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Nola sortu zen hori bezalako al-
dizkari bat frankismoaren az-
ken txanpan?

Nafarroako Foru Diputazioaren Bianako 
Printzea erakundeak aldizkari zientifiko 
hau abian jarri zuen euskararen inguru-
ko azken ikerketak ezagutzera emateko 
asmoz. Urtetan Jose Mari Satrustegi etno-
grafo sakandarra izan zen aldizkariaren 
arima. Berak kontatzen zuen nola Jose 
Esteban Uranga, orduan erakundeko zu-
zendaria zena, Urdianera joan zitzaion 
Etniker ikerketetako emaitzak bilduko 
zituen argitalpen proiektu bati buruz hitz 
egitera. Ordurako Satrustegik bi urte ze-
raman Bianako Printzea erakundearen 
Euskararen Bizkormen Sailean lanean. 

Zer zen hori? 
Diputazioak berak 1957an sortu zuen ata-
la euskarari bultzada emateko. Horren 
buru Pedro Díez de Ulzurrun mediku eza-
guna zen eta hor bildu ziren ekintzaileen 
eskutik ekimen oso interesgarriak gauzatu 
ziren, gerra aurreko mugimendu euskal-
tzaleari jarraipena emanez: etenda zeu-
den bertso txapelketak antolatzen hasi zi-
ren berriro, lehen ikastolei laguntza eman 
zieten, euskara eskolak antolatu zituzten 
lehen euskaltegian, euskaraz ongi min-
tzatzen ziren haurrei diru sariak ematen 
zizkieten, zenbait argitalpen plazaratu zi-
tuzten eta postu publikoetan euskara me-
ritu gisa hartua izan zedin hainbat ekimen 
bultzatu zuten, besteak beste.   

Beraz diputazioak saritzen zuen 
euskaraz hitz egitea?
Bai, hala zen. Zenbait urtetan 6.000 
haur ingururi egin zizkieten azterke-
tak herriz herri. Haurrei 200 pezeta 
arteko kartillak irekitzen zizkieten Na-
farroako Aurrezki Kutxan eta haurrak 
ez ezik, euskararen alde lan egiten zu-
ten apaizak eta maisu-maistrak ere 
diruz saritzen zituzten. Euskararen 
prestigiorako oso ekimen garrantzi-
tsua izan zen. 

Frankismoa nahiko berezia izan 
zen Nafarroan eta, jakina, Diputazio 
frankistaren barrenean euskararekiko 
sentiberatasuna zuen jendea ere baze-
goen, abertzale izan gabe. 

Hizkuntzari 
gorazarre 
zientziaren 
begietatik

"FonTeS LinGUae VaSconUM" aLdiZKaRiaK 50 URTe

2019an 50 urte beteko dira Nafarroako Diputazioak Fontes Linguae Vasconum 
aldizkari zientifikoaren lehenengo zenbakia argitaratu zuenetik. Erreferentziazko 
tresna izan da, hamarkadaz hamarkada, euskararen ikerketen inguruko berrikuntzak 
ezagutzeko.  Azkenaldian ahalegin berezia egin du aldizkari akademikoei nazioartean 
eskatzen zaizkien parametroetara egokitzeko eta ikertzaile gazteek dituzten beharrei 
erantzuna emateko. Hori izan da, hain zuzen ere, duela bi urtetik zuzendari lanetan 
dabilen Ekaitz Santazilia Salvador hizkuntzalari iruindar gaztearen erronka nagusia. 
Urteurrena ospatzeko erakusketa eta nazioarteko biltzarra antolatu dituzte.

TESTUA I reyes iLintXeta
ARGAZKIAK I josu santesteBan
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Zein izan da 'Fontes'-en langaia 
urte hauetan?
Satrustegi berehala ohartu zen Uran-
gak gehiago hitz egiten zuela hizkuntza 
kontuez ikerketa etnografikoez baino, 
eta proposatu zuen Studia et documen-
ta azpititulua gehitzea, modu honetara 
hizkuntzaren inguruko ikerketa lanak 
ez ezik, testu zaharrak ere argitara-
tzeko, corpus hori ezagutzera emateko 
asmoz. Satrustegik berak nahikoa ma-
terial zuen alor honetan aldizkaria eli-
katzeko eta horrela jarri zuten abian. 

Etnografia gaiak biltzeko beste al-
dizkari bat sortu zuten aldi berean: 
Cuadernos de etnología y etnografía de 
Navarra. 

nolakoa izan da aldizkariaren berri-
tze lana azken urte hauetan?
Fontes, Príncipe de Viana, Cuadernos de 
Etnología y Etnografía de Navarra eta 
Cuadernos de Arqueología dira Nafarroa-
ko Gobernuak argitara ematen dituen 
lau aldizkari akademikoak. Nafarroako 
Gobernuak denak mantentzeko eta in-
dartzeko apustua egin du eta, nahiz eta 
nazioarteko aldizkari handiekin lehia-
tzerik ez izan eta baliabide gutxiagore-
kin funtzionatu, aldizkari "txiki" izateak 
baditu abantailak. Azkarrago argitara-
tzen dugu, argitaratzeak dohainik dira 
autoreentzat, artikulu guztiak edono-
rentzat eskuragarri daude...

