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ALTZIBAR, Xabier
Euskaltzain urgazlea

2013ko maiatzaren 1ean utzi gintuen Karmele Rotaetxek, 7 hilabeteko 
gaixotasun larri eta mingarri baten ondoren. 2011tik bizkarreko minez, bi-
riketako minbizia zuela jakinda heriotzari aurre egin zion, adorez, laurogei 
eta hainbat urte zituela. Udaberria jaiotzen ikusiko ez zuela esan arren me-
dikuek, heriotzarekin borrokatu zen eta iragarpenek ziotena baino hilabete 
gehiago iraun zuen, burua beti oso. Azken egunetan Bilboko Guimon klini-
kan egon zen, ondo zainduta. Senarra –Jose Miguel Rincón–, senitarteko 
eta lagun ugari izan zituen ondoan.

Maiatzaren 6an Karmeleri azken agurra egiteko bildu ginen Bilbon, 
Abandoko San Bizente Martiriaren elizan, senitartekoak, lagunak eta Eus-
kaltzaindiko nahiz unibertsitateko jendea, osteka. Karmelek berak aurretiaz 
zehatz-mehatz banandua zuen euskararen eta gaztelaniaren partea bere hil-
mezan. Fededuna zen, eliza katolikoaren hierarkiaren jokabidearekin ados 
ez zen arren. Bizkaiko Derio herriko kanposantuan datza hobiratua.

Karmele oso ezaguna zen Bilbon eta euskararen mundu akademikoan. 
Zuetariko askok nik baino hobeto ezagutu zenuten alderdi askotan. Hark 
berak eta Euskaltzaindiak eskatuta, ohore zait haren hilberri txosten hau 
zuen aurrean irakurtzea. Eskerrak zor dizkiet Karmele zenari berari eta Jose 
Migel alargunari, eman didaten argitasunengatik; baita Anjel Zelaieta, Xa-
bier Kintana, Lutxi Alberdi, Josune Olabarria, Patxi Goenaga eta Battittu 
Coyos-i ere, eskaini dizkidaten xehetasun batzuengatik. Jose Migel Rincón 
alargunari, gainera, zordun gatzaizkio guztiok Karmeleri emaniko laguntza 
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erreal eta babes moralagatik, beti gogorarazten baitzion bere eginkizuna 
ikertzea zuela, profesional eta euskaldun gisa.

Bilbon jaio zen Karmele, II. Errepublikako urteetan. Aita, Fidel Rotae-
txe, administraria zen, Manu Sotaren idazkaria gerraurrean. Aitaita, aitaren 
partetik, Zeanuriko baserri batekoa zen. Ama, Juanita Amusategi, Enkarte-
rrikoa, irakaslea ogibidez. Oso diziplinatua omen zen ama. Aitabitxi Manu 
edo Imanol Sota izan zuen, antzerkigile abertzale aipatua eta euskaltzain 
urgazle izendatua 1957an. Karmelek ahizpa bat izan zuen –duela bost bat 
urte zendua–, haren partetik bi iloba, eta neba bat, oraindino bizi dena.

Ume zela, Karmelek 1936ko gerra ezagutu zuen Bilbon. Aita errefuxia-
tuen arduraduna izan zen. Bilbo faxisten eskuetan jausi baino lehen, fami-
liako guztiek azkenetariko itsasontzi batean alde egin zuten eta Bordele 
inguruan jarri bizitzen. Han eman zuen Karmelek ume eta gazte-denborako 
parte bat. Han hasi zen ikasten, eskola publikoan, eta gero batxilergoa egin 
zuen Bordeleko lizeo batean, frantsesez. Frantziako hezkuntzak kritikoa iza-
ten erakutsi zion, elkarrizketa batean A. Zelaietari adierazi zionez (Euskal-
dunon Egunkaria, Bizkaia, 2001/02/25).

Bilbora itzuli zen nebarekin aititaren etxera, eta ostera ere batxilerra eta 
Estatu-azterketa edo errebalida egin behar izan zituen sei urtez. Batxilerra 
Unamuno institutuan ikasi zuen, eta errebalida, berriz, Valladoliden, eta ez 
edozelan gero!: 40 ikasletatik 20 aurkeztu eta bik bakarrik gainditu erreba-
lida, bietatik bat Karmele Batxiler ikasketak amaituta, familiari lagundu 
behar eta unibertsitateko karrera ikasteko dirurik ez zuela-eta, lanean hasi 
zen. Takigrafia eta mekanografia ikasi eta zuzendaritza-idazkari lanpostua 
eskuratu zuen General Electrica-n, Bilboko bulego batean, eta gero Etxeba-
rriko Laminaciones en Bandas-en. Langile fina zen, mailaz maila igotzen ari 
zen, ugazabak poz-pozik ziren harekin. Gero au pair egon zen Londresen eta 
ondoren Gizarte-Laguntzaile karrera –Bilboko Gotzaindegiarena– hasi zen 
ikasten. Eta oso ondo zebilen, baina azken urtean kanpora bota zuten: moja 
irakasle batek entzun ei zuen «que no era española». Diktaduraren zapalke-
ta dastatuko zuen 1958an edo 1959an ere Larrinagako kartzelan hiru astez, 
isuna ez ordaintzeagatik: Julen Madariagaren bidaia-bulegoa itxia zela ira-
gartzen zuen kartela ikusita «¡Qué sinvergüenzas!» esan eta inguruan kale-
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ko jantziekin zeuden poliziek atxilo eraman. Zorionez, aitak harreman onak 
zituen eta laster atera zen.

