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KALERA ATERATZEA KOMUNITATEA

Badator 20. urteurrena
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@argia ere 1997tik 
sarean. Pantaila-argazkia 
beranduxeagokoa, 1999koa.

ARGIAn jai egun 
espainiar eta 
frantsesak ez dira jai
Uztailaren 14a (Frantziako Egun Nazio-
nala), Urriaren 12a (Espainiako Egun Na-
zionala), eta abenduaren 6a (Espainiako 
Konstituzioaren Eguna) lan egun dira 
ARGIAn. Abenduaren 3a, Euskararen 
Eguna, da gure jai ofiziala. Langile ba-
koitzak erabakitzen du Espainiako eta 
Frantziako jai-egun horien ordez, urtean 
zehar beste zein egunetan ez lanik egin.

Hollywooden pare jarriko gara gaur. 
Orain modan daude arrakasta izan du-
ten pelikulen aurreko atalak; seguru zuk 
ere ezagutzen duzula baten bat, irakur-
le: Eraztunen Jauna trilogia osoa pantai-
lan ikusi ondoren kaleratu zuten Hobbit, 
edo dagoeneko iragarri duten Izarreta-
ko Gerra pelikula-sailaren aurreko par-
tea. Bada gaurko ARGIAk ere badu bere 
aurreko partea, eta Kristo Ondorengo 
III. Argia Eguna oraintxe ospatu dugu-
la aprobetxatuta, Kristo Aurreko urte 
haiek errepasatuko ditugu.
 1977ra egingo dugu salto. Frankismo 
ostean, ia erabat gazteleraz aritzen zi-
ren aldizkari eta egunkari abertzaleen 
sorrerak euskarazko aldizkariak kolpa-
tu zituen, eta tartean zen orduko Zeruko 
Argia ere, Anaitasunarekin, Herriare-
kin edo Jakinekin batera. Orduko borro-
ka euskarazko prentsa bultzatzea zen, 
eta bide horretatik sortu zen 1980an 
Prentsa euskaraz! kanpaina, aipatutako 
aldizkari horiek egina. Baina borroka 
kolektibo horrez gain, bakoitzak ere ba-
zuen berearekin nahiko lan. Anaitasuna, 
esaterako, estuasun ekonomikoa medio 
1983an desagertu zen. Eta garai hartan-
txe langileen esku geratu eta ARGIA bi-

lakatua zenak lana gogotik egin beharko 
zuen aurrera ateratzeko. 

1.000 bazkari
ARGIA proiektua herritarrengana ger-
turatu eta ezagutzera ematearen ideia 
ez da atzo asmatutakoa, eta orain egiten 
diren Argia Egunen helburu bera zuten 
1980ko hamarkadako kanpainek. Hortik 
doa 1.000 bazkarirena ere. Euskal gas-
tronomia berrian murgilduta zebiltzan 
Arzak edo Argiñano bezalako sukalda-
riek prestatutako 1.000 bazkari eman 
zituzten 1981ean Donostiako Balda pilo-
talekuan, ordurako aldizkariaren errele-
boa hartua zuten Joxemi Zumalabek, Eli-
xabete Garmendiak, Joxe Mari Ostolazak, 
Josu Landak eta konpainiak bultzatuta. 
 Eta ziurrenik egun haren balorazio 
ezberdinak egongo diren arren, proiek-
tua kalera ateratzeko balio izan zuen; 
eta horrek hauspotuta akaso, 1982an 
ospatu zen lehen aldiz Argia Eguna. Ez 
zen gaur bezala herri batean zentratzen, 
baizik eta mahaiak jarri ziren Euskal He-
rriko hainbat puntutan, ARGIA zabaldu 
eta harpidetzak lortzeko. Hamar urtez 
ospatu zen Argia Eguna, eta 300 mahai-
tik gora jartzera iritsi ziren 1987an. n
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KRISTO AURREKO ARGIAREN KANPAINAK

Argia Eguna pelikularen aurreko urteak

1980an Donostiako Balda pilotalekuan euskal sukaldari 
ezagunenek ARGIAren alde emandako 1.000 bazkarien irudia. 
Ondoan, Argia Egunean herrietan kalera ateratzen ziren 
mahaietako bat.


