta, bereizten ongi zekitela ondorioztatu
dugu73.

Estatutik irakaskuntza esparruan euskarari ematen ahal zitzaion tratamendua
aztertzeko asmoz, Hego Euskal Herriko Aldundietako lau hezkuntza arduradun 1974an
Madrilen Cruz Martinez Esteruelas Hezkuntza ministroarekin bildu zirela aurkitu dugu74.
Aldundiko Hezkuntza Zuzendaritzako buruak Nafarroako Gobernadore Zibilari idatzitako
eskutitz75 baten gibelean, bileraren berri emateaz gain, eztabaidatutako gaiak agertu zizkion
era laburtuan; horrela ezagutu ahal izan ditugu.

                                                          
71 6. Akta, 1973ko urriaren 2koa.
72 Nafarroako Artxibo Administratiboko NFAko ondarea aztertzeko garaian, hainbat agiri ezin izan dugu ikusi,
erabilera mugatua omen dutelako, zenbait kasutan karpeta osoek. Artxibo bereko Transferitutako ondareko kutxa
guztiek erabilera mugatua dute; beraz, ez dugu bilera hauekiko ordezkaritzaren ikuspegia.
73 Hizkuntza eredua irakaskuntza gaietan oinar-oinarrizkoa izanik, esplizituki jasota gutxitan aurkitu dugu
dokumentazio ofizialean, behin baino gehiagotan nolabaiteko nahasketa eragiten duela, bereziki �bilingüe� hitza
erabiltzen dutenean.
74 �Conclusiones de La Reunión Habida en la Sala de Juntas del Ministerio de Educacion y Ciencia, el Miércoles
Día 13 de febrero de 1974, de los Representantes de las Provincias de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, Bajo
La Presidencia del Excmo. Ministro D. Cruz Martínez Esteruelas�, NAA, NFA, 37490. kutxa, 2. kar.
75 �(...) te adjunto el resumen de las conclusiones adoptadas en la reunión del pasado día 13 con el Sr. Ministro
(...)�, 1974ko otsailaren 14an sinatutako eskutitza. Hurrengo egunean, 1974ko otsailaren 15ean gobernadoreak
idatziko zion: �Realmente Navarra es la provincia que mejor ha enfocado el problema en virtud de su régimen
foral y muchos de mis temores expuestos en la reunión no afectaban a nuestra provincia y si a las demas (sic)�, ib.
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Bileraren aztergaia garbi agertzen da hasieratik, jatorrizko hizkuntzen
irakaskuntzaren sarrera ahalbidetuko zuen dekretu baten beharra (�necesidad de un Decreto
normativo que desarrolle lo dispuesto en la Ley General de Educación�).

Dirudienez, jada herrialde bakoitzak bere probintzietako Hezkuntza
Ordezkaritzetara eramanak zituen eskaerei erantzuna ematea zen Ministerioaren asmoa
(�Resolución de las peticiones cursadas al Ministerio por las respectivas provincias�). Izan
ere, 1970eko legeak jatorrizko hizkuntzei ireki zizkien aukerak arautu gabe zeudenez,
horretarako dekretu bat argitaratu behar zen.

Dekretuak lekuan lekuko arazoei erantzun bat eskaini ahal izateko konpondu
beharreko arazoak zerrendatzekotan gelditu ziren (�Inventario de problemas�). Horrekin
batera beste konpromiso bat hartu zuten, herrialdeek aurrera eraman nahi izanen lituzketen
jardueren azterketa ekonomikoa egitea, bai Ministerioari egokituko litzaiokeena bai udalei
tokatuko litzaiekeena agertuz.

Azaleratutako gai zerrenda agertzen da dokumentazioan, anitzetan bestelako
informaziorik ematen ez dela. Hauek dira horietako batzuk: testu eta eskola materialetarako
baimena, Ikuskaritza Tekniko berezi baten beharra76, probintzia bakoitzaren egoera zehatza
kontuan hartzeko beharra, baita Araba zein Nafarroako Foru Erregimena ere77. Dirudienez,
eginen litzatekeen dekretuaren helburuak elebitasuna bermatzea eta subentzioak emateko
irizpideak zehaztea ziren78.

Bilera horretan lantalde bat ere eratu zen, eta han probintzia bakoitzetik arduradun
bana izendatu zen (�El señor Ministro establece un plazo de 25 días para la confección del
trabajo, y se constituye al efecto una ponencia que bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Director

                                                          
76 �Establecimiento de una Inspección Técnica específica.�
77 �Necesidad de tener en cuenta la problemática especial de cada provincia, y el Régimen Foral de Alava y
Navarra.�
78 �Objetivo general: garantizar el bilingüismo y que las subvenciones queden en todo caso condicionadas al
cumplimiento de las normas que se establezcan.�
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General de Ordenación Educativa, se integra por los Sr. Araluce, Arrue, Ciordia y
Grávalos�).

Gelditu bezala, erabakitako batzorde txostengilea izendaturiko partaideez osatuta
bildu zen79. Batzorde horren presidenteak eskatuta, hasieratik bereiziko zen euskara
irakaskuntza eta euskarazkoa80. Lehenari ekinen ziotela adierazi ondoren, ekarpenik
mahairatu gabe eta bileran agertutako lehenengo gaian agian atzerapausoak eginez bukatu
zela egiaztatzen ahal dugu. Izan ere, liburu eta eskola materialentzako ikuskaritzaren
derrigorrezko baimena ezarri zen bitartean (�Libros y material escolar: Necesidad ineludible
de autorización ministerial�), euskara eskola orduak zenbat izan zitezkeen ez zuten argitu
(�Intensidad de las clases: después de discutirse ampliamente éste tema no se llega a
ninguna conclusión�).

Lehenengo gaiarekin urrats kualitatiborik ematen ez zutenez, bigarrenari ekin zioten,
hots, euskarazko irakaskuntzari; hura ere aurrekoa bezain frustrantea suertatu zen, ordea:
�Este aspecto fue simplemente esbozado al final de la reunión proponiendo el director
general que su admisión tenga como límite de edad de 8 a 10 años, criterio compartido por la
ponencia al menos como primer paso en el camino de la incorporación de los idiomas
vernáculos�.

Zuzendari orokorra dekretu baterako zirriborroa igortzekotan eta Batzorde
Txostengileak aztertu ondoren martxoan berriz biltzekotan gelditu zen; ondoren bukaera
eman zitzaion egun horretako bilerari (�El director general expresó a la ponencia su
propósito de efectuar un primer borrador de Decreto que sería enviado a cada uno de los
miembros de la ponencia para una vez estudiado por éstos celebrar una reunión al objeto de
redactar el texto definitivo del proyecto�).

                                                          
79 �PONENCIA PRIMERA, del día 20 de febrero de 1974, Madrid. Presidente: Ilmo. Sr. Director General D José
Ramón Massaguer. Asistentes: Sres. Araluce, Arrue, Ciordia y Grávalos�, ib.
80 �(...) propone que la ponencia estudie por separado el problema de la enseñanza Del vascuence y la enseñanza
EN vascuence�,  jatorrizkoan letra nagusiak eta azpimarrak.
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Esan dugu epe honek hizkuntzarentzako arau propio baten aldeko saiakerak zituela
ezaugarritzat. Ekimen hori Ministerioko zuzendari orokorrak agindutako bilera egin baino
lehenago datatua aurkitzen dugu. Honetan ere, Hezkuntza Erakunde zentrala eta Hego
Euskal Herriko lau herrialdetakoak berriro lotuta agertzen zaizkigu. Ekimena zirriborrotzat
jaso zen txosten batean; eta nahiz eta era horretan besterik ez zen erabili, une horretan
Aldundiak euskarazko irakaskuntzarako esku artean zerabiltzan arauen jitea aztertzeko
interesgarria suertatzen denez, puntuz puntu aztertuko dugu.

�Bases para la integracion del vascuence en los diversos niveles educativos�81

izenburupean agertzen da txostena, Nafarroako Foru Aldundiko Hezkuntza
Zuzendaritzaren paper ofizialean, goiko aldean boligrafoz idatzita: �Madrid, 27/2/74� 82.

Euskara Irakaskuntzarako egin zen Oinarrien proiektu honek euskara eta bere
irakaskuntzarekin lotutako 16 puntu garatzen zituen. Lehendabiziko bietan, Oinarri horien
beharra azaltzeaz gain euskaraz hitz egiten zen herrialdeen berri ematen zen, Hego Euskal
Herriko lau probintzia soilik aipatzen direla (�el euskera (...) vivo en Guipúzcoa, Vizcaya e
importantes zonas de Navarra y Alava�).

Hirugarren Oinarrian Aldundiaren idazkietan ordura arte inon ikusi ez dugun xedea
agertzen da: �El vascuence, debe ser integrado no sólo en la Educación preescolar y EGB,
sino así mismo en los restantes niveles educativos de las cuatro provincias, a fin de lograr un
bilingüismo práctico, esto es, el cultivo y dominio �castellano y euskera� por la población de
las mismas�.

Laugarren Oinarriak �aurrekoak bezala, Aldundiko aginte organoetako
dokumentazioan berria izateagatik harritzen gaitu�, euskarak duen hizkuntza egitura
berezia dela-eta bere irakaspen goiztiarra aholkatzen zuen, eta euskara irakaskuntza
beharrean, euskarazkoa iradokitzen zuen: �(...) aconsejan su incorporación, al menos en los
niveles de Educación Preescolar y E.G.B. más que como área o contenido específico, como
                                                          
81 �Memorias, Informes, Proyectos�, NAA, NFAko ondarea, 37490. kutxa, 2. kar.
82 Dokumentu hau, gure ustez, Madrilen 1974ko otsailaren 27an egindako  bilera batean aurkeztu zen.
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instrumento para la educación integral de los niños escolarizados en ellas, a fin de garantizar
el desarrollo armónico de la personalidad�.

Hurrengo lau Oinarrietan, euskara irakaskuntza eskaintzeko maila ezberdinak
aztertu ziren: Batxilergo eta Lanbide Hezkuntzari zegokienez, aukerazko ikasgaitzat
aurreikusten zen (�Debe posibilitarse además el estudio y cultivo del vascuence en los
niveles de Bachillerato y Formación Profesional, como área o contenido específico de caracter
optativo�). Unibertsitateetan katedrak sortu behar zirela zioten (�Deben crearse en las
Universidades de dichas provincias Cátedras de vascuence para el estudio e investigación de
este idioma�). Irakasle eskoletarako ere horrelako katedren beharra ikusten zen (�Deben
implantarse en las escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de E.G.B. cátedras
de formación de profesores de Vascuence para los niveles de Educación preescolar y
E.G.B.�). Irakasleen prestakuntzarako gaitasun pedagogikoa Hezkuntza Zientzien
Institutuen bitartez ziurtatu behar omen zen (�Deben por último desarrollarse cursos de
capacitación pedagógica para profesores de Vascuence en los diversos niveles educativos a
través de los Institutos de Ciencias de la Educación�).

Bederatzigarrenean, euskara irakaskuntzaren sustapena ikastetxe Estatalek edota
estatal ez zirenenek egiten ahal zutela bermatu nahi zen, 1970eko Hezkuntza Lege Orokorra
eta honek ekarriko zuen jatorrizko hizkuntzen Dekretuaren baldintzak betetzen ziren
bitartean (�podrá ser promovida a través de los Centros Estatales y no Estatales que se
ajusten a la normativa general de la Ley General de Educación y las específicas del Decreto
regulador de esta materia�). Oraindik geroko Dekretuarekiko esperantzak zituztela agerian
utzi zuten Oinarri horrekin, izan ere, horiek baitziren Hezkuntza Lege Orokorrak ekarri
zituen itxaropenak. Geroko 1975eko maiatzeko Dekretuak neurri handi batean zapuztuta
utziko zituen esperantza horiek; baina une horretan oraindik, antza, Oinarri hauek geroko
arauen garapenarekin bat etorriko zirela iruditzen zitzaien nafar Hezkuntza arduradunei,
bai hezkuntza arloan herrialdeak zituen eskuduntzengatik bai Ministerioaren hizkuntza
politika norabide berean zihoala iruditzen zitzaielako.
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Hamargarrenean, Eskola kartilen auzia konpontzeko bide bat agertzen zuten, jada
ikastoletako lehendakariekin izandako bileran aipaturikoa: �Podrá autorizarse la creación de
Centros incompletos de E.G.B. en régimen de Enseñanza Bilingüe siempre que reúna las
restantes condiciones exigidas para la creación y funcionamiento de estos centros y sin
perjuicio de su coordinación con un Centro de E.G.B. completo�.

Hamaikagarren eta hamabigarren Oinarrietan, irakasleriaren titulazioari ekin zioten.
Nafarroako Hezkuntza Zuzendaritzak ikastolekiko zuen kezka hori konpontzeko bideak
paratzen saiatzen ziren oraingoan, irakasleriaren titulazio egoki faltarena, alegia.
Horretarako, jatorrizko titulazioa proposatzen zuten lehenik:

�11.- Para el ejercicio de la docencia en los Jardines de Infancia y Parvularios Bilingües
se habilitará el título específico de parvulista bilingüe que podrá obtenerse por quienes
poseyendo el título de Bachiller superior o superando la prueba correspondiente acrediten el
conocimiento del vascuence y aprueben los cursos de capacitación pedagógica que se
impartirán al efecto en las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de E.G.B. o
en los Institutos de Ciencias de la Educación.

12.- Para el ejercicio de la docencia en o del vascuence en los restantes niveles
educativos se requerirá la titulación mínima general que corresponda a los respectivos niveles
y asimismo la posesión del certificado oficial de aptitud pedagógica para dicha enseñanza.�

Hurrengo Oinarrian, Ministerioaren baimenaren araberako programak egin behar
zirela baieztatzen zuten arren, bertako curriculumaren alderdi batzuk jorratzeko nolabaiteko
malgutasuna eskatzen zuten, gizarte eta kulturarekin lotutako ezaugarriak sartzen
ahalbidetuko zuena (�Los programas y orientaciones pedagógicas se ajustarán a lo
establecido por el Ministerio de Educación y Ciencia con la flexibilidad suficiente que
permita la incorporación a los mismos de las peculiaridades socioculturales de las provincias
respectivas�).

Hamalaugarren Oinarrian, Hezkuntza organismo periferikoarentzat, hots, Hezkuntza
Ordezkaritzarentzat, ikuskari euskaldunen beharra aurreikusten zen; honek eskola elebidun
hauen eta euskara eskolen ikuskaritza izango zuen eginkizun (�Deberá adoptarse al Servicio
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de Inspección Técnica de las Delegaciones Provinciales de estas provincias del personal
técnico que domine el vascuence al que deberá ser encomendada la función inspectora de los
centros bilingües y de las clases o áreas de enseñanza y cultivo del vascuence�).

Azkenaurreneko Oinarrian, honetan guztian Ministerioak izango zuen papera
zehazten saiatu ziren. Ikastetxe estataletan euskara sartzeari zegokionean, erabateko ardura
ematen ziotela, eta estatalak ez zirenei ere doakotasun printzipioa edo subentzioa eman
beharra aurreikusten zen Ministerioaren arduratzat:

�La incorporación del vascuence en los Centros Estatales estará a cargo del Ministerio
de Educación y Ciencia, sin perjuicio de las aportaciones obligatorias o voluntarias que
correspondan o se concedan por las entidades locales.

La incorporación en los centros no estatales estará a cargo de las entidades promotoras
respectivas, si bien dichos centros disfrutarán de los beneficios de gratuidad o subvención por
parte del Ministerio de Educación y Ciencia en los mismos términos que los Centros no
estatales ordinarios del correspondiente nivel.�

Azkeneko Oinarria Nafarroarentzat propio eginda zegoen, eta bere Hezkuntza
eskuduntza historikoen bermea ziurtatu nahi zuen:

�Régimen peculiar de Navarra
La incorporación del vascuence en los Centros de Educación preescolar y Educación

General Básica de Navarra se ajustará además a su régimen peculiar en materia de enseñanza.
La planificación y programación de la incorporación del bilingüismo en los centros de

Educación preescolar y Educación General Básica en Navarra se efectuará conjuntamente por
la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia y la Junta Superior de
Educación de Navarra, la cual, cooperará asimismo con aquella por medio de su personal
técnico en la función inspectora de la educación bilingüe y con el propio Ministerio en la
organización de los cursos para Formación de Profesorado del Vascuence.� 83

Hilabete bat lehenago ikastoletako lehendakariekin izandako bileran aipatutako gaiak
aurkitzen ditugu jasota eta aberastuta zirriborro honetan, eta orobat, horko puntu batzuk �

                                                          
83 Jatorrizkoan azpimarratuta.
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ez, ordea, hain era indartsuan� aurkituko ditugu hurrengo hilabetean Ministerioko
ordezkariarekin egin zen bileran. Bestalde, ez dakigun arren Foru Aldundiko Hezkuntza
Zuzendaritzaren paper idazpurudunaz egindako txosten honen lanketan Hego Euskal
Herriko beste herrialdeetako Aldundietako hezkuntza arduradunek noraino parte hartu
zuten, bistan da Oinarri hauek ez zituztela Nafarroako Aldundiko arauetarako bakarrik
landu, Hego Euskal Herriko lau herrialdeetarako baizik, eta, apika, 1970eko Hezkuntza
Legeak agintzen zuen Dekreturako proposamentzat.

Dokumentazioan ez dugu txosten horren porrotaren zergatirik aurkitu, baina
Nafarroako euskararen erakundetze ahaleginetan aitzin eta gibelerako urratsak ikusten
ditugu behin eta berriro garai horretako Korporazio gorenaren aldetik. Nafar euskaltzaleek
behin baino gehiagotan �esku beltz� baten eragina sumatzen dute gibelerako pausoetan:

�Importante, precisamente por su actualidad y si se llega a poner en práctica, el
acuerdo de 10 de enero de 1973 que constituía en sí un verdadero Decreto de Bilingüismo de
Navarra, (...) está formada por Departamentos en los que imperan personas muy vinculadas a
ideologías, si bien disfrazados de navarristas, netamente antivascas. Así, es de dominio
público, que si Navarra no ha logrado más en pro del euskara ha sido debido a los manejos
ocultos que han llegado a ignorar un acuerdo como el de Febrero de 1971, por el que se
prestaba apoyo real a las ikastolas, anulado unilateralmente por el Sr. Ciordia, jefe del
Departamento de enseñanza de la Diputación.� 84

Bitartean, Ministerioko Zuzendari orokorrak, Batzorde Txostengilearen lehen bileran
agindu bezala, �Puntos básicos de una posible regularización de la inclusión de las lenguas
nativas en los Programas de los Centros de EGB� izeneko txostena igorri zien, eta adostutako
bileraren atzerapenerako telegrama batzuk bidali ondoren, beste bilera baterako deialdia
egin zuen: 1974ko martxoaren 20an bildu ziren Batzorde Txostengileko kideak85. Oraingo
                                                          
84 Jatorrizkoan belztua. Altadill, J. et al. (1980): �Las ikastolas, situación actual y perspectivas�, Arnasa, 4, Bilbo, 80-
81. orr. Aipatzen duen Elebitasuna Dekretua da, Aldundiak 1972ko abenduaren 15ean onartutako �Bases para la
enseñanza y fomento del vascuence�, NAO, 1973ko urtarrilaren 10a, 5. zkia.
85 �Día 20 miércoles bajo la presidencia de Sr. Massaguer con asistencia de los ponentes: Srs. Araluce, Arrue,
Grávalos y el que suscribe�, Ciordiak egin zuen bileraren laburpenean, ib.
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honetan, eta jasota dugunaren arabera, testurako bi aldaketa iradoki zituen Arrue
batzordekideak: �El Sr. Arrue sugirió la sustitución en el punto 3 de la expresión "zonas
bilingües" por "provincias bilingües" y en el punto 5 que la implantación en los Centros
docentes Estatales será no voluntaria sino obligada para el Ministerio de Educación y
Ciencia�.

Horren ekarpenaz gain, nafar ordezkariaren proposamen zerrenda da
interesgarriena; bertan, otsailaren 27ko txostenean aurkitutako puntu gehienak �batzuk
ahulduagoak� aurkituko ditugu. Hauek dira era sintetikoan jasota:

�Por nuestra parte [Nafarroako Ordezkaritza] insistimos con aquellos puntos que
consideramos fundamentales (...):

a) La Orden ministerial de 6 de agosto de 1971 al establecer las orientaciones
pedagógicas para la Educación General Básica regula ampliamente los objetivos y contenidos
de Lengua española y extranjera, pero no contiene criterio alguno para la incorporación de las
nativas.

b) Canalizar a zonas bilingües primeramente (...)
d) Incorporación obligada en los Centros Estatales de las zonas bilingües. Sería incluso

deseable que el aprendizaje del vascuence fuera obligado para los alumnos de Educación
General Básica dichas zonas.

e) Necesidad de crear o habilitar el título de Profesor parvulista (...)
f) Necesidad de reconocer Centros incompletos de Educación General Básica como

único camino para una efectiva incorporación del idioma nativo, particularmente en las zonas
rurales.

g) Como optativa en Bachiller y Formación Profesional.
h) Establecimiento de cátedras en las Universidades de las provincias.
i) Canalización de las ayudas a los Centros no Estatales a través de las Diputaciones

provinciales y colaboración de éstas en las tareas de inspección mediante personal competente
bilingüe contratado por las mismas.
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j) Por lo que se refiere a Navarra, adecuación de las medidas a su régimen Foral en
materia de educación tanto por lo que respecta a las facultades de las Entidades municipales y
concejiles como de la Junta Superior de Educación.�86

Eztabaidatu ondoren, bukatutzat eman zen bilera. Urte horren apirilean ministroak
erabakitako behin betiko testua ezagut zezaten berriro deituko ziela jakinarazi zien
zuzendari orokorrak87. Hurrengo bilera horren berri ez dugun arren, Hezkuntza eta Zientzia
Ministerioak berak jakinaraziko zuen egindako proposamenak bertan behera gelditu zirela,
1975eko Dekretuaren88 bitartez jatorrizko hizkuntzen irakaskuntza erregulatzen baitzuen.
Horrekin bukatzen dugu nafar hizkuntzaren arau propio baterako garaia, eta beste berri bat
�askozaz makalagoa� hasiko da.

Hala ere, Dekretuaren puntu bati etekin partziala atera zitzaion. Hala eskatzen zuten
ikastetxeei era esperimentalean irakaskuntza elebiduna martxan jartzeko aukera ematen ahal
zitzaiela zioen Dekretuak. Nafarroan aukera horren azterketa egin zen; euskara era
esperimentalean martxan jarri ahal izateko aldez aurretik gobernadorearekin bildu ondoren,
honek, dekretuaren puntuak banan-banan miatuta, baldintzak jarri zituen89:

�Asuntos tratados:

                                                          
86 Ib.
87 �Después de amplias deliberaciones, el Director general manifestó que aquella era la última reunión de la
Ponencia y que el Sr. Ministro citaría a la ponencia para darle cuenta del texto final elaborado, posiblemente en la
semana del 1 al 7 de abril�, ib.
88 �Incorporación de las lenguas nativas a los programas de preescolar y EGB�, 1433/1975eko Dekretua, maiatzak
30 (B.O.E. 156. zkia., uztailak 1).
89 �Reunión habida en el Gobierno Civil el día 2 de julio de 1975 a las 12 horas presidida por el Excmo. Sr.
Gobernador Civil de Navarra, D. José Ruiz de Gordoa Quintana
ASISTENTES:
Ilmo. Sr. D. Julio Iturralde Agorreta, Diputado Foral
Ilmo. Sr. D.Guillermo Alonso del Real, Delegado del Ministerio de Educación y Ciencia
Sr. D. José Eugenio Sola, Jefe de la Inspección Técnica Provincial
Sr. D. Juan Andrés Ciordia, Director de Educación de Navarra.�
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Se estudia el proceso a seguir para llevar a cabo dicha incorporación a partir del
próximo curso escolar, indicándose las siguientes etapas a recorrer al respecto:

1ª.- Delimitación de los centros estatales en los que ha de llevarse a cabo la
incorporación teniendo en cuenta de una parte las zonas vascoparlantes de Navarra y de otra
las localidades donde vienen funcionando las Ikastolas.

2ª.- Encuesta para conocer quienes desean estudiar el vascuence y de conformidad con
el artículo 1º del Decreto (...)

3ª.- Determinar cómo ha de llevarse a cabo la incorporación, plan de estudios,
programas, horarios, teniendo en cuenta los específicos caracteres del centro.

4ª.- Curso de profesorado. A celebrar este verano dirigido fundamentalmente a los
profesores de EGB. La entidad promotora del curso debe ser la Delegación o Inspección
Técnica, sin perjuicio de la colaboración de la Diputación.

5ª.- Textos y material escolar. Necesidad de resolver este punto pues es necesaria una
autorización ministerial, conforme al art. 4 del Decreto. Los servicios técnicos de la Diputación
en la materia pueden prestar una inestimable colaboración en este punto.

6ª.- Elaboración de un programa que será sometido al Ministerio de Educación y
Ciencia y posteriormente a Diputación Foral.�90

Ikastetxe publikoetan euskara sartzearekin, ez dago dudarik ikastolekiko zuten
kontrol falta eskuratuko zutela iruditzen omen zitzaiela. Beraz, urte horretan bertan,
Nafarroako Hezkuntza Batzorde Nagusiaren bitartez, Leitza eta Lekunberriko ikastetxe
publikoetan era esperimentalean �eskola elebidunak� jartzeko aukera eskaini zen91. Eskualde
euskaldunetako ikastetxe publikoetan lerro elebidunak ezartzen hasiko baziren ere,
planifikaziorik gabe gauzatu ziren hauek, urte batetik bestera irakasleen kopuru eta
jarraipena ziurtatuta ez zeudela.

1975eko Dekretu horrek, ordura arte Gobernu zentraletik ezarritako arau guztiekin
gertatua zen legez, beste zama astun bat gaineratu zien ikastolei. Dekretuaren kariaz, ordura
                                                          
90 �Incorporación del vascuence en los centros estatales de Educación Preescolar y E.G.B. en el curso 1975/76�,
NAA, NFAko ondarea,  37476. kutxa, 1. kar.
91 �Ciordia presenta el Proyecto de clases bilingües para el curso 75/76 en los colegios de Leiza y lecumberri como
dispone el decreto con carácter experimental�, 15. Akta, 1975eko irailaren 9koa.



Nafarroa Garaiko ikastolen historia (1931-1982)396

arte Aldundiak ikastolei ematen zizkien subentzio motak berraztertu ziren, eta
Ministerioaren baimena zutenentzat ere Dekretuak arautzen zuen �aurretiko baimena�
eskatu behar zitzaienentz galdetzen zuen Aldundiko Hezkuntza zuzendariak: �¿Va a
condicionarse la subvencion para el curso 75/76 a la previa autorización legal exigida en el
decreto del 30 de mayo de 1975?�92. Ministerioaren baimena ez zuten ikastolei zailtasun
bikoitza ezartzen zitzaien oraingoan: �¿Va a supeditarse el régimen de ayudas a la obtención
por las mismas de la doble autorización que precisan, esto es, la general como centros de
Enseñanza, y la específica para la incorporación del euskera?�93. Dekretu honek irakaskuntza
elebidunari irekitzen zizkion aukerak ikastetxeek baliatuz gero, ikastolek jasotzen zuten
dirulaguntza kenduko ote zen galdetzen zuen Nafarroako Hezkuntzako buruak: �En el
supuesto de que la incorporacion se lleve a cabo en los centros reconocidos, Estatales y no
estatales existentes en la localidad ¿Se va a seguir manteniendo la ayuda a la Ikastola?�94.
Hezkuntza zuzendariak egin zuen azkeneko galderarekin une horretan ikastolek zuten
egoera alegala azpimarratzen zuen, izan ere, irekitzen ari ziren ikastola berriei laguntzen ea
Aldundiak jarraitu behar ote zuen maltzurkeriaz galdetu ostean, zalantza izpirik geldi ez
zedin, honako hau gaineratu zuen: �(...) las ikastolas hasta la fecha han nacido y vienen
funcionando como centros exclusivamente en euskera. Según el decreto de 30 de mayo de
1975, el idioma base de todos los Centros de enseñanza del País debe ser el castellano, lengua
nacional y oficial, sin perjuicio de la inclusión en los programas de trabajo (...)�95.

Beraz, ikastolei traba gehiago jartzeko balio izan zuen aipatu Dekretuak. Bestalde,
bertako eskoletan euskara curriculuma sartzeko eskaintzen ahal zuen aukera ez zuen baliatu

                                                          
92 �Cuestiones que debe resolver la corporacion en orden a la concesion de ayudas para la enseñanza del
vascuence�, NFAko Hezkuntza zuzendaria, 1975eko urriaren 10a, NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
93 Ib.
94 Ib.
95 Ib.
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Aldundiak (�Esta posibilidad de introducción sistemática del euskera en el currículum de los
centros navarros no se desarrolló�96).

Dekretu hau indarrean jarri zela, Euskara Irakaskuntzarako Batzordearen eginkizuna
Hezkuntza Batzorde Nagusira pasatu behar zela ondorioztatu zen; lehena hutsik gelditu zen,
beraz: �Al regular el M.E.C. la incorporación de las lenguas nativas a los centros de
Preescolar y E.G.B. las facultades conferidas a la Comisión en el seno de la Junta Provincial
de Educación, en Navarra, automáticamente correspondieron a la Junta Superior de
Educación�97.

Horrela, handik aurrera euskarazko irakaskuntzaren ardura berriro Hezkuntza
Batzorde Nagusiak hartu zuen bere gain, nafar hezkuntzako Erakunde gorena izan arren,
euskara gaietan ordura arte interes handia erakutsi ez zuen erakundeak. Euskara
Irakaskuntza Batzordeak ordura arte erabakitze botere txikia bazuen, oraingoan
indargabetuta gelditu zen bere funtzioa, eta Euskal-Yakintza patronatuaren eginkizunak ere
zaharkitu bezain totelduta egonik, nahiz eta bi organismo hauek desagertu ez ziren, handik
aurrera ustelduta gelditu ziren beren egitekoak. Dekretua argitaratu eta bi urte pasatu
ondoren, bi organismo hauen kideek Aldundiaren erabakien aitzinean beren funtzioen
alferra ikusita, dimititu egin zuten, bai Batzordetik bai Euskal-Yakintza patronatutik (�Los
organismos [Comisión Técnica y Patronato] en que se nos invitó a colaborar, han evidenciado
una total inoperancia, y la falta de respeto a sus miembros tiene su mejor exponente en la
aparición de acuerdos como el de febrero, de cuya gestación ni siquiera han tenido noticia�98.

                                                          
96 Múgica Navarro, J.R. (1990): Concentraciones escolares en Navarra: 1962-1985, Iruñea, Nafarroako Gobernua,
Hezkuntza Departamentua, 208. or. Egile berak 282. oin-oharrean aipatzen ditu zein arauren  arabera egiten ahal
zen: �Decreto 1.433/75, de 30 de mayo, O.M. de 18 de febrero de 1976. Comunicación del Ministro, de 23 de julio
de 1976�, ib.
97 Múgica Navarro, J.R.: op. cit., 316. or.
98 �Miembros de la comisión técnica de Enseñanza del vascuence presentan un escrito por el que manifiestan su
dimisión�, NFA, 37476. kutxa,  7. kar., 1977. urtea, 3922. esp., Hezkuntza Saila.



Nafarroa Garaiko ikastolen historia (1931-1982)398

Nafarroako Aldundiak garai berri bati ekin zion, ikastolen ikuspegitik berrikuntza
positiborik ekarri ez zuena; are gehiago: nahiz eta garai horretan frankismoaren epeari
amaiera eman zitzaion, erakundetzearen ikuspegitik hasierako trataera bera jasotzen jarraitu
zuten ikastolek, hots, subentzio txikiak eskuratuz eta Aldundiari egindako legeztatze
proposamenetan Erakunde gorenaren muzinak jasoz.

Estatuko herrialdeetako mapa administratiboa definitu gabe zegoela, ikastolak Euskal
Herri osoko mugimendu baten partaide ziren, eta hain zuzen ere gorrotoz begiratzen zioten
horri nafar Erakunde goreneko hainbat agintarik zein botere faktikoen partaideek. Nafar
ikastolek, ordea, harrotasunez aldarrikatzen zuten Euskal Herriko mugimendu orokor baten
partaide izatearen ezaugarria. Aldundiaren ikuspegitik, ikastolak kontrolik gabeko
ikastetxeak ziren, zeinak Aldundiari trabak besterik ez zizkioten ekartzen. Gauzak horrela,
Hego Euskal Herriko beste probintzietako ikastolen erakundetze prozesua hasi zenean
Nafarroako ikastoletakoa geldirik mantendu zen, garatu gabe.

5.1.2. Ziurtasunik gabeko garaia (1975-1979)

Aipatu legez, Franco hil ondorengo urteek ez zieten onik ekarri Aldundiaren
ikastolekiko harremanei. Ikastolak ugaritzen hasi ziren arren, sortzen ziren berriek hasierako
gehienek ikastetxetzat zuten izaera juridiko alegala edukitzen jarraitu zuten. Mila bilera eta
presio egin ondoren subentzioak jasotzen jarraitu zuten, ikastola txikiek ixteko mehatxua
behin baino gehiagotan gainean eduki zuten arren. Bukatutzat ematen dugu Foru
Aldundiaren saiakera autonomoen epea, eta euskara gaietan Estatuarekiko subsidiarietate
aldiaren hasiera ikusten hasiko gara. Hego Euskal Herriko beste ikastolek erakundetze
prozesuari ekin zioten garaian �Estatutik diru kopuru finkoa jasotzea adostuz�, Nafarroako
ikastolei behin eta berriro ukatu zitzaien, eta harrezkero ziurtasunik gabeko epealdi
iraunkorrean bizitzera pasatu ziren. Ikastolen kontrako ekimenen gailurra 1977an onarturiko
Oinarriek adierazi zuten; haien ondorioz, talde gisa antolatzera behartuta aurkitu eta
Nafarroako Ikastolen Elkartea (NIE) sortu zuten.
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Franco hil ondoren, indartuz joan ziren Euskara jasaten ari zen diskriminazio
egoeraren inguruko protestak; kalean lehen baino bortitzago adierazten hasi ziren. Hala ere,
Aldundiaren jarrera hobetu beharrean, okertzen hasi zela esatera ausartzen gara, izan ere,
honek nolabaiteko paralelismoa egiten zuenez euskararen eta ideologia manipulazioaren
artean, euskararen kontrako argudiotzat aitzakia guztiak ziren baliagarriak. Nafar gizartean
transizio garaian, mendebaldeko euskaldunen kontrako sentimendua ernatzen hasita
zegoen. Hauxe da Iriartek gai hau aztergai duela eskaintzen duen azalpena:

�En primer lugar, cabe referirse al cambio habido en los últimos cuarenta años en la
sociedad vascongada. Tradicionalmente el referente �vasco� había connotado en Navarra las
ideas de orden, religiosidad, armonía social, patriarcalismo, moralidad, etc. Hacia 1977,
cuando el rechazo a la identidad vasca se extiende entre la sociedad navarra, lo �vasco�, por el
contrario, se relaciona con conflictividad social, hiperpolitización, rupturas de normas,
terrorismo, etc. Esto atrajo a buena parte de la juventud navarra de izquierdas al campo del
vasquismo, pero alejó de lo vasco a las conservadoras clases medias navarras.�99

Eraso horien kontra talde anitz sortu ziren garai horretan; ahalegin solte horiek
biltzeko asmoz, euskararen alde lan egiten zuten elkarte batzuek elkarlanean �Etxepare�
euskal kultur erakundea sortu zuten, bizitza murritza izan zuen arren100.