Fontes-en hiru zenbaki plazaratzen 

genituen urtean eta orain bi ateratzen 
ditugu. Honetaz gain, formalki betetzen 
ari gara ahal bezainbeste eskakizun, eta 
ondorioz, zenbait datu-basetan sartzen 
ari gara. Horrek sailkapenean gora era-
maten gaitu. Horrek esan nahi du hemen 
argitaratzea baliogarria suertatzen zaie-
la egileei haien curriculumak osatzeko. 
Gaiak ere zabaldu ditugu: Fontes-en ohi-
ko gai izan dira dialektologia, filologia 
edo euskararen historia, baina horiez 
gain, gaur egun euskalari gazteek zer 
ikertzen duten kontuan hartu behar da 
eta Fontes-ek horiek lagundu behar ditu.

 Honekin batera berrikuspen sistema 
egokitu dugu. Artikulu guztiek behar 
dituzte bi adituren aldeko txostenak, 
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aldizkari zientifikoetan ohi bezala. Gu 
doi-doi ibiltzen gara aldizkaria betetze-
ko eta sistema horren ondorioz artikulu 
bat atzera botatzea arazoa izan daiteke. 
Prozesu gogorra da eta gainera ez da go-
xoa ezagun bati ezetz esan behar izatea. 
Jende gaztea ohitua dago, baina eskola 
zaharrekoek ez dute ohiturarik. 

Erredakzio kontseilu akademikoak 
ere berritu dira. Emakume gehiago sar-
tu dira eta beste unibertsitate batzueta-

ko kideak ere batu dira, NUP eta EHUz 
gain Baiona eta Illinoiseko unibertsita-
teetako irakasleak ditugu.

Jauzi digitala ere eman duzue.
Bai. Paperezko formatua aldatu dugu, 
webguneak ere berritu dira eta orain 
artikulu guztiak interneten daude. Bia-
nako Printzea erakundeak mugarik ga-
beko on line sarbidea jartzen du eskura 
bere aldizkarien eduki guztietara, argi-

taratzen diren puntutik, Creative Com-
mons lizentzia baten azpian. Diru pu-
blikoz egiten direnez aldizkariak doan 
kontsultatu ahal izatea ezinbestekoa 
iruditzen zaigu.

Digitala indartzearen aldekoa naiz, 
baina papera mantenduz, besteak bes-
te ukigarritasuna garrantzitsua delako, 
baita kontserbazio aldetik ere. Rankine-
tan gainera desberdina da soilik aldiz-
kari digitala izatea edo ez. 
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Zer den eTa 
zer ez den "fontes"

Ekaitz Santazilia, Fontes-eko zuzen-
daria: "Fontes ez da aldizkari dibul-
gatzailea, zientifikoa baizik. Ikerketa 
unibertsitarioan izan behar du oina-
rria, baina 50 urte hauetan beste for-
makuntza zuen jendeak egin duen 
ekarpenari meriturik kendu gabe. 
Bere garaian lan garrantzitsua egin 
zuten Satrustegik berak, Ondarrak, 
Aingeru Irigaraik… besterik ez ze-
goenean ekarpen itzela egin zuten 
Fontes elikatzeko eta gorazarrea egin 
behar zaie. Gaur egun ere, ikerlari 
mota hori, formazioz hizkuntzalari ez 
dena, ez dugu inondik ere kanpoan 
utzi nahi. Oreka bilatu behar da. 
Gainera, aldizkariaren gaitegia za-
baldu nahi izan dugu. Uste dut hiz-
kuntzalaritzaren esparru guztietara 
zabaltzea ezinbestekoa dela: sozio-
linguistika, didaktika, literatura, ti-
pologia, neurolinguistika…  Beti ere 
euskararekin lotutako ikerketak 
izanez gero, jakina.

eremu kultuetako euskara bideoklipean

Berpizkundean, goi-mailako jendeak ere 
euskara erabiltzen zuela erakusteko bi-
deoa grabatuko dute.

Aziti Bihia elkarteko hizkuntzalarien 
proiektua da, Kideka musika elkarteare-
kin batera. XVI. mendeko Joan Amendux 
iruindarraren euskarazko epitafioari  ber-
pizkunde garaiko musika egokitu diote 

eta bideoklipa grabatu dute Iratxeko mo-
nasterioan. Interneten hedatuko dute.

