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JOSEBA
ALTUNA
ALDASORO
AMILGAIN
(1887-1971)

Bizitzako
zertzeladak

J

oseba Altuna gerra aurreko eus-

kide zuen Lauaxetak honako berba

kararen susta tzaileetariko bat izan

gogoangarri hauek eskaini ziz kion

zen. Euskaldun berria, euskara-

Altunari, Kirikiño maisuaren gorazarrez

-irakaslea, garaiko aldizkarietako kola-

idatzitako artikulu batean («Azalpenak eta

boratzailea, itzultzaile oparoa eta Piz-

beste», 1932):

kundeko ekin tzailea XX. mendearen
hasierako Bilbo gorabeheratsu hartan.
Gazterik ekin zion euskara ikasteari eta
sustatzeari. Gero, irakasle-lanpostua eskuratuta, irakasten ez eze, hainbat literatura-lan i tzul tzen ere jardun zuen,
euskaraz ko irakurgaiak sor tzeko eta

Neure bixitzan beste bat idoro dot aren
antzekua. «Amilgain» eta «Kirikiño» euzkel-idazlien arteko mattagarrijanak ixan
yataz, bata bixi da, bestia il zan. Bixi danari goralbenik egitia ez ei-da egoki, baña
bua goralben au, ain aipagarri dan «Amilgain» onari.

irakurzaletasuna susper tzeko asmoz.

José Altuna Aldasoro Bilbon jaio zen

Langile nekaezina, orduak eta orduak

1887ko abenduaren 7an, lehengo Aban-

ematen zituen bulegoko mahaiaren

doko elizatean, Indautxun hain zuzen ere.

a tzean. Behinola, garaikide eta aber-

Aita, Antonio Altuna Etxebarria, aban-
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rarik izan, baina inoiz ez zion guztiz utzi
ikasteari eta, lanean hasitakoan ere, gauez
ematen ziren eskoletara joaten jarraitu
zuen hainbat urtetan.

1909ko uztailean Zamudion ateratako argazkia. Euskara-ikasleak eta erdian Kirikiño irakaslea. Altuna goian
eskuinean lehena da. Lehen lerroan, eskuinean
jesarrita, Keperin Xemein ageri da

dotarra zuen, eta ama, Josefa Aldasoro
Oiarbide, idiazabaldarra. Zazpi neba-arrebaren artean hirugarrena izan zen Joseba.
Gurasoak euskaldunak izan arren, umeek
txikitan ez zuten euskara ikasi. José bataiatu zuten eta gerora izena euskaratu zuen.
Altuna Tablas izeneko txakolindegian jaio
zen, gaur egun Atxukarro kalea dagoen
inguruan. Aita hil eta gero, Indautxutik
Uribitartera aldatu ziren. Indautxun eta
Uribitarten bizi izan ziren bitartean, Joseba Berastegiko eskolara, Albiara, joan
zen. Gerora, neba-arrebak heldu eta lanean hasi ahala, Atxurira aldatu ziren.
Harrezkero, Joseba Altuna Iturribide kaleko Patronatuaren eskolara joan zen. Ez
zuen goi-mailako ikasketak egiteko auke-
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Lanean hasi zen Asociación General de
Maquinistas Navales delako itsasontzietako
makinisten elkargoan idazkari-kontulari,
harik eta elkargoa 1932an UGTn federatu
zen arte. Lanbide hori maisu-lanarekin uztartu zuen; izan ere, 1918an hasi zen irakasle Bilboko Muxika udal-eskolan. Handik bi
urtera, 1920ko irailaren 13an izendatu zuten
Bizkaiko Aldundiko Euskal Hizkuntzaren
Katedrako irakasle. Makinisten elkargoko
lana utzi eta euskararen irakaskuntzari
eman zitzaion bete-betean, idazle- eta itzultzaile-zereginekin tartekatuta.
Gazterik murgildu zen giro abertzalean
eta gazterik hasi zen euskara ikasten. Hogei urte betetzear zela, 1907/1908 ikasturtean izena eman zuen Bizkaiko Aldundiaren euskal eskolan, Bilboko Institutu Zaharrean edo Instituto Vizcaíno delakoan.
Garai hartan Ebaristo Bustintza Kirikiño
zen ordezko irakaslea, titularra, R. M.
Azkue, lan-utzialdian egon baitzen 19041909 bitartean. Hurrengo ikasturteetan

Ines Okamika Pinuaga,
1894-03-14 / 1941-01-28

ere Josebak Kirikiñoren eskoletara joaten
jarraitu zuen. Hain zuzen ere, hantxe ezagutu zuen urte batzuen buruan bere emaztea izango zena, Ines Okamika. 1910/1911
ikasturtean, adibidez, elkarrekin egon ziren maila aurreratuan. Mende hasierako
Pizkundeko giro horretan lagun handiak
egin zituen Josebak, besteak beste, Keperin Xemein, Eli Gallastegi, Joseba Errazti,
Mikel Arrutza eta Eladi Cuñado.
1915eko azaroaren 13an Ines Okamika
Pinuaga bilbotarrarekin ezkondu zen Bilboko San Nikolas elizan. «Iñese»ren aita,
Txomin Okamika Antxustegi, ondarrutarra zen, eta ama, Felisa Pinuaga Etxebarria,
bilbotarra, Barrenkale Barrena kalekoa.
Inesen aitak aroztegi bat zuen Quintana
kalean, udaletxearen ondoan. Josebak eta
Inesek sei seme-alaba izan zituzten: Libe
Iñese (1916-11-12), Miren Edurne Kar-

1911n Zamudion ateratako argazkia. Altuna goiko lerroan
eskuinetik laugarrena da (erdi ilunpetan); Kirikiñoren atzean,
Ines Okamika, eta aldamenean Teodora Gerrikaetxebarria.
Keperin Xemein, jesarrita ezkerretik lehena

mele (1919-07-22), Andima Gorka Iker
(1921-11-15), Miren Ibone (1923-12-28),
Miren Garbiñe (1925-10-06) eta Miren
Keltse (1928-01-09).
Ezkondu eta gero, Epaltzaren Alargunaren kalean bizi izan ziren, baina 1926an
edo 1927an Deustura joan ziren. Deustuibarrean urte batzuk eman ondoren,
Bilbora itzuli ziren, Posta kaleko 7.enera,
Libe alaba nagusia Indautxuko maistra-eskola normalean hasi zenean.