Konstituzio aitzineko zein gibeleko urteak aberatsak izan ziren herriaren
mobilizazioetan; horietan gehien errepikatzen ziren leloek nafar politikoei kalean egiten
zitzaizkien eskaerak zein ziren erakusten digute. Oraindik Estatuko banaketa administratibo
berria egiteke zegoela eta Nafarroako PSOE Hego Euskal Herria batzeko aukera aztertzen ari
zela, unitate administratibo bakar baten aldeko errebindikazioak ziren kalean behin eta
berriro aditzen zirenak; �Nafarroa Euskadi da� izan zen horien guztien artean ezagunena101

                                                          
99 Iriarte López, I. (1999): �Euskaros, nacionalistas y navarristas. Ideologías del pacto y la agonía de Navarra�,
RIEV, 44, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 64. or.
100 �Ha nacido la Coordinadora Etxepare�, Egin, 1978ko urtarrilaren 22a.
101 �El pasado domingo se celebró en Echalar una asamblea de vecinos de las cinco villas de Bidasoa, para tratar
del tema de "Nafarroa Euskadi da"�, Egin, 1977ko azaroaren 22a.
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(�Azken hilabete luzeotako garrasirik eta borrokarik nagusiena, abertzaletasunari, hots,
naziotasunari bagagozkio "Nafarroa Euskadi da" edota "Nafarroarik gabe ez dago Euskadirik"
dioten esaeretan labur daiteke, ezpairik gabe�102).

Horrekin batera, Euskara izan zen, oro har, mota horretako beste errebindikazio
iraunkor bat; hala Nafarroan (Campaña Nafarroa euskararen alde103) , nola Euskal Herri
osoan kanpainak egiten hasi ziren, horietan ezagunena Bai Euskarari izenekoa104,
herrialdeetako hiriburuetan zein herrietan egiten zena105. Euskara esparru berriak irabazten
ari zen maila gehienetan, eta halaxe jo zuten UZEIk egindako txostenean:

�El proceso cultural del euskera es múltiple en los últimos años: desarrollo
institucional en el espacio y en el tiempo (círculos organizativos cada vez más amplios);
crecimiento social cuantitativo, abarcando sectores de población anteriormente impenetrables
al euskera; escalada cualitativa de nuevos niveles culturales; ampliación de los enclaves
iniciales, situados en los sucesivos niveles de cultura; reafirmación de un euskera de cultura
moderna (de la revista al libro de ensayo, de éste al libro estrictamente técnico...)�106

Baikortasun hori, ordea, Nafarroan bederen ez zen betetzen. Elebitasuna arautuko
zuen dekretu baterako Aldundiaren jarrera itxia zela ikusita, gestora bat eratu zuten
Nafarroako Ikastolen Elkarteak, Irakasle Elkarteak, Herrikoak, STEEk, ADARRAk eta udal
ikastola elkarteek (�se vienen celebrando una serie de reuniones de una gestora pro-
bilingüismo tendentes a lograr un frente amplio de presión para exigir un Decreto de

                                                          
102 Txelis Alvarez, �Euskal komunikabideak eta euskararekiko marko pedagogia�, Egin, 1980ko apirilaren 11, 14.
or.
103 �Pabellón Anaitasuna, Iruñea, sábado 29, 10:30 noche�, Egin, 1979ko irailaren 27a, 6. or.
104 �Guk geuk herri eta pentsamoldez laguntzea, gure lehen kultura historian datza, nondik gatozen ohar eta zein
den gure esperientzia, mendeetan zeharretik datorkizgun elementuez konturatzea, zeren gure sustraietatik iritsi
zaigun bideak erakutsiko baitigu gure etorkizuna. Honengatik EUSKALTZAINDIAK BAI EUSKARARI deritzan
kanpaina hasten du�, Egin, 1978ko maiatzaren 14a, 7. or.
105 �Vitoria: Más de 700.000 pesetas en la recaudación del Bai Euskarari�, Egin, 1978ko ekainaren 18a. �Campaña
Bai Euskarari en Euskadi Norte�, Egin, 1979ko maiatzaren 30a, 14. or.
106 �Anteproyecto de UZEI�, Jakin taldeak 1978ko otsailean aurkeztua, 22-23. orr.
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Bilingüismo para Navarra desde Navarra. Con esto se pretende que Navarra inicie la
recuperación de competencias en materia de enseñanza�107). Gestora honek egin zuen
Oinarrizko Lan Agirian 1979/80 ikasturterako eskatzen zituen premiazko neurrien artean,
hauexek ditugu ikastolei zegozkienak:

�Federación Navarra de ikastolas:
- Inmediata negociación de la Federación con DF como paso previo a que las ikastolas

se conviertan en Escuelas Públicas Vascas asumidas por DF.
Mientras tanto pedimos:
- Apoyo por la DFN a la negociación inmediata que desarrolla la Confederación de

ikastolas del PV, en el que está integrada la Federación de ikastolas de Navarra, con el
Ministerio de Educación para lograr una financiación que garantice su continuidad.�108

Ofizialtasuna lortzeko jorratu zen bidetik, �Euskara Nafar Hizkuntza� lelopean herri
mobilizazioak ere gertatu ziren kanpaina moduan109. Euskararen irakaskuntzarekin zerikusia
zuen guztia errebindikatu zen. Horrela, Euskal Eskola Publikoa (la consecución de una

                                                          
107 Altadill, J. et al. (1980): �Las ikastolas, situación actual y perspectivas�, Arnasa, 4, Bilbo, 82. or.
108 �Gestora pro bilingüismo de Navarra: Documento Base�, NAA, NFA, 37490. kutxa, 4. kar.
109 �Organizada por la Federación de Ikastolas de Navarra, Gau-Eskolak y "Euskalherrian Euskaraz Elkartea", y
apoyada por la Coordinadora de Estudiantes, EMK, EE, HB, LAIA, LKI, PT(ORT-PT), CSUT, SU, AAVV Casco
Viejo de Pamplona, CIPSA, PNV, EKA, LAB, "Herrikoa", Amaiur, asamblea de Delegados de Fábricas de navarra,
ha sido lanzada a la calle la campaña de sensibilización en pro del Euskara bajo el lema "Euskara Nafar
Hizkuntza". La campaña consiste en el reparto de pegatinas y carteles por toda Navarra pidiendo el "Euskara
Oficiala" y la distribución de mapas mostrando el retroceso que ha sufrido el Euskara. Piden "que el euskara sea
declarado lengua oficial de Navarra: que la Diputación elabore y apruebe un decreto de bilingüismo por el que
planifique urgentemente la recuperación y conocimiento del euskara en Navarra, que en la Diputación y en todos
los órganos oficiales y públicos, así como en los medios de comunicación, sea respetado el actual porcentaje de
vascoparlantes, tanto en ventanillas, bandos, anuncios, circulares, notificaciones, etcetera, y finalmente la
introducción de la enseñanza en euskara y del euskara en el sistema educativo, así como la institucionalización de
las ikastolas de Navarra mediante un convenio". Como se recordará, esta campaña fue motivada tras el rechazo
por parte de UCD, PSOE y UPN a una moción que presentó HB en el Parlamento Foral de Navarra para la
defensa del euskara�, Egin, 1980ko martxoaren 16a, 9. or.
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escuela pública vasca y la elaboración de una alternativa al bilingüismo en Navarra)110 eta
Euskal Herriko barruti unibertsitario bakar bat111 lortzeko batzorde bat eratu zen (�Presidió
la mesa Manuel de Irujo, y en ella estaban presentes, portavoces de la Comisión Gestora Pro-
Distrito Univertisario Común Vasco�112).

Une horretan oinarrizko irakaskuntza orokorraren egoera hobegarria bazen,
Unibertsitatekoaz antzeko balorazioa egiten zen, nahiz eta Udako Euskal Unibertsitatea
sortu berria izan (�Situación Universitaria actual: Tres universidades, algunas facultades;
Cuatro distritos universitarios; Fuga de cerebros; Los temas de cultura vasca marginados�113).

Kaleko errebindikazio politiko horietan, zalantzarik gabeko protagonismoa eduki
zuten ikastolek; euskal eskola nazional baterako oinarritzat hartu zituzten (�Las ikastolas,
base de la futura Escuela Nacional Vasca�114). Aipatu mobilizazio gehienetan irakasle zein
gurasoak parte hartzera gonbidatuak izan ziren. Ikastolak-Euskal Herri batua binomioarekin
nolabaiteko identifikazioa egiten zela, Nafarroako botere faktikoek interes handia eduki
zuten identifikazio hori haratago eramaten, eta binomioa ikastola-terrorismo bihurtu zuten
orduan: �¿Cómo es que UCD de Guipúzcoa apoya el euskera y las ikastolas, mientras que

                                                          
110 �Dos mil personas en Pamplona protestaron contra la situación de la enseñanza�, Egin, 1979ko urriaren 6a, 10.
or.
111 �La asociación de vecinos "Etorkizuna" de Berriozar, no conforme por la separación de Navarra del distrito
universitario Vasco, ha enviado a EGIN un comunicado en el que señalan su protesta�, Egin, 1977ko urriaren 6a,
3. or.; �La Federación Navarra de Ikastolas, reunida en junta ha acordado mostrar su disconformidad con la
exclusión de Navarra del recientemente creado Distrito Universitario vasco. Queremos hacer hincapié, además
que el Distrito Universitario es, en definitiva, el que programaría la enseñanza a todos los niveles tanto de EGB
como BUP por lo que a afectaría muy directa y negativamente a la realidad del bilingüismo en Navarra. Aparte
de otras consideraciones de tipo ético, histórico y cultural�, Egin, 1977ko urriaren 6a, 3. or.
112 �Hacia una mayor unidad�, Egin, 1977ko urriaren 2a, 6. or.
113 �Anteproyecto de UZEI�, Jakin taldeak 1978ko otsailean aurkeztua.
114 �Siete partidos se adhieren al último comunicado de la Federación de Ikastolas de Navarra�, Deia, 1978ko
ekainaren 25a.
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UCD de Navarra afirma públicamente que las ikastolas son centros de separatismo, que
pretenden minar la sagrada unidad de España?�115.

Ikastolak behin baino gehiagotan politikoki maneiatuak zirela baieztatzeko argudioak
Aldundiaren dokumentazioan aurkitzen ditugu. Horren adibidea, Triunfo aldizkariak
agertutako �Ikastola (Colegio de pago o escuela popular)� artikuluarekin116 lotutako txosten
bat, sinatu gabea, non ikastolen izaera politikoa azpimarratzen saiatzen diren:

�(...) La orientación que preside éste trabajo que (sic) nos parece muy significativa por
cuanto arroja abundante luz en la polémica existente en torno a las ikastolas.

El trabajo que comentamos es un exponente claro y contundente de que las ikastolas
han sido y son para muchos de sus promotores un instrumento al servicio de una
determinada ideología política, social, incluso religiosa. (...)

Es significativo que el intento de la Federación Guipuzcoana de ikastolas de hacer
éstas cristianas y apolíticas, se califique de hipoteca ideológica, pero lo es mucho más todavía
el que se estime como tal la pretensión de hacer gravitar sobre los padres el gobierno de la
ikastola. En éste punto las afirmaciones son sorprendentes y a la vez reveladoras (...)�117

Hala ere, euskararen inguruan aldi honetan hartu ziren neurri eraginkorren artean,
ezin dugu aipatu gabe utzi Aldundiaren erabaki garrantzitsu bat: Irakasle Eskolan euskara
katedra sortzeko proposamen zaharraren ezarpena (�La Excma Diputación Foral en sesión

                                                          
115 Pagalday, J.: �Ikastolas de peaje�, Egin, 1978ko irailaren 5a. Artikulu honetan aipatzen den iritzia lotuta dago
J.I. Del Burgok, Nafarroako diputatuak, egindako adierazpenekin. Antzeko binomioa aurkitzen ahal da Barne
Ministerioko buruak egin adierazpenetan, ikastolak akastzat joz: �Antonio Ibañez Freire, afirmó que en Euskadi
"también hace falta una terapia psicológica" y que las ikastolas fueron un error político del anterior régimen�, Egin,
1979ko maiatzaren 4a, 10. or. Eta honi buruzko iritzia Laspiur, I.: �Ibáñez Freire jauna eta ikastolak�, Egin, 1979ko
maiatzaren 30a, 16. or.
116 Berasain, M.; Haranburu-Altuna, L. (1975): �Ikastola (Colegio de pago o escuela popular)�, Triunfo, 65. zkia.,
42-46. orr.
117 �Informe sobre el artículo aparecido en la Revista "Triunfo" sobre las ikastolas�, NAN, NFA, 37476. kutxa, 6.
kar.
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celebrada 15 de octubre 1976 adoptó el siguiente acuerdo: (...) Se acuerda establecer una
cátedra de vascuence en la escuela Universitaria del profesorado�118).

Bestalde, Hezkuntza Batzorde Nagusiaren aktetan agertzen denaren arabera,
Aldundiko Aldizkako eskolek funtzionatzen jarraitu zuten, eta horietako irakasle kopurua
horrela banaturik geratu zen: batzuk OHOkoak ziren, beste batzuk eskolaurrekoak, baita
jada aipatu eskolaurre elebidunetakoak ere. Aldundiak zituen eskolatze beharretarako
1976/77 ikasturtean 79 irakasle izan ziren aldizkako formulaz kontratatuak, horietatik
hamaika eskolaurre elebidunetarako119; hurrengo ikasturtean, 21 irakaslek beteko zituzten
eskolaurre elebidunetako plazak120.

5.1.2.1. Ikastolen Kontrako Neurriak

Nafarroako Aldundiak berak proposatutako eskolaurre elebidunetarako ahalegin
txiki horiek egiten zituen bitartean, berriro ere akordio baten bidez, ikastola gehienen kontra
zihoazen arauak argitaratu zituen 1977 urtearen hasieran Nafarroako Aldizkari Ofizialean121.
Horien arabera, ikastolek ordurako traba anitz bazituzten arren, beste batzuk eransten
zitzaizkien.

Arau horiek euskara eskola estataletara eramatea omen zutenez helburu, horretarako
Hezkuntza Ministerioaren onarpena jaso nahi izan zuten122. Nahiz eta ikastola hitza aipatzen

                                                          
118 Erabaki honen kopia in NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 4. kar.
119 Hezkuntza Batzorde Nagusiaren Aktak, 1976koa, Aipatua in Múgica Navarro, J.R.: op. cit., 207. or.
120 Hezkuntza Batzorde Nagusiaren Aktak, 1977koa, ib., 208. or.
121 �Régimen de contribución y concesión de ayudas a la enseñanza bilingüe y clases de vascuence�, 1977ko
otsailaren 21eko N.A.O., 22. zkia.
122 �(...) la incorporación de la enseñanza del Vascuence y, en su caso, de la enseñanza bilingüe, en los centros
estatales de Educación Preescolar y Educación General Básica de Navarra (...) se concederá especial prioridad a la
incorporación en las Escuelas Nacionales de las zonas bilingües, y principalmente en los Colegios Nacionales
Comarcales. 2. (...) recabará la cooperación del Ministerio de Educación y Ciencia (...)�.
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ez duen, haiei zuzendua zen landutako puntu bat. Bertan, dirua lortzeko aldez aurretiko
baldintza Ministerioaren baimenaren jabe izatea zela zehazten zen:

�Concesión de ayudas en los centros no estatales de Educación Preescolar y General
Básica. 4. (...) concederá subvenciones para el sostenimiento de unidades bilingües en centros
no estatales siempre que dichos centros se hallen debidamente autorizados por el Ministerio
de Educación y Ciencia y reúnan las restantes condiciones que se señalan en estas normas.�123

Ministerioaren baimen horiek lortu ahal izateko jartzen zituzten baldintzak, lekutze
geografikoarekin zein haur kopuruarekin zeuden lotuta. Lehendabizikoari dagokionez,
eremu euskaldunetako ikastetxeek edukiko zuten lehentasuna (�Tendrán prioridad para la
obtención de estas ayudas los centros enclavados en las zonas bilingües�124). Bigarrenari
dagokionez, herriko biztanleen arabera, unitateko hamabost eta hogeita hamar arteko haur
kopurua eskatuko zuten:

�(...) será requisito inexcusable para poder aspirar a la subvención, una matrícula
mínima por curso de quince alumnos en localidades y núcleos menores de 2.000 habitantes, de
veinte alumnos en localidades mayores de 2.000 y menores de 5.000 habitantes y de treinta
alumnos en localidades mayores de 5.000 habitantes.�125

Nolanahi ere, eta salbuespentzat, ordura arteko diru sarrera jasotzeko aukera irekita
uzten zuten eskolaurreak soilik ziren ikastolentzat (�Excepcionalmente, y en tanto se lleve a
cabo la incorporación del vascuence en los centros estatales o en los centros no estatales
autorizados de la localidad, la Diputación Foral continuará concediendo ayudas a los
parvularios bilingües actualmente subvencionados�126).

Ikastolen munduan arau hauek erasotzat bizi izan ziren, Aldundiak Ministerioaren
baimenik gabekoei aterabide bat bilatu beharrean finantziazio egonkorrerako ateak ixten

                                                          
123 �Régimen de contribución y concesión de ayudas a la enseñanza bilingüe y clases de vascuence�, 1977ko
otsailaren 21eko N.A.O., 22. zkia.
124 Ib.
125 Ib.
126 Ib.
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baitzizkien. Euskara Batzordearen eta Euskal Yakintza patronatuko batzordekideen dimisioa
ekarri zuten neurri horiek. Erabaki horren berri emateko aurkeztutako idazkian, ikastolen
desagertze arriskua jotzen zuten batzordekideek dimisiorako argudiatu ziren zioen artean:

�No estábamos hasta el presente de acuerdo con el tratamiento que venía obteniendo
el fomento y ayuda al vascuence, por considerarlo insuficiente. La situación del euskera es tan
crítica, su regresión es tan alarmante, que solo medidas de singular importancia podrían
detener su dramático retroceso, (...)

Sin embargo nos hemos encontrado con un Acuerdo, en el que no hemos tenido arte
ni parte, que, a nuestro entender, no establece ninguna medida concreta positiva, y, por el
contrario, significa la amenaza de cierre a corto plazo, para muchas ikastolas que promovidas
por los padres, se debatían por la supervivencia en medio de la angustia económica y la
incertidumbre de una legalidad imposible. Porque imposible resultaba a los promotores dotar
a las ikastolas de nuestros pueblos de los requisitos que el Ministerio de Educación exige para
reconocer un centro de E.G.B.�127

Dimisionarioen idazkiak jarraitzen zuen esanez Ministerioak eskatzen zituen
baldintzetara egokitu ahal izateko ikastola horiek Aldundiaren benetako laguntza behar
zutela, eta hartutako Akordioaz horren aldeko neurriak hartu beharrean, Foru Korporazioa
kontrako bidean jartzen zela:

�En este estado de cosas, habría parecido lógico que la Excma. Diputación Foral
hubiera adoptado medidas para financiar la creación y el sostenimiento de centros con todos
los requisitos que le Ministerio de Educación exige. Pero el acuerdo de 2 de febrero, por el
contrario, señala que sólo concederá subvenciones a los centros "debidamente autorizados por
el Ministerio". Lo que no señala es cómo se podrán financiar centros capaces de ser
reconocidos y autorizados, dada la inversión que representan y el coste de mantenimiento,
especialmente en las zonas rurales. Y este es el nudo gordiano de la cuestión.

De nada sirve, por ahora, que el acuerdo señale que "la Diputación podrá
subvencionar (...) obras que sean incluidas en los planes del Ministerio", de acuerdo con los

                                                          
127 �Miembros de la comisión técnica de Enseñanza del vascuence presentan un escrito por el que manifiestan su
dimisión�, NFA, 37476. kutxa,  7. kar., 1977. urtea, esp. 3922, saila: Hezkuntza. Sinatzaileak: F. Arraras, C.
Garaikoetxea, J.M. Oreja, J.M. Satrustegi, eta I. Ayerbe.
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convenios que ambas entidades suscriban. Creemos que el régimen de subvenciones
anteriormente establecido con carácter general también ofrecía parecidas oportunidades.�

Halaber, arau horiek zuten helburuari buruz, hots, eskola nazionaletan euskara
sartzearen aldeko konpromisoari buruz, zalantzak agertzen zituzten batzordekide ohiek.
Agindu horrek baimendu gabeko ikastolak desagertzeko bidean jartzen zituenez, ikastolen
sustatzaile bakarrak izan zirenenengan �hots, guraso zein euskaltzaleengan� konfiantza
baino gehiago deserosotasuna sortuko zuela aurreikusten zuten:

�Tampoco creemos que pueda tranquilizar a quienes han sido hasta ahora los únicos
promotores de ikastolas, los padres y entusiastas del euskera, el propósito, no garantizado, de
incorporar el euskera en las Escuelas Nacionales. La única realidad concreta derivada del
Acuerdo es que aquellas ikastolas con niños en edad de escolarización, que no estén
reconocidos por el Ministerio de Educación, (por sus condiciones precarias), tendrá que cerrar.
(...) no podemos menos que expresar nuestra disconformidad con otros aspectos del
problema.�

Garai horretako Aldundiaren kontrol nahia eta ikastolei jartzen zitzaizkien oztopoak
ez ziren aipatutako arauekin bukatu. Izan ere, Principe de Viana Erakundearen Euskara
Sailak lehen zituen funtzio batzuk berriro 1978an berreskuratuko baitira �gogoratu behar
dugu 1972an ikastolekin lotutako funtzioak sail honetatik Hezkuntzara pasatu zirela, eta
horrek kide euskaltzaleen dimisioa ekarri zuela�; oraingo honetan ikastolak, Ministerioaren
baimenik ez zutenak zein eskolaurre soilak zirenak, berriro ere Principe de Viana
Erakundera pasatu ziren:

�Acuerda: Las funciones de la Dirección de Educación en materia de enseñanza y
fomento del vascuence, quedarán circunscritas, en lo sucesivo, al estudio, gestión y propuesta
de cuantas acciones se consideren pertinentes en orden a la incorporación del vascuence a los
diversos niveles y modalidades de la Enseñanza reglada en Centros legalmente reconocidos o
autorizados. Las restantes acciones que se promuevan por esta Corporación para el fomento
del vascuence, incluidas las de enseñanza oficialmente no reconocida, se informarán y
tramitarán en lo sucesivo, a través de la Institución Príncipe de Viana. Serán igualmente
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informadas y tramitadas por la Institución Príncipe de Viana las solicitudes de ayuda
económica para la enseñanza del vascuence en Jardines de Infancia y guarderías. (...)�128

Hartuta zeuden jada, Ikastetxe baimendu eta ez baimenduen arteko
desberdintasunak areagotuko zituzten neurriak. Ikastolak une horretan kontziente ziren ez
zutela Aldundiaren aldetik espero zuten babesa lortuko, eta krisi egoera larrian sartuta
ibiliko dira hurrengo urteetan.

5.1.2.2. Nafarroako Ikastolen Elkartearen sorrera

Franco hil ondorengo urteetan zehar Aldundiaren jarrera beraiekiko ez zela hobetu
jabetu ziren Ikastolak; are gehiago: ikastolekiko, eta orokorrean euskararekiko, gero eta
jarrera itxiagoa zeukala esateko arrazoiak zituzten. Ikastolak sortu zirenetik �batzuk bost
urte baino gehiago lehenago�, beren izaera errespetatuko zuen instituzionalizatze egoki
baten proposamena behin eta berriro zioten egina Nafar Erakunde Gorenari, baina hark
behin eta berriro egiten zien muzin. Gurasoak izan ziren gehienbat erakundetze prozesu
horretan protagonista, eta irakasleek bezala, Nafarroako zein Hego Euskal Herriko beste
ikastoletakoekin jada jorratuta zuten harremanen bidea indartuko zuten orain. Nafarroako
ordezkariak barruko antolakuntzaren beharra sumatzen hasita zeuden, eta 1976an San
Fermin ikastolatik egin zen deialdiari jarraituz, Altsasun ikastoletako ordezkariak bilduta
NIE sortzea erabaki zen:

�Paz de Zigandakoekin iritzia bildu eta gero, San Fermindik dei egin zitzaien
Nafarroako ikastola guztiei Altsasun bil zitezen. Lehen topaketa horretan Federazioa sortzeko
asmoa zabalduta, Nafarroako Ikastolen Elkartea sortu zen 1976ko abenduaren 20an Paz de
Zigandan egin zen bigarren batzar batean.� 129

                                                          
128 Aldundiko 1978ko abuztuaren 17a, (Modificación del acuerdo 28/11/1956 de creación de SFV), Funciones de la
Dirección de Educación y de la Institución Príncipe de Viana en materia de enseñanza y fomento.
129 Atxa, J. (1996): San Fermín Ikastola, 25 Urteurrena 1970-1995, Iturriak Bilduma (NA/4), Iruñea, San Fermín
Ikastola, 68. or.
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NIE sortu eta berehalaxe, 1977ko martxoaren 30ean, Aldundiaren aipatu arauen
kontrako idazki gogorra egin zuten Nafarroako ikastolek130, eta Aldundiko
Lehendakariordearengana ez ezik nafar komunikabide guztietara ere igorri zuten131. Bertan,
arauek nafar ikastolei egiten zizkieten kalteak banan-banan aztertu ondoren, euskarari
lagundu beharrean Aldundiak nolabaiteko kontrola ezarri nahi zuela ondorioztatu zuten, eta
ondorioz, jarrera hau kritikatzeaz gain, ikastola guztiak bilduko zituen elkarte bat egitearen
asmoa zabaltzen zuten: �Oso aurreraturik dituzten gestioak, egiten aritu izan direla azken
onetan Naparruako ikastola guzien edo gehienen federazio edo irakunde baterakoi bat sortu
beharrez�132. Bertan, elkarte horrek edukiko zituen xedeak adierazten zituzten:

�(...) funtzionamenduaren sendotzea, organizazio hobe bat lortzea, zentro berrien
sortzea ta daudenen finkatzea, irakasteknikak eta lanez hobetzea, irakaskintza mailak geitzea
ta zabaltzea ta, bai eta ere, euskeraren ganako maitasunaz eta beraren iraunarazteko eta
eratzeko desioan elkarturik daudenon kolaborazio baterakoi batek lor ditzaken besten bat
elburu.�

Bai pedagogia arloan bai antolakuntza esparruan Nafarroako ikastolak batuko zituen
elkartea sortua zen arren, elkarte horrek edukiko zituen zeregin eta eginkizunez eztabaidatu
behar zuten. Horretarako, batzorde bat osatu zen partaide ziren ikastola batzuen artean:
                                                          
130 �La aparición del acuerdo de 2 de febrero de 1.977 por el que nuestra Diputación Foral dictaba normas para la
concesión de ayudas a la enseñanza bilingüe en centros no estatales: acuerdo que suponía un retroceso en el
sistema de concesión de ayudas y que mereció que representantes de todas las ikastolas, entonces no se pudo
hacer como Federación por no tener ésta personalidad jurídica, presentáramos un escrito a la Diputación en el
que, a la vez que se le pedía dejase en suspenso la normativa acordada, se le indicaba que no se limitase a dar
normas que más parecían de control que de ayuda, sino que actúe en forma eficaz a las iniciativas  particulares y
públicas en la protección al euskera, estudiando el tema con la delicadeza que requiere y con la participación de
los centros e ikastolas afectados, padres de alumnos y demás entidades relacionadas y afectadas con su
planteamiento�, in �Informe sobre la Federación de Ikastolas de Navarra expuesto a la Asamblea general de
padres de la ikastola Paz de Ziganda celebrada el día 23.6.78�, Paz de Ziganda Ikastolako Artxiboa.
131 Pensamiento Navarro, Diario de Navarra, La Gaceta del Norte, Radio Requeté, Radio Popular, La Voz de
Navarra.
132 Nafarroako ikastolek Aldundien arauen kontra egindako idazkia, 1977ko martxoaren 30ean sinatua, NIEA,
Prensa 1977-81. alea.
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�La primera época [1976ko abendutik 1978ko martxora] sirvió para crear propiamente la
Federación. Fueron largos días de trabajo en el que una comisión compuesta por
representantes de las Ikastolas de Alsasua, Echarri-Aranaz, Leiza, Lesaca, Cinco Villas,
Elizondo, Estella, Tafalla y Pamplona, abordamos la tarea de ir confeccionando un reglamento
y de marcarnos cometidos que sirvieran para echar a andar.�133

NIEk lehen garai horretan nortasun juridikorik ez zuen arren, aipatu idazki horrez
gain beste jarduera publiko batzuk ere eraman zituen aurrera, horien artean Euskal Herriko
beste ikastolekin batera 1977ko maiatzean Gasteizen egin zen bileran parte hartzea; han,
ikastolek zituzten arazoak saihesteko eman beharreko pausoak aztertu ziren (�La reunión
tenida por todas las ikastolas del país, norte y sur, en el mes de mayo de 1.977 en Gasteiz, en
la que se expuso claramente la problemática de las ikastolas y se apuntaron algunas
soluciones que después se fueron desarrollando�134). Horien artean bat Euskal Herri osoko
supra antolakuntza baterako zimenduak jartzea izan zen, gerora ikastolen konfederazioa
izanen zenaren zimenduak (EHIE), nahiz eta une horretatik aurrera praktikan jarri zen
martxan135.

                                                          
133 �Informe sobre la Federacion de Ikastolas de Navarra expuesto a la Asamblea general de padres de la ikastola
Paz de Ziganda celebrada el dia 23.6.78�, Paz de Ziganda Ikastolako Artxiboa. NIEko Estatuen onarpena, banan
bana egin zuten ikastolek.
134 �(...)los primeros contactos tenidos con el resto de las Federaciones y la creación de una Confederación que
agrupara a todas ellas, lo que nos proporcionó un mejor y mayor conocimiento de nuestros problemas comunes y
del modo como los más veteranos en la tarea habían encauzado sus posibles soluciones.�, ib.
135 �"La impresión de nuestra entrevista con el ministro de Educación es positiva. Una nueva reunión de trabajo
tendrá lugar el 1 de diciembre y en ella Iñigo Cavero dará respuesta a las preguntas planteadas". Con estas frases
resumen los representantes de las cuatro federaciones de ikastolas de Euskadi las gestiones realizadas ayer en
Madrid. Con el ministro Iñigo Cavero mantuvieron una entrevista de hora y media de duración. Acudieron a ella
todos los miembros de cultura de la Asamblea de Parlamentarios Vascos: Gregorio Monreal, Federico Zabala,
Josu Orregui, Iñigo Aguirre y Enrique Iparraguirre. Por las Federaciones de Ikastolas presentaron al ministro un
documento (publicado en esta misma página)en el que se expresan las reivindicaciones económicas y
administrativas de estos centros escolares, en Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, cara al curso 1977-78. Por
otra parte el ministerio de Educación se comprometió hacer llegar al titular de Economía una petición aún más
concreta: "Que se reconsidera el tipo de interés a aplicar en los créditos para la construcción de ikastolas y que
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Oraindik denbora pasa behar izan zen, ia urtebete, NIEk nortasun juridikotzat
Irakaskuntza Zerbitzuetako kooperatibarena hartu arte (�Así se llegó a comienzos del año
actual en que por el Ministerio de Trabajo se aprobaron los Estatutos y la Federación quedó
constituida como una Cooperativa de Servicios de Enseñanza�136). Estatutu horien bigarren
artikuluan, NIEk eduki behar zituen zereginik garrantzitsuenak, pedagogia esparrukoak,
aipatzen ziren:

�El establecimiento de servicios pedagógicos, preparación de material didáctico,
elaboración de métodos y programas de enseñanza para una mejor formación integral de los
alumnos de los centros de enseñanza asociados, así como el establecimiento y organización en
forma mancomunada de cuantos servicios, cursillos de formación del profesorado, etc.,
contribuyan a la promoción y desarrollo de la enseñanza y de las actividades interescolares de
carácter cultural y deportivo.�

Pedagogia eremuan azpimarratutako helburuak, hala ere, sofistikatuegiak suertatu
ziren garai horretarako, erakundetze prozesuan soilik lan anitz, zamatua eta zaila baitzuen
NIEko lehen lehendakariak137. Hala jo zuten NIEko partaideek egun osoz pertsona bat aritu
behar zela erabaki138 eta kudeaketarako eta koordinazio orokorrerako �idazkari� bat
                                                                                                                                                                                    
hasta ahora era del 7´5  por ciento y se ha elevado al 11 por ciento". Solicitan  las Federaciones que este interés no
rebase el 8. A continuación le fueron facilitados al ministro los datos de escolarización en ikastolas. ALAVA: 1.016
alumnos en preescolar; 823 en EGB; 20 en BUP. Hay que añadir a estas cifras 826 niños en ikastolas de la
Diputación. NAVARRA: 1.950 niños en preescolar; 1.170 en EGB; todos ellos en ikastolas federadas. VIZCAYA:
5.584 niños en preescolar; 5.486 en EGB; 156 en BUP. GUIPUZCOA: 11.000 niños aproximadamente en preescolar;
15.000 en EGB y 700 en BUP�, Egin, 1977ko azaroaren 23a.
136 �Informe sobre la Federación de Ikastolas de Navarra expuesto a la Asamblea general de padres de la ikastola
Paz de Ziganda celebrada el dia 23.6.78�, Paz de Ziganda Ikastolako Artxiboa.
137 Julio Altadill. Ondoren, 1978ko abenduaren 16ko NIEko Biltzarrean, José Ramón Mintegi, Sakanako
ikastoletako bokala, izendatu zuten lehendakari bi urtetarako. Ikus. DN, 1978ko abenduaren 17a, 17-18. orr.
138 �(...) nos llevó al convencimiento de que no había otra posibilidad que contratar los servicios de una persona
liberada que se ocupara de gestionar y hacer funcionar la Federación y para este cometido se contrató a Juan Luis
Larraza, un muchacho de Echarri-Aranaz gran conocedor de la problemática del euskera y bastante relacionado
en su mundillo�, �Informe sobre la Federacion de Ikastolas de Navarra expuesto a la Asamblea general de padres
de la ikastola Paz de Ziganda celebrada el dia 23.6.78�, Paz de Ziganda Ikastolako Artxiboa.
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izendatzean139; lehendabizikotik Administrazioarekiko elkarrizketari bihurtu zen �idazkari�
hau.