Aldarrikatu nahi dute euskara testuin-
guru kultuetan ere erabiltzen zela, norma-
lean ahoz soilik bazen ere. Euskara ezin-
bestean herri musikarekin edo baserri 
giroarekin lotu beharrik ez dagoela azpi-
marratu dute.

giro euskatzalea
"Frankismoan euskara sustatzeko eta ikertzeko abiatu ziren ekimen publikoak oso 
ezezagunak dira eta zuzenean euskara debekatu zela esatea sinplistegia da. Aber-
tzaletasunetik zetorren edozer arbuiatzen zen, baita giro horretan zegoen euskarari 
buruzko ikuspegia edo proiektua ere, baina ez zuzenean euskara. Beraz, abertzale 
giroaz kanpo ere izan zen ekimenik. 50eko hamarkadan Salamancako Unibertsita-
teak euskara katedra sortu zuen eta Julio Urkixo mintegia abiatu zuen Gipuzkoako 
Diputazioak; 60koan beste katedra bat zabaldu zen Nafarroako Unibertsitatean. Giro 
horretan abiatu zen Euskararen Aldeko Saila 1957an eta esan behar da sariak emate-
ra joaten zirenean, askotan herrietako euskaldunak berak zirela ekimena ulertzen ez 
zutenak. Ordurako guraso askok nahiago zuten umeek gazteleraz ongi ikas zezaten, 
eta euskara ahaztu".
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meTodo eTa Joera BerrIaK
(euskal) Hizkuntzalaritzan 
nAZIoARteKo BILtZARRA, MARtxoARen 6An etA 7An

Biltzarra Euskarabideak antolatu du eta bi helburu ditu: euska-
raren inguruko hainbat ikerketa-alorretan erdietsi diren azken 
emaitzen berri izatea eta euskararen ikerketari aplikagarriak 
zaizkion metodo eta lanabes berriak ezagutzea.

Hiru osoko hitzaldiz gain, bederatzi mintegi tematiko antolatu 
dira. Lyle Campbell, Hawaiiko Unibertsitateko irakaslea izango 
da. Hizkuntzen tipologian aditua da eta euskararen ikerketara-
ko interesgarriak izan daitezkeen beste metodologiak azaltzeko 
gonbidatu dute. Lola Pons Sevillako Unibertsitateko irakaslea da, 
gaztelaniaren historian aditua, eta antolatzaileen esanetan oso 
ona dibulgazioan. Joaquin Gorrochategui ere izango da, hala de-
finitu du Ekaitz Santazilia Fontes aldizkari zientifikoko zuzenda-
riak: "Urte luzetan egin zuen lan [Koldo] Mitxelenarekin. Oso ongi 
ezagutzen du Fontes eta indoeuropeista bikaina da".

Ondoko adituek mintegi bana gidatuko dute: EHUko Blanca 
Urgell, Mari Jose Olaziregi, Ibon Manterola, Iván Igartua, Iñaki 
Camino eta Joseba A. Lakarra. Deustuko Unibertsitateko Esti 
Amorrortu, Université de Pau et des Pays de l’Adour-eko Aritz 
Irurtzun eta Céline Mounole eta NUPeko Patxi Salaberri Zaratie-
gi. 70 hizkuntzalaritik gora bilduko dira mintegi horietara. 

“fontes linguae Vasconum, 
PaPereZKo aLTxorraK” 
erakusketa
nAfARRoAKo ARtxIBAteGIAn, otsAILARen 15etIK 
MARtxoARen BuKAeRARA ARte

Nafarroako Artxibategian eta beste hainbat tokitan gorde-
tzen diren dokumentu garrantzitsu eta testu zaharrak era-
kutsi dituzte, denak originalak. Antolatzaileen ustez, sekula 
ez dira hainbeste batera egon. Filologoaren ikuspegitik, 
euskararen historiarako zergatik diren baliotsuak azaldu 
nahi dute antolatzaileek. 

Fontes linguae vasconum aldizkariaren sorrerako garaitik 
dituzte gordeta Euskararen Aldeko Sailak antolatzen zituen 
haurrei egiten zitzaizkien euskara azterketetako agiriak, 
argazkiak, diplomak… eta bertso txapelketetakoak. Erakus-
ketan ikusgai dira. 

Testu zahar garrantzitsuenak ondokoak dira: Leireko 
kartularioa, Martin de San Martinen eta Matxin de Zalba-
ren gutunak, Joanes Leizarragaren Testamentu berria-ren 
itzulpena, Joan Amenduxen epitafioa, Lazarragaren es-
kuizkribua, Pedro Agerre 'Axularren' Gero, Bonaparteren 
mapa, erronkarieraz idatzitako dotrina bat eta Nafarroako 
Forua. 