Neska gazte alaia, festazalea, koketa, apaina eta ederra zen Karmele, begi 
berde distiratsuekin. Ballet klasikoa ikasten zuen Olaetatarrekin; Lurdes 
Olaeta lagun mina zuen. Musika klasikoa ere beti izan zuen gogoko. Uda 
partean, Bakion egoten zen: Madariagatarren lagun ziren Rotaetxetarrak, 
Esther Madariaga lagun mina zuen. Valentzian oporretan zela, Jose Migel 
ezagutu zuen, geroago haren senarra izango zena. 1957 ingurutsua zen eta 
25-26 urte izango zituen Karmelek.

Euskarak eta irakaskuntzak aldatu zuten Karmeleren bizitza. Gurasoak 
euskaldunak ez izan arren, euskara maite izaten erakutsi zioten. General 
Electrica-n zegoela hasi zen euskara ikasten Tere Egileor lagunarekin, baina 
batez ere Xabier Peña izan zen euskara irakatsi eta maitatzen irakatsi ziona. 
Eskolak hiru aldiz aldatu behar izan zituzten lekuz; poliziak ikasleen fitxak 
eskatzen zituen, euskaltzale guztiak fitxatuta zeuden. Mendira osterak egi-
ten zituzten eta giro horretan ezagutu zuen Alfontso Irigoien; gero San An-
ton Orfeoian eta Euskaltzaindiaren egoitzan ere elkar ikusiko zuten, eta 
lagunak egin ziren. Bizkaiko Muxika herrian ere bi uda eman zituen Kar-
melek Enbeitatarren etxean, euskara praktikatzen. Aste Santuko oporretan 
Gernikan izaten zen, han lagunak zituen eta. Karmelek bere ahaleginez 
ikasi zuen euskara, diktadurapeko urte gaitzetan. Euskaldundu zen buruz 
eta bihotzez; harrezkero euskararen irakaskuntzan eta ikerkuntzan eman du 
bizitza osoa, eta horretan langile nekaezina izan da hil arte.

Euskararen etorkizunaz arduratuta bizi izan zen. Ilusio handia jarri zuen 
euskararen indartzean; Euskal Herriaren burujabetza osoa lortzeko tresna-
tzat zeukan euskara, eta ardura eza aurpegiratzen zien jeltzaleei; zalantzatik 
esperantzara igaro zen Estatutuaren ondoren, 1980 inguruan, ikusirik hiz-
kuntza politikaren helburua euskalduntzea zela; geroago, ordea, etsitu sa-
mar zegoen, ohartuta inbertsio handiak eginda gero hizkuntzaren ezagutzan 
aurreratu zela, baina erabilpenean ez. Bestalde, minduta zegoen munduan 
euskaldunen ospea histua zela ikusirik eta bere burua agertu zuen prentsan 
hilketen aurka.

* * *
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Hogeita hamar bat urte zituela, 1962an Deustuko Unibertsitatean hasi 
zen Frantses Filologia ikasten eta frantsesa irakasten, eta hamasei urtez ja-
rraitu (1962-1978). Arejita euskaltzainak gogoratu digu lehenago ere eman 
izan zituela frantseseko eskolak eskolapioetan, 1960-1963 bitartean, J.M. 
Mokoroaren ordezko gisa, eta Mokoroarekin harreman estua izan zuela 
(Plazaberri, 2013/05/03). Frantses Filologia karreraren amaieran, Gradu Az-
terketa egin, eta lehenengo lizentziaduna eta ikasturte hartan bakarra izan 
zen Karmele (1967).

Tesina prestatzeko asmotan zela, Saenz de Santamaria jesuitak Aita Colo-
ma jesuitari buruz egiteko proposatu, baina Karmelek nor eta Simone de 
Beauvoir aukeratu: «Simone de Beauvoir, nobelagile» («Simone de Beauvoir, 
romancière»). André Fabiani literaturako irakaslea aukeratu zuen zuzendari. 
Haren bitartez lortu zuen Beauvoir-ekin hitzordua eta buruz buru mintzatu 
ziren birritan. 1967ko ekaina zen. Simone de Beauvoir-ek zoriondu egin zuen 
Karmele frantsesez bikain mintzatzen zelako, eta oso pozik zen haren lanaga-
tik. Simone de Beauvoir aukeratzea ez zen batere ohikoa garai haietan He-
goaldeko parte honetan, ohikoa ez zen legez emakume batek unibertsitatean 
ikastea: bost-sei baino ez ziren izango ikasle emakumeak Deustuko Unibertsi-
tatean. Karmelerena izan zen lehenengo tesina Frantses Filologian, eta Bikain 
kalifikazioa jaso zuen. Bere erabaki ausartarekin Karmelek unibertsitatea au-
rrerabidean jarri zuen eta erakutsi emakumea ez dela «bigarren sexua».