Kooperatibistek 1978ko martxoaren 12an egin biltzar orokorrean elkartearen nortasun
juridikoa berretsi zuten. Han, kooperatibaren estatutuak onartu eta batzorde bat aukeratu
zen (�Lo que llamamos segunda etapa comienza el 12 de marzo, fecha en que, con asistencia
de 27 de las 33 ikastolas existentes en Navarra, se celebra Asamblea General de constitución
de la Cooperativa, se nombra su Junta Rectora definitiva y, podemos decirlo así, se comienza
a caminar con paso más firme�140). Biltzar horretan NIEko manifestua ere egin zen141,
ikastoletan ez ezik, Aldundian ere eragina izan zuena. Premiazko helburuak eta
etorkizunerako idearioa definitzen zuten bertan:

�En este proceso de recuperación, las Ikastolas hicieron posible una educación integral
y EN EUSKERA, gracias únicamente al esfuerzo popular y a pesar de los obstáculos tanto

                                                          
139 J.L. Larraza: Etxarri-Aranatzen 1950eko apirilaren 30ean jaioa. Ikasketak Lazkaoko Beneditarretan egin zituen.
Gaztaroan Etxarri Aranatzeko lantegi batean urte mordoxka bat egin ondoren hasiko da Goierriko Gaueskoletako
arduradunekin bilerak egiten eta gerora AEK izango zenaren lehen urratsak ematen. Itzalean igarotako urtearen
ondoren, AEKren sorreran buru-belarri aritu zen Nafarroako sarea sortzeko. 1977. urteko maiatzaren 2an, garai
hartan sortzear zegoen Nafarroako Ikastolen Elkarteko idazkari izendatu zuten, eta urte luze eta ilun horietan lan
garrantzitsu bezain isila burutu zuen askoren ustez. Egun haietan euskarak eta bereziki ikastolek zuten izena
hutsaren hurrena zen arren, urtetan, eguneroko lanari ekinez, ikastola berriak sortuz, ikastola mugimendua
goratuz joan zen Nafarroan. Eguneroko lanak eta handik honako ibilbide horrek denbora utzi zioten bibliografia
edo argitalpen batzuk kaleratzeko. Ugariak dira 1977an hasi eta 1991. arte prentsan idatzitako iritzi artikulu,
elkarrizketa eta kaleratutako beste hainbat lan. Ugariago oraindik Ikastolen Elkartean utzitako material eta
artxiboak. Hitzaldi eta mahai inguru askotan parte hartu zuen urte horietan guztietan. Aipagarriak dira elkartean
bertan urtez urte egindako estudio-ikerketak, ipuin lehiaketetatik ateratako liburuak, eta abar. EHIErekiko
desadostasunaren zioaz, Nafarroako Ordezkaritza utzi behar izan zuen; gerora, 1994tik Zangozako ikastolan
irakasle izateaz gain gestio lanez ere arduratzen da.
140 �Informe sobre la Federacion de Ikastolas de Navarra expuesto a la Asamblea general de padres de la ikastola
Paz de Ziganda celebrada el dia 23.6.78�, Paz de Ziganda Ikastolako Artxiboa.
141 1978ko martxoaren 12ko Asanbladan NIEk onartutako manifestua, NIEA. Horren argitalpen publikoari ekin
zioten laster: �La Federación Navarra de Ikastolas presenta sus reivindicaciones�, Egin, 1978ko martxoaren 14a, 2.
or.
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legales como administrativos y económicos que encontraron en su caminar, teniendo que
arbitrar para ello una fórmula de escuela privada como única vía posible para su nacimiento y
posterior funcionamiento, aunque su vocación y estructura han sido siempre realmente
populares. Este es el sentido que queremos institucionalizar, el de la educación popular frente
al de la escuela ESTATAL que se entiende como centralista o al de la privada, con
determinaciones clasistas. (...)

A partir de este momento y ante el nuevo contexto político, se impone la
normalización de todos estos centros educativos y la potenciación al máximo de sus
posibilidades de desarrollo, dada la importantísima labor social que están realizando y el
evidente sentido popular que protagonizan dentro del proceso educativo.

Esta normalización supone, sin duda, la exigencia de un marco institucional donde se
contemple su verdadera función popular sin la perdida de su personalidad, que es la de
nuestro pueblo.� 142

Euskal Herriko ikastolen konfederazioak Hezkuntza ministroarekin urtarrilean143 hitz
egindakoa Nafarroako ikastolek propiotzat bereganatuta, errebindikazio multzoa aurkeztu
zuten aipatu manifestu horretan. Horien artean lehena, Nafarroako ikastola guztiak
legeztatzea (�Que todas las Ikastolas existentes en Navarra sean reconocidas legalmente�).
Horrekin batera, ikastola gehiago sortzeko erraztasun eta baliabideez gainera, kudeaketa
demokratikoa aurrera eraman zedin nolabaiteko kontrola eskatzen zuten (�Que se faciliten a

                                                          
142 �La pasada semana una representación de la Federación de Ikastolas de Navarra se entrevistó con el presidente
de la Junta Superior de Educación de la Diputación, señor Iturralde, solicitándole que el organismo foral apruebe
el hacerse cargo de la educación bilingüe en Navarra. Ello supone un compromiso por parte de la Diputación del
pago del coste de dicha educación y la declaración de las ikastolas, al igual que los ha hecho el Magisterio de
Educación "de interés social" arbitrando fórmulas, provisionales de financiación hasta tanto se solucione el marco
de la institución de ikastolas. Se solicitó asimismo, el inicio de conversaciones para la creación de una Institución
de Ikastolas en el seno de la Diputación entre la Federación y una Comisión de la Diputación. Como problema
urgente, se le planteó asimismo al señor Iturralde el inminente cierre de numerosos parvularios, debido al último
acuerdo de la Diputación de no subvencionar aulas con alumnos de tres años, lo cual pone en peligro la existencia
de dichos centros, pues se considera necesario al aprendizaje a esa edad. Pidieron una respuesta a la Diputación
para el día 20 de este mes de abril�, Egin, 1978ko apirilaren 13a, 3. or.
143 �Iñigo Cavero recibió a los representantes de la Confederación�, Egin, 1978ko urtarrilaren 26a.
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todo grupo promotor de una Ikastola las posibilidades y las ayudas necesarias para la
implantación de los nuevos centros que se soliciten, exigiéndoles a su vez gratuidad en sus
costos, popularidad en la gestión y democracia en su funcionamiento�).

Eskaera gehiago ere baziren: eskolaurreko etapa dohainik izatea; irakaskuntzarekin
lotutako gastuak Aldundiak bere kargu hartzea144; eraikinen mantenuarenak udalen ardura
izatea145; benetako kostuak ordaintzera iritsi arte Aldundiak osatzea Ministerioak OHOrako
eskainitako subentzioak146, eta benetako doakotasuna aurrera eraman zedin, zergak ez
ordaintzea147; ikastolen legeztapena, eta eskolaurre soilik zirenentzat euskarazko jarraipena
ziurtatzea148; euskarazko BBB eta Lanbide Hezkuntza sustatu eta kudeatzea149, eta herri
kudeaketa gerta zedin, ikastoletako batzorde guztietan botere publikoaren partaidetza

                                                          
144 �Que todas las ikastolas parvulario sean totalmente gratuitas, dependiendo los gastos educativos de la Excma.
DFN.�
145 �(...) los relativos a locales, mantenimiento, mobiliario, etc... de los Ayuntamientos en donde estos centros
prestan sus servicios�
146 �Que al igual que en todas las Ikastolas, en aquellas que se cursan enseñanza de E.G.B. la Excma. Diputación y
los Ayuntamientos completen la subvención estatal hasta cubrir la totalidad de los gastos reales que estos centros
tengan.�
147 �Que las Ikastolas queden libre de todo tipo de impuesto, carga, arbitrio o gravamen fiscal, tanto de origen
estatal como foral o municipal.
Que se arbitre la fórmula de financiación a cargo de los Fondos Públicos, de los gastos de transporte y servicio de
comedor escolar de todas las Ikastolas.�
148 �Que se solucione el paso a E.G.B. de las Ikastolas que lo precisen mediante la creacción de Escuelas de
Temporada a través de un acuerdo entre la Federación de Ikastolas de Navarra y la Excma. Diputación por un
mínimo de dos años, o bien, hasta que los poderes reales autonómicos se hagan cargo de las estructuras
pedagógicas, dependiendo del mismo modo de la Excma. Diputación, los costos educativos de estos centros así
como de los Ayuntamientos en los que presten sus servicios.�
149 �Que junto con la Federación de Ikastolas, la Excma. Diputación gestione los centros de B.U.P. y de Formación
Profesional de necesidad inmediata, subvencionándolos en su totalidad mediante recursos públicos, Estatales,
Forales o Municipales.�
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ziurtatzea150. Gaztelaniaz ikasten zuten haurrek zituzten eskubide berdinak eskatuz
bukatzen zen manifestua (�Todas estas demandas naturales y de ley pudieran parecer
excesivas para alguno. La realidad es que no exigimos más que el mismo grado de
oportunidades para nuestros hijos, que el que se reconoce para los niños de centros de habla
castellana�).

Aldundiak aintzat hartu zuen NIEk aurkeztu manifestu hau, eta urte horretako
apirilaren 20an egindako saioan, ikastolek aurkezturiko kezkarekin bat zetorrela adierazi
zuen; gainera, ikastolak legeztatzeko gaiaz, Ministerioko Ordezkaritzarekin151 hitz egiteko
konpromisoa hartzen zuen:

�CONSIDERANDO que el referido escrito plantea cuestiones previas fundamentales
como el establecimiento de un nuevo marco institucional para la educación y reconocimiento
legal de las ikastolas existentes en Navarra cuya resolución escapa a las competencias actuales
de esta Corporación en la materia. SE ACUERDA: 1º.- manifestar a la Federación de ikastolas
de Navarra que esta Corporación participa del criterio de la misma en orden al
reconocimiento legal de las ikastolas existentes en Navarra y siendo dicho reconocimiento
competencia del Ministerio de Educación y Ciencia se dará traslado de la solicitud de la
Federación al Ilmo. Sr. Delegado provincial.�152

Manifestua argitaratu eta berehalaxe, horrekin bat egiten zuten elkarte eta
erakundeen berri eman zuten komunikabideek153. Ondorioz, Nafar Korporazioko Hezkuntza

                                                          
150 �Que para asegurar la gestión popular de todos los centros, pedimos la inclusión en todas las Juntas Rectoras
de los mismos, de personas delegadas de los poderes públicos que aseguren y controlen la gratuidad de los
centros educativos descritos, la popularidad de los mismos y la democracia como principio de actuación.�
151 Delegatua otsailean aukeratu berria zen: �Antonio Valverde. Delegado de Educación en Navarra�, Egin,
1978ko otsailaren 2a, 2. or. Hala ere, honek ez zion heldu den ikasturteari hasiera emanen, beste bat izendatu
baitzuten: Aurelio Gómez Feced. Berriro ere aldaketa gertatuko zen 1979ko abuztuaren 3an, Javier Marcoteguik
postu hori hartu zuenean.
152 Aldundiak 1978ko apirilaren 29an NIEra igorritako eskutitza, �Posta�, NIEA.
153 �Manifiesto de la Federación Navarra de Ikastolas. Ya se han adherido 33 ayuntamientos�, Deia, 1978ko
maiatzaren 9a. Hainbat alderdi politiko ere honi atxiki zitzaizkion, hala nola ANV-ESB, LAIA (KAS), EIA, EKIA,
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Batzorde Nagusiaren lehendakaria zen diputatuaren erantzuna jaso zuen prentsak, eta
handik aurrera NIEk eta diputatuak elkarri zuzendutako hainbat eskutitz argitaratu ziren
egunkarietan154.

Garai horretan prentsak argitaratutako ikastolen berriei jarraiki, ikastolek zuten
egoera gatazkatsuaz jabetzen ahal gara. Izan ere, artikulu anitz agertu ziren ikastolen
egoeraren adierazgarri zirenak, aurrera emandako pausoez gain, jartzen zizkieten trabak
erakusten zituztenak: �Primer centro bilingüe de BUP y Enseñanza Profesional. Para el
próximo curso, probablemente en Cizur Menor�155, �La ikastola San Fermin comprará el
convento de los religiosos del Verbo Divino�156, �El Ayuntamiento de Sangüesa retarda el
nacimiento de la ikastola�157, �Ayuntamiento de Lesaca: Plantón a la ikastola�158, �Elizondo:

                                                                                                                                                                                    
PNV, HASI eta EKA.: �Siete partidos se adhieren al último comunicado de la Federación de Ikastolas de
Navarra�, Deia, 1978ko ekainaren 25a eta Egin, ib.
154 �El silencio de la Diputación �dice la nota� nos hace prever una negativa tajante a la misma. Después de
resaltar el grave descalabro que supondría esta negativa caso de confirmarse ofrecen toda su ayuda a la
Diputación para solucionar los problemas planteados de forma conjunta. Finalizan diciendo que los niños que
reciben educación en estos centros y aquellos que no tienen posibilidades de acceso por cuestiones económicas,
tienen que tener una adecuada respuesta sobre sus posibilidades de conseguir el nivel cultural que la sociedad
exige y que esa respuesta tendrán que darlas, las instituciones forales encargadas en Navarra de la labor
educativa�, Egin, 1978ko apirilaren 25a; �Baina zer nahi du Ikastolen Federazioak? Diputazioaren subentzio totala
nahi du Federazioak, Nafarroako Ikastolentzat. Kontutan hartu behar dugu Nafarroa ez dagoela
Preautonomikoan. Horregatik, ezin dugu deus espero Consejo General Vasco-tik. Horregatik, Nafarroako
ikastolek Diputazioaren eskatu behar diote subentzio totala. Eta eskatu diote, baina "la callada por respuesta"
eman du. Denok dakigu nola bizi diren eta nola dauden ikastolak. Jende guztiak esaten du garestiak direla. Bai
egia da. Horregatik zerbait egin behar dugu gratis ipintzeko ikastolak�, Egin, 1978ko apirilaren 26a, 2. or.;
�Aclaración de Julio Iturralde sobre la ayuda de la Diputación Foral a las ikastolas de Navarra�, Deia, 1978ko
maiatzaren 14a, 6. or. eta DN, 1978ko maiatzaren 9a; �Carta de la Federación de Ikastolas al diputado Julio
Iturralde Agorreta�, Deia, 1978ko maiatzaren 21a, 5. or.
155 Deia, 1978ko martxoaren 19a, 5. or.
156 Ib.
157 Egin, 1978ko martxoaren 2a, 4. or.
158 Egin, 1978ko apirilaren 19a, 4. or.
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Posible multa a la ikastola�159, �Respuesta a los vecinos de Santa Ana: La confederación [NIE]
de ikastolas no pretende hacer política con la barraca�160.

Ikastolen konfederazioak urte horretako urtarrilean Cavero ministroarekin Madrilen
egindako bileran finantziazioari buruz jaso zituen hitz goxoak (�El tratamiento de la
Administración a las ikastolas va a mejorar considerablemente�161). Garbi zegoen Nafarroan
hori ez zela egi bihurtuko, eta ikusteko zegoen mendebaldeko Euskal Herrian gauzatuko
zirenentz (�Las optimistas noticias de enero (...) ahora se han paralizado�162). Izan ere,
hasierako bilera horretan konfederazioak berak ministroarekin hitzartutako diru kopurua
geldiarazita utzi zen Madrileko gobernuan, eta erabakira zegoen Euskal Kontseilu
Orokorraren bitartez banatuko zela, aurrekontu orokorren barruan beraz, eta Nafarroa
kanpoan utziz (�después de estar pactadas y acordadas una ayudas para (sic) un total de
1.000.000.000 ptas. fue el mismo Suárez, según fuentes cercanas a la Confederación, quien
congeló dicho acuerdo decidiendo fuese entregada dicha cantidad a través del CGV�163).

Une horretan Aldundia, Euskal Herri osoko mugimenduari behatuta eta
mendebaldeko ikastolek Madrilen lortutakoa NIEk ere berari eskatzen ziola ikusita, gogorki
aritu zen ikastolen kontra (�La Diputación manifestó a la Federación de ikastolas su
intención de frenar la nueva creación de ikastolas�164). Izan ere, NIEko ordezkariek
Aldundiko Hezkuntza arloko buru zen diputatuarekin hitz egin ondoren, bi eta hiru
urtekoen geletako subentzioak ez zirela gehiago eskainiko jakin zuten; horrek ixtear utzi

                                                          
159 Egin, 1978ko apirilaren 19a, 4. or.
160 Egin, 1978ko ekainaren 29a.
161 Xabier Agirrek, GIEko lehendakariordeak, Caverorekin hitz egin ondoren, �Creditos extraordinarios para las
ikastolas�, Egin, 1978ko urtarrilaren 26a.
162 �Ante el bloqueo de ayudas por parte del Gobierno Las ikastolas preparan movilizaciones�, Egin, 1978ko
apirilaren 6a. Si no se cumplen las promesas de Madrid Las ikastolas podrían llegar a un paro académico y a
movilizaciones populares�, Deia, 1978ko maiatzaren 9a, 10. or.
163 �Carta de la Federación de Ikastolas al diputado Julio Iturralde Agorreta�, Deia, 1978ko maiatzaren 21a, 5. or.
164 �Ayer en Echarri Aranaz Reunión de la Confederación de ikastolas del País Vasco�, Hoja del Lunes, 1978ko
maiatzaren 8a, 7. or.



Nafarroa Garaiko ikastolen historia (1931-1982)418

zituen eskolaurre soilik ziren ikastolak. Bestalde, bilera horretan bertan ordura arteko
ikastolei bai, baina sortuko zirenei ez zitzaiela diruz lagunduko ere jakinarazi zitzaien165.

Nafarroako ikastola guztiek zituzten, salbuespenik gabe, arazo ekonomiko handiak,
baina herrietako eskolaurre soilak zirenak hil edo biziko bidegurutzean zeuden166. NIEko
idazkaria ikastola txikien bitartekari aritu zen bereziki167, handiek Administrazioarekiko
harremanak bere kabuz egiten baitzituzten hasieratik. Urte horietan agerian gelditu ziren
Nafarroako ikastolen arteko desoreka eta desberdintasunak. Desberdintasunerako lehen
irizpidea haur kopurua zen; bestea, legeztatzeko jarraitu nahi zen prozedura.

Lehen irizpidea kontuan hartuz, ikus ditzagun Nafarroan zeuden kopuru ezberdinak;
hona hemen adierazgarria izan daitekeen datu bat: 1977/78 ikasturtean zeuden 33
ikastoletatik OHOko jarraipena zortzik besterik ez zuten; hauetako batek 1050 ikasle zituen,
eta eskolaurre soilak ziren ikastolen artean Auzperrikoak, kasu, bederatzi ikasle zituen
guztira. Bigarren irizpidea kontuan hartuz, ikastola batzuk Ministerioaren legeztatze
prozesuak eskatzen zituen baldintzak betetzen hasi ziren. Paz de Ziganda eta S. Fermin
ikastolek jorratutako bide hau beste bik aukeratu zuten, Altsasu eta Lizarrakoak; lau horiek
ziren 1978/79 ikasturtean Hezkuntza zentralaren onespen legalaren bidean zeudenak. Aipatu
beharra dago ikasturte horretan bertan lehen aldiz BBB ikasketak euskaraz eskaintzen hasi
zirela S. Fermin ikastolan; horrenbestez, Nafarroan derrigorrezkoa ez zen etapa hori ematen
zuen ikastola bakarra bihurtu zen.

                                                          
165 Foru diputatuaren DNko 1978ko maiatzaren 9ko adierazpenei NIEren erantzun oharra.
166 �Se termina el curso y comienzan las dificultades. Todos conocemos la escasez de medios con que cuentan las
ikastolas y los equilibrios tan inestables en que se suelen encontrar al final de cada año escolar. Este problema se
agudiza sensiblemente cuando se trata de las ikastolas que funcionan al norte del Bidasoa. Las aportaciones
oficiales sólo representan una décima parte de sus presupuestos totales, a pesar del reconocimiento de hecho de la
función de la ikastola. Esta situación indigna al pueblo vasco, quien la considera como un abuso de poder y
piensa que se trata de una manipulación del erario público�, Egin, 1978ko maiatzaren 28a, 15. or.
167 Anitzetan, beharrezkoak ziren gai txikiak ere zuzenean kudeatzen zituen.
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Beste ikastolen egoerak askotarikoak ziren. Orokorrean azpiegitura arazo handiak
zituzten, eta legeztatze prozesuari zegokionez, konfiantza handiagoa jartzen zuten
Nafarroako Aldundian Ministerioan baino. Hauek dira 1977/78 ikasturtean genituen
ikastolak:

5.2. Taula: 1977/78 Ikasturtean Nafarroan dauden ikastolak eta ikasle kopurua
1977/1978 IKASTOLA HERRIA Haur Hezkuntza OHO GUZTIRA

I. ESKUALDEA
1 LABIAGA BERA 76 19 95
2 TANTIRUMAIRU LESAKA 57 10 67
3 ARANATZE ARANATZ 28 28
4 ETXALAR ETXALAR 27 27
5 IGANTZI IGANTZI 20 20
6 SAN MIGUEL LEITZA 57 52 109
7 C.C.SANTIAGO ELIZONDO 33 44 77

II. ESKUALDEA
8 AURITZ AURITZ 16 16
9 AUZPERRI AURIZBERRI 9 9

10 SAN MIGUEL AGOITZ 37 37
III. ESKUALDEA

11 MUSKILDAKO AMA OTSAGABIA 12 12
12 EAURTA JAURRIETA 11 11

V. ESKUALDEA
13 LIZARRA LIZARRA 190 190

VI. ESKUALDEA
14 LAKUNZA LAKUNTZA 27 27
15 OLAZAGUTIA OLATZAGUTIA 20 20
16 ALSASUA ALTSASU 70 58 128
17 URDIAIN URDIAIN 14 14
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1977/1978 IKASTOLA HERRIA Haur Hezkuntza OHO GUZTIRA
VI. ESKUALDEA

18 BAKAIKOA BAKAIKU 10 10
19 ANDRA MARI ETXARRI ARANATZ 50 50
20 ARBIZU ARBIZU 21 11 32
21 IRURZUN IRURTZUN 39 39

VII. ESKUALDEA
22 ARAITZ ARRIBA 8 8
23 LEKUNBERRI LEKUNBERRI 20 20
24 OLAGUE OLAGUE 13 13

VIII. ESKUALDEA
25 C.C.SAN FERMIN IRUÑEA 400 650 1050
26 PAZ DE ZIGANDA IRUÑEA 240 331 571
27 ERROTXAPEA IRUÑEA 60 60
28 SAN JUAN IRUÑEA 100 100
29 BLANCA DE NAVARRA IRUÑEA 115 115
30 ZUBIRI ZUBIRI 10 10
31 EUGI EUGI 13 13
32 BALDIZARBE GARES 15 15

IX. ESKUALDEA
33 GARCES DE LOS FAIOS TAFALLA 100 100

GUZTIRA 1918 1175 3093
Iturria: �NIEko 1977/78ko Ikastolen Txostena�, NIEA.168

Bestalde, ikastoletako arduradunen kudeaketa indartsuaren ostean, ikastolak
subentzionatzen jarraitu zuen Aldundiak, eta 1978/79an Hezkuntza Ministeriotik jada

                                                          
168 IV. Eskualdean, hots, Tutera aldekoan, beranduago sortu ziren ikastolak.
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dirulaguntza jasotzen zuten lau ikastolei169 ere, Administrazio Zentralak onetsita ez zituen
unitateengatik ere diru kopuru bat eskaini zien. Hauek dira urte horretan Ministerioak
onetsita zituen unitateak eta benetan funtzionatzen ari zirenak:

5.3. Taula: 1978/79 Ikasturteko Unitate onetsiak eta funtzionamenduan zeudenak

Ikastolak Ministerioak onetsitako
unitateak

Funtzionatzen ari ziren
unitateak

Kooperatiba S. Miguel 9 15
Lizarra 4 14
Paz de Ziganda 14 22
San Fermin 24 35

Iturria: NIEko datuak

Orobat, legeztatu gabeko ikastolen artean batzuk jada sartuta zeuden OHOko etapan.
Hauek dira ikasturte horretan alegaltzat jarraitzen zuten OHOko ikastolak: Lesakako
Tantirumairu (2 unitate), Berako Labiaga (2 unitate), Elizondoko Baztan (4 unitate) eta
Iruñeko Herri Ikastola (1 unitate).

Beste herrialdeetan indarrez mugitzen hasita zeuden elebitasunari buruzko dekretu
baten eskaerak; Kataluniak berea 1978an eskuratu zuen170, eta Euskal Kontseilu Orokorrak
euskararena hurrengo urtean lortu zuen mendebaldeko euskal herrialdeentzat171. Nafarroako
ikastolen mugimenduaren erakundetzea erabaki politikoen norabideen mende zegoen, eta
une horretan, abertzaleek Hego Euskal Herriko lurraldeak batuko zirelako esperantza
handia izan arren, ideia horren kontrako jarrera, gero eta bortitzagoa, taxutzen hasita zuen
Foru Aldundiaren gehiengoak.
                                                          
169 �53 millones de pesetas para las ikastolas navarras�, Deia, 1978ko abenduaren 12a. Zehazki, 53.075.631 pta. jaso
zuten.
170 R.D. 2092/1978: �Incorporación de la lengua catalana al sistema de enseñanza�, ekainaren 23koa, BOE 1978ko
irailaren 2a.
171 R.D. 1049/1979: �Incorporación de la lengua vasca al sistema de enseñanza�, apirilaren 20koa, BOE 1979ko
maiatzaren 10a, 112. zkia.
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Funtzio zaila egokitu zitzaion orduko NIEko idazkariari, Erakundetzearen prozesu
gogor eta antzu hori bideratzeaz gain, diru iturriak bilatzea eduki baitzuen eginkizun; hagitz
loturik zeuden bi eginkizunak. Aldundiak ikastolei buruz agertzen zituen zenbakiak eta
NIEk zituenak ez zetozen bat. Izan ere, NIEk egiten zituen urteko aurrekontuen arabera,
Aldundiak ematen zien laguntza ikastoletako gastu orokorren %10 betetzeko besterik ez zen
iristen; beste guztia guraso zein laguntzaileen poltsiko edo jardueretatik ateratzen zen:

�(...) las ikastolas de Navarra reciben de la Diputación foral 10 millones de ptas. que es
equivalente al 10% del presupuesto de las ikastolas que asciende a 115.000.000 ptas.
aproximadamente, siendo el 90% restante sufragado por el peculio particular de los padres así
como con rifas, barracas en fiestas, donativos de entidades particulares etc.�172

Aldundiaren 1978ko aurrekontuen arabera, ordea, Nafarroako ikastolei 23.805.000
pta. ematen omen zizkien Erakunde honek; kopuru horrek sortu zuen polemika173 alde
batera utzita, hagitz urruti zegoen errealitatean zeuden beharretatik. Bestalde, Aldundiak
eskola estatal zein nazionaletan irakasle elebidunak zituen kontrataturik, urte horretan 12
ikastetxeetarako (Barañain, Betelu, Doneztebe, Goizueta, Iruñea-Canossianas, Irurtzun,
Lakuntza, Larraintzar, Lekunberri-Larraun, Leitza, Saldias, Sunbila); gainera, OHOko zortzi
ikastetxe estatali eta lau instituturi ematen zizkien euskara eskolak emateko dirulaguntzak.
                                                          
172 �Carta de la Federación de Ikastolas al Diputado Julio Iturralde�, Egin, 1978ko maiatzaren 21a, 5. or.
173 �A pesar de los estadillos que presentó (dicho diputado) para justificar esos casi 50 millones de psesetas, que la
Diputación destina al fomento del euskara, las ikastolas de Navarra reciben de la Diputación Foral 10 millones de
pesetas "Esta cantidad es equivalente al 10 por ciento del presupuesto de las ikastolas que asciende a 115 millones,
aproximadamente, siendo el 90 por ciento restante sufragado por el pecunio particular de los padres, asi como
con rifas, barracas en fiestas, donativos de entidades particulares, etc". Añaden, que pese a que muchas ikastolas
carezcan de profesorado titulado, se están dando pasos para la legalización oficial de todas ellas y afirman por
otro lado qu el profesorado de las mismas es lo suficentemente competente �y así lo han reconocido la mayoría de
los padres� como para que la Diputación no se preocupe en exceso de este tema. La Federación de Navarra añade,
que como parte integrante de la Confederación de Ikastolas de Euskal Herria solicitó unas ayudas al MEC y que
después de estar pactadas y acordadas una ayuda por valor de 1.000 millones de pesetas, fue el propio presidente
Suárez, según fuentes cercanas a la Confederación, quien congeló dicho acuerdo, decidiendo fuese entregada
dicha cantidad a través del CGV "por lo que no vemos, por qué la Federación de Navarra, debe renunciar a unas
ayudas económicas que en justicia le corresponden y por las cuales gestionó y luchó"�, ib., 2. or.
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Horrekin batera, euskararen sustapenerako aurrera eramaten ziren ekimenentzako
subentzioak edota finantziazio osoa hartzen zituen bere gain. Halaxe, urte horretan
unibertsitateetako euskara katedrek, irakasleentzako prestakuntza ikastaroek, helduen
alfabetatze eskolek, hizkuntza eskola eta udalek zein beste talde batzuek sustatutako euskara
eskolek 49.150.874 pezetako aurrekontua osatu zuten guztira:

�Resumen de inversiones
I- Contratación de profesores bilingües.......................................... 12.939.000
II- Enseñanza bilingüe subvencionada (Ikastolas) ........................ 23.805.000

- Jardines de Infancia............................................................. 7.605.000
- Párvulos y EGB reconocidos.............................................. 8.640.000
- Párvulos y EGB Libres ........................................................ 7.560.000

III- Clases de vascuence en centros EGB y BUP .............................. 1.137.322
IV- Clases de vascuence en centros universitarios.......................... 2.250.000
V- Clases de vascuence promovidas por otras entidades .............. 2.232.440
VI- Cursos de perfeccionamiento para el profesorado ...................... 600.000
VII- Alfabetización euskera ................................................................ 1.000.000
VIII- Mobiliario y material didáctico ................................................... 187.112
IX- Escuela oficial de idiomas sección vascuence............................ 3.000.000
X- Fomento del vascuence .................................................................. 2.000.000
Total ................................................................................................49.150.874�174

Hala ere, jasotzen ziren dirulaguntzek ez zituzten betetzen ikastolek zituzten
irakaskuntza gastuak; horrez gain, legeztatzeko bidean jarri ahal izateko, 1970eko Legeak

                                                          
174 �Aclaración de Julio Iturralde sobre la ayuda de la Diputación Foral a las ikastolas de Navarra�, Deia, 1978ko
maiatzaren 14a, 6. or. Datu hauek bat datoz artxibo administratiboaren dokumentazioan agertzen direnekin:
NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
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agintzen zituen eraikinen ezaugarrietara175 egokitzeko inbertsioak egin behar zituzten.
NIEko idazkaria eta ikastoletako arduradunak herriz herri eta banketxez banketxe ibili behar
izan ziren behar zuten dirua lortzearren. Urte horretan laguntza finantzarioa lortzen hasi zen
Lankide Aurrezki Kutxatik176, eta bereziki horretarako liberatuta egon zen X. Pagaldairen
laguntza biziki estimatua izan zen177. Aldundiak 1978ko abenduaren 29an estatalak ez ziren
ikastetxeei eraikinetarako diruz laguntzeko akordioa178 atera zuen eta horren arabera
�Centros de interés social� zeritzenei laguntza ekonomikoa eskaintzen zien; horretan aritu
ziren nafar ikastolak epe horren bukaeran, giza interesezko ikastetxe izendatuak izateko
tituluaren bila alegia. X. Pagaldairi, laguntza ekonomikoa bilatzeagatik ez ezik, ikastolak
giza interesezko ikastetxetzat hartuak izateko formulen bila ikastolaz ikastola emandako lan
orduak eskertu behar zaizkio179. NIEko idazkaria Administrazioarekiko elkarrizketaria
zenez, Aldunditik jasotzen zen dirulaguntza ikastolei banatzeaz arduratzen zen, eta bestalde,

                                                          
175 �De forma concreta, se recomendó que los proyectos contemplasen una sala para biblioteca, escolar,
incorporación de nuevas actividades colectivas (como la música, pintura y conferencias), o las salas de usos
múltiples �por lo que éstas debieran equiparse con mobiliario fácilmente plegable o retirable�, salas para trabajos
manuales y gimnasio cubierto con pista polideportiva y frontón.�, Múgica Navarro, J.R.: op. cit., 84. or.
176 �(...)estimamos un deber manifestar, por la parte que esta ikastola tiene en la Federación, nuestro
agradecimiento a Caja Laboral Popular sin cuya inestimable colaboración y aportación económica la Federación
no podría existir�, in: �Informe sobre la Federacion de Ikastolas de Navarra expuesto a la Asamblea general de
padres de la ikastola Paz de Ziganda celebrada el día 23.6.78�, Paz de Ziganda Ikastolako Artxiboa.
177 Elkarrizketatutako gehienek X. Pagaldairen lana goraipatzen dute.
178 �(...) Considerando que la contribución de esta Corporación a las construcciones escolares de carácter estatal se
halla perfectamente regulada a través de los oportunos Convenios, pero no existe, sin embargo, un régimen
similar y paralelo a la acción del Estado en materia de construcciones escolares de carácter no estatal. (...) Se
acuerda: 1º Reconocer a los Centros de Enseñanza de Navarra que hayan obtenido la declaración de �interés
social� y la concesión de las ayudas oficiales correspondientes, la posibilidad de solicitar subvenciones
complementarias de esta Corporación, que serán determinadas en cada caso, teniendo en cuenta la naturaleza y
alcance de la declaración de �interés social� respectiva, el importe del presupuesto de las obras, la cuantía de las
ayudas oficilaes y las disponibilidades presupuestarias de esta Corporación para construcciones escolares. 2º (...)
en escritura pública con constitución de hipoteca a favor de esta Corporación (...) 30 años, (...)�, NFAren
Akordioa, 1978ko abenduaren 29koa, NAO 6. zkia., 1979ko urtarrilaren 12an argitaratua.
179 5., 6., 8., 20., 32., eta 45. elkarrizketak.
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Estatutik heltzen hasi ziren laguntzak ere �gastuen %50 zirenak� ikastolen artean era
orekatuan partitzeaz: �Subvención estatal, que la Federación de Ikastolas de Navarra haría
extensiva a todas la ikastolas�180.

Barruko eta kanpoko kohesioa mantentzea izan zen NIEk eduki zuen beste funtzio
bat. NIEko artxiboan egiazta daitekeenez, anitzak izan ziren idazkariak ikastola
ezberdinetako ordezkariekin urte horietan egindako bilerak, bisitak zein azterketa
ekonomikoak eta Euskal Herriko konfederazioko181 arduradunekin aurreikusitako
plangintzak.

5.1.2.3. Munizipalizatutako Ikastolak

Euskarazko irakaskuntza erakundetzeko Hezkuntza Ministerioan esperantzarik ezin
zirela jarri ondorioztatuta eta Aldundiaren utzikeriazko jarrera ikusita, ikastola batzuek
hirugarren bide bat jorratu zuten, udalen babesa lortzearena alegia. Munizipalizatzeko
prozesua garai horretan hasi bazen ere, ez zen horretan burutu, eta ez zuen kasu guztietan
amaiera positiboa eduki.

Hainbat herritako udalak hasita zeuden euskara irakaskuntza errebindikatzen.
Gogoratu behar dugu nafar udalek irakaskuntza esparruan eskuduntza historikoak zituztela;
horien artean borrokatuena, aurreko kapituluetan ikusi dugunez, irakasleen izendapenerako
proposamenarena. Azaroaren 30eko 3365/1972 Dekretuaz, Hezkuntza Batzorde Nagusiaren
araudiaren onarpenarekin batera, berretsirik gelditu zen irakasle eta zuzendariak
aukeratzeko zuten proposamen eskubidea; halaxe gertatu zen 1979an ere Hezkuntza

                                                          
180 Acuerdo de D.F.N., de 15 de diciembre de 1978. In Múgica Navarro, J.R. (1990): Concentraciones escolares en
Navarra: 1962-1985, Iruñea, Nafarroako Gobernua, Hezkuntza Departamentua, 210. or.
181 �1977. urtean, Jose Antonio Zaldua lehendakari zela, Euskal Herriko herrialde guztietako (Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa, Nafarroa eta Iparraldeko) ikastolen ordezkariak Gasteizen bildu ziren Euskal Herriko Konfederazioa
sortzeko ahalegin bat egiteko�, Gipuzkoako Ikastolen Elkartea (1994): Gipuzkoako Ikastolen Elkartea 25 urte,
1969-1994, Iturriak bilduma 25, Donostia, GIE, 18. or.
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Batzorde Nagusiaren araudia egin zenean. Nafarroako udalek irakaskuntzarekiko eskubide
eta betebeharrak zituzten; hauek dira, laburbilduta, garrantzitsuenak:

 �Los derechos y deberes más importantes de los ayuntamientos y concejos en relación
con la Enseñanza Primaria son los siguientes:

- Proporcionar terrenos para la construcción de centros y viviendas de los
profesores y conserje, dotados de acceso y servicios.