ZORITXARREKO
36KO GERRA
Zazpikaleetan, Belostikaleko 1. zenbakian
egon zen ikastolara (nesken eskolara) joan
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1938ko Aberri Eguna, La Citadelle (Donibane Garazi)
Gazteluan (Abadiño), 1935eko ekainaren 28an, euskara
ikasten. Joseba Altuna, Ines Okamika, Petra Gorostiza
(Axpeko Elexalde baserrikoa), eta Miren eta Ibone alabak

ziren Ibone, Miren eta Keltse, bakoitza
bere mailan. 1935ean ikastoletako umeak
familia euskaldunetan euskara hobetzeko
eta familia-giroan euskaraz bizitzeko asmoz, zenbait baserritara joateko aukera
zabaldu zuen Euzko Ikastola Batzak, eta
ekimen horretan parte hartu zuten Joseba
eta Inesen seme-alabek.
Izan ere, 1936ko udan, Andima eta Ibone
seme-alabak Atxondoko Martzaan zeudela, uztailaren 19an gurasoak bisitan joan
eta bazkalorduan Joseba Altunak aipatu
zuen militar batzuk matxinatu zirela Errepublikaren aurka, baina, haren ustetan, ez
zutela bat ere aukerarik. Usteak erdia ustel.
Zoritxarreko gerrak lehenengo egunetatik bete-betean jo zuen Altuna-Okamika

4

familia; hain zuzen ere, Bilboko lehen
bonbardaketan etxe barik geratu ziren.
1936ko irailaren 25ean —Manuel Irujo
ministro izendatu zuten egun berean—
Mola jeneralaren aginduetara zeuden
hegazkinek Bilbo bonbardatu zuten. Bonba haietako bat Posta kaleko 7. zenbakian
jausi zen. Une hartan ama eta Edurne, Miren eta Keltse alabak zeuden etxean, Ibone Belostikaleko eskolan zegoen eta Andima bizikleta konpontzen Bilboko Zabalgunean. Zorionez ez zitzaien ezer gertatu.
Egunak joan eta egunak etorri, azkenenean Joseba eta Ines gurasoek umeak
erbesteratzea erabaki zuten. Beharbada,
gerrak eragindako ondorio lazgarriena
izan zen hura. Milaka haurrek utzi zuten
beren etxea, eta asko eta asko ez ziren
inoiz itzuli. Ibone, Miren eta Keltse Inga-

Andima eta Libe Altuna
Donibane Lohizunen

Donibane Garaziko lagun taldea. Ezkerraldean ageri
dira Andima eta Libe Altuna; mutilen artean, besteak
beste, Sabin Gezala, Jabier Uriarte, Iñaki Etxebarria,
Aintza Agirrebengoa eta Gustavo Beika daude

laterrara, Southamptonera, bidali zituzten.
Andima eta Libe Donibane Garaziko Zitadelera (La Citadelle izeneko gotorlekura).
Une erabakigarri haietan gerrari aurre
egitea lehentasuna bazen ere, gobernua
antolatu guran zebilen orduko Euzko
Jaurlaritza, eta ahalegin horretan, 1936ko
abenduaren 14an, Leizaolak Euzkadiko
Kultura Kontseilua eratu zuen, sei sailetan banatua. 1937ko urtarrilaren 30ean,
hogeita hamasei laguneko Kultura Kontseilua edo Euzkadi´ko Gogo-Lantze Ba-

tzordea osatuko zutenen izenak argitaratu
ziren Euzkadi´ko Agintaritzaren Egunerokoan. «Euskera eta euskel-elertia» sailak honako kide hauek zituen: Raimundo
Olabide, Euskaltzaindikoa; Tomas Agirre Barrensoro, idazlea; Bernardo Maria
Garro Otxolua, idazlea; Estepan Urkiaga Lauaxeta, idazlea eta Joseba Altuna,
euskara-irakaslea. Gainerako sailetan pertsona ezagun asko ageri dira; horietako
batzuek, gero, atzerrira joan behar izan
zuten, eta beste batzuk atxilotu edo hormaren kontra erail zituzten.
Joseba Altunari ere batzorde horretako
kide izatea leporatu zioten aldundiko
euskara-katedrak deuseztatu zituztenean.
Bilbo nazionalen esku jausi eta ondoren-
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go egunetan, bata bestearen segidan etorri ziren atxiloketak eta kargugabetzeak.
Joseba Altuna, Mikel Arrutza eta Tomas
Agirre aldundiko irakasleei garbiketa-espediente bana ezarri zieten frankistek eta
karguak uztera behartu. Joseba Altunak
bere «portaera garbitzeko» Servicio de
Instrucción Pública delakoaren aurrean
agertu behar izan zuen eta idatziz onartu Kultura Kontseiluko kidea eta EAJko
aﬁliatua izan zela. Kargugabetzea berehalakoa izan zen:
Para formularla [kargugabetzea] no ha
sido preciso apelar a testimonios ajenos al
del propio interesado, pues basta con el
de éste en el que se precisan dos hechos,
cada uno de los cuales, por sí solo, y mu-

1937ko urtarrilaren 30eko Euzkadi´ko Agintaritzaren
Egunerokoan Gogo-Lantze Batzordea osatzeko
agindua kaleratu zen

cho más los dos juntos, abona la decisión,
cuya adopción se propone después, pues
consta evidentemente, no ya que el Sr. Altuna haya estado aﬁliado siempre al Partido Nacionalista Vasco, sino que aceptó del
titulado Gobierno de Euzkadi un cargo en
el llamado Consejo de Cultura, el cual ocupó, pues en virtud de él, asistió a una de las
reuniones celebradas por este organismo.

