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1919ko urtarrila 
Komentu bat Lekarozen, kaputxino gaz-
te multzoa euskaldun jendearen kan-
tuak eta erran zaharrak biltzeko gogo-
tan, herri musikari apaindura kultua 
emateko asmotan… Lehengaia eskura 
zeukaten baztandarren ahoan. Uztak 
ondorio zekarren komentua lantegi bi-
lakatzea: gure kulturaren gotorleku txiki 
bat Lekarozen. Nafarroa eta bere harroa.
   Zerua, elizen kupulen kupula uniber-
tsala, euskarri teologikoa, gizakiaren 
azken esperantza eta munduosteko sa-
gastia. Argia, gizakien gauzak biluzten 
dituen indarra. Zerua eta Argia, bino-
mio zenitala gordintasuna barreiatzen 
munduko zokoetan egia eta gezurra be-
reizi nahian. 
   Argitan bizi, heriotza gainditu, herri 
gisa iraun, fedea kakoan eskegi, hizkera 
bat sortu… Historia konplexu eta abe-
rats batek, gure kazetaritzaren ibili apal 
eta ausartak erdietsi du XXI. mendean 
Zeruko Argia aipaturik edo entzunik 
edo irakurririk Jainkoarekiko eta are 
Elizarekiko lotura egin ez dezagun, eta 
bai agerkari historiko batekin.
   Munduko bazter guztietan zebiltzan 
gure misiolariak zirela Euskal Herria-
ren enbaxadoreak, esan zuen Telesforo 
Monzonek. Alabaina, mundukoa ez zen 
heldu zerutik, ilunpea ulertzeko ausar-
tu genituen hitz zikinetarik baino. 

Zerikusi gutxi dute duela ehun urte 
sortu zen Zeruko Argiak eta egun-
go astekariak. Izena ez ezik, maiz-

tasuna, aldizkariaren jabetza eta edukiek 
eraldaketa nabarmena izan dute. Pro-
zesu horretan 1980ko hamarkada azpi-
marratzea funtsezko ariketa da. 1980an 
langileek hartu zuten ordura arte kapu-
txinoena zen agerkari erlijiosoaren gi-
daritza, eta gogor borrokatu behar izan 
zuten egun eskuartean dugun ARGIAren 
lehen zenbakiak lortzeko. Joxemi Zuma-
labek, Joxe Mari Ostolazak, Josu Landak, 
Pello Zubiriak, Iñaki Uriak eta Jon Baran-
diaranek paper berezia izan zuten enpre-
saren jabetza eredu berrian. Euskarazko 
prentsa normalizatua egitea zuten amets, 
euskaltzaletasuna, elkartasuna eta aurre-
zaletasuna –teknologia berriak aukera 
gisa hartu zituzten lehen langileek– oina-
rrian hartuta. 
 Egun kooperatiba haren ideia errealita-
te bilakatu dela esateko moduan bagara 

ere, bihurgunez betetako bidea izan da: 
zortzi milioi pezetako zorrari aurre egi-
teko, hastapeneko lantaldea kazetari ez 
ezik irakasle edo itzultzaile lanean ere 
aritu zen; baliabideak ere urriak ziren, 
nahiz eta arlo teknikoan zituzten ezagu-
tzak askorako balio izan zien; kooperati-
baren sortze urtean 24 zenbaki baino ez 
zituzten argitaratu, eta abar.
 Lan gogorrak, ordea, uste baino azka-
rrago eman zituen emaitzak. Urte gutxi-
ren bueltan zorra kitatu, lantaldea pro-
fesionalizatu eta ARGIAren sostenguan 
lagundu duten bi enpresa berri eratu zi-
tuzten: Apika Informatika eta Antza In-
primategia. 
 Egun atzera begiratu eta eskerrak ema-
tea baino ez zaigu geratzen. Hilabetekari 
erlijiosoaren lana beste batzuek betetzen 
baitute, baina nork ziurtatu diezaguke 
1980ko hamarkadan eginiko lan guztia-
gatik ez balitz, gaur gaurkoz euskara hu-
tseko astekari librea izango genuenik? 
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