- Financiar las construcciones en la cuantía que determine la Administración.
- Mantener los centros y financiarlos, incluyendo la dotación del personal

subalterno.
- Proporcionar vivienda o indemnización sustitutoria al profesorado.
- Serán de su propiedad los terrenos, instalaciones y viviendas.
- Podrán ejercer el derecho de propuesta para la designación de profesores y

directores escolares.
- Deberán consignar el 3% del presupuesto de gastos anuales con destino a

necesidades educativas.� 182

Eremu euskalduneko udalek ikastolekiko eduki zezaketen betebeharra aurreikusita
zuen jada Aldundiak 1974an, eta halaxe onartu zuen publikoki urte horretan ikastoletako
lehendakariekin izandako bileran:

�Que por la Sección �Enseñanza del Vacuence� se haga llegar a todos los
Ayuntamientos de Navarra una circular en la que se recomiende a los mismos que una parte
del 3% que están obligados a incluir en sus presupuestos para atenciones culturales, se destine
a atenciones de este carácter netamente navarras y, en los casos en los que en sus municipios
existan ikastolas, estas ayudas económicas recaigan directamente en ellas.�183

                                                          
182 �Los derechos y deberes de los entes locales de Navarra en materia de Educación Básica están regulados por el
Art. 76 del Reglamento para la Administración Municipal de Navarra. La nueva redacción de este art. fué
aprobada por Acuerdo de 26 de junio de 1976, del Consejo Foral Administrativo de Navarra (B.O.E., 84. zkia, 14-
VII-76). El derecho relativo al nombramiento de Directores no se ejerce desde la promulgación de la Ley Orgánica
del Derecho a la Educación (LODE), de 3 de julio de 1985�, Múgica Navarro, J.R.: op. cit., 99. or.
183 �De las cuestiones tratadas con los presidentes de las ikastolas de Navarra, en la reunión celebrada en el
palacio de la Excma. Diputacion Foral, el día 23 de enero de 1974�, NAA, NFAko ondarea, 37476. kutxa, 1. kar.
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Handik aurrera, Aldundiak udal eta kontzejuei ematen zizkien subentzioen artean,
ikastetxe nazionaletan euskara orduz kanpoko ekintzatzat sartzen lagun zezaten ere ematen
hasi zitzaien184 (�Aprobando régimen de subvención a los Ayuntamientos y Concejos
navarros para la incorporación del euskera en Centros y Colegios Nacionales�185). Subentzio
horiek zirela-eta, euskal eremuko udal batzuek186 protestak egin eta idazkiak igorri zizkioten
Aldundiari, ez baitzuten onartzen euskara eskolaz kanpoko ekintzatzat irakats zedin; udal
hauen ustez, Aldundiak ematen zuen diruak euskara eskolak ordutegiaren barruan emateko
behar zuen izan, bestela, ordutegitik at emateak euskararen egoera desorekatua iraunarazten
baitzuen (�Que en cumplimiento de la ley de 1970 artículos 15 y 17 del Decreto 30 de mayo
1975, (...) las clases de vascuence sean impartidas dentro de las 5 horas lectivas (...) no
sufragando ni autorizando clases de euskera fuera de ese horario para niños en edades
comprendidas en preescolar y EGB�187).

Udal hauen iritziz, Aldundiaren eginkizuna berak ordaindutako irakasleak
bermatzea zen, bai kopuruz �behar ziren adina� bai iraupenaz �urte batetik bestera
jarraipena ziurtatzea188�, udalek ez baitzuten irakasleak kontratatzeko babes legalik (�Los
Ayuntamientos no pueden contratar por no haberse publicado la Normativa en el BON de
1979�189). Hain zuzen ere argudio hori erabili zen Aldundiak irakasle hauen ardura bere gain
iraunkorki har zezan.

                                                          
184 �Subvenciones a distintos ayuntamientos y concejos para la contratación de profesores bilingües�, 1978ko
abenduaren 15eko NFAren Akordia eta 1979ko otsailaren 23ko NFAko Akordioa.
185 �Sesión Plenaria de la Diputación�, DN, 1979ko urtarrilaren 20a.
186 Etxalar, Garralda, Arbizu, Altsasu, Irurtzun, Bera, Ituren, Santesteban, Sunbilla, Lesaka, Goizueta, Agoitz, Oiz,
Beintza-Labaien, Donamaria, Doneztebeko Urroz, Zubieta eta Saldiaseko protestak agertzen dira. Baztan-
Bidasoako Euskararako Batzordeak prestatutako idazkia izenpetu zuten denek. NAA, NFAko ondarea, 37483.
kutxa, 3. kar.
187 Ib.
188 Urte batetik bestera euskara ikasi nahi zuten ikasleen kopuruak gora egiten zuen arren, Aldundiaren
planifikazio ezaz, jada izendaturik zuten irakasle kopuru berarekin jarraitzen zuten. Bestalde, urtero berritu
behar ziren udalek egiten zituzten eskaerak
189 Ib.
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Nafar udalen artean duen garrantziagatik, era laburrean bada ere, Iruñekoa hartu
dugu aztergai. Honek euskarazko irakaskuntza esparruan aurrera eramandako ekimenek
eragin handia izan zuten ikastolen mugimenduan, izan ere, hala udal honen hainbat
zinegotziren lanaren eraginez nola irakasle zein gurasoen presio eta jardueren eraginez,
aitzindari izan zen ikastetxe bat �udal ikastola, alegia� sortu baitzen.

1970etik aurrera kokatu ditugu Iruñeko Udalaren euskararen esparruko jarduerak.
Udal honek irakasleen izendapenerako baremo ezberdinak erabili zituen arren, euskara
ezagutzea baremoan sartzeko lehen eskaera xumea 1970eko urtean aurkitu dugu190; Osoko
bilkurak, ordea, ez zuen onartu. Bost urte pasatu behar izan ziren eskaera berraztertu eta
onar zedin. Miguel Echaniz Sagués zinegotziak egin proposamena mugarri izan zen
euskararenganako Iruñeko Udalaren jardueran:

�Hace referencia a continuación a las dificultades que han tenido que superar muchos
padres de familia que con medios propios han creado las ikastolas, a la labor desarrollada por
las Cajas de Ahorros, la Diputación de Navarra en la revista �Principe de Viana� y el Diario de
Navarra con su página dedicada al vascuence, así como a otras magníficas iniciativas. Sugiere
que el Ayuntamiento proponga a la Corporación que incluya en el actual presupuesto una
partida destinada a la conservación y fomento del euskera. Se recuerda aprobar el criterio de
la moción y que pase al conocimiento y estudio de la Comisión de Educación. (...) para su
concreción en cuanto a la cantidad que debe destinarse a este fin.� 191

Euskararen aldeko udalaren jarduera eraginkorrak Franco hil ondorenean hasi ziren.
1976ko ekainaren 30eko Osoko bilkuran erabaki garrantzitsuak onartu zituen. Horien artean,
udal eskola zen ikastetxe batean irakaskuntza elebiduna sartzen hastea, eta haurtzaindegi
bat zein Iruñeko Udalak subentzionatutako haur eskoletako bat gutxienez elebiduna izatea:
                                                          
190 �Estima interesante se tenga en cuenta el conocimiento de lenguas para concesión de alguna pùntuación
aunque sea mínima (�) sugiere la convivencia de que en las aulas públicas se enseñe de alguna manera no
solamente el francés y el inglés, sino también el euskera�, 1970eko urtarrilaren 30eko Osoko bilkura, IUA,  42.
liburua, 4. Akta, 34-36. orr.
191 Urmeneta Purroy, B. (1986): Actuación del Ayuntamiento de Pamplona respecto del Vascuence (1975-1985),
Lizentziaturarako Memoria, Nafarroako Unibertsitatea, a.g., 16. or.
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�(...) se acuerda: 1º Solicitar (...) que las vacantes que se den el Colegio de �El Alcázar�
se destinen en lo sucesivo, y hasta completar un Colegio de EGB, a clases de enseñanza
bilingüe. 2º En las Guarderías y Parvularios que el Ayuntamiento subvenciona (...) se pedirá
que una clase, al menos, sea bilingüe.�192

Osoko bilkura berean, euskara bultzatzeko beste hainbat ekimen onartu ziren, haien
artean euskaraz zekiten irakasleei, Euskaltzaindiak ziurtatua bazen, sari ekonomikoa
eskaintzea (�4º El Ayuntamiento concederá un premio de 15.000 pts. a los Maestros en
ejercicio que consigan certificado de capacitación para la enseñanza del vascuence expedido
por la Academia de la Lengua Vasca�). Orobat, Euskaltzaindiari laguntza ekonomikoa
ematea (�5º El Ayuntamiento se obliga a subvencionar a la Academia de la Lengua Vasca con
doscientas cincuenta mil pesetas anuales a partir del año 1977�). Era berean, eta jarduera
hauek salbuespentzat har ez zitezen, euskara sustapenari egonkortasuna eskaintzeko asmoz
handik aurrerako ekimen berri bat onartu zuten: �6º (...) Se consignará en el presupuesto
ordinario del próximo ejercicio tres millones de pesetas con el epígrafe �Para conservación y
fomento del vascuence��193.

Nafarroan zeuden ikastolen artean, mugitzen hasita zegoen gerora buruhauste
handiak ekarriko zituen afera: ikastolen izaera publiko ez estatala. Ikastolen partaideentzat
garbiak ziren eztabaida horren parametroak: ikastolak herriak sortu ditu, herriak babestu,
sustatu eta iraunarazi ditu; beraz, publikoak dira. Publikotasuna herri izaerarekin lotzen zen.
Baina, bestalde, ez ziren eskola estatalek zituzten ardatzetan sartzen, eta ez zuten horietan
sartu nahi; berezko zituzten ezaugarriak mantendu nahi zituzten, beren hezkuntza ereduan
sinesten baitzuten. Frankismoaren ondoren, ez Estatuak ez Aldundiak egonkortasunik
ematen ez zietela, udal ikastolak izateko aukera aztertzen hasi ziren hainbat ikastolatan.

                                                          
192 IUA, 49. liburua, 17. Akta, 291-297. orr.
193 Geroago, 1976ko azaroaren 23an, Hezkuntza Batzordeak diru hori bi zatitan banatzea proposatu zuen: bi milioi
sustapenerako eta milioi bat eskolaurrerako. IUA, 39. Akta, 199. or.
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Bitartean, oraindik baikortasunez, Iruñeko Udalak onartutako eskola elebiduna
aurrera eramateko pausoak ematen hasita zeuden. Jada aurkeztua zuen eskaera Hezkuntza
Ministerioaren Ordezkaritzan, eta ordezkariak Madrilera bideratua zuen:

�[La Comisón de Educación propone] Dirigirse a la Delegación del Ministerio de
Educación y Ciencia y a la Inspección Técnica de Enseñanza de EGB para que gestionen la
creación de una o dos unidades escolares de EGB de enseñanza especial bilingüe de primer
grado, a fin de que, en su provisión, sea exigible al profesor que las atienda el dominio del
vascuence.�194

Udalak, hala ere, Ministerioaren baiezko erantzunaren zain zegoen bitartean, jada
martxan zeuden Iruñerriko ikastolei dirulaguntza ematea onartu zuen (�Concesión y abono
de subvenciones a las ikastolas San Fermín, Paz de Ciganda, San Juan y Blanca de Navarra
S.A. por un total de dos millones de pts.�195). Zinegotzi batzuek poza adierazi zuten Osoko
bilkuraren erabaki hori zela-eta, eta, horrez gainera, Estatuak subentzionatzen zituen
ikastetxeen artean ikastolak ere sartu behar zirela jakinarazi zuten. Izan ere, 1977/78
ikasturtean, aipatu Iruñerriko lau ikastolez gain Arrotxapeako ikastola ere bazegoen. Bost
ikastola beraz, egoera ekonomiko zaila zutenak196. Iruñerriko ikastoletako haur kopurua gora
zihoan neurrian, ikastoletako eraikin batzuk txiki bilakatzen hasi ziren. Egoitza egokia bilatu
nahian, Arrotxapeakoak197 eta Blanca de Navarra198 ikastolak bat egitea erabaki zuten: Herri
ikastola izena eraman zuen bakar bat sortu zuten hurrengo ikasturtean199.

                                                          
194 1976ko abenduaren 6ko Hezkuntza Batzordeko bilera, IUA, 40. Akta, 164. or.
195 1977ko maiatzaren 26ko Osoko bilkura, IUA, 51. liburua, 11. Akta, 137. or.
196 Iruñerriko beste ikastolentzat udala ematen hasi zen dirulaguntza agortu zelarik, NIEk eztabaida publikoa
eragin zuen: �Carta abierta a Muez y su Ayuntamiento de la Federación de Ikastolas de Navarra�, 1978ko
urriaren 26an Iruñean sinatua, NIEA, Prentsa 1977-1981.; �La Federación  de Ikastolas de Navarra ataca al concejal
Muez�, Deia, 1978ko urriaren 31.
197 Iruñeko auzo horretan zegoen gaueskolako irakasleek bultzaturiko ikastola. Eskolaurreko mailak soilik eduki
zituen.
198 San Fermin ikastolaren proposamenaz, bertan matrikulatu nahi eta lekurik gabe gelditu ziren gurasoek Blanca
de Navarra ikastola sortu zuten.
199 19., 29., 39. eta 41. elkarrizketak.
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Iruñeko Udalak 1977. urtean Ministerioari Ikastetxe Elebiduna sor zezala eskatzea
onartu zuen. Hartu zuen erabaki garrantzitsu hori zela-eta berriro ere Ministerioarekin
harremanetan jarri zen (�Se acuerda solicitar del Ministerio de Educación y Ciencia la
creación de un Colegio Nacional de enseñanza bilingüe [castellano-vascuence]�200).
Ikastetxearen ezaugarrien berri eman zuten: �Compuesto de ocho unidades de EGB y dos de
enseñanza preescolar, para funcionar en locales habilitados en el barrio de la Chantrea�.
Horrekin batera, irakasleen lan eskaintza egun osokoa izanen zela jakinarazten zen:
�interesando de la Sección que corresponda del mismo Ministerio la consideración de
�dedicación exclusiva� para el profesorado que imparta esta enseñanza, con los efectos
económicos consiguientes�.

Ministerioko ordezkariaren baimenik ezaren kariaz, 1977/78 ikasturte hasiera
korapilatsua izan zen (�Peligra la Ikastola pública de Pamplona�201). Hala ere, Udalaren
Osoko bilkurak proiektuarekin jarraitzea erabaki zuen (�Tras el Pleno del Ayuntamiento, La
ikastola pública adelante�202). Nahiz eta Udalak babesa eskaini, Ministerioak jarritako trabek
jarraitu egin zuten, eta gurasoek presio neurriak hartu behar izan zituzten (�Encerrados en el
Ayuntamiento de Pamplona�203). Urte horren bukaeran Aldunditik jasotako aldeko
informearen bidez204 ikasturte horretan bertan Ministerioaren baimena lortuko zelakoan,
urtarrilean guraso talde andanak seme-alabak Iruñerriko ikastoletatik atera eta udal
ikastolan sartu zituen. Ondorioz, ikastola horiek �San Fermin ikastola bereziki� arriskuan
jartzeaz gainera205, publikotasunaren inguruko barruko gatazkak areagotu egin ziren.

                                                          
200 1977ko irailaren 27ko Osoko Bilkura, IUA, 51. liburua, 21. Akta, 379-380. orr.
201 Egin, 1977ko urriaren 23a, azken or.
202 Egin, 1977ko urriaren 27a, 3. or.
203 �Exigimos la apertura de la ikastola pública�, Egin, 1977ko azaroaren 6a, azken or.
204 �La Diputación Foral dio informe favorable�, Egin, 1977ko azaroaren 16a, 3. or.
205 Ikasturtearen erdian maila ezberdinetako haurrak ateratzearekin, bereziki San Fermin ikastola izan zen une
delikatua pasa zuena: �1978ko urtarrilaren 8an, oporren ondoko lehen egunean, hainbateko ustekabea: zer eta 165
haur falta!�, Atxa, J. (1996): San Fermín Ikastola, 25 Urteurrena 1970-1995, Iturriak Bilduma (NA/4), Iruñea, San
Fermín Ikastola, 76. or.
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Hurrengo ikasturtea, hots, 1978/79, udal ikastola batekin hasi zen, Udalak �Ikastetxe
elebiduna�206 eta Donibane auzoko eskolaurreko ikastola, behin-behineko batzorde baten
bitartez, bere gain hartu baitzituen207. Ikastola berri honen zein Iruñeko auzoetan sortzen
hasi zirenen babes legala bilatzeko asmoz, Iruñeko Udalak, 1979ko apirilaren 2an Osoko
bilkuran bilduta, Euskera Sustatzeko Udal Patronatoa sortu zuen. Bere zeregin garrantzitsuena
euskal irakaskuntza izanen zen, bigarren artikuluan agertu xedeak zioenez: �El fin u objetivo
fundamental del Patronato es el de crear, promover, impulsar, gestionar y controlar Centros
de Enseñanza en Euskera, financiados por Entes u Organismos Públicos�. Sorrerako agirian
bertan agertzen ziren patronatuaren ardurapean egonen ziren ikastolak: �Orreaga
(Canossianas), Hauzotegi, Milagrosa, Plaza Sta Cecilia, S. Juan�208.

Urte horietan zehar Ministerioaren baimenik gabe ibiltzean, Udala, Aldundia eta
gurasoen kuotak izan ziren Iruñeko udal ikastolaren finantzatzeko bideak: �Este
planteamiento se ve en la realidad diaria entorpecido con trabas casi insalvables, pues el
M.E.C. no reconoce esa figura de la ikastola municipal, al no estar institucionalizada. Son
entonces el Ayuntamiento y la Diputación los que corren con el 80% del presupuesto
aproximadamente�209.

Hala ere, munizipalizazio bidea hartu zuten ikastolen kili-kolozko egoera ez zen
bukatu, eta urteetan zehar jarraitu behar izan zuten Udalari egoitza egokiak eta behar
adinako irakasleak eskatuz. Bestalde, Udalak babesa ematearekin, Hezkuntza
Ministerioarekin harremanetan jarri behar izan zen behin eta berriro, azken honek ez
baitzien ematen Udalak sortu berria zuen udal ikastetxe elebidunetarako formula
juridikorik. Definizio ezaren auzi hori 1979/80 ikasturtearen hasieran gurasoek

                                                          
206 Hasieran definiziorik ez edukitzearen ondorioz, ezberdinak izan ziren eman zitzaizkien izenak: Ikastola
Municipal, Colegio Bilingüe, Colegio Nacional Bilingüe, Colegio Municipal Bilingüe.
207 �Subvención de 8.829.399 pts. para Colegio Nacional y parvulario bilingüe (Ikastola San Juan) que comienza a
funcionar bajo la dirección de una comisión provisional�, 1978ko irailaren 14a.
208 2. Xedapen Gehigarria
209 Altadill, J. et al. (1980): �Las ikastolas, situación actual y perspectivas�, Arnasa, 4, Bilbo, 81. or.



Erakundetze prozesua 433

Patronatuarekin egindako bilera batean aurkitzen dugu: �Legalización: Determinación de
qué va a ser la ikastola Municipal: Colegio Nacional, Colegio Municipal, Colegio
Provincial�210. Legezko definiziorik gabe jarraitu zuten, Iruñeko Udalak sortutako figura
berriak ez bide baitzuen babes juridikorik, eta horren falta zeregin guztietan islatu zen,
gertuen irakasleen kontratazioan:

�Se les expusieron las dificultades para ser contratados por Diputación: el acuerdo por
parte de ésta del curso 78/79 en el sentido de no contratar más profesorado, el volumen
económico que supone contratar a los 38 profesores de la ikastola etc. De todas las maneras
era la mejor solución y se decidió intentarlo. El Ayuntamiento se comprometió a enviar un
escrito a Diputación. Zabaleta expuso la posibilidad de que se contrataran a través de Sanidad
como jardín de infancia (...)�211

Legeztatzearen auziak buruhauste handiak ekarri zizkien urte horietan udal
ikastolako partaideei; bitxia bada ere, udal ikastolaren titulartasuna Udalarena izatea ez
zuten egokitzat ikusten. Guraso talde batek 1979an egindako txosten batean212 legeztatzeko
zituzten hiru aukera posibleak baloratu zituzten. Lehena, udal ikastetxe izateko aukera,
deuseztatua zuten, udalek eskuduntza mugatuak baitzituzten hezkuntza arloan:

                                                          
210 NAA, NFAko ondarea, 37490. kutxa, 3. kar.
211 �Ikastola Municipal, 12/9/79, Reunión en el Ayuntamiento:
- 2 concejales: Zabaleta y Oyaga
- El delegado de educación
- 5 representantes de padres
- 2 profesores de ikastola
- por Diputacion: Reyes Berruezo
El orden del día fue:
- Legalización
- Contratación
- Aulas�
Bileraren Akta, NAA, NFAko ondarea, 37490. kutxa, 3. kar.
212 �Ponencia de Objetivos�, 1979ko abenduaren 13a, NAA, NFAko ondarea, 37490. kutxa, 4. kar.
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�Es la primera alternativa que descartamos, puesto que en la actualidad no existen
competencias de los Ayuntamientos en materia educativa, de forma directa y referido
principalmente a la EGB, ya que las anteriores que estaban referidas a los Ayuntamientos en
las denominadas Escuelas Municipales, han desaparecido, quedando como residuo un
número reducido de profesores-funcionarios municipales como escala o cuerpo a extinguir.�213

Bigarren aukeratzat Foru ikastetxe (Colegios Forales) izatea aztertu zuten. Berez hori
izan arren gehien gustatzen zitzaien aukera, ez zuten ikusten horretarako Aldundiak behar
ziren adinako eskuduntzak zituenik (�Esta alternativa la asumiríamos totalmente si la
Diputación Foral tuviera asumidas las competencias en materia educativa, de modo que
ostentase las que hoy posee en materia educativa la Delegación del Ministerio de
educación�).

Hirugarren aukera zen jorratu nahi zutena, Ikastetxe Nazional Elebiduna (Colegio
Nacional Bilingüe) izatea; Estatuak ordaindutakoa, beraz (�entendemos que es la alternativa
más aconsejable hoy en día, puesto que es posible su consecución de modo inmediato,
superando los problemas que impedían su legalización�).

Nolanahi ere, Iruñeko Udalak nahi zuen babes juridikoa Ministerioan lortuko ez
zuelakoan, Aldundian jarri zituen gero udal ikastola erakundetzeko esperantzak. Udalaren
Batzorde Iraunkorraren bitartez, Aldundiak udal ikastola Eskola Publiko Foraltzat onar
zezan eskatu zuen berriro (�se acuerda reiterar a la EXCMA. Diputación Foral de Navarra la
petición de que la Ikastola Municipal sea convertida en escuela pública foral,
institucionalizando esta enseñanza y resolviendo de este modo los problemas de su
profesorado y financiación�214).

Iruñeko udal ikastolaren erakundetzea hurrengo hamarkadan burutu zen. Hezkuntza
Ministerioaren ordezkaritzak 1981eko abuztuaren 12an aurretiko baimena eskaini zuen: �(...)
otorga la autorización previa al Centro no estatal de Educación General Básica, cuyo titular

                                                          
213 Ib.
214 IUA, Batzorde Iraunkorra, 1980ko azaroaren 12koa, Akta 43, 742. or.
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es el Ayuntamiento de Pamplona, con 20 aulas de preescolar con 471 puestos escolares y 23
aulas de EGB con 521 puestos escolares�215. Aurretiko baimen horrek eskola emateko
eskubiderik ematen ez zuenez, Batzorde Iraunkorraren bitartez behin betiko baimena
lortzeko espedienteari ekin zitzaion. Urte horretan bertan, 1981eko urriaren 2an, sinatu zen
Madrilen Ministerioaren erabateko baimena lortzeko behar zen egoitzaren inguruko
hitzarmena, Osoko bilkurak aurretiko baieztapena jaso ondoren216. Horrelaxe, behin betiko
baimena lorturik217, Iruñekoa izan zen ikastetxe elebidun handi baten �ia mila ikasle�
titularitatea lortu zuen lehen Udala, horretarako oraindik legedirik ez zegoen arren,
alkatearen hitzetan:

�El de Pamplona es el primer ayuntamiento (�) que, a partir de Centros docentes,
tiene la titularidad de un centro bilingüe de la importancia de éste con casi 1,000 alumnos de
matrícula (�). Por lo tanto, por lo que tiene de defensa del bilingüismo, arrancando una
legalidad para el centro cuando todavía no existe legislación sobre el tema, me parece un
hecho importante.�218

Gurasoek Ministerioaren babesa lortu zutelarik, egoitza eta baldintza egokiak
eskatzen hasi ziren; ikerketa honek aztertzen duen garaian ugariak izan ziren
manifestazioak, lanuzteak eta guraso zein irakasleen errebindikazioak219. Nahiz eta 1982/83
ikasturtean udal ikastolako eskolak garaiz hasi ziren �bere historian lehen aldiz�, lokal

                                                          
215 IUA, RE. 12197, 1981eko abuztuaren 13a.
216 1981eko irailaren 19ko Osoko bilkuran.
217 Lehen behin betiko baimen hori Eskolaurreko 16 unitate eta OHOko 20 unitaterentzat eman zen: Ministerio
Agindua, 1981eko urriaren 24koa; BOE 1981eko abenduaren 2a, 288. zkia.
218 �La legalización de la Ikastola�, BIM, 1982ko urtarrilaren 9a, 4. or.
219 �El Ayuntamiento de Pamplona ha sido criticado por los padres que intentan crear una ikastola Municipal�,
Egin, 1977ko azaroaren 24a, 2. or; �Contestación a la carta del delegado de Educación sobre la ikastola municipal�,
Egin, 1978ko ekainaren 22a, 2 or; �Razones y cifras de la Ikastola Municipal�, Egin, 1978ko urriaren 18a; �Ayer al
mediodía, manifestación de padres y alumnos de la ikastola municipla�, DN, 1979ko irailaren 16a; �La ikastola
Municipal inició sus clases en la Plaza del Castillo�, Egin, 1979ko irailaren 18a.
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faltaren arazoarekin jarraitu zuten220; hala ere, udal ikastolako partaideen eskaeren poderioz,
emeki-emeki konpontzen hasi ziren arazo horiek.

Nafarroako udal handienak ikastolarekiko izan zuen jarrera garrantzitsua bada ere,
ez da munizipalizatu zen kasu bakarra. Beste herrietako ikastolek ere, erakundetzeko
prozesu luze eta zail horretan, Ministerioaren oztopoak eta Aldundiaren utzikeria ikusita,
saiakerak egin zituzten Iruñeko hauek lortu zutena beren udalengandik lortzeko.

Baztango ikastolak, 1981eko abenduko biltzarrean, ibarreko Udalari ikastetxea udal
ikastola bihurtzeko eskaera egitea erabaki zuen, eta 1982ko azaroan ikastola
munizipalizatzea erabaki zuen Udal honek221. Honi ere, Iruñekoari bezala, udal ikastola
bihurtzearekin ez zitzaizkion arazoak amaitu, eta lan eskerga egin behar izan zuten
Ministerioaren behin betiko baimena lortu arte.

Baina Nafarroan munizipalizatutako ikastola guztiek ez zuten bukaera zoriontsurik
izan. Iruñerriko Uharte, Atarrabia eta Burlatako ikastolek ere, bakoitzaren herrietan
sortutako Euskararen Udal Patronatuaren222 bitartez, beren ikastolak udal ikastetxe bihurtzea
lortu zuten. Hiru herriak elkartuta ikastola bakar bat egitea erabaki zuten, �Hiruerri� izena
eramanen zuena. Horretarako, eta udalen arteko proiektua zenez, Mankomunitatea223 sortu
behar izan zuten kide ziren udalek. Oraingo honetan, ordea, Iruñekoei ez bezala, Hiruerri

                                                          
220 �(...) en el Colegio Fuerte del Príncipe y en las aulas de Ansóain, la falta de locales sigue siendo motivo de
preocupación para la Corporación Municipal. La Ikastola cuenta ya con un centro propio, pero éste no puede
alojar a todos los alumnos y las instalaciones alquiladas provisionalmente al Concejo de Ansoáin, además de estar
en precarias condiciones, no ofrecen la solución definitiva que exige el convenio firmado entre el Ayuntamiento
de Pamplona y el Ministerio�, Urmeneta Purroy: op. cit., 61. or.
221 Ikus. Baztan Ikastolako ikasle ohi eta irakasleak (1995): Baztan Ikastola. 25 urteurrena 1970/1995, Iturri Bilduma
(NA/5), Elizondo, 14-15. orr.
222 Uharteko Patronato para el Fomento del Euskera 1980ko urriaren 2an onartu zuen udalaren Osoko bilkurak;
Atarrabiakoak 1981eko ekainaren 30ean onartu zuen berea.
223 Atarrabiako Osoko bilkurak 1982ko irailaren 1ean onartu zituen Mankomunitateko Estatutuak, eta hurrengo
astean Burlata eta Uhartekoek gauza bera egin zuten.
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ikastolari baimena ukatu zion Ministerioak, eta urtetan zehar mila presiobide224 izan arren,
proiektua 1988an desegin zen.

Saiakera ezberdinak egin zituztenenetako bat Agoitzekoa dugu: �La municipalización
de la ikastola de Aoiz o la posible creación de una concentración de ikastolas, parece por
ahora la única vía de salida al problema económico que padece�225.

Beste ikastola batzuek ere eman zituzten munizipalizaziorako urratsak, hala nola
Etxarri226, Tafalla227, zein Leitzako228 ikastolek, baina herri horietako udalek, abentura
horietan ez sartzea erabakita, beste mota bateko laguntza ematea erabaki zuten. Hala ere,
Nafarroako Udalak eskola publikoen funtzionamendu gastuen ardura hartzen zutenez229,
ikastoletako funtzionamenduak ekartzen zituen gastuak ere bere gain har zitzatela eskatu
zuten ikastola guztiek, eta baita lortu ere batzuek.

                                                          
224 1987ko otsailaren 12an zinegotziak enkartelatu egin ziren, 1987ko maiatzaren 30ean Iruñean antolatu �Ikastola
publikoa guztiontzako� aldeko manifestazioari atxiki zitzaizkion, 1987ko irailaren 18an 30 gurasok Uharteko
ikastetxe komarkaleko zuzendaria erretenitu zuten.
225 �Aoiz. Ikastola en dificultades�, Egin, 1977ko urriaren 30a, 4. or.
226 Andra Mari Ikastola (1994): Andra Mari Ikastola 1969-1994, 25 Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/1), Etxarri
Aranatz, Andra Mari Ikastola, 33. or.
227 Tafallako Ikastola (1997): Tafallako Ikastola 1970-1995, 25. Urteurrena, Iturriak Bilduma (NA/3), Tafalla,
Altaffaylla Kultur Taldea, 28-30. orr.
228 Ikastola honek 1981ean munizipalizaziorako bidea aztertzeko, Hiruerri ikastolako estatutuak hartu zituen
oinarritzat, eta baita 1982ko abuztuan Baztango ikastolarako egindako Txosten Juridikoa ere. 1983ko ekainaren
27an, Leitzako ikastolako biltzar nagusian, munizipalizazio bidea jorratzea erabaki zen; bazkideei Iruñeko zein
Baztango ikastoletako estatutuen kopia banatu zitzaien. Ikus. �Akta Liburua�, Leitzako kutxa, NIEA.
229 �(...)1º la Diputación Foral abonará a los Ayuntamientos o Concejos titulares de los Colegios Nacionales
Comarcales (...) los gastos de funcionamiento (...) a) Limpieza (...) b) Luz C) Agua d) Calefacción e) Personal
subalterno (...) f) Gastos de Administración (...) g) Teléfono h) Conservación, reparaciones (...) i) Gastos de sueldos
de Maestros y material (...)  j) Imprevistos (...)�, NFAren 1978ko otsailaren 2ko Akordioa: �Abono a
Ayuntamientos y Concejos titulares de Colegios Nacionales Comarcales de la Subrogación en el importe de los
gastos de funcionamiento.�
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5.1.3. Barne sendotze garaia (1979-1982)

Aztertzen ari garen azkeneko garai hau bi mugarri politiko garrantzitsuren artean
kokatuta dago: lehen Aldundi �demokratikoa� eta Foru Hobekuntzarako Ituna. Aldi
honetan Hego Euskal Herriko batasun politikoa erabaki behar zen, eta Hegoaldeko euskal
herriei bi Administrazio politiko ezberdinetan banandurik egotea egokitu zitzaien.

Espainiako Konstituzioa onartu ondoren, 1979ko martxoaren 1ean, kongresu zein
Senaturako hauteskunde orokorrak egin ziren. Horien emaitzak adierazgarriak izanen ziren
Nafar Parlamenturako eginen zirenei begira, Nafarroa/Euzkadi auziarekiko indar
neurketaren aurreikuspena eskaintzen ahal zutelako. Hego euskal Administrazio bakar
baten aldeko230 boto kopurua 54.700 izan zen; kontrakoek231, berriz, 186.461 boto lortu
zituzten. Hala ere, emaitzek ateren bat irekita uzten zuten PSOEk �55.399 boto zituela� gai
honekiko zalantzak agertzen baitzituen, eta berria zen HB koalizioak 22.425 boto baitzituen
lortuak. Erreferenduma ez zela eginen aski garbi zegoen, PSOEk hasierako lau urteetan
bederen ez zuela eginen232 adierazi ondoren:

�Un apartado que será sin duda polémico en esta primera legislatura del Parlamento
Foral, es el de la incorporación o no de Navarra a las Instituciones vascas. (...) es prácticamente
imposible que los partidiarios de la integración logren alcanzar el número de escaños
necesarios �mayoría absoluta� como para provocar la convocatoria.�233

                                                          
230 Herri Batasuna (sortu berria), Eusko Alderdi Jeltzalea, Coalición Unión Navarra de Izquierdas.
231 UCD, PSOE (oraindik ez zegoen garbi Administrazio bakar baten alde edo kontra joko zuen), UPN (sortu
berria) eta Karlistak.
232 �El PNV acusa al PSOE de traicionar sus anteriores posturas ante la integración de Navarra�, Egin, 1979ko
otsailaren 8a.
233 �Para el futuro de Navarra son claves las Elecciones al Parlamento Foral�, Egin, 1979ko martxoaren 20a.
Estatuko Konstituzioak horretarako jarritako baldintzak 4. Xedapen Iragankorrean agertzen ziren: �1.- En el caso
de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le
sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral
competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha
iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum
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Parlamenturako hauteskundeetan berriak ziren bi alderdiek, HBk eta UPNk, igoera
nabarmena eduki zuten, bigarrenak bereziki234; UCD eta Karlistak, ordea, jaisten ari ziren.
Aldundirako aukeratutako zazpi diputatuen artean lau UCDkoak, bat PSOEkoa eta bi
abertzale ziren (HBko bat eta Orhy Mendiko bat). Euskaltzaleentzat, beraz, Aldundiaren
osaketa ez zen oso desegokia; PSOEren gorabeherak erabakiko zuen euskararekiko joera.

Garai horretan guztian zehar ez zen agortu mugimendu abertzaleek Hego Euskal
Herria batzeko zuten itxaropena; horrek eta euskara ofizial egiteko kalean egiten ziren
manifestazioek markatu zuten garai hau. Nafar euskaltzaleek espero zuten euskararen
onespen ofiziala garai honen bukaeran egin zen arren, ez zen orduan lege batean gauzatu.
Foru Hobekuntzarako Lege Organikoa indarrean jarri ondoren ere lau urte pasatu behar izan
ziren oraindik Euskararen Lege bat lortzeko; horrek, gainera, ez zituen euskaltzaleak ase.
Garai honetan nafar Administrazioak euskararekiko izandako jarrera moteltzat jotzen dugu,
herriaren errebindikazioen ondorengo proposamen ahulak egin baitzituen planifikazio
seriorik gabe. Giro horretan, halabeharrez, ikastolen erakundetze duin bat lortzeko sortutako
itxaropenak iraungitzen hasi ziren arren, mugimenduak barneko koherentzia lortu zuen;
ondorioz, NIE hezkuntza mugimendutzat sendotu eta nafar gizarteak euskararen inguruan
zituen aldarrikapenetarako plataforma bihurtu zen.