Handik aurrera aseguruak eginez atera
zuen bizimodua, baina ez zion euskara-
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-eskolak emateari utzi. Posta kaleko etxea
galdu eta zenbait gorabeheraren ostean,
Erribera kalera joan ziren bizitzen. Erribera kaleko etxean bertan, astean bizpahiru egunetan, eskolak ematen zizkien
lagunei edo lagunen seme-alabei. Idazteari ere ez zion guztiz utzi, eta azken
idatziak 1960ko hamarkadan argitaratu
zituen. Bertan bizi izan zen, 1971ko uztailaren 27an hil zen arte.

Bilboko Euzko-Gastedi eta
Euzkeltzale-Bazkuna
Euzko-Gastediren egoitza Bilbon
(argazkia: Sabino Arana Fundazioa)

A

restian esan legez, gazte-gazterik

ra: Joseba Altuna (lehendakariordea), Wen-

murgildu zen giro aber tzalean.

ceslao Egileor (idazkaria), Victor Bernaola

Bilboko jeltzaleen gorabeherak jaso

(kontularia), Jose Etxebarria (diruzaina),

dituzten Juventud y Nacionalismo Vasco.

eta Pedro Urkixo, Tomas Muniozguren,

Bilbao 1901-1937 (I. Camino eta L. de

Jose Arrue-Barrena eta Jose Larrauri.

Guezala, 1991) eta Batzokis de Bizkaia
(I. Camino, 1987) liburuetan Altunaren

1912ko abenduan, 25 urte zituela, Bil-

arrastoari jarrai dakioke.

boko Euzko-Gastediko zuzendaritzako
kide izendatu zuten. Hauek osatu zuten

1906ko urriaren 31n Abandoko Batzokia
edo Batzoki Abandotarra fundatu zen. Bilkura hartan elkarte berriari atxikitako 83
lagunen izenak irakurri eta araudia onartu
ondoren, zuzendaritzako kideak hauta-

zuzendaritza berritua: Javier Gortazarrek
(lehendakaria), Endika Oruetak (idazkaria), Kepa Bengoak (kontularia), Koldobika Anuzitak eta Joseba Altunak.

tzeari ekin zioten. Lehendakari Domingo

Euskara-ikasle ibilitako batzuek, Altuna

Olabarria hautatu zuten, eta harekin bate-

tartean, abertzalea izatea euskalduna iza-
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1909ko martxoaren 21ean Euzko-Gastedikoek Gernikara oinez egindako ibilaldiaren gomutagarria

tea zela iritzita, urte bi lehenago, 1910eko

tor eta Pedro Zuberogoitia anaiek Keperin

otsailean Euzkeltzale-Bazkuna elkartea sor-

Xemeinen hitzen berri ematen digute Ber-

tu zuten. Elkartearen helburuak ziren, nagu-

tan Bilbo (2008) liburuan: «[…] ikastolaok

siki, elkartekideen euskara maila hobetzea,

adorez asten ziren: lerden ta txairo. Baiña,

horretarako euskararen erabilera sustatuz,

illabete bi edo iru igazita, urtian-urtian,

eta hizkuntza zabaltzea eta garbitzea. De-

auteskundiak iragarten ziran: ziñegotzi-

nak Bilboko Euzko-Gastediko bazkideak

-auteskundiak edo bestelakuak». Orduan

zirenez, elkarte horren egoitzan bertan ekin

gazte haiek alderdiko zereginei ekin behar

zioten lanari. Esanguratsua da talde eragile

izaten zieten.

horretan denak zirela Azkuerekin eta Kiri-

8

kiñorekin euskaldundutakoak, batek ere

Bestelako zeregin horietan gogoratzen

ez zuela euskara etxean jaso; beraz, euskal-

ditu orduko gazte asko Bilboko Euzko-

dun berriek aitzinaturiko ekimena izan zen.

-Gastediko lehendakariorde Jose M. Garate

Honek arrakasta handia izan bide zuen, eta

Azkarragak (Camino eta Guezala, 1991).

jende ugari joaten zen euskara ikastera. Ai-

Hauteskunde Batzordean hainbatetan har-

Euzkeltzale-Bazkuneko gazteak 1911n: Altuna goiko lerroan
ezkerretik bigarrena da, ezkerretik seigarrena Ines Okamika
eta ondoan Teodora Gerrikaetxebarria. Jesarrita ezkerretik
hasita, Joseba Errazti, Eli Gallastegi eta Keperin Xemein

Euzkeltzale-Bazkuneko gazteak 1918an: mahaiaren atzean,
ezkerretik hasita, Joseba Altuna, ?, Keperin Xemein, Karmele
Errazti (Xemeinen emaztea), ?, Ines Okamika

Ixaka, Eizagirre, Axe, Urriolabeitia´tar A, Ba-

tu zuten parte Xemeinek, Oruetak, Altunak, Blas Garate anaiek eta beste askok.
Euzkeltzale-Bazkunaren ekimenez hainbat kultura-arlo jorratu ziren. Idazleak
ere behin baino gehiagotan saiatu ziren
beren arteko harremanak sendotzen, eta
xede horrekin hainbat moldetako ekitaldiak antolatu zituzten. Kirikiñok 1914ko
urriaren 25ean euskal idazleek Zornotzan antolatutako bazkari baten kronika
egiten du Edo geuk edo iñok ez bilduman
jasotzen dena. Kontakizunaren amaieran
elkartutakoen izenak ematen ditu:
Atzo bildu giñeanak ara: Belaustegigoitia´tar
Perderika, Tabira´tar Urni, Kardantxillo, Biritxinaga, Pizkunde-zale, Lopez Mendizabal´tar

txi, Zargaste, U´tar J, Portugaletekoa, Legarda, Urkiazelai, Urkiaga, Txindurri, Amilgain,
Sollubeko Sorgiña, Lodi, Aizkibel, Txomorro,
Enbeita, Altube, Txori-Erreka, Luki, Arrugain,
Lezkain, Eli, Eladi, Gibelpe ta nerau.

Urte batzuk geroago, «Bidasoz andiko eta
emendiko euskal idazleak» elkartu ziren
Oiartzunen, baina Altuna eta Bilboko
Euzkeltzale-Bazkunekoak ezin izan ziren
joan. Hala ere, atxikimendu-idazki bat
bidali zuten, zeina batzarra hasi aurretik
irakurri baitzuten beste ohar batzuekin
batera. Hauxe da Euzko-Deyaren izenean
bidalitakoa:
Bilbaotik 1921ko Bagilla 18an. Kirikiñori.
Agur irakasle ta aberkide maiteoi: Euzko-Gastedi-Batzak Oyartzunen gertau dau-
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Bilboko Euzko-Gastediren izenean, Mikel Arrutza Larrabaster´tar Jon joan zen
Oiartzunera.

Eli Gallastegi eta Margarita Miñaurren ezkontza Begoñan
(1925). Ezkerraldean, Keperin Xemein, Joseba Altuna,
hauen atzean Ines Okamika, eta Luis Arana (argazkiaren
iturria: Lorenzo Espinosa, J. M. (1992): Gudari: una pasión
útil. Eli Gallastegi (1892-1974), Txalaparta, Tafalla, 129. or.)

zan jaietara pozik joango gintzakez. Baiña
biar bertan jai andiak Gaminizen eukiko
doguz, Bilbaoko Euzko-Gastediak eginda.
Eta eurak geuk geronek eraldu doguz ta,
ezin utsik egin. Orregaitik ez gara Gipuzkoako erri begiko orretara joango, Euzkadiko euskal idazleak ezagutu ta laztandutea, guretzako atsegiñik andiena izango zan
arren. Baiña esaiezu an batuko diran guztiai, eurekin batez gagozala, ta Aberriaren
alde egiteko ez dogula iñoiz bez gure lana
ukatuko. Gora euzkerea! Gora Euzkadi!
Gora zuek, idazle maiteok! Altuna´tar Joseba, Errasti´tar Joseba Mirena, Xemein´tar
Keperin eta Gallastegi´tar Eli.
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Zinez aipagarria da Kirikiñok gazte haiengan izan zuen eragina; gazte zirela maisutzat izan zutena heldutakoan adiskide
eta bidaide izan zuten. Hutsune handia utzi zuen Bustintzak hiltzean, eta
hori nabari-nabaria izan zen euskaltzale
jeltzaleen artean. Euzkerea aldizkariaren
bigarren zenbakia (1929ko otsailaren
15ekoa) «irakaslia»ren gorazarrea egiteko
baliatu zuten. Bertan Jadaŕkaren, Etxakinen, Amandaŕoren, Azkenaren, Ikasleren, Amilgainen, Adolfo de Larrañagaren, Lizardiren, Kepa Enbeitaren, Inekueren, Goyalderen eta Iñeseren idazkiak
irakur daitezke, irakasle eta adiskide hil
berriari azken agurra egiteko. Iñese hori,
hain zuzen, Ines Okamika da, Altunaren
emaztea, eta, dagoeneko esan den bezala,
Kirikiñoren ikasleetako bat.
1930ean, EAJ berrantolatzen hainbat
urrats egin ziren eta ziztu bizian osatu eta
hautatu ziren batza berriak. Bilboko Uri
Batza berria honako hauek osatu zuten:
Fernando Nuñez Antxustegik (lehendaka-

ria), Vicente Zubirik (diruzaina) eta Casi-

1933. urteetan hainbat egitasmo gauzatu

miro Egiartek (idazkaria). Joseba Altuna

ziren, hala nola hitzaldiak, musika-ema-

batza hartako ahaldun izendatu zuten.

naldiak, antzezlanak, euskararen aldeko

1931ko ekainean, estatutuari eta hauteskundeei buruz jarduteko batzarra antolatu zuen EAJk Donostian. Abandoko batzaren izenean Enrique Orueta joan zen,
eta Bilbokoaren izenean, Joseba Altuna.

ekitaldiak eta dantza-erakustaldiak. Testuinguru horretan argitaratu zen Manuel
Sotaren La vieja que pasó llorando antzezlanaren euskarazko itzulpena, Altunak atondutakoa. 1933an, Euzkeltzale-Bazkunak hirugarren euskara-irakasbi-

Deustun bizi zirela, 1933ko irailaren

dea eta egutegia kaleratu zituen; lehen

17an, Deustuko Batzokiaren inaugurazio

mailako irakasbidearen 5.000 aleko be-

oﬁzialaren karietara antolatutako hitzaldi-

rrargitalpena; Euzkerea aldizkaria, eta Euz-

-ziklo batean parte hartu zuen Altunak.

ko astekaria. Bilboko Euzko-Gastediren

Batzokiko ateak irekitzeko egunean iku-

egoitzan euskararen inguruko hitzaldi-

rrinak bedeinkatzeko ekitaldian, aita-ama

-ziklo arrakastatsua antolatu zen Tomas

pontekoak izan ziren Pantaleon Ramirez

Agirre Barrensororen gidaritzapean. Hiz-

de Olano —Euzkadi agerkariaren zu-

larien artean ditugu, besteak beste, Ale-

zendaria—, Juan Mendizabal —batzako

jandro Gallastegi, Estepan Urkiaga Laua-

idazkaria—, Luis Idigoras, Mirentxu Agi-

xeta, Luis Arbeloa, Sorne Untzueta, Mi-

rre, Miren Karmele Zabala eta Andima

ren Mendizabal, Bizente Biteri, Keperin

Altuna, Joseba Altunaren semea. Joseba

Xemein, Bizente Etxezarraga Zidorra, An-

Altunak ekitaldiari amaiera emateko otoitz

tonio R. de Asua Ogoñope, eta Joseba eta

bat errezatu zuen.

Libe Altuna aita-alabak.