NIEko arduradunek itxaropentsu begiratzen zioten 1979. urteari, Aldundiarekin
harremanetan zeuden nafar ikastolentzat hitzarmen ekonomikoa jada urtarrilean egiteko
asmoz. Lehen hilabete horretan Aldundiak onartuak zituen euskara irakasteko
dirulaguntzak. Hauek OHOko ikastetxe nazionaletan, Lanbide Hezkuntzan eta Irakaskuntza
Ertainetako Institutuetan ziren aplikagarriak (�Bases para concesión de ayudas a clases en
centros de enseñanza [vascuence]�235). Baina ez zen dirulaguntza soilik NIEk espero zuena;

                                                                                                                                                                                    
expresamente convocado al efecto y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. 2.- Si la iniciativa no
prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período de mandato del Órgano Foral
competente, y en todo caso cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.�
234 UPNk 40.764 boto eta HBk 28.244 boto.
235 1979ko urtarrilaren 12ko Foru Aldundiko Akordioa.
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bere idazkariak zioenaren arabera, ikastolen titulartasuna Aldundiak berak hartzea zen
aztertzen ari zena (�Añade la Federación que desea se complete el apoyo recibido hasta
ahora al asumir este organismo foral las ikastolas como centros propios�236).

Nafarroako ikastolak erakundetzeko ahaleginetan, NIEk 1979ko otsailaren 26an
sinatutako hitzarmen baten zirriborroa aurkeztu zuen Aldundiko Hezkuntza Batzorde
Txostengilean. Hitzarmen bat egiteko interesa zegoela eta ados jartzera iritsiko zirela uste
zuten arren, Aldundiak hiru hilabete geroago alde bakarreko erabakia hartuta, Estatutik
elebitasunaren dekretu bat etorriko zela-eta, ikastetxeetan dirulaguntzak banatzeko
hartutako akordioa eta, antza, ikastolen titulartasunaren azterketa indargabetu zuen:

�Visto un informe de la Dirección de Educación relativo a la aplicación del acuerdo de
esta Corporación de fecha 12/1/79 (...) Considerando que con posterioridad a dicha fecha esta
Corporación ha tenido conocimiento oficial de los trabajos que se vienen llevando a cabo por
el Ministerio de Educación y Ciencia en orden a la regulación de la incorporación del
vascuence a la Enseñanza. Considerando que la normativa oficial en estudio ha de afectar
profundamente al actual régimen de fomento de la enseñanza en vascuence, que se viene
llevando a cabo por esta Corporación. (...) aplazar la entrada en vigor del referido acuerdo de
12 de enero de 1979 (...) 1.º Suspender la aplicación del acuerdo de 12/1/79 (...)�237

Aldi horretan behin baino gehiagotan suertatua zenez, aurrera eta atzerako urratsak
gertatu ziren, eta ez zen erraza Foru Aldundiaren barruko mugimendu pendularrak
ulertzea. Jarrera ulergaitz horren froga, Aldundiak akordioa indargabetu eta hilabetera
Aldundiko lehendakariak, Ministerioarekin eduki behar zituen negoziazioak zirela-eta,
NIEko lehendakariari ikastolen proposamen eta iradokizunak bidaltzeko eskatuz idatzi zion
eskutitza:

�Al objeto de obtener la máxima información con vistas a las negociaciones que esta
Diputación Foral ha de llevar a cabo con el Ministro de Educación y Ciencia en relación al
bilingüismo en materia de enseñanza, le agradeceré que a la mayor brevedad posible me envíe

                                                          
236 Belztua jatorrizkoan. DN, 1979ko urtarrilaren 6a.
237 1979ko martxoaren 9ko Foru Aldundiko Akordioa.
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cuantas iniciativas y sugerencias pueda considerar de interés para los trabajos
mencionados.�238

Ulergaitza diogu, Aldundiak jada ongi baitzekien NIEk zer proposatzen zuen239.
Nolanahi ere, urte horretan bertan, udaran lan egin ondoren, ikastolen hitzarmen baterako
proposamena berregin zuen NIEk: �en pleno agosto se inicia la elaboración de un convenio-
marco para las ikastolas de Navarra. Sobre el borrador inicial se trabaja durante largos fines
de semana, comunicando a todas las ikastolas las ideas y elaboraciones salidas de las
comisiones de trabajo�240. Aldundian 1979ko urriaren 7an aurkeztu zen, eta diputatu guztiei
zein Parlamentuko Hezkuntza batzordekideei ere banatu zitzaien241. Bertan, horrela ikastola
txikiek zuten arazo ekonomiko handia behin betiko bukatuko zelakoan, Aldundiak
Nafarroako ikastolak bere gain har zitzan eskatzen zen; baina erantzunik gabe gelditu zen
eskaera hori ere, nahiz eta maila ezberdinetako bilera anitz egin ziren (�Posteriores
reuniones de trabajo con la Ponencia de Educación e incluso con los máximos dirigentes del
PSOE no han logrado nuestro deseo de ver posicionada a la Ponencia de educación en torno
al tema de la Institucionalización�242). Dirudienez, hauengandik jaso zuten proposamen
bakarra irakaskuntza pribatuarekin parekatzekoa izan zen; NIEko batzordeak ezetza eman
zion:

�La única respuesta recibida fué su petición sobre si las ikastolas estarían dispuestas a
aprobar el Convenio elaborado por ellos para la enseñanza privada. Esta propuesta fue
rechazada por la Junta de Federación, por creer que: a) La realidad de las ikastolas es
totalmente distinta (aulas de 2 y 3 años, preescolar etc.) b) No soluciona el problema de las
ikastolas no legalizadas. c) Da a las ikastolas y las enmarca dentro del marco de la enseñanza
privada, cuando su vocación es de ser escuelas públicas.�243

                                                          
238 1979ko apirilaren 30ean, J.I. del Burgok J.R. Mintegiri idatzitako eskutitza. �Posta� kutxa, NIEA.
239 Anitzak dira aurkitu ditugun NIEk Aldundiari egindako instantziak.
240 1980ko apirilean egin zen NIEko batzarrerako idazkaritzak prestatutako txostena, �Dokumentu Ofizialak�
kutxa, NIEA.
241 Ib.
242 Ib.
243 Ib.
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Une horretan, mendebaldeko Euskal Herriko lurraldeekiko banaketa administratiboa
gauzatzen ari zen, 1979ko abenduaren 18ko Legeaz hauentzako Autonomia Estatutua adostu
baitzen244. Euskal Kontseilu Orokorra bere herrialdeetako ikastolen erakundetzerako lehen
gauzatze epean zegoela, Nafarroako irakaskuntza eskuduntza historikoek pisua edukiko
zutela pentsatu nahi zen; beraz, irakaskuntza elebiduna erregulatu ahal izateko beste
edozein herrialdetan baino aukera gehiago zeudela uste zuten:

�Algo sí está quedando claro en esta etapa en Navarra, y es que, a pesar de las
abundantes atribuciones que posee en materia de educación, muy poco se está avanzando, a la
vez que se mantienen los privilegios clasistas a través de subvenciones, como las del curso 78-
79, con el cheque foral, ayudas a la Universidad del Opus etc.; pero no tenemos una normativa
actualizada que regule la enseñanza bilingüe, falta un apoyo institucional (planes de estudio
etc.) al euskera, no vemos perspectivas de desarrollo de la enseñanza universitaria pública
etc.�245

Nafarroako Aldundiak, ordea, ez bide zuen irakaskuntza eskuduntza historikoen
errebindikaziorako gogo handirik, gai horrekiko bederen, Estatuarekiko mendekotasuna
nabaria baita garai honetan osoan zehar. Oraindik errebindikazio, agiri eta bilera antzu anitz
egin ziren, Aldundi berriak ikastolen egoerari aterabide bat eskainiko ziolakoan.

NIEk prestatutako orduko idazkia246 aintzat hartu zuten zenbait diputatuk
(�Próximas resoluciones de la Diputación navarra sobre ikastolas�247). Aldundi
berriarentzako errebindikazio zaharrak �NIEk egina zuen eskaeren idazkia, alegia� Zangoza
aldeko merindadeko eta Iruñerriko diputatuek aurkeztu zituzten Nafarroako Parlamentuan:

�Negociación inmediata con el Ministerio de Educación sobre el convenio económico
suscrito con la Federación Navarra de Ikastolas; inmediata legalización de todas ellas;

                                                          
244 1980ko irailaren 26ko Erret Dekretuaren bitartez, Hezkuntza Eskuduntzak transferituak izan ziren, eta 1980ko
abenduaren 30eko Erret Dekretuak osatu zituen.
245 Goikoetxea, Mª J. (1980): �Por una enseñanza pública popular y vasca�, Arnasa, 4, Bilbo, 140-141. orr.
246 1979ko maiatzaren 29an eginda, NIEA.
247 Egin, 1979ko ekainaren 3a.
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otorgamiento de todas las ayudas establecidas por la Diputación para la enseñanza y en
concreto para las ikastolas; nombramiento de miembro nato de la Junta Superior de Educación
en favor de la Federación; creación de una Comisión Mixta entre la Diputación, La Academia
de la Lengua Vasca y la Federación de ikastolas para lograr una solución global y satisfactoria
del problema del bilingüismo en Navarra y asunción por parte de Diputación de los déficits
generados por las ikastolas de la provincia.�248

Ikusi bezala, Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza arduradunekin
bilduta, eginak zituzten jada irakaskuntzarako elebitasun dekretu bateratu bat sortzeko
bilerak. Orain, ordea, beste herrialde horietatik desberdintzeko �esku beltza�ren ahaleginak
gauzatzen ari zirela antzematen da249, izan ere, argi dago mugimendu politiko anitz izan
zirela Nafarroako Aldundiaren barruan, Aldundiak onartutako erabaki batek agerian uzten
duen bezala. Mendebaldeko euskal herrialdeentzat egiten ari zen elebitasun proiektuaren
1978ko martxoko zirriborroan, Nafarroa aipatzen zen xedapen gehigarrian:

�El Ministerio de Educación y Ciencia adoptará los oportunos acuerdos con la
Diputación Foral de Navarra a fin de establecer la aplicación de lo dispuesto en el presente
Real Decreto en aquellas zonas de Navarra en que se hable la lengua vasca, adaptando sus
normas a las específicas condiciones sociolingüísticas existentes en las mismas.�250

Foru Aldundiak zirriborro hori eskuratu eta, 1979ko martxoaren 9an bilduta, Foru
Herrialde hau aipatzearen kontrako akordioa hartu zuen, Hezkuntza Ministerioari aldaketa
egin zezan eskatzea erabaki baitzuen:

                                                          
248 Egin, 1979ko ekainaren 3a. J. Bueno Asín (Orhy Mendi) eta A. García de Dios (HB) diputatuek NIEk 1979ko
maiatzaren 29an egin eskaeren zerrenda aurkeztu zuten; bi diputatuak ikastoletako guraso ziren.
249 Nafarroako Aldundiko jite politikoaz, geroko Foru Hobekuntzarako Ituna hizpide duela : �Foru Hobekuntza
Lege horren prolegomenoak eta Nafarroan sekula santan egin ez den transizioa begi bistan izan beharko genuke.
Ez dakit konturatzen garen, ez II. Errepublikan, ez Franco hil eta geroztik, ez dela zoritxarrez Nafarroan
transiziorik egin, are gehiago, bere agintean bere Foru Diputazio indartsuan beti batzuek agindu dutela etenarik
gabe, aparatuak aldakuntzarik ez duela egin�, Lizundia, J. (2000): �Euskararen Legearen Sorrera�, Eleria, 5, 42. or.
250 Erret Dekretuaren zirriborroa in NAA, NFAko ondarea, 37490. kutxa, 2. kar.
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�Se acuerda: manifestar al Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia que la
disposición aludida no debe contener referencia alguna a Navarra, ni siquiera con carácter
adicional, debiendo ser regulada la incorporación de la lengua vasca y de la cultura navarra al
sistema de enseñanza, con absoluta y total independencia y de acuerdo con la Diputación
Foral.�251

Ezaguna denez, irakaskuntzan euskara sartzeko mendebaldeko euskal
herrialdeentzat egin Erret Dekretua252 xedapen gehigarririk gabe argitaratu zen, Nafarroako
ikastolek susmatua zuten bezala. NIEko lehendakariari Nafarroa Dekretutik at egoteari
buruzko galdera egin ziotenean, ez zela harritzekoa eta egiten ari zen politikarekin bat
zetorrela ihardetsi zuen (�Hay que ser realista, y viendo la política que vivimos, lo extraño
hubiera sido la inclusión�253).

Mendebaldeko herrialdeentzat Euskal Kontseilu Orokorra Madrilen hitzartzen ari
zenaren bitartez, barruko zein kanpoko polemika handia sortu arren, ikastolen egonkortasun
ekonomikorako urratsak ematen ari ziren. Horren arabera, ikastolen titulartasuna aipatu
Erakundearen mende jarriz ziurtasun ekonomikoa lortzen ahal zen (�Nueva consideración
legal y jurídica para la ikastola�254). Titulartasuna emateak ekartzen zuen autonomia galtze
horrek, irakasleriaren egoera berria definitu gabe egoteak eta mendebaldeko lurraldetasun

                                                          
251 Aipatua in: �ANTECEDENTES NORMATIVOS EN LA APLICACION DEL BILINGÜISMO Y DE LA
ENSEÑANZA DEL VASCUENCE�, NAA, NFAko ondarea, 37490. kutxa, 2. kar.
252 1979ko apirilaren 20koa, ondoren 1979ko maiatzaren 18ko Erret Dekretuak garatuko zuena.
253 �José Ramón Mintegi: Las ikastolas no deben perder su identidad�, Deia, 1978ko maiatzaren 6a, 3. or.
254 �Desde ayer, las ikastolas podrán ceder su titularidad al CGV, según la normativa aprobada por el ente
autonómico. Tras esta cesión, el CGV podría negociar un convenio con el Ministerio de Educación para que
fueran subvencionadas con unos 2.300 millones de pesetas. Este acuerdo fue adoptado a instancias del Consejero
de Educación Carlos Santamaría y previo informe favorable de la comisión mixta Consejería-Diputaciones y
Federación de Ikastolas. �Se trata de conceder una garantía y una estabilidad a las ikastolas�, señaló a EGIN Iñaki
Oliveri, miembro de la Federación de Ikastolas de Guipúzcoa y puede representar un paso importante para la
progresiva expansión de la enseñanza en euskera�, Egin, 1979ko urriaren 17a, 7. or.
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irizpideak (Nafarroa baztertzea) eztabaida eta idazki gurutzatzeak ekarri zituzten255.
Ikastolak finantzatzeko Euskal Kontseilu Orokorrak Ministerioarekin 1979. urtean
adostutako 566 milioietatik, 64.500.000 pta. Nafarroako ikastolentzat zen256. Nafarroako
Aldundiak dirutza horren erdia aurreratu zien (�Por acuerdo de 24 de enero de 1980, la
                                                          
255 �Ante la información que viene apareciendo en la prensa con relación a la Normativa-Convenio de la
Titularidad de las Ikastolas de Vascongadas, muchos padres, profesiones, alumnos y pueblo en general se hallan
indecisos ante la postura a tomar por desconocimiento del alcance y contenido real del mismo ya que ha sido
utilizado demagógicamente, sobre todo en la última campaña pro-Estatuto, deformándolo incluso en su espíritu.
Es interesar del Estado la máxima ayuda económica, para la mayoría de las Ikastolas, como tales, sin tener en
cuenta la gestión democrática y popular del centro. Punto y aparte nos merece el tratamiento que al
nombramiento del profesorado se le da, a quienes por cierto no se les ha posibilitado la participación en su
redacción, pues a pesar de ser el punto más importante del citado documento, es el más ambiguo, ya que omite
incluso el marco laboral en que quedarán insertos: ¿serán funcionarios?, ¿De quién?, o ¿Seguirán dependiendo de
los actuales titulares de las ikastolas? De todas formas y a eso vamos, el CGV no ha respondido a las necesidades
reales de las ikastolas, ya que los mismos, desoyendo la opinión de la mayoría de las ikastolas, de que la
titularidad académica pasará a las Diputaciones o Ayuntamientos, salvando de esa forma la exclusión de
Navarra, en un acto autoritario han impuesto que la misma le sea transferida a él reservándose a su criterio único
la conveniencia o no de transferirlo a las Diputaciones y que en este caso sólo afectaría a las provincias
vascongadas. HB quiere hacer las siguientes puntualizaciones con relación al convenio: en el proceso de la
redacción se ha arrinconado a los Elkartes de profesores: - Asimismo denunciamos la suplantación que el CGV ha
efectuado en las negociaciones con el M.E. relegando totalmente a las Federaciones de Ikastolas y Elkarte de
irakasles, rompiendo así la estructura de la Confederación de ikastolas, que abarca toda Euskadi. - Por nuestra
parte, queremos dejar bien claro que no abandonaremos la lucha por la Escuela Pública y Popular Vasca, cuyas
características son las siguientes: A) Un centro de gestión comunitario, o sea, gestionado por padres, profesores,
colaboradores, entidades populares y los propios alumnos en su caso, y regulado por un estatuto democrático. B)
Ideológicamente pluralista. C) Totalmente gratuita (desde las guarderías, hasta la Universidad, incluyendo el
coste de los edificios o locales). D) no selectivo. E) Con objetivos y planteamientos concretos y claros en orden a la
consecución e una normalización lingüística y cultural. F) Fundamentada en una pedagogía activa y liberadora,
que inserte al centro en el entorno que le rodea. G) Servicio gratuito a la comunidad que pertenece, a través de
una transvase de inquietudes y actividades. Nafarroa. Referente a este último, las ikastolas están trabajando un
convenio con la Diputación Foral. Creemos que es imprescindible que los padres y profesores trabajen en
conjunto para lograr un auténtico convenio público�, Egin, 1979ko azaroaren 22a, 13. or.
256 �Informe: Situación y perspectivas de las ikastolas de Navarra�, 1979ko abenduaren 19an NIEko batzordeak
egina, NIEA.
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Diputación anticipó a la Federación de Ikastolas de Navarra la cantidad de 30.000.000 pts., a
cuenta de la ayuda que habría de recibirse del Ministerio, que se preveía ascendendería a
más de 61 millones de pesetas�257).

 Une horretan NIEk jaso zituen 61 milioiak, borrokaren ondorengo emaitza izan zirela
azpimarratu beharko litzateke, eta horrela jarraituko zuten, urtez urte (�Este logro ha sido
dificil y costoso, por cuanto que la nula colaboración de la Excma. Diputación Foral ha hecho
que la inquietud de no lograr dichas ayudas para Navarra, nos haya mantenido en continua
exigencia al máximo organismo Foral�258).

Euskal Kontseilu Orokorrak Ministeriotik lortutako finantziazio bide hori Foru
Aldundiak ere jorratu behar zuela garbi zuten Nafarroako ikastolek; horregatik, saiakera
egin ez izanak Erakunde horren axolagabekeriazko jarrera erakusten zuela pentsatzen zuten:
�La Diputación Foral de Navarra hasta el presente ha demostrado, no sabemos si desinterés
o incompetencia sobre el tema, ya que las opiniones sobre procedencia de estas ayudas,
finalidad, forma de negociación etc, no acaban por entenderlos correctamente�259. Nafarroako
Hezkuntza diputatu sozialistak, ordea, Ministerioan arazoak aurkitzen zituela zioen; beste
partidetatik dirua kendu nahi zietela argudiatzen zuen: �El Ministerio quiere que la
subvención a las ikastolas se haga quitando dinero de las construcciones escolares�260.

Jada ez zuen ematen eskubide historikoen defentsan aritzen zen lehengo herrialde
harroa. Hezkuntza ahaldunak �elkarrizketa berean, eta irakaskuntza orokorra hizpide zuela�
Hezkuntza Zentralaren jarrera kritikatzeaz gain, Aldundia Ministeriotik eskuduntzak

                                                          
257 Múgica Navarro, J.R. (1990): Concentraciones escolares en Navarra: 1962-1985, Iruñea, Nafarroako Gobernua,
Hezkuntza Departamentua, 210. or.
258 �Informe del año 1979 elaborado por la secretaría de la Federación de Ikastolas de Nabarra (sic)�, 1980ko
apirilaren 12an egin zen batzarrean aurkeztua, NIEA.
259 �Informe: Situación y prespectivas de las ikastolas de Navarra�, 1979ko abenduaren 19an NIEko Batzordeak
egina, NIEA.
260 �Jesús Malón, diputado de Educación�, DN, 1979ko irailaren 23a.
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jasotzen aritu beharrean zama jasotzen ari zela aitortzen zuen: �Lo que la Diputación está
asumiendo en materia de Educación son cargas, en vez de competencias�.

Garai honetako lehen urtean, Nafarroako Hezkuntza Batzorde Nagusiak zuen
araudia berritu zen261, Aldundi berriak egitura berriak behar zituen-eta. Ezagunak ditugun
funtzioez gain, Batzordeak zuen bat zen bereziki interesgarria Nafarroako ikastolentzat,
hamaikagarrena: �Proponer la creación, transformación y supresión de Centros de esta
naturaleza en Navarra, bien por iniciativa propia o de los Ayuntamientos o Concejos
respectivos�. Beraz, Hezkuntza Batzorde Nagusiak berak proposatzen ahal zuen ikastetxeak
sortzea. Sortu ezean ere, ikastetxe berrientzat aurretiko onarpena egitea berari zegokion
hamahirugarren puntuaren arabera: �Establecer o autorizar la creación de Centros
Preescolares y de Educación General Básica, con cargo a los fondos de Navarra o de sus
Ayuntamientos o Concejos, ajustándose a las normas legales en vigor�. Gainera, euskara
irakaskuntzarekin lotutako jarduera guztiak Batzordearen ardurapean gelditzen ziren;
�extensión cultural� deitzen zieten jarduera horiei: �Organizar en los Centros Educación
Preescolar y Educación General Básica actividades de extensión cultural, poniéndolo en
conocimiento del Delegado provincial�. Orobat, espiritu �demokratiko� berriak bultzatuta,
hainbat giza eragileri Batzordean ordezkaritza edukitzeko aukera eskaini zitzaien lehen
aldiz262; NIEk ere ordezkari bat eduki zuen bokaltzat Batzorde horretan: �Un representante

                                                          
261 �JUNTA SUPERIOR DE EDUCACION DE NAVARRA. Reglamento provisional para su constitución y
funcionamiento�, 1979ko uztailaren 9ko N.A.O., 83. zkia.
262 Ohiko bokalez gain, hauei ere ematen zitzaien ordezkaritza:
�- Cuatro profesores de Educación Preescolar o General Básica en representación de los centros estatales y no
estatales de Navarra (�)
- Dos en representación de las Entidades Titulares de centros no estatales de Educación Preescolar y General
Básica de Navarra, que serán nombrados por la Diputación a propuesta de la Asociación de Centros de
Enseñanza no estatal de Navarra.
- Cuatro en representación de los padres de alumnos escolarizados en Centros estatales y no estatales de Navarra
de los repetidos niveles que serán nombrados por la Diputación previas elecciones convocadas por la misma,
entre la totalidad de las Asociaciones de Padres de Alumnos legalmente constituidas en Navarra, federadas y no
federadas.
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de la Federación de Ikastolas de Navarra nombrado por la Diputación a propuesta de dicha
Federación�263.

Gure aburuz, Nafarroako Administrazioak zituen eskuduntzekin �hau da, maisu-
maistren izendapenerako udalen proposamena eta Hezkuntza Batzorde Nagusia
organotzat�, euskarazko irakaskuntza bultzatzeko nahikoa tresna administratibo zituen,
baina mekanismo horiek ez zituen horretarako erabili.

Euskararen erregulazioaren aldarrikapena Nafarroako sektore gehienetatik etorria
zela264 �Hezkuntza Batzorde Txostengiletik ere bai265� eta jatorrizko hizkuntza zuten
herrialdeen elebitasun dekretuak jada martxan zeudela ikusita, Nafarroako botere publikoa
berriro ere Oinarriak egokitzera behartuta aurkitu zen; Parlamentuak 1980ko uztailaren 3an
hartutako Akordioaz266 gauzatu ziren oinarri horiek.

                                                                                                                                                                                    
- Formarán también parte de la Junta, con voz pero sin voto, un representante de los trabajadores de la Enseñanza
por el nivel de Formación Profesional y otro por el de B.U.P. (�)�, 5. Art.
263 Jesús Sueskun izan zen aukeratutako lehena.
264 Iruñeko udalak berak, 1979ko maiatzaren 11ko Osoko bilkuran, elebitasunaren aldeko manifestua egin zuen:
�habiéndose aprobado en el resto del País Vasco el Decreto-Ley sobre bilingüismo y estando ya próxima a salir la
orden ministerial  que regula la aplicación de dicho  Decreto-Ley [OM 1979/08/03, BOE 1979/08/22, 221. zkia.] para
el próximo curso, vemos que una vez más Navarra ha quedado marginada y rezagada en un tema cultural, con la
agravante de que todos los organismos oficiales predican el bilingüismo como tema esencialmente navarro, y
dándose, como ocurre de hecho, un bilingüismo real dentro del pueblo de Navarra.
En consecuencia, solicitamos que se apruebe esta moción pidiendo que la Diputación Foral de Navarra, en uso a
los derechos forales en materia de educación, acelere los trámites para la elaboración de un decreto sobre
bilingüismo con aplicación desde el curso 1979/80, en la que intervengan las entidades culturales varias, como
pueden ser la Real Academia  de la Lengua Vasca, la Federación Navarra de Ikastolas, etc., y dé con urgencia
información pública sobre este trascendental tema educativo y navarro, ya que tenemos presente que Navarra fue
la cuna del euskera, que fue definida como la lingua navarrorum�, IUA, 54. liburua, 11. Akta, 284-288. orr.
265 Ikus. �Reunión de la Comision de Educación del Parlamento con el Diputado de Educación Jesús Malón
Nicolao, Pamplona 1 sep. 1979�, NAA, NFAko ondarea, 37490. kutxa, 4. kar.
266 Bases para la incorporación del Vascuence al sistema de enseñanza de Navarra.
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Hala ere, azkenekoen aldean, ez zuten berrikuntza handirik ekartzen, ikusiko
dugunez. Gaztelaniaren derrigortzea garbi arautu ondoren (�La lengua oficial del Estado, el
castellano, se enseñará, conforme a los planes de estudio, en todos los Centros docentes de
Navarra, al objeto de que todos los alumnos adquieran el dominio oral y escrito de la misma
adecuado a su edad�267), euskara eta euskarazko irakaskuntza oinarri horien arabera
arautuko zirela baieztatzen zen268.

Nafarroa hiru eremu ezberdinetan banatu zen, euskara zutenei arreta berezia
eskainiz269. Orobat, egin gabe zegoen mapa linguistikoa gauzatzeko konpromisoa hartu
zen270. Euskal eremuan, gaztelania ziurtatuta, euskara ikasgaitzat derrigorrezkoa izanen zen;
euskarazko irakaskuntza, berriz, baimenduta gelditzen zen271. �Ukipen� eremuan,
ikastorduetan euskara aukerazko ikasgaitzat eskaintzera derrigorturik gelditzen ziren

                                                          
267 1. Oinarria.
268 �Base 2.ª La enseñanza de y en la Lengua Vasca se incorporará a los planes de estudio de Educación Preescolar,
Educación General Básica, Formación Profesional y Bachillerato conforme a los principios establecidos en las
presentes Bases.�
269 �Base 3.ª Teniendo en cuenta la realidad socio-lingüística de Navarra, la incorporación de la enseñanza de la
Lengua Vasca se realizará de forma progresiva, prestando especial atención a aquellas zonas de Navarra que
tengan la Lengua Vasca como lengua materna.�
270 �Base 4.ª A los efectos de lo dispuesto en la Base anterior, la Diputación Foral de Navarra, oída la Real
Academia de la Lengua Vasca y previo acuerdo con el Ministerio de Educación, establecerá el correspondiente
mapa lingüístico actualizado de Navarra.�
271 �Base 5.ª La incorporación de la enseñanza de la Lengua Vasca en los niveles de Preescolar, Educación General
Básica, Formación Profesional y Bachillerato, se realizará de conformidad con los siguientes principios:
1.- En los Centros docentes situados en la zona vascófona de Navarra, la Lengua Vasca será materia común y
obligatoria, y su enseñanza tenderá a dar al alumno el dominio oral y escrito de dicha lengua adecuado a su nivel
educativo.
La Diputación Foral podrá autorizar en zona vascófona, y en los centros y niveles antes citados, la enseñanza en
lengua vasca, en atención a los deseos de los padres y de los alumnos y a los medios de que se disponga, sin
perjuicio de que se imparta también la enseñanza del castellano.�
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ikastetxeak272. Eremu erdaldunduetan, gurasoek eskatuta eta behar zen ikasle kopurua betez
gero, aukerazkotzat eskaintzen ahal zen273.

Halaber, derrigorrezkoak ez ziren irakaskuntza etapetan, egin behar zen mapa
linguistikoaren arabera sortuko ziren Institutuetako euskara katedrak274; gainera, Nafarroako
Unibertsitatean Euskal Filologia saila sortuko zen275, eta Irakasle Eskolan jada martxan
zegoen euskara katedra zabaltzeko konpromisoa hartzen zen276; bestalde, ardura batzuk
Ministerioarekin partekatzen ziren, testuen ikuskatzekoa277 kasu, baina irakasleriaren
habilitazioa berarentzat gorde zuen Aldundiak278.

10. Oinarria ikastolentzat propio egindakoa zen. Ordura arte gertatua zen bezala,
ikastolen erakundetzearen arazoak ez ziren horren bitartez konponduko, izan ere,
Ministerioaren baimena zutenei nolabaiteko berme ofiziala �jada bazutena� ematen zitzaien,
baina ikastola txikiak, ordea, konponbiderik gabe gelditzen ziren:

�A fin de asegurar el mantenimiento económico y docente de aquellos Centros que
imparten la enseñanza en Lengua Vasca (Ikastolas), la Diputación Foral podrá efectuar con los
mismos los correspondientes Convenios y podrá igualmente asumir su titularidad

                                                          
272 �2.- En la zona de contacto, los Centros docentes estarán obligados a incorporar la enseñanza de la Lengua
Vasca como asignatura optativa dentro del horario escolar.�
273 �3.- En los Centros docentes situados en la zona castellano-parlante podrá incorporarse la enseñanza de la
Lengua Vasca como asignatura optativa, a petición de los padres, y/o, en su caso de los alumnos, si el número de
alumnos de lengua vasca así lo justificara.�
274 �Base 6.ª (�) se procederá a la creación de Cátedras de Lengua Vasca en los Institutos Nacionales de
Bachillerato de conformidad con lo que establezca el mapa lingüístico.�
275 �En el próximo convenio con la Universidad de Navarra se propondrá la creación de un Departamento de
Filología Vasca dentro de la Facultad de Filosofía y Letras.�
276 �Base 7.ª En la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Educación General Básica de Navarra, se
ampliará la Cátedra de la Lengua y Literatura Vasca (�)�
277 �Base 8.ª La Diputación Foral, directamente o a través de la Comisiones nombradas al efecto, autorizará los
textos y el material didáctico necesarios, en coordinación con el Ministerio de Educación.�
278 �Base 9.ª (�) podrá habilitar provisionalmente al Profesorado que reúna los requisitos que al efecto se
señalen.�



Erakundetze prozesua 451

manteniendo su carácter de Ikastolas siempre que se acomoden a la legislación vigente y a la
planificación educativa del Ministerio de Educación y de la Diputación Foral.�

Erakundetze arazoa konpontzeke uzten zuen, eta konponduta zutenei irekita
gelditzen zitzaien Aldundiak ikastetxe propiotzat hartzeko aukera. Oinarri horiek, haatik, ez
ziren Ministerioaren galbahetik pasatu, Aldundiko lehendakariak ministroari bilera eskatuz
idatzi behar izan zizkion eskutitzen bitartez ikus gaitezkeen bezala279.

NIE urte horietan �jada 42 ikastolen izenean� behin eta berriro zuzendu zitzaion
Hezkuntza diputatuari, hala harengana joanaz nola idazkien bitartez. Eskatzen zuenak aski
garbi uzten du zein ziren une horretan Nafarroako ikastolek zituzten errebindikazioak, hots,
erakundetzea, euskararen ofizialtasuna, elebitasunaren legea, euskarazko irakaskuntza
plangintza orokorra, diru iturri finkoak eta Euskal Herriko mendebaldeko ikastolek zuten
trataera bera izatea:

�(...) Nafarroako 42 ikastolen izenean, Nafarroako Ikastolen Elkarte honek
ESKATZEN DU:

- Ikastolen Instituzionalizazioa konbenio bidez.
- Euskara Nafarroan hizkuntza ofizialtzat ezagutua izan dadila.
- Elebitasunaren legearen aplikapena.
- Euskararen plangintza Nafarroan.
- Diru iturrien normalizazioa Ikastolentzat.

                                                          
279 �Por disposición del Parlamento Foral de Navarra con fecha 22 de septiembre y 10 de diciembre de 1980,
fueron remitidos a ese Ministerio por esta Diputación Foral, para su estudio y posterior negociación con vistas a
la formalización de los respectivos Convenios, las �Bases para la Incorporación de la Lengua Vasca al sistema de
Enseñanza en Navarra�, así como el �proyecto de convenio� en orden a regular el régimen jurídico y de
funcionamiento de las ikastolas en Navarra, sin que hasta el presente se haya tenido contestación oficial sobre
estos temas. Dada su trascendencia (...)  situaciones que de otra manera, pueden aparecer con perfiles políticos
ajenas a las necesidades culturales y académicas que le son propias (...)�, Foru Aldundiko lehendakariak, Juan
Manuel Arza Muñuzurik, Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona ministroari 1981eko apirilaren 15ean idatzitako
eskutitza, NAA, NFAko ondarea, 37483. kutxa, 2. Kar.
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- Araba, Gipuzkoa, eta Bizkaiko Ikastolen tratamendua bera gutxienez Nafarroako
ikastolentzat.�280

Idazki berean, bidenabar, Nafarroan euskara eta ikastolak jasaten ari ziren egoera ez
zuzena kritikatzen zuten: egoera politikoaren gorabeherekin uztartuta egotearen kariaz,
dirulaguntza egonkorra ez izatea; NIEk egindako hitzarmen baten proposamenari
erantzunik ez ematea; elebitasun legerik eza eta Hezkuntza Ministeriotik etortzen ahal ziren
dirulaguntzak ez negoziatzea:

�Bestalde, eta egun eta orain arte ikastolek bizi duten egoeraren aurrean, Nafarroako
Ikastolen Elkarteak gogorki SALATZEN DU:

- Ikastolen ezaguera eta tratamendu eza.
- Diru laguntza motzak, gaizki banatuak, eta lotuegiak Nafarroan momentuan bizi

den giro politikora.
- 1.979.ko Urriaren 8.an aurkeztutako konbenioari erantzun eza.
- Nafarroak oraindik elebitasun legerik ez izatea, eta 1.973-1-10.ean onartutako

elebitasunaren arauak kontuan ez izatea.
- Nafarroako Ikastolentzat Madrildik etorri behar lirakeen diruen galtzea, Nafarroako

Forudun Diputazioaren ajolagabeagatik.�281

Baimentzeko Ministerioak eskatzen zituen baldintzen artean, ezinezko gertatzen
zitzaiena lekuneetako ezaugarriei zegokiena zen. Ekonomikoki itota zeuden denak, batzuk
eraikinak berritzen282 edo erosten283 ari zirelako, besteak Aldundiak ematen zituen
dirulaguntzekin irakaskuntza gastuei aurre egin ezin zietelako; ondorioz, gurasoek ordaindu
beharreko kuotak altu jarri beharrean aurkitzen ziren.

 Une larri horietan, Nafarroako Korporazio gorenak NIErekin hitzarmen bat
sinatzeko konpromisoa hartu zuen. Horren arabera, Ministerioak baimendutako ikastolei
                                                          
280 1981eko urriaren 2a, NIEA.
281 Ib.
282 San Fermin ikastola.
283 Altsasuko ikastola.
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ordaintzen zizkien kantitateak zegozkienak baino baxuagoak balira, sortuko litzatekeen
diferentzia ordaintzeko ardura hartzen zuen Aldundiak:

 �(...)Art. 16. La distribución de la cantidad presupuestada en la partida denominada
!Ikastolas! 13.000-369-2023, del Presupuesto de gastos, se realizará con los criterios y en la
forma que se determinen en el correspondiente convenio que realizará la Diputación Foral con
la Federación de Ikastolas, en el plazo de treinta días. Art. 17. En el supuesto de que el importe
efectivo de la subvención estatal para financiación de Ikastolas, fuere inferior al que figura en
el código orgánico 13.100 del Presupuesto de Ingresos, la Diputación Foral podrá realizar las
transferencias precisas para financiar las atenciones a las que se refiere la partida 13.000-365-
2.023 del Presupuesto de Gastos [BOE]�284

Hurrengo hilabetean, Aldundiak 1980ko urriaren 30ean hartutako akordioren
bitartez, aipatu hitzarmena NIErekin sinatzeko konpromisoa hartu zuen; horren arabera,
lehenak bere gain hartzen zituen, era sistematikoan, legeztatutako ikastolek
funtzionamenduan zituzten hainbat gastu. Urte horretan bertan, eta aurreko erabakiarekin
batera, Nafarroako Parlamentuak euskararen ofizialtasunaren alde bozkatu zuen285.

NIErekin sinatu behar zen hitzarmenaren zirriborroa 10 klausula eta 10 arauz zegoen
osatuta. Hasierakoan, hitzarmenaren kide izateko borondatezko partaidetza eskaintzen
zitzaien ikastolei286. Bigarrenean, Irakaskuntza Lege Orokorrak ezartzen dituen baldintzak
ikastoletan bete zitezen konpromisoa hartzen zuen Aldundiak, eta ikuskatzeko ere
nolabaiteko funtzioa hartu287. Hirugarrenean, Eskolaritate kartilen auzia konpon zedin,
                                                          
284 Nafarroako aurrekontuak, 1980ko ekainaren 26ko Akordioa, 1980ko uztailaren 11ko NAO, 83. zkia.
285 �Primero.- El castellano y el euskara serán lenguas oficiales de Navarra. Segundo.- Dicho principio se
incorporará a las Bases de Reintegración Foral y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (...)�, 1980ko
azaroaren 3ko Ebazpena.
286 �Primera.- El presente Convenio tiene por objeto regular un régimen jurídico y de funcionamiento al que
podrán acogerse las ikastolas que lo deseen ubicadas en Navarra. Los derechos y obligaciones que en el presente
Convenio se indican para las ikastolas se entenderá que se refieren a las ikastolas que asuman el contenido de este
Convenio acogiéndose a él.�
287 �Segunda.- La Diputación Foral de Navarra se compromete a garantizar el cumplimiento por parte de las
ikastolas de las bases educativas establecidas con carácter general en la legislación vigente.�
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edozein etapatan eskolak emateko gaitasun akademikoa ematen zitzaien288. Bosgarrenean,
Aldundiak bere gain hartzen zituen ordura arte beste ikastetxeetan ere hartzen ez zituen
eskuduntzak:

�Quinta.- La Diputación Foral de Navarra, bajo la alta inspección del Ministerio de
Educación asumirá respecto a las ikastolas las competencias siguientes:

- Ordenación general de las enseñanzas
- Determinación de los niveles mínimos de rendimiento
- Inspección, Evaluación, Control y Asesoramiento de los Centros
- Establecer los requisitos en cuanto a titulación académica del profesorado relación

numérica profesor alumno, instalaciones, número de unidades escolares, instrumentación
pedagógica y servicios complementarios

- Autorización de su funcionamiento y revocación del mismo�

Seigarrenak, ikastola pribatu zein publikoetako irakasleek gutxieneko titulazioa
eduki zezaten Aldundia arduratzen zela zioen289. Zazpigarrenean, Estatuko Aurrekontu
Orokorretatik etortzen ahal ziren dirulaguntzak Aldundiaren bidez iritsaraziko zirela
zehazten zen290. Hitzarmen honen gutxieneko iraupena hiru urtekoa izanen zela finkatzen

                                                          
288 �Tercera.- Las ikastolas gozaran de plenas facultades académicas en los niveles de Preescolar, E.G.B., F.P.,
B.U.P. y C.O.U.
Cuarta.- El régimen académico de las ikastolas se someterá a lo dispuesto en la cláusula tercera de este Convenio
y a los planes y programas pedagógicos que se establezcan de acuerdo con el marco de la legislación vigente.�
289 �Sexta.- La Diputación Foral de Navarra, tanto para las Ikastolas públicas, es decir aquellas cuya titularidad es
de un Ente público, como para las privadas, garantizará que el profesorado reúna los requisitos en cuanto a
titulación mínima necesaria para impartir la docencia.�
290 �Séptima.- Las ayudas y subvenciones que con cargo a los Presupuestos Generales del Estado puedan
corresponder a las ikastolas se canalizará a través de la Diputación Foral de Navarra.
Octava.- Las modificaciones que se introduzcan en el régimen jurídico de los Centros actuales como consecuencia
de lo previsto en este Convenio  deberán ser notificados por la Diputación Foral de Navarra al Registro Público
de Centros docentes del Ministerio de Educación.�
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zen bederatzigarrenean291, eta hurrengoan, Foruen Hobekuntzarako Ituna iritsi arte oinarri
hauen behin-behineko izaera arautzen zen292.

 Jarraian hamar arau agertzen ziren, non hitzarmenean sartu ahal izateko bete
beharreko baldintzak eta prozedura azaltzen ziren293. Hauetan ere, titulazio egokirik gabeko
irakasleei beharrezko zuten titulazioa lortu ahal izateko bost urteko epea ematen zitzaien;

                                                          
291 �Novena.- El presente Convenio tendrá una duración mínima de tres años a partir de la fecha de su firma,
prorrogable anualmente tras previo acuerdo de ambas partes.�
292 �Décima.- Las presentes cláusulas son provisionales y tiene por objeto realizar temporalmente una
armonización de las competencias privativas de Navarra con las del Estado en la situación actual.
En consecuencia, la ultimación de este Convenio en nada prejuzga la naturaleza de dichas potestades ni limita su
contenido general, sino que persigue establecer un sistema meramente operativo, por vía de colaboraciones
voluntarias, hasta que paccionadamente se concluya el �Amejoramiento de los Fueros de Navarra�.
Las anteriores cláusulas se integrarán en los desarrollos del amejoramiento del Fuero armónico y
sistemáticamente con las presiones que, en su momento, sean congruentes.�
293 �1.- Podrán acogerse al régimen jurídico previsto en el Convenio entre el Ministerio de Educación y la
Diputación Foral de Navarra todas las ikastolas ubicadas en Navarra que lo soliciten dentro del plazo que marque
la Diputación y que cumplan las condiciones requeridas al efecto.
2.- La Diputación Foral de Navarra establecerá un registro de ikastolas acogidas al Convenio. Las ikastolas que
soliciten su inscripción en el caso de ser públicas acreditarán su titularidad, en el caso de las privadas presentan
los datos en cuanto a titularidad, del Centro y Estatuto de organización y funcionamiento en el que se incluirá lo
referente a órganos de gobierno.
En los órganos de gobierno deberán figurar Director, Consejo del Centro, Claustro de Profesores y Junta
Económica y será el Consejo del Centro, órgano supremo de participación en el que estarán representados junto a
la titularidad y los órganos unipersonales de gobierno, los profesores, los padres, el personal no docente y en su
caso los alumnos, el encargado de presentar las propuestas de contratación del profesorado y los criterios de
admisión de los alumnos al Centro.
3.- Formará parte del máximo organo de gobierno de cada Centro un representante de la Diputación Foral que
será responsable del cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia educativa por el Centro. Esta
representación podrá ser delegada si así se estima conveniente por la Diputación en un representante del
Municipio en que esté ubicada la ikastola.
4.- La matriculación de los alumnos en cada ikastola no deberá tener otras limitaciones que las que imponga el
número de plazas disponibles en la misma y eventualmente el nivel de conocimientos lingüisticos del solicitante.�
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lortu bitartean, zituzten eskubideak ziurtatzen zitzaizkien, eta jada eskubide horiek zituzten
irakasleei ere errespetatuko zitzaizkiela baieztatzen zen294.

Irakasleen kontratazioak ikastola publikoetan oposizio bidez eginen ziren, eta
pribatuetako kasuan, irakasleek gutxieneko titulazioa eduki zezaten exijituko zitzaion
ikastetxearen titularrari295.

Hitzarmen honekin Nafarroako ikastola gehienen erakundetze prozesua ixten zela
ematen bazuen arren, prozesu hori ez zen hor amaitu, Ministerioak ez baitzuen hitzarmen
hau onartu296. Erakundetzeko prozesua konpontzeke gelditu zenez, finantziazio arazoak ere
halaxe gelditu ziren. Hezkuntza Zuzendariak Nafarroako lehendakariari idatzitako eskutitz
batean egoera horretatik ateratzeko proposamena egin zion: subentzio batzuk eskaini ordez,
ez ote zen interesgarriagoa legeztatzeko beharrezko lituzketen dirulaguntzak ematea,
ondoren Ministerioak subentziona zitzan:

                                                          
294 �5.- Al personal docente no titulado actualmente en plantilla se le respetaran los derechos adquiridos hasta
tanto regularice su situación. A este fin se le concederá un plazo de cinco años para la obtención de los títulos
necesarios al efecto.
6.- Al personal actualmente en plantilla y que se halle debidamente titulado se le reconocerá los derechos
adquiridos.�
295 �7.- Por lo que se refiere a las plazas, en el caso de las ikastolas públicas serán cubiertas por oposición o
concurso oposición convocada por el Entre Público titular, en el caso de las privadas se exigirá que los profesores
que el Titular de funcionamiento del Centro contrate tengan la titulación mínima necesaria.
8.- La Dirección de Educación de la Diputación Foral podrá fijar programas y planes pedagógicos para la mejor
realización del bilingüismo, estableciendo asimismo sistemas de control del funcionamiento de los Centros en
orden al cumplimento de las Normativas establecidas.
9.- La Diputación canalizará las ayudas, con fondos prevenientes de los Presupuestos Generales del Estado, a las
ikastolas que se acojan al Conenio.
10.- En las ayudas a ikastolas que la Diputación pueda establecer tendrán prioridad las ikastolas que se acojan al
Convenio.�
296 Ikastolei ez ezik, ikastetxe publikoetan eskaintzen ziren euskara eskolei ere eragozpenak jarri zizkion
Ordezkaritzak.
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�En este sentido y siendo un proceso a todas luces deseable tal vez V.E. debería
considerar como prioritario dentro de posibles ayudas a ikastolas aquellas que sirvan para la
legalización de las mismas por un doble motivo, acabar con situaciones poco claras y por el
hecho de que la legalización implica la recepción de ayudas por parte del Ministerio�297

Aldundiko lehendakariak gutxienez hiru aldiz idatzi zion Hezkuntza ministroari
ikastolen hitzarmena zela-eta, baina hark isilune administratiboaz erantzun zuen: �Por lo
que se refiere al tema de las ikastolas y su institucionalización el Parlamento Foral aprobó en
diciembre de 1980 un Proyecto de Convenio que remitido al Ministerio y habiendose
requerido al mismo la apertura de conversaciones, este ha respondido con el silencio
administrativo�298.

Aldundiak Ikastolei urtez urte eskainitako diru kopua aldatuz joan zen horren ardura
zeukan Erakundearen arabera. Hasieran dirua Principe de Viana Erakundearen bitartez
banatzen bazen ere, 1972ko eginkizun aldaketak zirela medio, Aldundiko Hezkuntza
Zerbitzutik hasi zen etortzen. Erakunde honek aurrekontuak aurkezten zituenean, �Nafar
kultura� izeneko epigrafearen azpian agertzen zituen euskararen inguruan aurrera eramaten
ziren ekimen guztiak; multzo heterogeneo handia suertatzen zen, beraz (eskolaz kanpoko
euskara eskolak, helduen alfabetatze eskolak, euskara eskolak aurrera eramateko udalei
ematen zitzaizkien dirulaguntzak, Nafarroako Unibertsitate zein Irakasle Eskolako euskara

                                                          
297 1981eko abenduaren 5ean Iruñean, J.S. Grau-k Aldundiaren lehendakariari idatzia, NAA, NFAko ondarea,
37483. kutxa, 2. kar.
298 Ib. Kutxa berean lehendakariaren eskutitz horien kopiak aurkitzen dira �Adjunto tengo el honor de enviar a
V.E. ejemplar del �Convenio entre el Ministerio de Educación y la Excma. Diputación Foral, en orden a regular el
régimen jurídico y de funcionamiento al que podrán acogerse las Ikastolas de Navarra�, cuyo texto aprobado por
la Excma. Diputación Foral en 4/6/80, fue notificado por el Parlamento Foral de Navarra en 27/10/80, al objeto de
que en caso de encontrarla conforme, se sirva designar lugar, fecha y hora, para la debida formalización del
mismo, circunstancia que espero me comunique a fin de disponer lo procedente en relación con la indicada
formalización�, Foru Aldundiko lehendakariak, J.M. Arza Muñuzurik, Hezkuntza ministroari 1980ko abenduaren
10ean idatzia.
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katedrak, Kili-kili kanpainak eta abar). Dokumentazio honetan299, euskara aurrekontuetan
ageri diren kopuruak urtez urte:

5.4. 1970-1982 urteetan Aldundiaren euskara aurrekontuak

URTEA Principe de Viana
Euskararen sustapenerako Euskara Irakaskuntza Ikastolak

1970 1.300.000 225.000 225.000
1971 1.561.000 696.000 696.000
1972 1.253.000 2.500.000 2.500.000
1973 1.521.000 6.007.000 4.500.000
1974 3.300.000 4.507.000 4.500.000
1975 4.121.000 10.902.880 8.192.000
1976 4.350.000 13.077.456 9.830.000+ 456.000
1977 5.050.000 28.019.220 13.248.000
1978 5.950.000 51.369.760 18.839.520
1979 9.150.000 56.802.208 19.639.520
1980 7.460.000 346.020.000 300.000.000
1981 3.200.000 211.240.000 177.000.000
1982 11.920.000 221.700.000 210.000.000

Guztira 60.136.000 963.066.524 769.626.040
Iturria: NAA.

                                                          
299 NAAko NFAko fondoko aztertu karpeta gehienetan ekonomiarekin lotutako datuak agertzen badira ere, datu
hauek NAA, NFAko ondarea, 37483. kutxa, 2 karpetan aurkitutako datuekin elaboratu ditugu. Mugicak
Hezkuntza Batzorde Nagusiaren aktak aztertu ondoren hauek dira aipatzen dituen kopuruak:

Año Subvención Ikastolas
1981 177.000.000
1982 203.198.988
1983 189.165.693
1984 233.293.658
1985 309.714.000

Múgica Navarro, J.R.: op. cit., 238. or.
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5.4. Taulari oharrak:

- 1975ean hasten dira ordaintzen Aldundiaren ardurapean dauden Haur Eskola
elebidunen unitateak.

- 1976: Ikastolei eransten zaien kantitatean jartzen du �Imprevistos ikastolas�.
- 1977: �Cátedra de vascuence� Irakaskuntza Orokorrean agertzen da erantsia.
- 1978: �Promoción Escuela Oficial de Idiomas� irakaskuntza orokorrean agertzen

da erantsia.
- 1979: Udal zein Kontzejuei 3.000.000 euskara irakaskuntzarako emanak,

Irakaskuntza Orokorrean agertzen da erantsia.
- 1980: 300.000.000 Ministerioak ikastolei eman behar ziena aurreratzen zaie.
- 1981: �Anticipo a Ikastolas-preescolar y EGB�.

Nafarroako ikastolek Aldunditik finantziazio egonkorra jasotzen bazuten ere,
zituzten beharrei egokituta ez zeudenez300, eraikinen birmoldaketan edota erosketan
milioitako maileguetan zeuden sartuta301 (�Tras el final del año, nos hallamos ante la
obligación de hacer frente al nuevo 1982. Año tras año, nuestras peticiones quedan sin
                                                          
300 �La Federación Navarra de Ikastolas. Denunciaban la falta de perspectivas para el futuro y el ambiente cada
vez más contrario en el que se encuentran, así como la actual situación de punto muerto en que se encuentran las
negociaciones con la Diputación Foral.  Concluyendo que hay que presionar ante Diputación para lograr la
oficialidad de este tipo de centros pero manteniendo su carácter popular. De las cuarenta ikastolas existentes en
Navarra �comenzaron diciendo� solamente dos reciben ayudas, a título de centros privados y en el nivel de EGB,
por parte del Ministerio de Educación y Ciencia. Estas dos ikastolas son Paz de Ciganda y San Fermín, que
reciben 3.844.576 y 6.728.000 pesetas respectivamente, con un total de 1.871 alumnos (671 y 1.200). Estas cifras,
indican que no llegan a 1.000 pesetas de subvención por alumno y mes. Por otra parte, se indicó que otras ocho
ikastolas (Vera de Bidasoa, Elizondo, Leiza, Estella, Lesaka, Sakana, Herri Ikastola y Tafalla) han solicitado su
legalización al Ministerio pero todavía no han recibido el carácter de oficiales por no cumplir los requisitos
exigibles, tales como condicionamientos de aulas, espacios, etc. La Diputación debe aprobar el borrador que se le
entregó el pasado 7 de octubre por el que las ikastolas pasarían a depender de ella y adquirirían el carácter de
oficiales�, Egin, 1980ko otsailaren 13a, 6. or.
301 1985ean NIEko batzorkidea zen Jesús Elsok proposatuta, Aldundiak ikastolak  �Interés social preferente�tzat
hartuz, mailegu ekonomiko bereziaz baliatzen hasi ziren, eta ondoren partida honetaz ikastetxe pribatuak ere
baliatu ziren.
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respuesta por parte de los Organismos Oficiales Navarros�302). Alegalak ziren ikastolek
hamarkada zaila pasatu behar izan zuten oraindik303: batzuk �eskolaurreko etapa soilik
zutenak gehienak� desagertu egin ziren, nahiz eta Erribera aldean oraindik beste batzuk jaio
ziren304. Espero zuten erakundetzea eskaini ez zen arren, ikastoletako haur kopuruak igoera
iraunkor txiki bat izaten jarraitu zuen305, eta bereziki, barne antolakuntza sendotzeko
prozesuari ekin zioten. Beraz, ados gaude epe hau ikastolen �sendotze� garaitzat jotzen duen
baiezpenarekin: �(...) lo que caracterizó a esta época fue la sistematización de las ayudas
económicas a las ikastolas, aspecto que permitió su total consolidación funcional �aunque no
consiguió su normalización desde un punto de vista administrativo legal��306.

Irakaskuntza publikoan, aipatu denez, bazeuden esperientzia elebidun batzuk
martxan, baina sare horretan gero eta gehiago ziren euskarazko irakaskuntza eskatzen
zutenak eta Administrazioak eskaintzen zuen eredu �elebiduna�rekin konformatzen ez
zirenak. Izan ere, une horretan bi eredu ziren eskola publikoetan indarrean zeudenak: a)

                                                          
302 1981/82 ikasturteko lehen biltzarrerako NIEko idazkariak prestatu agiria, NIEA.
303 �La situación de las ikastolas en Navarra es insostenible, según la Federación. Representantes de todas ellas
trataron de entrevistarse ayer con los diputados forales para evitar un cierre a medio plazo�, Egin, 1981eko
urriaren 3a, 31. or. Urte horretako abenduan, Federazioak deituta manifestazio erraldoi bat egin zen Iruñeko
kaleetan.
304 �Con el fin de recabar fondos para la creación de una ikastola en Tudela, la comisión que se ha formado a tal
efecto ha abierto sendas cuentas corrientes en la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona y en la Caja de ahorros
de Navarra, y asimismo ha organizado un festival musical que se celebrará el próximo sábado día 10, a las 8 de la
tarde, en el salón de los PP. Jesuitas, con la participación de �Lur Ebakia�, colectivo de cantantes navarros en
euskara e Iñaki Eizmendi�, Egin, 1980ko maiatzaren 8a, 6. or.
305 Jaiotze tasa behera joan zen arren, ikastoletako matrikulak emeki igotzen jarraitu zuen. Hau da, NIEko datuen
arabera, urte hauen ondorengo garapena:

1980/81 ikasturtea: 5.367
1981/82 ikasturtea: 5.571
1982/83 ikasturtea: 5.975
1983/84 ikasturtea: 6.278
1984/85 ikasturtea: 6.634

306 Múgica Navarro, J.R.: op. cit., 236. or.
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elebakarra: gaztelania progresiboki sartzen zuena; b) elebiduna: bi hizkuntzak ikasgai
ezberdinetarako erabiltzen zituena. Hizkuntza ereduaren hautaketa klaustroak egiten zuen
hainbat irizpideren arabera (haurren lehen hizkuntza, irakasle euskaldun kopurua, eta abar).
Ditugun datuen arabera307, 1981/82 ikasturtean 11 Ikastetxe publikotan eredu elebakarraz
ematen zitzaizkien eskolak 791 ikasleri, 7 ikastetxetan eredu elebidunaz 289 ikasleri, eta
zenbait kasutan bi ereduak nahasirik agertzen ziren. Beraz, eta beti ere datu hauen arabera,
1.080 ikasle ziren ikastetxe publikoetan, neurri batean edo bestean, euskarazko irakaskuntza
jasotzen ari zirenak.

Bestalde, euskara eskolak ere ikastetxe anitzetan eskaintzen ziren, bai publikotan bai
hainbat pribatutan308 ere, formula ezberdinak erabiliz (eskolatik at, ordu lektiboetan,
larunbatetan eta abar), anitzetan iraunkortasunik gabe. Euskara eskolak ordu lektiboetan
eskaini arren, ez zen curriculumaren barruko ikasgaitzat hartu, eta kontuan hartuta
borondatezko parte-hartzekoak zirela, pentsatzekoa da eraginkortasun gutxi edukiko zutela
euskararen berreskuratzeko. Ditugun datuen arabera309, OHOko 19 ikastetxetan 3.154 ikaslek
                                                          
307 �Situación del euskera en el sistema educativo de Navarra�, 1982ko irailean egina, artxibo pribatua.
308 Ikastetxe pribatuetan urte batzuk lehenago hasitako euskara klase hauek ez zuten D edo B ereduranzko
garapenarik izan. Nafarroako Euskararen Legearen ondoren, euskal eremuan ikastetxe pribatu bakar batean
bakarrik (B eredua) eskaintzen da.
309 �Situación del euskera en el sistema educativo de Navarra�, 1982ko irailean egina, artxibo pribatua. NAAn
Irakaskuntza publikoko ikasleen inguruko datu anitz agertzen dira, baina euskara edo euskarazko irakaskuntzari
dagozkion azaldu gabe. Bestalde, zehaztasunik gabeko beste batzuk ematen ditu Múgica Navarrok: op. cit., 236-
237. orr.: �En el curso 1980/81 recibieron clases de euskera un total de 7.844 alumnos. En el curso siguiente, la
situación de la enseñanza del euskera en Navarra fue la siguiente:

Zona Entidades T. alumnos

1
Alsasua, Echarri/Aranaz, Arbizu, Irurzun, Olazagutia,
Bacaícoa, Huarte/Araquil, Iturmendi, Lacunza, Lizarraga,
Urdiáin (no se contabilizó Irurzun).

1.643

2 Lecumberri, Betelu, Leiza, Areso Ezcurra y Goizueta. 1.224
3 Larráinzar, Yaben (no se contabilizó Yaben). 319

4
Aranaz. Echalar, Erasun, Ituren, Lesaca, Narvarte, Saldías,
Santesteban, Sumbilla, Vera, Yanci, Subieta. 1.605
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jarraitu omen zuten modalitate hori, nagusiki OHOko Erdi eta Goi mailako zikloetan;
gehienak eskola kontzentrazioetan, beraz310. Etapa horietan eskaintzeaz gain, Lanbide
Heziketa eta BBBko hainbat Institututan eskaintzen ziren eskola hauek, aurrekoetan
eskaintzen ziren eran.

Irakasleriari begira ere egoera askotarikoa zen: a) MECko propietarioak, borondatez
eskolak euskaraz eman nahi zituztenak; b) MECk kontratatutakoak �elebitasun kupoa�n311;
c) Aldundiak kontratatutakoak, hasieran aldizkako eskolakotzat kontratatu zirenak312. MECk
ikastetxe publikoetan euskarazko irakaskuntza eskaini ahal izateko ezarritako baldintzaren
arabera, hiru Erakunde hauetatik jaso behar zen eskaera: gurasoak, klaustroa eta udala.
Ikastetxe publiko asko �jada legeak babestuta� OHO zein Eskolaurreko etapetarako irakasle
euskaldunak eskatzen hasita zeuden: �En el curso 1979-80 la Administración recibió solicitud
de 16 colegios, la mayoría comarcales, para un total de 16 profesores de euskera para E.G.B.,

                                                                                                                                                                                    

Zona Entidades T. alumnos

5
Elizondo, Bearzun, Arizcun, Errazu, Maya, Azpilicueta,
Garzáin, Lecároz, Irurita/Baigorri, Arráyoz, Oronoz,
Almándoz, Berroeta, Ciga, Urdax, Zugarramurdi.

1.116

6
Garralda, Burguete, Valcarlos, Espinal, Abaurrea Alta,
Orbaiceta, Villanueva (contabilizando sólo Garralda).

170

(A falta de datos) TOTAL 6.077
Eskola txikietatik orokorrean Goi zikloan joaten ziren eskola kontzentrazioetara.
310 �El STEE dice, por otro lado, que todavía no ha llegado a Navarra la dotación de 50 unidades bilingües
concedidas por el Ministerio y que la Diputación �consiste esta demora�, mientras en la provincia hay pueblos que
lo han solicitado por todos los medios posibles�, Egin, 1979ko azaroaren 3a, 6. or. 1979/80tik aurrera 50 irakasle
izan ziren.
311 MECk bere kupoa ezartzean, Aldundiak kontratazio mota hau jaitsi zuen 1980/81 ikasturtean (10) eta baita
hurrengoan ere (8).
312Ib., 210. or.



Erakundetze prozesua 463

y de 5 profesores de euskera para Preescolar, así como 7 profesores de E.G.B. para impartir
clases bilingües�313.

Hauetan, eta bereziki euskal eremuko eskola komarkaletan, lerro elebidunak ezartzen
hasi ziren hizkuntza eredua oraindik finko ez zutela. Orobat, ikastetxeetako irakasleei
euskara arloan treba zitezen ikastaroak eskaini zizkien Aldundiak (�organización de cursos
de perfeccionamiento para el reciclaje de profesorado de los centros públicos de las zonas
vascófonas en orden al ejercicio docente en esta lengua�314).

Nafarroako Aldundiak garai honetan Estatuarekiko izan zuen mendekotasun
harremana erakusten duen eskutitza aurkitu dugu. Horretan, Administrazio periferikoko
buruak azalpenak eskatzen zizkion Foru Erakundeari, ikastetxe publikoetan ordaindutako
euskara eskolengatik, eta baita autonomiaz aritzeko nolabaiteko debekua ezarri ere: �Como
quiera que esa actividad no se contempla como extraescolar, afecta a los planes y programs
[sic] de estudios vigentes (...), ruego a V.I. que en lo sucesivo se recabe el correspondiente
informe de los Organos competentes antes de acceder a lo solicitado y se proceda de acuerdo
con la legislación vigente�315.

Irakaskuntza publikoan Administrazioen ekimenak (birziklatze ikastaroak eta
irakasleen kupoak) ez nahikoak, eta koordinazio eta planifikazio gabekoak izan ziren316:
irakasle elebidunak lortzeko, ikastetxeek eskaerak urte batetik bestera berritu behar zituzten,
eta anitzetan ikasturtea hasi arte ez zekiten irakasle horiek jasoko zituztenentz; ondorioz,

                                                          
313 Múgica Navarro, J.R.: op. cit., 319. or.
314 Múgica Navarro, J.R.: op. cit., 319. or.
315 Lurraldeko ordezkariak Foru Aldundiko lehendakariari 1981eko azaroaren 5ean igorritako eskutitzaren kopia,
NAA, NFAko ondarea, 37483. kutxa, 2. kar.
316 �En cualquier caso, si la iniciativa para el fomento de la enseñanza del euskera la hubiera asumido la
administraciones, Ministerio y Diputación, de forma coordinada, después de diez años todos los colegios
comarcales de las zonas vascófonas de Navarra debieran estar en condiciones de ofertar dichas enseñanzas de
forma sistemática y congruente, a través de las ramas completas y de los modelos lingüísticos más convenientes,
respetando siempre la opción elegida por padres y alumnos�, Múgica Navarro, J.R.: op. cit., 320. or.
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zenbait ikastetxetan galdu egin zen hasitako lerro elebiduna (�La actuación de la
Administración, cuando se ha producido, ha sido insuficiente y no ha garantizado la
continuidad de funcionamento de las ramas bilingües emprendidas en algunos centros, lo
cual ha supuesto, en algunos casos, un cierto alejamiento de esta modalidad, o bien, la
elección de la enseñanza en ikastolas�317).

1981ean oraindik ez omen zegoen eskoletan irakaskuntza elebiduna jartzeko tresna
legalik. Herrietako eskaerak Nafarroako Ordezkaritzan aurkeztu, eta honek ezetz esaten zien
argudio hori erabiliz: �Hasta tanto esta Delegación del Ministerio de Educación y Ciencia no
disponga del Instrumento jurídico adecuado, no está en condiciones de organizar una
enseñanza bilingüe en los Colegios Nacionales de Navarra�318.

Ikastetxe publikoetako euskarazko irakaskuntzaren eskaera ere ez zen aztertu dugun
garaian ase eta bere aldarrikapenek 1986 urtera arte, hots, euskararen Legea argitaratu arte,
iraun zuten; hainbat sektore ezberdinetako lan eta borrokaren ondoren, Administrazioaren
eskaintza beharretara egokituz joan zen emeki. Alde batetik, irakasle kopuruen finkotasuna
eskaini zitzaien; bestetik, ikastolen urteetako esperientzia metodologikoan oinarrituta319,
OHOko curriculuma euskara hutsez eskaintzeari ekin zioten, eta horrela, euskararen
berreskuratzeko paper garrantzitsua bete.

                                                          
317 Múgica Navarro, J.R.: op. cit., 320. or.
318 Delegazioak 1981eko martxoaren 13an 26 herritako alkate, eskoletako zuzendari eta gurasoen elkarteetako
lehendakariei igorritako eskutitzaren kopia in NAA, NFAko ondarea, 37483. kutxa, 2. kar.
319 �Las ikastolas [en Navarra], al igual que en el País Vasco, instauraron, por tanto, los dos modelos educativos de
mayor calidad para el aprendizaje de una lengua minoritaria: el modelo de escolarización  en la lengua materna
minoritaria y el de inmersión total temprana en la segunda lengua minoritaria. Estos modelos de enseñanza en
euskera se difundieron, posteriormente, a las escuelas públicas y fueron reguladas legalmente en 1988�,
Etxebarria Arostegui, M. (1995): El Bilingüismo en el estado español, Bilbo, FBV, 453. or.
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Aztertutako garaia Nafarroako Foru Komunitatearen ordezkariek eta Estatukoek
Foruaren Berrezartze eta Hobetzeari buruzko Ituna sinatu zutenean bukatzen da320. Hauxe
da Estatuan zegoen giroa:

�Eta norbaitek galdetuko du ea zer giro zegoen legegintza aldi horretan. Hasteko 81
tik 82ra, Tejeroren erasoa eta LOAPA-ren segidan ikusiko zen. Baita ere Sozialistak 82ko
urriko hauteskunde ondoren, agintean hartu zuten beraiek, bai euskararekiko, bai
katalanarekiko eta bai galegoarekiko, Gasteizko, Barcelonako eta Santiago de Compostelako
Parlamentuetan alde bozkatutako zenbait artikulu ere, Gobernu Zentralak Auzitegi
Konstituzionalera eraman zituen.�321

Nafarroa ezberdina zela azpimarratu nahi zutenek Foru Hobekuntzarako Lege
Organikoarekin lortu zuten hori. Hasteko, Lege honi ematen zaion izenari erreparatu behar
diogu: honekin, beste erkidegoetako Estatutuengandik desberdindu nahi dute legegileek;
Nafarroari dagokiona ez dela berria adierazi nahi dute, Erdi Arotik indarrean zegoen
eskubide baten ondorioa baizik, eta Estatuarekin berdinetik berdinera itundutakoaren
ondorio bat dela322.

Itunaren 47. Artikuluan, Nafarroak irakaskuntza arloan edukiko lituzkeen gaitasun
eta eskuduntzak zirriborratzen ziren; une hartan puntu honek garrantzia eduki zuen arren �
nafar Administrazioarekin 1981/82 urteetan konpondu nahi izan ziren hezkuntzarekin
lotutako gai asko Itun honen ondorengorako utzi behar izan ziren, guztiahalduna izan behar
zuelakoan�, Estatuko beste Erkidego historikoek laster jaso zutena, hots, Hezkuntza
eskuduntzak, Nafarroari zortzi urte kostatu zitzaion jasotzea:

                                                          
320 13/1982 Lege Organikoa, abuztuaren 10ekoa, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzkoa.
321 Lizundia, J. (2000): �Euskararen Legearen Sorrera�, Eleria, 5, 42. or.
322 �El Estatuto de Autonomía de Navarra fue promulgado en 1982, hay que decir que, significativamente, además
se denomina Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, para indicar que no
es una novedad, sino que es la articulación definitiva de un régimen jurídico singular que Navarra ha mantenido
desde la Edad Media y que se mantuvo vigente, a diferencia del País Vasco, incluso durante el régimen
franquista�, Etxebarria Arostegui, M. (1995): El Bilingüismo en el estado español, Bilbo, FBV, 430. or.
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�Es de competencia plena de Navarra la regulación y administración de la enseñanza
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo
establecido en los preceptos constitucionales sobre esta materia, de las Leyes orgánicas que los
desarrollen, y de las competencias del Estado en lo que se refiere a la regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos, académicos y profesionales y
de Alta Inspección del Estado para su cumplimiento y garantía.�

Hala ere, aztertzen ari garen gairako garrantzia eduki zuena 9. artikuluan zehaztu
zen. Hor, bi hizkuntzen arteko desoreka ezartzen zen: 1.- Gaztelania da Nafarroako
hizkuntza ofiziala. 2.- Euskara ere hizkuntza ofiziala izanen da Nafarroako eskualde
euskaldunetan323. Jarraian, Foru Lege batek eskualde horiek zehaztu, euskararen erabilpen
ofiziala arautu eta Estatuko legeria orokorraren xedeen barruan hizkuntza honen
irakaskuntza ordenatuko lukeela eransten zitzaion; eta halaxe egin zen, Euskararen Legea
lau urte geroago arautu zenean324. Euskara hizkuntza �propiotzat� ez aitortzean, izenean ez
ezik edukian ere bereizi zen beste Autonomia Estatutuetatik325.