Bigarren Errepublikaren urteetan berriz

Libe Altuna hor agertzeak aipamen be-

ere sustatu zuten kultura-arloa Bilboko

rezia merezi du, zeren Joseba Altunaren

Euzko-Gastedikoek, Primo de Riveraren

alaba nagusiak sarri hartzen baitzuen

diktadurako etenaren ondoren. 1932. eta

parte garai hartako mitinetan Emakume
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egoitza egokien bila. Lehendabizikoa,
Plentzian zabaldu zen, eta horren ondoren, beste hamabost ireki ziren Mundakan, Barrikan, Sopuertan, Orozkon,
Gordexolan, Sondikan eta beste herri batzuetan. Hala, 1937ko martxoaren 18ko
Euzkadi´ko Agintaritzaren Egunerokoan
kaleratutako agindu baten bidez, Koldobika Arozena Etxebarria Plentziako
Libe Altuna Euskaltzaindiaren 1968ko Arantzazuko biltzar
ospetsuan izan zen; laugarren lerroan eskuinetik hasita
lehenengoa, moja jantzita (argazkia: Euskaltzaindia, Azkue
Biblioteka)

Itxastaŕa

izeneko

ikastolako

irakasle

izendatu zuten eta Libe Altuna Okamika
Mundakako haur-ikastolakoa.
Hortaz, Mundakan andereño zela joan zen

Abertzale Batzako beste kide batzuekin
batera. Hizlari trebea izateaz gain, gainerako seme-alabek bezala, gurasoengandik
jaso zuen euskararekiko eta jakituriarekiko neurrigabeko maitasuna.
«Euzkadiko Ikastolak» Jaurlaritzaren
1936ko abenduaren 4ko agindu baten
bidez eratu ziren, eta haien helburu nagusia haurrei hezkuntza osoa eskaintzea
zen, gerra-inguruetatik aldenduta. Horretarako, bai Leizaola, baita «Lenen-mallako Irakaskintza»ren zuzendari nagusi
izendatu zuten Bingen Amezaga idazlea
ere, Bizkaiko herri gehienetan ibili ziren
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beste andereño batzuekin Donibane Garazira, besteak beste, Pilare Alba, Polixene Trabudua eta Genoveva Leibarrekin.
Ipar Euskal Herritik itzuli eta Berrizko
Mesedetako mojen komentuan sartu zen.
Berrizen, Markinan, Bilboko Otxarkoaga
auzoan eta Begoñazpi ikastolako zuzendari ibili ostean, Markinako Mesedetakoen
komentura itzuli zen. Jasone Aretxabaleta
kazetariaren hitzetan (Emakunde, 1994)
«sekulako garrantzia ematen zion Libek
jakituriari, intelektualitateari, euskaldunek ikasi egin behar zuten jakintsu ere
izan daitezkeela erakusteko».

Euskara
irakaslea
Ume euzkeldunen laguna. Irakurteko
bigaren idaztija (1920) (argazkia:
EMD, Sancho el Sabio Fundazioa)

B

ilboko Udalaren ekimenari esker,

jarri zen martxan, eta Koldo Eleizalde hez-

1918-1919tik euskara-eskolak sustatu

kuntza-ikuskatzaileak lehiaketarako dei-

ziren udal-eskoletan, eguneko klase-

aldia egin zuen abuztuan. Eskakizunak

-ordutegia amaitu eta gero. Ehunka

hauek: euskara irakasten bi urteko lan-

ume eta gazte pasatu ziren ilun tzeko

-esperientzia izatea, lan didaktikoren bat

eskola haietatik. Ikastegi haien artean

plazaraturik izatea eta ikerketa ﬁlologiko-

ezagunena, Muxika eskola —edo

ren bat argitaraturik izatea. Horrez gain,

Erriberako eskola ere deitua— izan zen.

hogeita bost urtetik gorako gizonezkoa

Bertan ibili ziren irakasle, besteak beste,

izatea. Horrela, Katedrako Instrukzio

Joseba Altuna eta Mikel Arrutza.

Publikorako Batzordeak Joseba Altuna
Aldasoro izendatu zuen 1920ko irailaren

Azkuek Institutuko irakasle-plaza 1920an

13an. Izan ere, eskakizun guztiak bete-

utzi zuen, Aldundiko Euskal Kulturako

tzen zituen: urte bi zeramatzan euskara

Batzordeko aholkulari izendatu zutenean.

irakasten Bilboko Muxika udal-eskolan;

Lanpostua betetzeko protokoloa berehala

aurreko urtean Instrukzio Batzordeak
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1935/1936 ikasturteko ikasleen zerrendak. Altunaren azken ikasturtea
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antolatutako lehiaketa irabazi zuen Ume

-Bazkunaren Método gradual para apren-

euzkeldunen laguna izeneko bi liburuko

der el euzkera bizkaino irakasbidea; esko-

lanarekin, eta Euzkera aldizkarian argita-

lak praktikoak izatea, benetako hiztunak

ratuta zeukan «Aﬁjos del euzkera» iker-

sortuko baziren; aurreko guztia garatzeko

keta-lana. Ebaristo Bustintzak, ordurako

gramatikako eduki gehiegi ez sartzea, eta

katedrako irakasle titularra zenak, ziur-

ikasleak lehenengo egunetik euskaraz egi-

tatu zuen kargua onartu izana, eta urria-

tera eta pentsatzera animatzea.

ren 15ean hasi ziren eskolak. Deialdira

1928an, Kirikiñok erretiroa hartzean, ha-

aurkeztu zuen programan honako puntu

ren plazaren titulartasuna eskatu zuen Al-

hauek azpimarra daitezke: programaren

tunak, baina Instrukzio Batzordeak ukatu

eta irakaslearen malgutasuna ikasle guz-

egin zion, nahiz ordezko gisa jarraitu zuen.