Legearen 9. Artikulua salatu zutenen artean, Euskaltzaindia dugu; honek Oiartzunen
1982ko uztailaren 17ko bilkurak erabakitakoa igorri zion Nafarroako Parlamentuari. Egoera
horrekiko kezka handia agertzen zuen bertan; kexu zen hizkuntza propioa zuten beste
Estatutuetan ez zituztelako hain era murriztuan arautu beren hizkuntzak, eta aholkularitza
behar izanez gero bere burua eskainiz bukatzen zuen:

                                                          
323 �1.- El castellano es la lengua oficial de Navarra. 2.- El vascuence tendrá, también, carácter de lengua oficial en
las zonas vascoparlantes de Navarra�.
324 18/1986 Foru Legea, abenduaren 15ekoa, Euskarari buruzkoa (1986ko abenduaren 17ko NAO),
�vascuence�aren legetzat ezagutzen dena.
325 �Pero, además, este precepto se desmarca de sus análogos en otros Estatutos de Autonomía, en primer lugar,
porque no califica de lengua propia al euskera (será el artículo 2.1.de la Ley del Vascuence la que declara el
castellano y el vascuence como lenguas �propias� de Navarra), y, en segundo lugar, porque no establece, por sí
mismo, la doble oficialidad lingüística sino que tal efecto queda diferido a la actuación posterior del legislador
autonómico�, Cobreros, E. (1989): El Régimen Jurídico de la Oficialidad del Euskera, Bilbo, Instituto Vasco de
Administración Pública, 143. or.



Erakundetze prozesua 467

�Zera kontutan hartzen du alegia, Lege Projektuaren 9. artikuluak euskarari
diskriminaziozko tratamendua ematen diola, zeren bertan, bakarrik, egun Erresuma
Zaharrean euskaraz hitz egiten den tokietan ofizialtasuna aitortzen dio, euskararen
atzerakuntzarako oraintsu eta iragan mendean emandako arrazoi historikoak kontutan izan
gabe; euskarak bizirik dirau erdal eremuetan hiztegi, esaldi eta, batez ere, toponimi eremuan;
eta oro har, Nafarroako herriaren kontzientzia eta oroipen kolektiboan dirau, eta azken batez
ondare orokorra euskara hiz egiten den eremua, mugatu ezin dena.

Kexa bizi-bizia azaldu nahi du hizkuntza biziari emandako tratamenduarengatik, hau
da, Euskal Herriko Autonomi Estatutuko 6. artikuluan eta Valenciako Komunitate
Autonomoaren Estatutuko 7. artikuluan, 4. eta 5. dokumentuak eskaintzen zaiena baino
ahulagoa baita. Aipaturiko Komunitate biok Nafarroak daukan egoera berbera daukate
linguistika eremuaren desberdintzapenaz, bai historia alorrean eta bai egungo egoera. Baina
hizkuntza biei dagokien ofizialtasuna ez da aurretizko jiteaz murrizten.�326

 Lau urte pasatu ondoren, Itunaren artikuluak baino polemika handiagoa sortu zuen
legea �Euskararen Legea, alegia� burutu zen327; Estatuko Autonomiek hizkuntza propioa
normalizatzeko egindakoen artean azkena zen. Lege hau, beste Erkidegoetan ez bezala, ez
zen aho batez onartu: �No puede ser calificada como una Ley fruto del consenso, a diferencia
de otras Leyes de esta misma categoría en otras comunidades autónomas con lengua
propia�328. Izan ere, ez du ematen legearen espirituan euskara normalizatzea zegoenik;
mantentzea akaso:

�Podría decirse que pese a que en algún lugar de esta Ley se llega a usar la expresión
�uso normal� (art. 1.1.) y a hablar de �proteger la recuperación y el desarrollo del vascuence en
Navarra� (art. 1.1b.), de su entramado se desprende una finalidad más de mantenimiento o
conservación del euskara en la Comunidad Foral que de puesta en marcha de un proceso de
normalización lingüística en un régimen de bilingüismo efectivo: más de detener el proceso

                                                          
326 Testu osoa aurkitzen ahal da in Lizundia, J. (2000): �Euskararen Legearen Sorrera�, Eleria, 5, 43. or.
327 Euskararen inguruan zebiltzan erakunde guztiek protestak egin zituzten.
328 Etxebarria Arostegui, M.: op. cit., 432. or.
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regresivo en el momento en que se toma esta iniciativa legislativa, que de impulsar una
inversión del mismo.�329

Ezaguna da lege honek ezarritako eremu banaketak hainbat idazki, artikulu eta
euskaltzaleen protesta ekarri zituela, eta dakartzala oraindik ere330: �Nafarroan ordea UCD,
PSOE eta UPNk indioen erreserba baten antzera zokoratu nahi duten euskara basaburu ibar
batzuetan inguratuaz (...)�331. Izan ere, eta irakaskuntzari dagokionez, horren arabera nafar
Erriberako haurrek ezin dute euskara hutsean ikasi, eta beraz, nafar guztien eskubideak ez
dira berdinak suertatzen. Bestalde, herritarrek erabili beharreko zerbitzu gehienak Iruñean
kokaturik egotean, eta Nafarroako hiriburua �euskalduntzat� jo beharrean eskualde
�mistotzat� izendatzean, nafar euskaldunen eskubideak ere gutxiturik gelditzen dira332.

Beraz, berriro ere nafar arau batek ez zien ikastolei beren erakundetze prozesuan
laguntzen; eskualde �ez euskalduntzat� izendatutako eremuko ikastolak alegaltasun
iraunkorreko bidean jartzeaz gain, Erribera aldean euskaraz ikasteko aukera bakarra, ordura
arte izana zen bezala, ikastolak ziren, eta dira gaur egun ere; egoera hori ikerketa bukatu den
egunera arte mantentzen da. Hala ere, eta orduantxe arte gertatua zen legez, ikastolek beren
eskubideen defentsan lanean jarraitu dute.

Nafarroako ikastolek etsipenez bukatu zuten garai hau, 1977an komunean egin zuten
lehen manifestuan agertzen ziren hainbat errebindikazio eta 1983koak berdintsuak baitira:

�(...) ofrecer una alternativa, que creemos pasaría por los siguientes puntos:
- Asunción por parte de D.F.N. de la titularidad de todas las ikastolas de Navarra, que

lo deseen.
- Crear las condiciones necesarias para que cualquier pueblo de Navarra que muestre

voluntad de escolaridad bilingüe, pueda hacerlo en cualquier momento.

                                                          
329 Cobreros, E. (1989): El Régimen Jurídico de la Oficialidad del Euskera, Bilbo, Instituto Vasco de Administración
Pública, 145. or.
330 Jakin aldizkariaren 1990eko 56. zenbakian, Legeari buruzko monografikoa aurki daiteke.
331 Lizundia, J. (2000): �Euskararen Legearen Sorrera�, Eleria, 5, 44. or.
332 Ikus. Zabaleta Zabaleta, P. (1990): �Vascuence-aren legea�, Jakin, 56, Donostia, 107-127. orr.



Erakundetze prozesua 469

- Financiación total a cargo de D.F.N.
- Iniciar vías paralelas bilingües en los Colegios Nacionales de E.G.B., B.U.P., F.P.,

Universidad, etc. Y alfabetización en euskera de los niños euskaldunes.
- Mejorar los actuales edificios y locales y construcción de nuevos centros.
- Reconocimiento de la necesidad de introducción del euskera a partir de los 2

años.�333

Nafarroako irakaskuntza esparruan euskarazko hezkuntzaren aldeko hamarkada
luzea egina zutela, eredu pedagogiko berri bezain interesgarria sortua, herriaren euskarri
afektiboa barnean, eta zenbatu ezineko orduak talde lanean buruturik, erakundetze duin
baterako luze borrokatu ondoren, milaka haur nafar euskaldunduta zituzten ikastolak
Nafarroako Administrazioaren babesik gabe zeuden oraindik.

XXI. mende hasierako ikastola mapa 1990. urtean definitu zen. Urte horretan nafar
Hezkuntzaren agintean PSOE zegoelarik ikastola txiki gehienen desagerpena suertatu zen,
Irakaskuntza publikoarekin fusionatuz. NIEk eta ikastoletako Batzordeek jarri zuten
baldintza, irakasleen lanpostua ziurtatzearena, ez zen ondoren bete. Izan ere G. Urralburu
presidentearen gobernuarekin sinatu zen aipatu hitzarmena, aldaketa politikoa suertatu eta
ondorengoek ez zuten irakasleriari begira jarritako baldintza onartu nahi izan.

5.2. ONDORIOAK

Kapitulu honetan zehar Nafarroako ikastolek bizi izan zuten erakundetze prozesu
luze eta korapilatsua aztertu dugu. Luzea, XXI. mendearen hasieran ere hainbat ikastolatan
bukatzeke dagoelako, eta korapilatsua, Aldundiaren jarrera zalantzakorraren ondorioz,
Erakunde honek mezu ezberdin eta kontrajarriak bidaltzen zituelako.

Nafarroak harrotasunez aldarrikatzen zituen Hezkuntza arloan zituen eskubide
historikoak, eta hauetako batzuk �maisu-maistren izendapenak proposatzeko udalen
ahalmena eta Hezkuntza Batzorde Nagusia hezkuntza erakunde propiotzat izatea� bereziko

                                                          
333 NIEko 1983ko martxoaren 26ko Biltzarra, NIEA.
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indarrez defendatzen zituen. Aldundiaren euskararekiko jarrera aztertu dugu, Foru
Erakundeak indarrean jarri zituen arauen bitartez bereziki, eta horien araberako garaiak
ezarri ditugu. Hasieran Nafarroak argitaratutako euskararen aldeko arauetan Hego Euskal
Herriko beste probintziei aurrea hartu bazien ere, frankismoaren ondotik motelduz joan zen,
hasierako aldeko jarrera hura galtzeraino.

1975eko garaia bitarteko egoera legalari erreparatzen badiogu, ikastolak euskal
eremuan babesteko Aldundiak eman zuen lehen urrats garrantzitsua 1967ko urtarrilaren
25ean euskararen inguruan hartutako akordioarekin gertatu zela atzematen dugu. Horren
arabera, euskaraz hitz egiten zen eremuetan haur txikientzako euskarazko eskolatxoak
irekitzen ahal ziren. Nafarroako herrietan sortu ziren ikastolek Aldundiak emandako aukera
hori baliatu zuten hasieran, nolabaiteko gerizpe ofiziala lortu ahal izateko.

Aldundiak hastapen horretan emandako babesaren kariaz, ikastolek hari eskatzen
zioten erakundetze prozesua bideratzeko, eta nafar Erakunde gorenak, hasieran bederen,
bere gain hartu zuen ikastola berrien erantzukizun instituzionala. Horrela egiaztatzen ahal
da Nafarroako Hezkuntza Zerbitzuak ikastolen ardura hartu zuenean ikastoletako
ordezkariekin 1972an izandako bileran, ikastolen aldeko adierazpen ugari egin baitzituzten
Aldundiko arduradunek, eta baita Hezkuntza Batzorde Nagusiaren barruan ikastolez
arduratuko zen azpiantolakuntza bat proposatu ere. Franco hil baino lehenagoko garaian,
ikastolak erakundetzeko proposamen batzuk egin zituen Aldundiak; horien artean, legepean
zegoen ikastetxe baten azpian osatu gabeko ikastetxetzat hartzearena izan zen anitzetan
proposatutakoa, baina ikastolek ez zuten horrelakorik onartzen.

Azken frankismoan zehar, ikastolak sortzen zirela ikusita, eta Foru Erakundeak
hauek kontrolatzeko zituen zailtasunak saihesteko asmoz, Aldundiak ekimen sortzaile
batzuk eraman zituen aurrera, ikastolak laguntzen ez bazituzten ere, euskarazko
irakaskuntza bultzatzen ahal zutenak. Horien artean lehena, euskara Irakaskuntza Publikoan
sar zedin �Eskolaurre Elebidunak� irekitzea izan zen, �aldizkako� maistren figura erabilita.
Erabaki horrek herrietako eta bereziki eskola kontzentrazioetako aldizkako irakasle
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elebidunen eskaerak ugaritu zituen. Bigarren ekimena Elebitasun dekretu baterako Madrilen
defendatu zuen zirriborroa izan genuen, hizkuntza gutxiagotuak normalizatzeko 1975ean
Ministerioak sortu zuena baino baliagarriagoa.

Geldiezina zen ikastolen mugimenduaren aurrean Hezkuntza Zerbitzuaren
erantzuna, haatik, mantsoa, behin-behinekoa eta planifikatu gabea izan zen. Ondorengo
urteetan gogortuz joan zen jarrera hori, eta punturik gorena Aldundiak 1977an
argitaratutako Oinarrietan aurkitzen dugu. Arau horien arabera, ikastetxe ez estatalek,
�unitate elebidunak� izateagatik �hots, ikastola guztiek�, Ministerioak baimenduta egon
behar zuten Aldundiaren dirulaguntza jasotzeko. Aldundiak ongi zekien bi ikastolak
bakarrik, ez besterik, aurkitzen zirela egoera horretan. Ikastolen kontrako erasotzat bizi izan
zen erabaki hori, eta ondorioz, ikastola guztiek beren indarrak batuz, Nafarroako Ikastolen
Elkartea juridikoki gauzatzea erabaki zuten.

Ikastolen erakundetze prozesuan Aldundiari bereziki eskatzen zitzaion ardura, nahiz
eta honek dirulaguntza txiki batzuk eta hitz goxoak besterik ez zituen ematen. Hala ere,
lehen hauteskunde demokratikoak egin baino lehenago beste bi erakunderekin ere egin ziren
saiakerak. Alde batetik, Hezkuntza Ministerioarekin berarekin. 1978an Hego Euskal Herriko
ikastola guztiak elkartuta, Ministerioarekin harremanetan jarri ziren, nahiz eta nafarrek
urteak itxaron behar izan zituzten Madriletik etortzen ahal zen dirua eskuratu ahal izateko.
Hala ere, nafar ikastolek Madriletik espero izan zutena dirua besterik ez zen izan,
erakundetzeko ardura beti ere Aldundiari egozten baitzitzaion. Ordea, Nafarroako ikastolek
udalekin �bakoitza berearekin� erakundetzeko saiakera anitz egin zituzten; lan handia egin
ondoren, Iruñeko Udalak eta Baztangoak, bakoitzak bere eremuko ikastola babesean hartu
eta udal ikastola bihurtu zituzten.

Lehen hauteskunde demokratikoen ondoren, nafar ikastolen erakundetze prozesua
ez zen erabat taxutu, eta alderdi politikoen erabakien mende egon ziren gure ikerketa
bukatzen den epea bitartean. Aldundiak bere gain hartu behar zituela defendatzen zutenak
ugariak izan arren �1980an Nafarroako Parlamentuak norabide horretan ikastolekiko
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hitzarmen baterako Akordio bat onartu zuen�, Madrilen aurrean jarrera hori defendatzeko
ez zuten indarrik eduki, edo ez zuten defendatu nahi izan.

Ikastolak, bakoitza bere aldetik, Hezkuntza Ministerioaren baimenak lortzeko arauak
betetzen saiatu ziren. Trantsizio politikoaren ondoren, baimen hori eskuratzeko arazorik
garrantzitsuenak egoitzen egokitasuna eta irakasleen titulazioa izan ziren. 1990ean
gobernuan zegoen PSOE alderdiak eskola publikoekin fusionatzeko proposamena egin
zienean, herrietako ikastola txiki gehienek, urte latzak pasatu ondoren ekonomikoki itota
egonik, ezinbestean baietza eman zioten �hitzartutakoaren arabera, bere lanpostua ziurtatuta
eduki behar zuten irakasleek, haatik, baldintza hau ez zen bete�. Horren ondorioz,
irakaskuntza publikoan urtu ziren herrietako ikastola txiki anitz, nahiz eta arduradun
politikoen aldaketa zela medio, ondoren ez ziren hitzartutako baldintzak bete.
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ONDORIOAK

Liburuaren amaierara helduta, ateratzen ahal ditugun ondorioak laburbiltzeari
ekinen diogu. Ikastoletako nafar eragileek sartutako lan orduak, Eskolaritate kartilarik
gabeko ikastetxeetan seme-alabak matrikulatzen gurasoek izandako ausardia, batzordeetako
hamaika bilera, irakasleen ordutegi bikoitz eta lansari murritzak, Batzar nagusietako
jendetzaren partaidetza, herriaren elkarlanaz dirua ateratzeko erabilitako mila eredu
sortzaile, finean, auzolanean sortutako hezkuntza eredu hau, ezin da orri gutxitan
laburbildu. Derrigortuak izan gara nafar ikastolek bizitutako esperientziak murriztera, eta
talde kolektibo gisa pedagogian sortutako eredua batetik eta Administrazioak eman zien
trataera bestetik aztertzera. Horretarako, Gerra Zibilaren aurreko euskarazko
irakaskuntzaren aurrekariak aztertu ditugu, eta baita horren ondorengo euskal kulturaren
geldiunea ere. Miatu ditugu, orobat, frankismo garaian Foru Aldundiak euskararen alde
aurrera eramandako jarduerak, hala nola 1970eko Legea indarrean jarri aurreko hezkuntza
egoera Nafarroan. Mugimendua bera bere sorreran aztertzeko, bi ardatz hartu ditugu gidari.
Lehena, Nafarroako ikastoletako alderdi enpirikoa, protagonistek erakunde gisa ekinez
aurrera eramandako jarduerak, alegia. Bigarrena, alderdi politiko-administratiboa, hau da,
erakunde ofizialen ikastolekiko jarrera.

Nafarroa irakaskuntza esparruan ez ezik beste arlotan ere eskubide historikoen jabe
izan da. Estatuaren aurrean horien aldarrikapena behin baino gehiagotan egin zuen: sutsuki
maisu-maistren izendapenak proposatzeko nafar udalek zuten eskuduntzengatik, eta zarata
handia atera gabe, egitez, bere hezkuntza organo gorenak, Hezkuntza Batzorde Nagusiak,
alegia, zituen eginkizunak mantentzeagatik. Euskararekiko izan duen jarrera aldatuz joan da
garaien arabera eta izaera ezberdinak iragan ditu.

XIX. mendearen bukaeratik Gerra Zibila bitarte Aldundiak babesteko jarrera hartu
zuen, hitzezko diskurtsoan bederen: Euskara-Linguae Navarrorum, kontserbatu behar zen
altxorra. Nafar intelektual prestigiodunen eragina antzematen dugu aipatu epean. Euskara
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publikoki defendatua zen; Nafar botere publiko zein komunikabideek ez zuten erasotzen
baina gaztelaniaz ikasi behar zela ez zen zalantzan jartzen. Garai horretako Aldundia
euskara iraunarazten saiatu zen; euskara katedrak paratzeaz gainera, Hego Euskal Herriko
beste Aldundiekin batera Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindia babestu zituen. Defentsa
horrek, hala ere, gauzatze praktiko gutxi izan zuen Lehen Mailako Irakaskuntzan; Eusko
Alderdi Jeltzaleak bultzatu eta euskaltzaleek gauzatutako Iruñeko, Lizarrako eta Elizondoko
Euskal Eskolak ditugu ekimenik interesgarrienak. Eskola hauen alderdirik aipagarrienak,
gure aburuz, Hego Euskal Herriko beste Euskal Eskolekin, emakumeen bitartez bereziki,
edukitako koordinazioa, eta Eskola Berriaren irizpide metodologikoen ezarpena ditugu.
Hiru esperientzia pedagogiko horiek Gerra Zibilarekin amaitu ziren, epe beltz bati ekin
zitzaionean.

Gerra Zibiletik 1957. urtera doan garaia ere aztertu dugu, errepresio garaia, alegia.
Nafar Aldundia Gerraren hasieran altxatuen alde jartzeak nolabaiteko bereizketa ekarri zion
Hegoaldeko beste lurraldeekiko. Aldundia behin baino gehiagotan aurkitu zen Hezkuntza
orokorraren arloan Nafarroak zituen eskubide historikoak Estatu berriko agintarien aurrean
defendatu beharrean. Erakundeen aldetik, euskararekiko ukapen garaia da hori. Euskararen
aldeko ekimenak atzerrian eraman ziren aurrera. Hala ere, Estatu osoan espainola ez ziren
hizkuntzekiko errepresio handia zegoen epean nafar Aldundiak estrainioko ekimenak
gauzatu zituen. Lehena 1949an gertatu zen, euskara klaseak babesteko Aldundiak hartutako
erabakiarekin, irakaslearen kostua ordainduz eta egoitza utziz.

Euskararenganako garai sortzaileena Aldundiaren aldetik aurkitzen dugu 1957-1972
bitartera doan epean, nafar gizartearen parametro ideologikoak aldatzen ari ziren epean.
Foru Aldundiak Principe de Viana erakundearen barruan �Euskararen Aldeko Saila� sortu
zuen 1957an. Euskarak bizirik irauteko proposamenak egin eta burutu zituen erakunde
honek. Irakaskuntzarekin lotutako interesgarrienak, euskaraz jakiteagatik haur euskaldunak
saritzea, Umeen Deia, Pan-Pin eta Kili-kili aldizkariak babestea, haurrei ikastorduetatik at
euskara eskolak emateko dirulaguntzak eskaintzea, eta ikastolen sorreretan biziki
interesgarria izan zen 1967ko akordioa onartzea; horren arabera, Aldundiak haur
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txikientzako euskarazko eskolaurreak diruz lagundu zituen. Akordio horren kariaz, nafar
geografian zehar sortzen hasi ziren ikastolak babestu ziren.

Frankismoaren garaian bi eragile nagusi suertatu ziren ikastolak sortzen lagungarri.
Alde batetik, euskaradun hiztun kopuruan jazotzen ari zen gibelatze prozesu progresiboa
eta bereziki garaiko euskal gizarteak euskarari ematen zizkion eginkizun berriak. Bestetik,
irakaskuntzak, pribatuak zein publikoak, iraunarazten zuen eredu pedagogiko zaharkitua.
Bi eragile horiek euskara bultzatuko zuen hezkuntza eredu berri bat sortzeko nahia piztu
zuten. Iruñean 1963an gobernadoreak ikastola bat irekitzeko saiakera debekatu ondoren,
1965ean Euskalerriaren Adiskideak elkarteak berea ezartzea lortu zuen hiriburuan, eta
ondorioz, Gerra ondoko lehen ikastola gauzatu zen. Lehen honen ondoren beste batzuk jaio
ziren, 1980. urtean 42 iritsiraino. Hiriburuak aitzindaritza hartu bazuen ere, herrietan hainbat
talde ikastolagintzan jarri eta eskolaurreko etapa jorratuz ikastolak sortzen hasi ziren.

Nafarroan ikastolak herri mugimenduak sortu zituen, eta ez inongo kultur talde
antolatuk edo pertsona partikularrek; horrez gainera, herri handi zein txikietan, euskaldun
zein erdaldunduetan sortu ziren; jaiotzetan 70eko hamarkada izan zen garairik aberatsena.
Hasieran Foru Aldundiak nolabaiteko babes ofiziala eskaini zien nahiz eta hauetako anitz
Erakundeak onartutako parametroetan ez ziren sartzen. Era autonomoz jaio baziren ere,
beren artean berehalaxe eraiki zituzten harreman sareak, zein guraso zein andereñoen
artean, eta elkartzeko eta loturik aritzeko era malguak aurkitu zituzten, banakako
antolakuntza gainditzen zutenak. Orobat, esparru geografikoa irizpide, egitura finkoagoak
sortu zituzten: herrialde esparrukoa (NIE) eta Euskal Herri osokoa (EHIE). Beren
antolakuntza, beraz, bi zutabetan finkatu zuten: norbanakoan, hezkuntza mugimendu
autonomoaren ezaugarriak zituena, eta taldean, mugimendu kolektibo autonomoaren
ezaugarriak ere jorratzen zituena.

Hasieratik denek izan zuten xede bera: hezkuntza euskaldun berritzailea sortzea.
Euskarazko irakaskuntza esparruan dena egiteke zegoela, euskal hezkuntza eredu propioa
eraikitzeari ekin zioten, eta zeregin horretan, euskaltzale zen gizartearekin �eta ezkertiar
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zirenekin ere bai� helburuetan harmonia gertatu zenez, auzolanean aritu ziren (nahiz eta
prozeduretan adostasun osorik izan ez). Hau da ikastolak sortu ziren garaian
erabakigarritzat jotzen dugun gakoetariko bat, hezkuntza arloarena berarena zen helburua
gainditu eta harantzagoko esparru batera zabaldu zela ikastolagintzan aritu zirenen lana,
alegia, Euskal Herria bera zen euskaldundu behar zena eta ez soilik haurrak. Holaxe, oso
handiak izan ziren helduen alfabetatze eta euskalduntze lanetan aritu zirenekiko
elkarreraginak; osmosi prozesu batean sartu ziren euskalgintzan aritu ziren guztiak.

Ikastolek beren ingurunearekin izan zituzten harreman estuen kariaz, unibertso
berezia eratu zuten ikastolagintzan ari zirenen artean, non inplikazioa ez ezik, sortzen ari
ziren hezkuntza ereduarekiko talde euskaltzaleen konbergentzia ere izan zuten. Ingurune
hori ikastolaren proiektuan eragile gisa txertatzea lortu zuten; eraikitzen ari zena herriaren
partaidetzaz erdietsi zuten, eta hori dela-eta, ikastola �publiko ez estatal� definizioarekin
nolabaiteko adostasuna lortu ere bai.

Andereñoen intuizio pedagogiko finak �gorputz teorikorik ez zuen arren� eta
gurasoen eta beste sektore batzuetako jendearen parte-hartzearen maila altuak
hezkuntzarekiko ikuspegi holistikoa ezartzea lortu zuten. Hauexek izan ziren eredu horrek
eduki zituen ezaugarri pedagogikorik nabarmenenak: elkarlanean oinarritutako partaidetza
�kudeaketan ez ezik hezkuntza eragile gisa ere zeresanik bazuena�, eskolaurreko etapari
hezkuntza izaera emanez haurtzaroko garai horrek duen garrantzia azpimarratzea, euskara
komunikazio hizkuntzatzat erabiliz murgilpen eredu goiztiarra indarrean jartzea,
haurrarengandik eta haurrarenganako metodologia ekintzailea aplikatzea, eta curriculuma
euskal kulturako edukiez osatzea. Lan kolektibo horren ondorioz ikastolek sortu zuten
euskal hezkuntza eredua oinarritzat erabili zuen ondoren nafar irakaskuntza publikoak
berea egiteko, hizkuntza ereduaren ekarpena bereziki.

Estatuak ezarritako hizkuntza ereduarekiko �elebakarra hasieran eta elebiduna
ondoren� ikastolen jarrera kritikoa ezaugarri eraikitzailea dugu. Estatuak frankismoaren
garaian ezarritako hizkuntza politikaren kontra borrokatu ziren beste hainbat talderekin
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batera, eta horrela, sasiklandestinitatean lortu zuten legez ematen ez zitzaiena. Hala ere,
jarrera kritiko horrek ikastolaren barneko egiturak eraberritzen eta eraikitzen laguntzen zuen
aldi berean, barnean mahairatzen ziren planteamendu berriak ere azterketa zorrotzaren
galbahetik iragazten zituen. Beraz, botere ofizialarekiko gatazka iraunkorrean aritzeaz gain,
konstantea izan zen bere barruarekiko jarrera kritikoa ere, anitzetan krisiak sortaraziz
barnean. Nolanahi ere, sektoreen arteko zein sektore bereko ideologia ezberdinetako
ikastola-partaideen artean eztabaiden ondorengo orekara hurbilduz joan ziren, eta
Pedagogia esparruan kohesioa lortu zuten.

Ardatz Politiko-Administratiboa izan zen buru-hauste gehien ekarri ziena
ikastoletako sustatzaileei. Nafarroak irakaskuntza esparruan zituen eskubide historikoek
iraun zezaten agertutako jarrera sutsua kontuan hartuta, pentsatzekoa izanen zen propioa
zuen hizkuntza ere bultzatuko zuela Aldundiak Estatuaren aurrean. Hau dela eta, berari
eskatzen zitzaion ikastolak erakundetzeko ardura eta arrazoi hau dela medio berari eskaini
zitzaion, behin baino gehiagotan, ikastolen titulartasuna. Haatik, euskararekiko izan duen
interesa berak aurrera eramandako ekimenen bidez neurtzen badugu, beheranzko
progresioa izan duela baieztatzen ahal dugu. Horren zergatiak ez dira gure ikerketaren
aztergai, beraz, beste mota bateko azterketen zain gelditzen dira. Aldundiaren jokabidea ez
da beti bera izan, eta anitzetan ulertzen zaila suertatu dela ere esan daiteke. Foru Aldundiak
euskara eta euskararen irakaskuntzarekiko izandako jarreretan une ezberdinak atzeman
ditugu, baina gure ikerketaren bukaerari dagokion garaian, hots, 1972-1982 bitartekoan,
Estatuarekiko mendekotasuna da nagusi.

- Frankismoaren azken lau urteetan, Foru Erakundearen aldetik hizkuntza arloko
autonomia lortzeko hondarreko saiakerak agertzen dira. Lehena, 1972an euskara
irakaskuntzan sartu ahal izateko onartutako oinarriekin egindakoa. Nahiz eta horiek
ikastolei abantailak baino gehiago eragozpenak ekartzen zizkieten, irakaskuntza publikoan
lehen eskolaurre elebidunak ezartzea ahalbideratu zuten. Bi urte pasatu ondoren beste
saiakera batekin egiten dugu topo. Izan ere, Aldundiaren Hezkuntza Zerbitzuak Elebitasun
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dekretu baterako zirriborro interesgarria proposatu zuen, Estatuaren erabakiaren mende
utzita, gauzatu ez zena.

- Ondorengo garaia, 1975-1979 bitartekoa, ziurtasunik gabeko garaia dugu. Foru
Erakundeak bere egitura administratiboak definitzen ari zenean, aurrera eta atzera jo zuen:
Irakaskuntza publikoan euskara sartzeko proposamen ahula egin bazuen ere, 1977an
ikastolen kontra jo zuen zuzenean, eta horrek bizkortu zuen NIEren sorrera. Elkarte honen
inguruan bildu ziren ikastola handi eta txiki, hiri eta herrikoak, eta funtsezko papera jokatu
zuen Aldundiarekin izandako harremanetan, eta ondorioz, bitartekari errekonozitu
bihurtzea lortu zuen. Bestalde, Estatu espainolak Hego Euskal Herriko beste probintzietako
ikastolei 1977an onarpen instituzionala eman zien arren, Nafarroako ikastolei ez zitzaien
eskaini, Madrilen urte hartan hitzartutakoa Nafarroan ez baitzen beste euskal probintzietan
burutu zen eran gauzatu. Jaiotzatik, ikastolek nafar Erakunde gorenari eskatu zioten behar
zuten garapen instituzionala, hala ere, lekuan lekuko udalei ere erakundetze proposamenak
egin zitzaizkien eta bi kasutan ikastolak munizipalizatzea lortu zen.

- Barne sendotze garaia dugu azkena, 1979-1982 bitartera doana. Lehen hauteskunde
demokratikoen ondoren, Foru Aldundirako bozkaturiko bost ahaldunetatik bi euskaltzaleak
eta ikastoletako gurasoak izanik, euskarazko irakaskuntza beste trataera mota bat hasi zen
jasotzen, nahiz eta ikastolek ekonomia arloan eta erakundetzeko zituzten arazoak konpondu
ez ziren. Herriak, euskararen inguruko gaiak (elebitasun dekretua, euskal eskola publikoa,
euskal Unibertsitate barrutia...) errebindikatuz kaleetara behin eta berriro atereaz, euskara
irakaskuntzaren garapena bizkortu zuen, epe honetan ikastolen jaiotza gehien suertatuz eta
irakaskuntza publikorako eskaerak areagotuz.

Aztertu dugun garaiaren amaieran ikastolek dituzten egoera administratiboak
anitzak dira: Ministerioak baimenduta, Aldundiaren onarpena duten ikastola txikiak
(eskolaurreko etapa besterik eskaintzen dutenak), ikastola munizipalizatuta eta OHO hasita,
egoera alegalean daudenak. Aldundiak 1975etik aurrera, Hegoaldeko beste euskal
herrialdeekiko euskara gaietan hartua zuen aitzindaritza galdu zuen, zenbaitetan kontrako
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norabidean jarriz. Ikastolen erakundetze prozesuan herriaren errebindikazioen ondorengo
proposamen ahulak egin zituen beti ere euskarazko irakaskuntzarekiko Estatuaren mendeko
erabakiak hartuz. Nafar Parlamentuak 1980. urtean hartutako bi erabakiekin ikusten ahal
dugu horren adibide garbia. Lehen akordioaren arabera, euskararentzat ofizialtasuna
aldarrikatu zuen, eta bigarrenaren kariaz, ikastolentzako estatutu berezia proposatzen zuen,
non ikastolek aurrera eramanen zituzten programekiko erantzukizun zuzena Aldundiak
berak izanen zuen. Ez batak eta ez besteak ez zuten Hezkuntza Ministerioaren iritzia jaso,
beraz, ez ziren gauzatu. Ikertutako epean, 1970. urtean, Ministerioak baimendu zituen bi
ikastolek izan ezik, besteek egoera alegalean jarraitu zuten.

Aldundiak, nahiz eta beharrezko zituen hezkuntza eskuduntzen jabe izan, borondate
politiko falta agertu zuen ikastolak erakundetzeko garaian. Nafarroako Parlamentuak
Euskararen Legea indarrean jarri zuenean, legearen mendean egoteko bide ofiziala ireki
zitzaien D eredua eskaini nahi zuten ikastetxe publikoei; hainbat ikastolari, ordea,
paradoxikoa bada ere, lege horren kariaz, �alegaltzat� jarraitzeko bide �legala� ezarri
zitzaien. Beraz, Nafarroako euskararen berreskuratze prozesuan ikastolak funtsezko
elementuak izan badira ere, ez dute behar zuten errekonozimendua lortu nafar erakundeen
aldetik.