tiek aurrera egin ahal izateko; Euzkeltzale-

Bustintzak utzitako plazaren berri izan eta

Kargutik kendu zuteneko agiria,
1937ko abuztuaren 30ekoa

Mikel Arrutzak aurkeztu zuen bere burua.
Mikel Arrutza Aldundiko itzultzailea zen
baina une hartan lan-utzialdian zegoen,
haren plaza desagertu zelako. 1928ko irailaren 19an Mikel Arrutzari eman zioten libre zegoen plaza laguntzaile-izaerarekin.
Ez zuen asko iraungo, zeren, handik hilabete batzuetara, Jose Gandariasbeitiari
eman baitzioten plaza hura. Gandariasbeitia Barakaldoko katedrako irakaslea
zen, baina haren plaza desagerrarazi zutenez, hark ere bere eskubideak aldarrikatzeari ekin zion, harik eta 1929ko apiri-

Bilboko Muxika udal-eskolan euskara-irakasle izendatu
zuten 1918ko abuztuaren 17an

lean Instrukzio Batzordeak Kirikiñoren
erretiroa zela-eta hutsik geratutako plaza
ematea erabaki zuen arte.
1931n hirugarren katedra sortzea erabaki
zuen Aldundiak, eta Arrutza izendatu zuten behin-behineko irakaslea. 1934. urte
arte hiru irakasle horiek jardun zuten Aldundiko katedretan; azkenik, Gandariasbeitiak bi urteko eszedentzia eskatu, eta Tomas Agirre izendatu zuten haren ordezko.
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Joseba Altuna, Mikel Arrutza eta Tomas
Agirre izan ziren Bizkaiko Aldundiko
euskara-irakasleak, harik eta 1937an, Bilbo nazionalen esku jausi eta gero, kargutik kendu zituzten arte.

ITZULTZAILEA ETA IDAZLEA
Esan bezala, Joseba Altunak gogotsu ekin
zion Bustintzarekin euskara ikasteari eta
laster gauzatxo batzuk argitaratu zituen
Euzkadi aldizkarian Txori-Toki ezizenarekin. Geroago, Euzko-Deya (Euzkeltzale-Bazkunak kaleratutakoa) eta Euzkerea
aldizkarietako ohiko kolaboratzailea izan
zen euskarazko artikuluak idatziz Azpaŕen,
Uŕestarazu´tar Mikel eta Amilgain ezizenekin, batez ere azken horrekin. Horiez gain,
Napartarra, Hermes, Patria Vasca eta beste
aldizkari batzuetan ere sarri kolaboratu
zuen. Artikuluen artean askotariko generoak topa ditzakegu: itzulpenak, umorezko kontakizun laburrak, alegiak, idatzi
aberkoiak, etimologiak, lexikoa ezagutarazteko lanak, eta abar.
Garai hartako literaturaren berri zuzena
eskaini digun Santi Onaindiaren hitzetan,
lehenengo lana 1913an argitaratu zuen
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Ines Okamikaren margolana

Euzkadi aldizkarian (1913, X) eta Txomin
Agirreren Garoa eleberriari eginiko kritika bat izan zen (Onaindia, 1975).
1915ean, Euzkadi aldizkarian (1915, XII)
argitaratutako artikuluen separata moduan, Aﬁjos del euzkera izeneko liburuxka
(77 orrialde) kaleratu zuen Bilbaina de
Artes Gráﬁcas moldiztegian. Ordurako
bilduta eta aztertuta zeuzkan beste euska-

Afijos del euzkera (1915) lanaren zirriborroa

lari batzuen lanak, hala nola Arana-Goiri,
Aŕiandiaga, Azkue edo Zabala-Aranarenak.
1917an, Juan Iturralderen Cuentos, leyendas y descripciones euskaras lanaren
itzulpena kaleratu zuen Euzko-Deyarekin.
Euzkadi´ko ipuin, asele ta askitzak izeneko liburuxkaren hasierako oharretan edukiaren berri ematen digu euskaratzaileak:
«Ipuin, asele (leyenda) ta askitz (tradiziño)
onek euzkeraldu ta argitaltzen dira emen,
euzkeldunai atsegingo (gustauko) yakezalakuan». Ipuinok, Euzkerea aldizkarian
ere argitaratu ziren 1931tik aurrera.
1920an, Bizkaiko Aldundiak antolatutako
lehiaketa batean sarituak izan ostean, Bilboko eskoletako «mutiko-neskato euz-

1888an R. M. Azkuek irabazi zuen euskara-katedra eta
harrezkero bilbotar ugarik ikasi zuten euskara Institutu
Zaharrean edo Instituto Vizcaíno delakoan
(argazkia: Instituto Vizcaíno, Jon Arregiren bilduma,
http.//www.flirck.com)

keldunai» zuzendutako liburu bi kaleratu
zituen Bilboko Euzko Argitaraldian (Editorial Vasca). Euskarazko eskola-liburuen
aurrekari gisa, Bizkaiko auzo-eskoletarako
hainbat testuliburu sortu ziren. Auzo-eskola horietan libururik ez zegoenez, Koldo Elizalde Bizkaiko Aldundiko ikuskatzaile euskaltzalearen ekimenez, testugintza suspertzeko lehiaketa bat antolatu
zen eta saritutako lanak argitaratu ziren;
horien artean, Joseba Altunaren Ume euzkeldunen laguna («irakuŕteko lenengo eta
bigaŕen idaztija») (1920). Umeentzako irakurgaiak ziren, irudiz hornituak.
Urte berean, Antonio Trueba (Antón el
de los cantares) jaio zeneko mendeurrena-