XXI. mendearen hasieran Nafarroan oraindik legeztatu gabeko ikastolak ditugula,
hegoaldean haurrek ezin dutela ikastetxe publikoetan D ereduan ikasi, eta euskara jasotzen
ari den diskriminazio tratu iraunkorra ikusirik, aztertu dugun garaian eman ziren
aurrerapauso garrantzitsuak izoztuta gelditu direla ondorioztatzera iritsi gara. Horregatik,
ikastolek Nafarroan lehen bezain garrantzitsuak izaten jarraitzen dute. Euskal hezkuntzaren
esparruan lehen bezain eraginkor, sortzaile eta eraldatzaile izaten jarraitzea espero dezagun.
Hala bedi.
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ELKARRIZKETATUEN ZERRENDA

IKASTOLA KARGUA/ZEREGINA
1 1931ko Iruñeko Euskal Eskola Ikasle, EABko kide baten ahizpa

2
Elizondoko Gerra aurreko
ikastola

Andereño

3 1931ko Iruñeko Euskal Eskola Ikasle, EAJko kide baten alaba

4 San Fermin Andereñoak, familia abertzalea

5 Zangoza Guraso eta Ordezkari NIEn

6 NIE Idazkari, Ikastolen bultzatzaile

7
Príncipe de Viana, Uxue, San
Fermin

Koordinatzaile, guraso, ikastolen bultzatzaile

8 San Fermin Zuzendari eta ikastolen laguntzaile

9 Arantza eta Leitza Erretore, bultzatzaile

10 Elizondo Sortzaile, guraso karguduna

11 Agoitz Irakasle

12 Bizkaiko Ikastolak Sortzaileak

13 Príncipe de Viana Kide

14 San Fermin Diru biltzaile

15 Paz de Ziganda Andereño

16 Igantzi eta Leitza Erretore, bultzatzaile

17 Agoitz Guraso karguduna

18 Otsagabia Guraso, sortzaile

19 Arrotxapea Irakasle, sortzaile
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IKASTOLA KARGUA/ZEREGINA
20 Lizarra Sortzaileak, gurasoak

21 Blanca de Navarra Andereñoak

22 Arantza Laguntzaile, erretore

23 Arribe Sortzaile, guraso

24 Lesaka eta NIE Sortzaile, lehendakari

25 Aezkoaldekoak Andereño, sortzaile

26 San Fermin Lehendakari, sortzaile

27 Bera; Lesaka Andereñoak

28 Lesaka Sortzaile

29
Blanca de Navarra, Herri
Ikastola, Francisco de Jaso

Sortzaile

30
NIE, Blanca de Navarra, Herri
Ikastola, Francisco de Jaso

Lehendakari, guraso

31 NIE, Paz de Ziganda Lehendakari, guraso

32 Leitza, NIE Guraso, batzorkide

33 Aezkoaldekoak Erretore, bultzatzaile

34 Arangoiti Andereño

35 Lesaka, NIE Sortzaile, lehendakari

36 Jaurrieta Ikasle

37 Uxue, San Fermin
Koordinatzaile, guraso,
batzorkide

38 Zangoza Lehen Andereñoa
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IKASTOLA KARGUA/ZEREGINA
39 Bera, Arrotxapea Laguntzaile, sortzaile

40 Lekunberri Andereño, sortzaileak

41
NIE, Blanca de Navarra, Herri
Ikastola, Francisco de Jaso

Lehendakari, guraso

42 Gares Andereño

43 San Fermin Ikastolen bultzatzaile

44 Etxalar Andereño, gurasoak

45 Sakana Sortzaileak

46 San Fermin
Irakasleen koordinatzaile,
andereñoak
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I. ERANSKINA

REGLAMENTO DE LAS ESCUELAS VASCAS DE PAMPLONA

Estas escuelas creadas por un Patronato, funcionan bajo su dirección; El Patronato es
filial de �EUSKERAREN ADISKIDEAK�.

El espíritu de las escuelas es cristiano y vasco. Se enseña la doctrina cristiana
explicada: y el conocimiento afectivo de nuestro pueblo, cultivándose sus características
(lengua, historia etc. vascas).

Criterio pedagógico. Cada clase tendrá como máximo 50 niños, con objeto de que la
instrucción sea más esmerada y eficaz. Siguiendo las normas de moderna Pedagogía, se
procurará hacer lo más amena posible la estancia de los niños: hacer que todos estén
continuamente ocupados en las horas de clase; huir de memorismos sistemáticos; las
profesoras deberán instruir, fundamentalmente, mediante el dibujo, pizarras, mapas; de
manera que la noción de las cosas impresione la vista y oído infantiles, sin cansarlos, como
proclama el método de Decroly. Prohibido todo castigo corporal.

Es labor obligatoria de todos los días; ejercicio de lectura y escritura en castellano;
id.id. en euskera. La redacción en euskera y castellano y traducción de una a otra lengua
versarán sobre un tema de interés para el niño y de su vida corriente (Fiestas, excursiones�).
Este ejercicio de hará en la escuela y cada alumno en su cuaderno, conservándose éste, para
su examen, al final de curso. Otra tarea diaria la constituyen las cuatro reglas de la
Aritmética; dibujo, labores de niñas, recitado de un cuento por la profesora. Teniendo en
cuenta que el ideal de la escuela primaria no es abarcar muchas materias, sino enseñar bien
lo fundamental, que es lo indicado. Todos los trabajos y labores se harán dentro de las horas
de clase; no permitiéndose dar tarea ni lección que tenga que prepararse fuera de la escuela.
Para guía de la profesora en este punto se le recomienda: �Xabiertxo�; �Legendes basques�
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de Barbier, en euskera navarro-labortano; �Ipuiak� de Iturriaga, �Pernando Amezketarra�;
Colección de leyendas de �Eusko Flk-lore� de Barandiarán; �Narraciones vascas� de
Campión (Calpe).

Higiene. Si algún niño asistiera con enfermedad infecciosa, deberá la profesora
prevenir a los padres del alumno para que no asista a la escuela mientras dure la causa; caso
de duda, dará cuenta a algún miembro del Patronato, para que este obre en consecuencia.
Ventilarán ampliamente las clases durante el recreo y siempre que sea necesario, siempre
que el buen tiempo invite se tendrán las ventanas abiertas durante las horas de clase. Las
profesoras cuidarán del esmerado aseo de los niños, haciendo que se familiaricen con el
lavabo. Rigurosamente prohibido barrer en seco y hacer limpieza con plumeros. Los niños
tendrán su correspondiente ficha escolar anotada por el Inspector médico de las Escuelas. No
se admitirá ningún niño sin el certificado de revacunación y sin examen médico previo.

Cada profesora es la responsable de su escuela; deberá llevar en un cuaderno lista
detallada de todos sus alumnos, con notas de conducta y aplicación. Anotará las altas y bajas.
Y cuantos incidentes y deficiencias ocurran, pondrá en conocimiento del Patronato. La
profesora entregará al finalizar el mes a cada niño el recibo de la mensualidad
correspondiente; en su reverso deberán ir apuntadas, muy someramente, las calificaciones y
advertencias sobre cada niño. La profesora más antigua cuidará de estar al tanto de las
disposiciones legales referentes a las escuelas y hacer que se cumplan. Será la última que
abandone las clases, no sin antes comprobar que queda en orden.

El patronato vigilará y hará cumplir lo contenido en este reglamento.

FIN DE CURSO. Se celebrará en el mes de junio; consistirá únicamente en exponer los
trabajos de los alumnos, debiendo conservarse para ello. Los cuadernos, láminas, labores, etc.
de todo el curso, a fin de comprobar el progreso realizado.

Apoliticismo. Las profesoras cuidarán de que no se rocen cuestiones de índole
política, ni que se susciten entre los alumnos. Las canciones vascas que se canten en la
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escuela, serán con letra popular. Para guía de la profesora a este respecto, se le recomiendan;
Cuaderno �Euskal Abestiak� de E. Adiskideak; cuadernos pequeños del P. Donostia;
�Euskaldun kantaria� (Bayonne).

Los ejercicios de gimnasia se harán periódicamente a base del método del Sr.
Garralda y de bailes vascos rítmicos.

Horas y días de clase. Habrá clase todos los días que no sean fiestas de precepto o
fiestas oficiales; los jueves de buen tiempo, por la tarde, se dedicarán a pasear, o a visitar
centros culturales o artísticos; para orientación de estos paseos a la Granja, Diputación,
Museos, Claustro, Catedral, etc. se recomienda a la profesora la �Guía turística de Navarra�.
En caso de mal tiempo se dedicarán los jueves a juegos vascos. Las vacaciones se ajustarán a
lo que la Ley disponga como mínimum. Por Semana Santa desde el miércoles santo hasta el
lunes de Pascua ambos inclusive; del 23 de diciembre al 1º de enero ambos inclusive; el día
de Todos los Santos. La escuela debe estar abierta indefectiblemente por su respectiva
profesora a las 9 y cuarto de la mañana y a las 3 de la tarde, terminando la clase a las 12 y
cuarto y seis y cuarto, debiendo esperar las profesoras un plazo prudencial a que los padres
o encargados recojan a los niños, con objeto de que ninguno quede abandonado.

En caso de enfermedad de la profesora, deberá ponerse en conocimiento de algún
miembro del Patronato; Los permisos para ausentarse se solicitarán del mismo.

Mensualidad. Los niños de cuatro a 6 años y medio de edad satisfarán la cuota de 5
Ptas., de 6 años y medio a 10 7,50 Ptas., de 10 a 12 años 10 Ptas. En caso de dos hermanos
máximum 15 Ptas., de 3 20, de 4 25 Ptas.

Para guía de la profesora se recomiendan las siguientes obras: Historia vasca del P.
Estella; Historia del País vasco de Estornés; Historia de España, de Moreno Espinosa; Id.
Universal de id. Geografía de Navarra de García Ezpeleta, Historia de Navarra de id. y de
Munarriz Urtasun; Navarra en su vida histórica de Campión (9 serie) Compendio de
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Gramática castellana de la Academia; Ciencias físico naturales de la Enciclopedia Dalmau;
Geometría de Bruño. Aritmética de Dalmau.

Actualmente cuenta este Patronato con 3 escuelas; una de párvulos, otra de niños y
otra de niñas.

El nombramiento de profesorado se hace por el Patronato de acuerdo con la Junta de
Euskeraren Adiskideak; al cabo de tres meses de comenzar a prestar servicios la maestra,
debe ser ratificado el nombramiento por la misma Junta. Los miembros del Patronato
alternarán por semanas en su inspección de las escuelas, debiendo hacer sus reclamaciones y
consultas las maestras, cada semana al juntero de turno; éste visitará por lo menos una vez
por semana las escuelas. El Secretario convocará a junta una vez al mes al Patronato y
también cuando haya a tratar asunto de resolución urgente y cuando el vocal de turno lo
creyere oportuno.

El Patronato en la actualidad lo constituyen los Sres. siguientes:

Dª Mª Paz de Ciganda Navas de Tolosa 23.

Dª María Viscarret García Ximenez 7-3º

D. Pablo Archanco Granja Agrícola Tel 1414.

D. Fernando Echarri Lacort 3 bis 1º

D. José Aguerre Olite 11, 1º Tel. 8338

D. Angel Irigaray Roncesvalles 14-1º Tel 1622

Y el Sr. Secretario de Euskeraren Adiskideak que a su vez lo será del Patronato.

Pamplona Novbre de 1933 El Secretario B. Arbea
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II. ERANSKINA

Nafarroako Ikastoletako haur kopuruak (1977-1983)



526

NAFARROAKO IKASTOLAK 1977/1978 IKASTURTEAN

IKASTOLA HERRIA Haur Hezkuntza O.H.O. OSOTARA

I. ESKUALDEA

1 LABIAGA BERA 76 19 95

2 TANTIRUMAIRU LESAKA 57 10 67

3 ARANATZE ARANTZA 28 28

4 ETXALAR ETXALAR 27 27

5 IGANTZI IGANTZI 20 20

6 SAN MIGUEL LEITZA 57 52 109

7 C.C. SANTIAGO ELIZONDO 33 44 77

II.  ESKUALDEA

8 AURITZ AURITZ 16 16

9 AUZPERRI AURIZBERRI 9 9

10 SAN MIGUEL AGOITZ 37 37

III. ESKUALDEA

11
MUSKILDAKO
AMA OTSAGABIA 12 12

12 EAURTA JAURRIETA 11 11

V. ESKUALDEA

13 LIZARRA LIZARRA 190 190

VI. ESKUALDEA

14 LAKUNZA LAKUNTZA 27 27

15 OLAZAGUTIA OLATZAGUTIA 20 20

16 ALSASUA ALTSASU 70 58 128

17 URDIAIN URDIAIN 14 14

18 BAKAIKOA BAKAIKU 10 10

19 ANDRA MARI
ETXARRI

ARANATZ 50 50
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IKASTOLA HERRIA Haur Hezkuntza O.H.O. OSOTARA

VI. ESKUALDEA

20 ARBIZU ARBIZU 21 11 32

21 IRURZUN IRURTZUN 39 39

VII. ESKUALDEA

22 ARAIZ ARRIBA 8 8

23 LEKUMBERRI LEKUNBERRI 20 20

24 OLAGUE OLAGUE 13 13

VIII. ESKUALDEA

25 CC. SAN FERMIN IRUÑEA 400 650 1050

26
PAZ DE
ZIGANDA IRUÑEA 240 331 571

27 ERROTXAPEA IRUÑEA 60 60

28 SAN JUAN IRUÑEA 100 100

29
BLANCA DE
NAVARRA IRUÑEA 115 115

30 ZUBIRI ZUBIRI 10 10

31 EUGI EUGI 13 13

32 BALDIZARBE GARES 15 15

IX. ESKUALDEA

33
GARCES DE LOS
FAIOS TAFALLA 100 100

OSOTARA 1918 1175 3093

Iturria: �1977/1978 Txostena�, NIEA. IV. Eskualdeari dagozkion ikastolak ez dira garai honetakoak,
beraz, eskualde hau ez da agertzen.
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NAFARROAKO IKASTOLAK 1978/79 IKASTURTEAN

IKASTOLA HERRIA Haur Hezkuntza O.H.O. B.U.P. OSOTARA
I. ESKUALDEA

1 LABIAGA BERA 74 48 122
2 TANTIRUMAIRU LESAKA 61 23 84
3 ARANATZE ARANTZA 32 32
4 ETXALAR ETXALAR 26 26
5 IGANTZI IGANTZI 20 20
6 SAN MIGUEL LEITZA 62 42 104
7 C.C. SANTIAGO ELIZONDO 83 57 140
8 GAZTETXO GOIZUETA 21 21

II. ESKUALDEA
9 AURITZ AURITZ 9 9

10 AUZPERRI AURIZBERRI 8 8
11 SAN MIGUEL AGOITZ 35 35

III. ESKUALDEA

12
MUSKILDAKO
AMA

OTSAGABIA 16 16

13 EAURTA JAURRIETA 10 10
V. ESKUALDEA

14 LIZARRA LIZARRA 210 139 349
15 DIKASTILLO DEIKAZTELU 20 20

VI. ESKUALDEA
16 LAKUNZA LAKUNTZA 26 26
17 OLAZAGUTIA OLATZAGUTIA 21 21
18 ALSASUA ALTSASU 125 149 274
19 URDIAIN URDIAIN 19 19
20 BAKAIKOA BAKAIKU 13 13

21 ANDRA MARI
ETXARRI

ARANATZ 65 65

22 ARBIZU ARBIZU 31 31
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IKASTOLA HERRIA Haur Hezkuntza O.H.O. B.U.P. OSOTARA
VI. ESKUALDEA

23 UHARTE ARAKIL UHARTE ARAKIL 12 12
24 IRURZUN IRURTZUN 40 40

VII. ESKUALDEA
25 ARAIZ ARRIBA 6 6
26 LEKUMBERRI LEKUNBERRI 20 20
27 OLAGUE OLAGUE 16 16
28 JAUNSARAS JAUNTSARATS 11 11
29 V. ULZAMA ULTZAMA 35 35

VIII. ESKUALDEA
30 CC. SAN FERMIN IRUÑEA 390 619 30 1039

31
PAZ DE
ZIGANDA IRUÑEA 235 381 616

32 H. IKASTOLA IRUÑEA 218 9 227
33 SAN JUAN IRUÑEA 92 92

34
HUARTE
PAMPLONA UHARTE 25 25

35 EUGI EUGI 13 13
36 BALDIZARBE GARES 15 15

IX. ESKUALDEA

37
GARCES DE LOS
FAIOS TAFALLA 85 85

38
RINCON DEL
CARMEN

ZANGOZA 30 30

X. ESKUALDEA
39 ERENTZUN VIANA 17 17

OSOTARA 2247 1467 30 3744

Iturria: �1978/1979 Txostena�, NIEA. IV. Eskualdeari dagozkion ikastolak ez dira garai honetakoak,
beraz, eskualde hau ez da agertzen.
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NAFARROAKO IKASTOLAK 1979/1980 IKASTURTEAN

IKASTOLA HERRIA Haur Hezkuntza O.H.O. B.U.P. OSOTARA
I. ESKUALDEA

1 LABIAGA BERA 140
2 TANTIRUMAIRU LESAKA 103
3 ARANATZE ARANATZ 28
4 ETXALAR ETXALAR 33
5 IGANTZI IGANTZI 27
6 SAN MIGUEL LEITZA 128
7 C.C. SANTIAGO ELIZONDO 170
8 GAZTETXO GOIZUETA 22

II. ESKUALDEA
9 AURITZ AURITZ 13

10 AUZPERRI AURIZBERRI 10
11 SAN MIGUEL AGOITZ 34

III. ESKUALDEA

12
MUSKILDAKO
AMA

OTSAGABIA 12

13 EAURTA JAURRIETA 10
V. ESKUALDEA

14 LIZARRA LIZARRA 390
15 GURE ETXEA DEIKAZTELU 20

VI. ESKUALDEA
16 LAKUNTZA
17 OLATZAGUTIA
18 ALTSASU
19 URDIAIN
20 BAKAIKU
21 ETXARRI ARANATZ

22 ARBIZU
23

COOP. SAN
MIGUEL DE
ARALAR

UHARTE ARAKIL

512
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IKASTOLA HERRIA Haur Hezkuntza O.H.O. B.U.P. OSOTARA
24 IRURZUN IRURTZUN 48

VII. ESKUALDEA
25 ARAIZ ARRIBA 10
26 LARRAUN LEKUNBERRI 27
27 OLAGUE OLAGUE 14
28 JAUNSARAS BASABURUA 14
29 V. ULZAMA LARRAINTZAR 16

VIII. ESKUALDEA
30 UDAL IKASTOLA IRUÑEA 771
31 CC. SAN FERMIN ZIZUR TXIKIA 1138

32
PAZ DE
ZIGANDA ATARRABIA 671

33 H. IKASTOLA IRUÑEA 234
34 SAN JUAN IRUÑEA 100
35 BARAÑAIN BARAÑAIN 27

36
HUARTE
PAMPLONA UHARTE 25

37 EUGI EUGI 10
38 BALDIZARBE GARES 25

IX. ESKUALDEA

39
GARCES DE LOS
FAIOS TAFALLA 92

40
RINCON DEL
CARMEN

ZANGOZA 33

X. ESKUALDEA
41 ERENTZUN VIANA 24

OSOTARA 7931

Iturria: �1979/1980 Txostena�, NIEA. IV. Eskualdeari dagozkion ikastolak ez dira garai honetakoak,
beraz, eskualde hau ez da agertzen.
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NAFARROAKO IKASTOLAK 1980/81 IKASTURTEAN

IKASTOLA HERRIA Haur Hezkuntza O.H.O. B.U.P. OSOTARA
I. ESKUALDEA

1 LABIAGA BERA 77 92 169
2 TANTIRUMAIRU LESAKA 62 65 127
3 ARANATZE ARANTZA 14 14
4 ETXALAR ETXALAR 29 29
5 IGANTZI IGANTZI 24 24
6 SAN MIGUEL LEITZA 74 70 144
7 C.C. SANTIAGO ELIZONDO 98 98 196
8 GAZTETXO GOIZUETA 18 18

II. ESKUALDEA
9 AURITZ AURITZ 14 14

10 AUZPERRI AURIZBERRI 7 7
11 SAN MIGUEL AGOITZ 33 33

III. ESKUALDEA

12
MUSKILDAKO
AMA

OTSAGABIA 7 7

13 EAURTA JAURRIETA 13 13
V. ESKUALDEA

14 LIZARRA LIZARRA 172 228 400
15 GURE ETXEA DEIKAZTELU 19 19

VI. ESKUALDEA
16 LAKUNTZA
17 OLATZAGUTIA
18 ALTSASU
19 URDIAIN
20 BAKAIKU

21
ETXARRI

ARANATZ
22 ARBIZU
23

COOP. SAN
MIGUEL DE
ARALAR

UHARTE ARAKIL

346 234 580
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IKASTOLA HERRIA Haur Hezkuntza O.H.O. B.U.P. OSOTARA
24 IRURZUN IRURTZUN 42 42

VII. ESKUALDEA
25 LARRAUN LEKUNBERRI 27 27
26 OLAGUE OLAGUE 15 15
27 JAUNSARAS BASABURUA 17 17
28 V. ULZAMA LARRAINTZAR 18 18

VIII. ESKUALDEA
29 UDAL IKASTOLA IRUÑEA 469 378 847
30 CC. SAN FERMIN ZIZUR TXIKIA 393 731 104 1228

31
PAZ  DE
ZIGANDA

ATARRABIA 241 472 713

32 HERRI IKASTOLA IRUÑEA 175 38 213

33
MUNICIPAL
VILLAVA

IRUÑEA 22 22

34 BARAÑAIN BARAÑAIN 35 35

35
HUARTE
PAMPLONA UHARTE 43 43

36 EUGI EUGI 10 10
37 BALDIZARBE GARES 35 35
38 FRANCISCO JASO IRUÑEA 106 35 141

IX. ESKUALDEA
39 ARANGOITI IRUNBERRI 10 10

40
GARCES DE LOS
FAIOS TAFALLA 74 25 99

41
RINCON DEL
CARMEN ZANGOZA 36 36

X. ESKUALDEA
42 ERENTZUN VIANA 40 40

OSOTARA 5385

Iturria: �1980/1981 Txostena�, NIEA. IV. Eskualdeari dagozkion ikastolak ez dira garai honetakoak,
beraz, eskualde hau ez da agertzen.
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NAFARROAKO IKASTOLAK 1981/1982 IKASTURTEAN

IKASTOLA HERRIA Haur Hezkuntza O.H.O. B.U.P. OSOTARA
I. ESKUALDEA

1 LABIAGA BERA 76 115 191
2 TANTIRUMAIRU LESAKA 54 81 135
3 ARANATZE ARANTZA 21 21
4 ETXALAR ETXALAR 27 27
5 IGANTZI IGANTZI 24 24
6 SAN MIGUEL LEITZA 64 86 150
7 C.C. SANTIAGO ELIZONDO 84 121 205
8 GAZTETXO GOIZUETA 18 18

II. ESKUALDEA
9 AURITZ AURITZ 14 14

10 AUZPERRI AURIZBERRI 9 9
11 LANDAKOA AGOITZ 31 31

III. ESKUALDEA

12
MUSKILDAKO
AMA

OTSAGABIA 9 9

13 EAURTA JAURRIETA 10 10
V. ESKUALDEA

14 LIZARRA LIZARRA 182 258 440
15 DIKASTILLO DEIKAZTELU 14 14

VI. ESKUALDEA
16 LAKUNTZA 35 35
17 OLATZAGUTIA 17 17
18 ALTSASU 103 168 271
19 URDIAIN 14 14
20 BAKAIKU 7 7

21
ETXARRI

ARANATZ 79 98 177

22 ARBIZU 30 18 48
23

COOP. SAN
MIGUEL DE
ARALAR

UHARTE ARAKIL 15 15
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IKASTOLA HERRIA Haur Hezkuntza O.H.O. B.U.P. OSOTARA
24 IRURZUN IRURTZUN 32 32

VII. ESKUALDEA
25 LARRAUN LEKUNBERRI 25 25
26 STA. MARIA OLAGUE 13 13
27 SAN MIGUEL JAUNTSARATS 17 17
28 ULTZAMA LARRAINTZAR 20 20

VIII. ESKUALDEA
29 SAN FERMIN ZIZUR TXIKIA 335 794 153 1282
30 FCO. JASO IRUÑEA 155 52 207
31 HERRI IKASTOLA IRUÑEA 163 60 223
32 UDAL IKASTOLA IRUÑEA 424 490 914

33
PAZ DE
ZIGANDA ATARRABIA 247 512 759

34 UDAL IKASTOLA ATARRABIA 40 40
35 BARAÑAIN BARAÑAIN 36 36
36 UDAL IKASTOLA UHARTE 33 8 41
37 BALDIZARBE GARES 25 25
38 EUGI EUGI 10 10

IX. ESKUALDEA

39
GARCES DE LOS
FAIOS TAFALLA 58 39 97

40
RINCON DEL
CARMEN

ZANGOZA 36 36

41 ARANGOITI IRUNBERRI 13 13
X. ESKUALDEA

42 ERENTZUN VIANA 52 52
OSOTARA 2671 2900 153 5724

Iturria: � 1981/1982 Txostena� NIEA. IV. Eskualdeari dagozkion ikastolak ez dira garai honetakoak,
beraz, eskualde hau ez da agertzen.
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NAFARROAKO IKASTOLAK 1982/1983 IKASTURTEAN

IKASTOLA HERRIA Haur Hezkuntza O.H.O. B.U.P. OSOTARA
I. ESKUALDEA

1 LABIAGA BERA 77 135 212
2 TANTIRUMAIRU LESAKA 41 99 140
3 ARANATZE ARANTZA 18 18
4 ETXALAR ETXALAR 26 26
5 IGANTZI IGANTZI 25 25
6 SAN MIGUEL LEITZA 66 100 166
7 C.C. SANTIAGO ELIZONDO 79 140 219
8 GAZTETXO GOIZUETA 22 22

II. ESKUALDEA
9 AURITZ AURITZ 15 15

10 AUZPERRI AURIZBERRI 10 10
11 LANDAKOA AGOITZ 31 31

III. ESKUALDEA

12
MUSKILDAKO
AMA

OTSAGABIA 10 10

13 EAURTA JAURRIETA 10 10
V. ESKUALDEA

14 LIZARRA LIZARRA 175 291 466
15 DIKASTILLO DEIKAZTELU 10 10

VI. ESKUALDEA
16 LAKUNTZA 36 36
17 OLATZAGUTIA 23 23
18 ALTSASU 96 194 290
19 URDIAIN 17 17
20 BAKAIKU 13 13

21
ETXARRI

ARANATZ 102 137 239

22 ARBIZU 32 14 46
23

COOP. SAN
MIGUEL DE
ARALAR

UHARTE ARAKIL 14 14
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IKASTOLA HERRIA Haur Hezkuntza O.H.O. B.U.P. OSOTARA
24 IRURZUN IRURTZUN 33 33

VII. ESKUALDEA
25 LARRAUN LEKUNBERRI 23 23
26 STA. MARIA OLAGUE 12 12
27 SAN MIGUEL JAUNTSARATS 16 16
28 ULTZAMA LARRAINTZAR 10 10

VIII. ESKUALDEA
29 SAN FERMIN ZIZUR TXIKIA 301 831 155 1287
30 FCO. JASO IRUÑEA 185 97 282
31 HERRI IKASTOLA IRUÑEA 121 111 232
32 UDAL IKASTOLA IRUÑEA 404 616 1020

33
PAZ DE
ZIGANDA ATARRABIA 247 528 775

34 UDAL IKASTOLA ATARRABIA 50 50
35 BARAÑAIN BARAÑAIN 40 40
36 UDAL IKASTOLA UHARTE 39 25 64
37 BALDIZARBE GARES 26 26
38 EUGI EUGI 10 10

IX. ESKUALDEA

39
GARCES DE LOS
FAIOS TAFALLA 52 48 100

40
RINCON DEL
CARMEN

ZANGOZA 31 31

41 ARANGOITI IRUNBERRI 16 16
X. ESKUALDEA

42 ERENTZUN VIANA 45 45
OSOTARA 2609 3366 155 6130

Iturria: �1982/1983 Txostena� NIEA. IV. Eskualdeari dagozkion ikastolak ez dira garai honetakoak,
beraz, eskualde hau ez da agertzen.
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III. ERANSKINA

IRAKASLEEN ALDIZKARIAREN AURKIBIDEAK
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1. ALDIZKARIA

! Hitz aurrea
! Txikien ikastola
! Irakurketa eta idazketa
! Idatzi librea
! Lanaren zuzenketa
! Bi talderekiko lana

2. ALDIZKARIA

! Txikien Ikastola(Freinet-en �Escuela Popular� idaztiatik hartua.)
- Sarrera gisa, zenbait ohar
- Txikien ikastoletako lokalak

♦  Ze tokitan egin ikastola
♦  Eskolaren gelak nola eratu

- Eskolan diran gelak modernizatu egin behar dira
- Lanerako materiala

! Eskola batetan bizitza kolektiboa egiten nola asi behar litzaken,  adierazten da
! Txikien Ikastolak

- �Nos maternelles� G. VANHEMELRYCK-en artikulua �L�ECOLE� aldizkaritik
hartua.Tome III � Nº 19-20. Septembre 1948

! Txikien Ikastolak
- Haurren eskolzn (sic) diran metodoen berrikuntza (Eskola batetako irakasle den

G. Vanhemelryck-ek egina. �Jardins d�enfants�, �LEECOLE� (sic)..Itzulpenak,
Garmendia-tar Salbador-ek eginak.
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3. ALDIZKARIA

! Aurkibidea
! Marrazkiak, hirutatik bost urtetako haurrekin
! Elkarrizketa (Binakakoa)
! Andereño adiskide batekin berriketan
! Askatasuna
! Espresioa
! Lanaren zuzenketa

- Lan banandua eta lan kooperatiboa. Lanhauen zuzenketa
! Eguberriak 6 eta 7 urteko haurrekin �Konsejoa�

4. ALDIZKARIA

! Aurkibidea
! Eskola-berria eratzeko zenbait oinarri
! Ttikien ikastolan erlijioa
! Elkarrizketan zertarako?
! Diziplina era berria
! Ikastola-mugimenduaren oinarri eta elburuak
! Inaki Odriozola eta Jose Mari Riaño-ren elkarrizketa
! Ikastolen arteko harremanak
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5. ALDIZKARIA

Zer nun
! Irakasleak Loiolan
! Irakurketa
! Bilinguismoa (Jon San Martin-ek)
! Haurren Hizketa eta Literatura (Anjel Lertxundik)
! Esku � lanak
! Abestia

6. ALDIZKARIA

Non zer
! Bizitasun gehiago
! Irakurketaren esperientzia bi
! Fitxak
! Irakaskintzaren Lege Berria
! Ikastola eta Erlijioa
! Gurasoekiko har-emanak
! Iritzien xokoa
! Haur erdaldunak
! Gure berriak

7. ALDIZKARIA

Zer nun
! Irakur-Idazketa
! Pedagogia Bizia
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! Galdezka ari naiz
! Erligioaren gakoa
! Gure berriak

Erantzukizuna : Eguzkiña Senosiain-ek

8. ALDIZKARIA

Non zer
! Sarrera
! Udako gogoetak
! Pedagojia berria ala berritua?
! Haurra eta ingurua
! Erantzunen bilduma
! Fedea eta Ikastola
! Giñola
! Entzun-Ikuskiak
! Matematika udako ikastaroan
! Ballarako erabakiak
! Aldizkaria
! Din dan boleran
! Non zer

9. ALDIZKARIA

! Aintzin-solasa
! Udako ikastaldia
! Galdekizunaren bilduma
! Herri langilea
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! Ikastola eta hizkuntza
! Erlijioa:
! Halabeharraren Matematika eskolan
! Entzun-ikusgailuak
! Din dan boleran
! Zer-Nun

10. ALDIZKARIA

Nun-zer
! Ikastola eta herria
! Gurasoen aginteari buruz
! Guraso ta gazteen gora-behera
! Irakurketari buruz esperientzi tipi bat
! Freinet-eskola batetan
! Saturraran eta Beireko Euskal Udalekuak
! Haurra eta ingurua
! Din Dan...Boleran

11. ALDIZKARIA

! Hortik zehar zenbait esperientzia
! Egun bateko Bisita
! Xartel zulodunak multzoen teoria adierazteko laguntza bezala
! Puntuazio marka batzuk non; noiz eta nola erabili (Euskaltzaindia)
! Denok dugu aldatu behar
! Ikastoletarako liburuak
! Jolasa eta jostailua haurraren bizitzan
! Langile giroa
! Haurrek ere ba dute hitza
! Din Dan. . .Boleran
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12. ALDIZKARIA (1971/12/03)

Non-zer
! Apurrak
! Aintzin-solasa
! Ikastola eta Pedagogia
! Eliza eta Ikastolak
! Errege kanpaina / Haurride
! Urrats berri bat
! Liburutegiaren hastapenak
! Barzelonatik zehar
! Aldizkariari begira
! Din dan boleran

13. ALDIZKARIA(1971/05/06)

Non-zer
! Apurrak
! Aintzin-solasa
! Ikastola eta pedagogia
! Pedagogia askatzailea / Luis Haranburu Altuna
! Irakurketa eta sasi-irakurketa
! Errege kanpaina
! Igande eta jai-egun
! Elkarrizketa
! Antzerkiak dela-eta
! Matematika dela-eta
! Oinatitik Itsasondora
! Liburuak
! Din dan boleran
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14. ALDIZKARIA (72-01-05)

Non-zer
! Apurrak
! Aintzin solasa
! Helburuak markatzeko beldur
! Proletarioei dagokien pedagogia berria
! Ikasleekiko egokitzeaz
! Irakurtzen irakasteko metodu berri baten bila
! Erlijioaz berriro
! Euskara Eibarko zenbait ikastetxetan
! Heriz-herri
! Diru kontuak
! Din..dan boleran
! Non-zer

15. ALDIZKARIA

! Apurrak
! Aintzin solasa
! Denok lankide
! Gurasoekin bat egin behar dugu
! Heziketa berritzearen alderdi bi
! Lege Berria eta heziketa
! Irakurgaiak
! Dibujoa, haurren espresio bide
! Hezurdunak, oro har
! Oinatiko herri honetan erregeei begira egin dugunaren berri
! Irakurleen iritziak
! Liburuak
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! Din dan...boleran

16. ALDIZKADIA

Non-zer
! Apurrak
! Aintzin solasa
! Gurasoei heziketaz
! Erdi mailako irakaskintzaren krisia
! Gurasoekin elkarrizketa
! Ikastolan lanean
! Ugaztunak ikasteko materiala
! Bertsolaritzan
! Espezialitate bidean
! Gure egoera zertan den
! Joannes Etxeberri Eskola
! Din...Dan...boleran
! Non-zer

17. ALDIZKARIA (1972/04/10)

Non-zer
! Apurrak
! Aintzin-solas
! Metodo globalaz
! Hezurdunak
! Setsu arazoa gurasoekin
! Goiherriko bailaran herriz-herri (Gurasoekin elkarrizketa)
! Gurasoekin har-emanak
! Euskal-kultur tituluei buruz
! Gure ikastaldiak
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! Ataungo Patronatoa
! Din dan...boleran

18. ALDIZKARIA(1972/05/06)

Non-zer
! Apurrak
! Aintzin solasa
! Kontzientziarazteaz / Frantziska Arregi
! Domestikazioaz
! Irakasle baten gogoetak
! Heziketa eta fedea
! Hezurgabeak ikasten
! Ikastola eta erlijioa
! Antzerkiaren balioa
! Ikastaldiak
! Espresio-kursiloa arte eskolan
! Din dan...Boleran
! Non-zer

19. ALDIZKARIA(1972/06/10)

Non-zer
! Apurrak
! Aintzin-solasa
! Egungo eskolaz pentsaketan
! Herri kultura / X.
! Erlijio-Heziketa
! Landareak
! Esperientzia berria
! Andereñogai Iparraldetik / Aramendi I
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! Udako ikastaldiez
! Din...Dan...Boleran

20. ALDIZKARIA(1972/09/15)

! Apurrak
! Aintzin solasa
! Haurra eta bere berezitasunak
! Heziketa askatzailea
! Goiherriko ikastaldia
! Taldeen dinamika
! Bet-herri aldean
! Bizkaian eta Nafarroan eginiko ikasaldiez / Uri
! Debako ikastaldiori buruzko zenbait xehetasun
! Bartzelonatik Donostira / Miren
! Freinet-ikasaldia Bazas-en / H.Zen
! Liburu berriak
! Din dan... boleran

21. ALDIZKARIA(1972/09/08)

! Aintzin solasa
! Pertsona helduen hezketari buruz (X.Lekunberri)
! Ttipien gurasoekin (Kontxi eta Libe)
! Batzar Nagusiari egindako agiria
! Arrasateko ikastolako guraso-batzordeari
! Arrasateko Ikastolako Informe bat
! Arrasaten gertatuaren ondorioak
! Portugaleteko ikastolan gertatu denaren informazioa
! Din dan...boleran
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22. ALDIZKARIA (1973)

Non-zer
! Apurrak
! Aldizkariaren molda berriak
! Unesco-ren teknikakeria etaFreire-n .kontzientziatzea
! Zazpi eta zortzi urtetako haurra
! Euskal-ipuinak
! Testo librea dela-eta
! Goiherriko irakasleei
! Ikastola liburutegiaz