17

ren karietara, idazle bizkaitarraren omenez literatura-lehiaketa bat antolatu zen
Bilbon. Gaietako bat Truebaren biograﬁa euskaraz idaztea izan zen, eta Altunari
eman zion epaimahaiak saria. Saritutako
lana —«Trueba´tar Andoni´ren bixitza»—
Hermes aldizkarian kaleratu zuten 1920an,
Karmelo Etxegarai, Tomas Etxebarria, Enrique Coll eta beste batzuen lanekin batera.
1921 eta 1922an Esopo´ren Ipuñak itzuli
eta kaleratu zituen Euzko-Deya aldizkarian. Hauexek dira euskaratutako ipuinak: «Otsua ta txakuŕa»; «Eŕbiñudia ta
sagubak»; «Otsua ta bildotsa»; «Otsua
ta amianua»; «Ollaŕa ta pitxija»; «Saguba»; «Ugarixua ta miruba»; «Luna»;
«Beya, auntza ta aŕdija»; «Belea ta lukija»; «Gixona ta sugia»; «Txakuŕa ta okelazatija»; «Auntza, auntzumia ta otsua»;
«Lugiña ta sugia»; «Arakiña ta arijak»;
«Eskubak, oñak eta sabela»; «Agurea ta
semia»; «Mercurio ta eguŕgiña».
1927an, Ipuñak izeneko liburua kaleratu zuen Oscar Wilde idazle entzutetsuaren ipuin batzuen itzulpenekin, Verdes-Atxirikaren argitaletxean. Itxura zainduko edizioa izan zen Ander Jauregibei-
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tiaren irudiekin. Gaztelaniatik itzuli zituen, honako izen hauekin: «Bakaldungai
zorijontsuba», «Uŕetxindoŕa eta laŕosa»,
«Eŕaldoi berekoya», «Benetako adizkidia»,
«Ziziriko ospetsuba» eta «Ume ixaŕa».
Wilderen ipuinen itzulpen hau Interneten
aurki daiteke osorik (Susa literatura), eta
Orotariko Euskal Hiztegia atontzeko husturiko testuen artean dago orobat.
Bi urte geroago, 1929an, Verdes-Atxirikaren argitaletxean berriz ere, aurreko
edizioaren antzeko formatu eta ilustrazioekin, Grimm anaien ipuinen itzulpena
kaleratu zuen Ipuñak izenpean ostera
ere. Ipuinok hauek izan ziren, hamalau:
«Antxumiak eta otsua»; «Eduŕne Zuriñe»; «Txanotxu goŕija»; «Jone zuŕa»;
«Oyaneko etxetxuba»; «Eduŕzuriñe ta
Loragoŕiñe»; «Amordia, aŕantzalia ta
emaztia»; «Buru argija»; «Brema´ko abeslarijak»; «Bakaldun belea»; «Guzuŕa aŕua
da»; «Lo luzia»; «Zorigaiztokua». Lau
lauŕlekotan (pezetatan) salgai jarri zuten.
1930-1932 tartean, Afanasiev´en Ipuñak
argitaratu zituen Euzkerea aldizkarian:
«Aberien negutia»; «Bei goŕija», «Iban

Euskadi’ko Ipuin, Asele ta Askitzak (1917) (argazkia:
EMD, Sancho el Sabio Fundazioa)
Oscar Wilderen Ipuñak (1927)

eta Elene»; «Lugiña, atza ta zeijaŕa»;
«Berloka eŕaldoya»…
Bestaldetik, Manu Sotaren antzerki-lan
hauek euskaratu zituen: Itxaro-ixaŕa (Euzkerea, 1931), Oztin (Euzkerea, 1932),
Negaŕez igaro zan atsua (W.B. Yeats-en
kondaira batean oinarritua) (Verdes-Atxirika, Bilbo, 1933), Uŕetxindoŕa
(Verdes-Atxirika, Bilbo, 1934) eta Buruzagijak (Verdes-Atxirika, Bilbo, 1935).
Aurreko lanekin batera, batez ere Euzkerea
aldizkari elebidunean, beste mota bateko idatziak ere argitaratu zituen 1930etik

1933ra bitartean, esaterako, zenbait etimologia («Abixendegia», «Etimologías euzkericas», «Euzkel-abixendegija»…); giza
gorputzaren terminologia; hegazti, arrain,
landare, ugaztun, narrasti eta beste animalia batzuen izenak; jantzien izenak; lanbideen izenak, eta abar. Lanotan batik bat
hitz-zerrendak eskaintzen ziren euskaraz
eta gaztelaniaz, irakurleei lagungarri gerta zekizkiekeelakoan, zenbait azalpenek
lagunduta: «Casi todas las voces están entresacadas del gran Diccionario Vasco-Español-Francés del señor Azkue». Altunak
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Grimm anaien Ipuñak (1929)

harreman ona izan zuen Azkuerekin, elkar
ezagutu zuten eta Azkueren lan nagusiak
ezagutzen zituen.
Gutxi badira ere, olerki batzuk utzi zizkigun, Julen Urkizaren Euskal olerki eta
bertsoen bibliograﬁan ikus daitekeen legez: Gora Euzkadi! (Bizkaitarra, 1912)
«Azpaŕen» izengoitiaz; Neure abeŕija (Euz-
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Martinez Ortizen marrazkiek ilustratu zuten
Negarez igaro zan atsua liburua

ko-Deya, 1919) «Mikel Uŕestarazu» izengoitiaz; Eurija eta Mendi-tontoŕan (Euzko-Deya, 1919) «Amilgain» izengoitiaz.
Gerrak eta gerraosteak ekarri zuten etenaren ostean, idazle eta itzultzaile bilbotarraren azkenetako idatziak 1960ko
hamarkadaren hasieran argitaratu ziren

Negarez igaro zan atsua (1933) (argazkia: EMD,
Sancho el Sabio Fundazioa)

lagun batzuen artean atondutako liburuxka batzuetan. Amilgainek, besteak
beste, 1962ko abuztuan Bilbon izan zen
bertsolari-txapelketaren kronikatxoa idatzi zuen («Bertsolarijak») laugarren zenbakian. Liburuxka horietan Joseba Errazti
eta Keperin Xemein adiskideen heriotza-oharrak azaldu ziren.

Uretxindora (1934) (argazkia: EMD, Sancho el Sabio
Fundazioa)

ITZULTZAILE AITZINDARIAK
Joseba Altunaren ekarpenik handiena, beharbada, itzulpenaren alorrean bilatu behar dugu eta, bereziki, haur- eta gazte-literaturaren alorrean. Izan ere, euskaratutako
haur- eta gazte-literaturaren corpusari begira, gerra aurreko itzultzaile emankorrenetako bat izan zela esan daiteke. Gainera,
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Liburuxka hauetan argitaratu zituen azken idatziak
1960ko hamarkadan

kontuan izan behar da euskaraz gehien
itzuli diren testu moten artean haur eta
gaztetxoentzako liburuak daudela.
Gerra aurreko urteetan berebiziko tokia
hartu zuten itzulpen-lanek. Harrigarria
da ikustea urte bertsuetan zenbat lagun
ibili ziren testuak itzultzen hain euskara-eredu desberdinetan. Garai hartan Sabino Aranaren joera garbizalea zen nagusi
hizkuntzaren arloan, baina harekin batera beste joera herrikoiago batek ere egin
zuen bere bidea. Orixe da joera horren
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Joseba Altuna, Andima eta Ibone seme-alabekin
Erribera kaleko etxean

adibide argia, Manu Lopez Gaseniren
hitzetan «zentzuaren itzulpena» delakoaren defendatzailea. Villasanteren berbetan, Orixek bide hori jorratu zuen garbizaleei «frogatzeko herri hizkerarekiko
eta hizkera tradizionalarekiko leial jokatuz
idatzi zitekeela» (basqueliterature.com).
Itzulpen-eredua ere garaiko ezaugarria
da; izan ere, Xabier Mendiguren Bereziartuk euskal itzulpenaren historia
laburra egitean (1995) dioenez, sorkuntzaren eta itzulpengintzaren arteko mu-

anaien euskarazko itzulpenak aztertu eta
zenbait ondoriotara heldu da. 1920-1940
urtealdian bi itzultzaile eta bi itzulpen aztertu ditu: Joseba Altunaren Ipuñak (1929)
eta Alejandro Larrakoetxea Aita Ipolito edo
Legoaldiren Grimm Anayen Ipuñak (1929).
Itzulpenen funtzioei dagokienez, urte
haietako itzulpenak «behar soziolinguistikoak eta behar pedagogikoak» asetzeko helburuarekin egin ziren, garai hartan euskarazko materialak sortzeko eta
San Agustin (Elorrio) 1961. Altuna bilobekin

haurrentzako euskarazko prosa-corpusa
osatzeko. Itzulpen-estrategiaz denaz bezainbatean, itzulpen «etxekotuak» dira

gak nahiko lausoak ziren eta gama oso
baten barruan kokatu behar dira testu
itzuliak: baliokidetza dinamikora nabarmen isuritako Orixeren eredutik Zaitegiren, Larrakoetxearen, Garroren, Altunaren eta abarren baliokidetza literalago eta
pragmatika zaileko testuetaraino, tartean
beste batzuen lanak kokatuta (S. Onaindia, G. Barandiaran, A. Ibinagabeitia).

Gómezen hitzetan; hau da, jatorrizko tes-

Berrikiago, 2003an, Genaro Gómez Zubia
Grimm anaien Kinder-und-Hausmärchen
euskaraz, itzulpenen eta egokitzapenen azterketa izeneko doktore-tesian Grimm

propioaren aldeko aldarria eta erlijioa,

tua etxekotzen saiatu ziren itzultzaileak,
adibidez, pertsona eta pertsonaien izenak
egokituz. Estrategia horrek, beraz, euskal
kulturari prestigioa eman nahia adierazten du. Gómezi jarraiki, 1929ko itzulpen
etxekotuetan Pizkundeko kultur egitasmoaren isla eta garaiko ideologia abertzalearen zantzuak sumatzen dira: kultura
batik bat. Wilderen ipuinetan ere «irakurle euzkeldunari» izeneko hitzaurrean argi
eta garbi azaltzen dira Gómezen tesian
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dez, Jurgi Kintanaren ustez (Urre urdinaren
lurrina, 2009, 61.-62. or.), «oso litekeena
da Lauaxetaren 1930eko “Neure larrosea”
olerkia, Altunak 1927an itzulitako Wilderen “Urretxindorra eta larrosea” ipuinak
inspiratzea.
Joseba Altuna Aldasoro idazle eta itzultzaile
bilbotarra

Izan ere, Altunaren eta haren bidelagunen
xedea euskarak espazio berriak eskuratzea
izan zen, eta horietako bat literatura-arloa

azpimarratutako helburuak: «[…] Dana-dala, gure Ama Euzkereari opari txiki au
egin gura ixan dautsot, orren biarra, biar
andija gero! […]».
Hizkuntza-ereduaren hautuaz ere badihardu Gómezek, eta lanok egitasmo jeltzalearen testuinguruan ulertu behar direla azpimarratu. Eztabaida sutsuak izan
ziren arren, denek, Aranaren aldekoek
zein Azkueren aldekoek, izan bide zuten
helburu bertsua: euskara goren mailara
aupatzea. Altunak etxekoei askotan esaten
zienez, «abarkak erantzi behar zitzaizkion
euskarari», nor izan nahi bazuten.
Joseba Altunak euskara modernizatzeko
egin zuen ahalegina, beste idazle batzuentzat pizgarri izan zen seguru asko. Adibi-
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izanik, berebiziko garrantzia eman zioten
euskarazko irakurgaiak izateari eta, bide batez, munduko literatura euskaraz ere irakurtzeko abagunea zabaltzeari, nondik eta Bilboko kaleetatik. Santi Onaindiaren berbetan:
Garaiko giroari erantzunez, euskeraren alde
jokatu zuen bipilki, bere izaera ere ortan ekiñ
eta ekiñ ederto aberasturik. Bakoitzak bete
bear du alik eta zeatzen dagokion egin-bearra,
euskal arloan diot; eta Altuna ortan saiatua
dugu, gizonki saiatua atan ere; euskera ikasi,
argitu, erakutsi, auxe izan zan bilbotar errime
onen zeregina (Onaindia, 1975).

Batzuetan asmatu eta beste batzuetan
huts egingo zuten, baina ezin ukatuzkoa
da, bizi izan zuten garaiko mugak eta garaiko gizartearen ezaugarriak aintzat hartuta, benetako bidegileak izan zirela.

Egileak eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, liburuxka hau egiteko jasotako laguntzagatik, eskerrak eman nahi dizkiete:
•
•
•
•
•
•
•
•

Egilea:
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