Izan ere, Karmele feminista zen, errebeldea zelako eta Beauvoir-en era-
ginagatik; beti defendatu zuen feminismoa. Emakumeak intelektualen fo-
roan agertzea garrantzitsutzat zeukan –nahiz horretarako gizonezkoei baino 
askoz gehiago eskatzen zitzaien–, eta harro zegoen jakintsuekin jendaurrean 
agertzeaz. Etxahun Iruri pastoralgileari galdetu zion zergatik ez ziren ager-
tzen emakumeak pastoraletan (Anaitasuna, 194. zk., 1970-08-30). Tradi-
zioak ez zuen asetzen; aitzitik, garai berriei egokitzea, emakumearen presen-
tzia aldarrikatzen zuen.

Irakaskuntzara bultzatu zuen Aita Cortina jesuitak, baita, agian, amaren 
etsenpluak, eta bere kontzientziak ere bai: «gure herrian, gaurko egoeran, 
bakoitzak bere buruari galdetu behar lioke, ea benetako eskubiderik dadu-
kan edozein lanbide edo profesio aukeratzeko. Zeren herriaren etorkizuna-
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ri batez ere begiratu bear baitiogu» idatzi zuen Anaitasuna aldizkariko arti-
kulu batean, euskal irakasleen premiaz jardutean (Anaitasuna, 213. zk., 
1971-06-15). Irakaslearen profesionaltasuna eskatzen zuen.

Euskara irakasten hasi zen Deustuko Unibertsitatean, Patxi Altunarekin 
batera: euskarazko lehen eskolak izan ziren, dohainik eta nahi zutenei es-
kainiak, ikasle zituela Isabel Lertxundi, Juan Manuel Eguiagaray, Hernan 
Urrutia, eta beste zenbait.

Irakaskuntza, berriz, euskal kulturarekin lotu zuen. Euskal kultura ekin-
tzen zalea eta ekintzailea zen. 1968an Bilboko Euskal Jakintzaren Astea–Se-
mana Cultural Vasca antolatu zuen, gutxi batzuen laguntzarekin. Diktadu-
rako giro beldurgarri eta itogarrian oso garrantzitsua izan zen baimen 
ofizialak eta dirua lortzea, eta jendea eta hizlari ospetsuak ekartzea. Baran-
diaran, Aresti, Mitxelena, etab. ekartzea erdietsi zuen; Arestiren hitzaldiko 
eskandalua gorabehera, arrakastatsua izan zen Bilboko Euskal Jakintzaren 
Astea. Harrezkero beste leku askotan antolatu ziren halako kultura asteak.

Garai hartan Karmelek ez zuen huts egiten euskal kultura ekitaldietara, 
aipatu Anaitasuna aldizkariko haren kronikak lekuko (1970-1971). Eta or-
duan bezala, hogeita hamar urte geroago ere ez.

1971n ezkondu zen Garain (Bizkaia) Jose Migel Rincón ekonomialari eta 
informatika irakaslearekin.

Artean tesia prestatzen ari zen. Karmelek garbi zeukan euskara mintza-
tuari buruz egin nahi zuela, nahiz eta halako pentsamendurik ez egon ingu-
ruko euskalarien artean. Lovaina eta Dakar-eko unibertsitateko irakasle 
Jean Donneux hizkuntzalariarekin hasi zen inkestak egiten ikasten, Onda-
rroan. Mitxelena aukeratu zuen zuzendari, 1968an Bilboko Euskal Jakintza-
ren Astean ezagutu baitzuen. Hamar urtez tesia lantzen jardun zuen; On-
darroarako joan-etorriak ez zituen harrezkero inoiz ahaztuko, hango 
informatzaile onak ere ez. Tesia Salamancan aurkeztu zuen 1977ko ekai-
nean, «Estudio estructural del euskara de Ondarroa» izenburupean. Bikain 
cum laude kalifikazioa eman zioten, aho batez.

Ondoren, Martin Mateo errektoreak baimenduta, Bilboko Unibertsitate 
Autonomoan euskarazko lehenengo eskolak ematen hasi zen. Urte horre-
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tan Kazetaritzako Unitate Delegatua sortu zen eta horrela sartu ofizialki 
euskararen irakaskuntza unibertsitate publikoan, Karmele izanik arduradu-
na eta koordinatzailea. Bi urte eman zituen horretan. 1979an Euskal Herri-
ko Unibertsitatearen Gasteizko Filologia eta Geografia-Historiako Fakulta-
tea sortzean, hara joan zen, ilusioz beterik, Mitxelenaren onespenaz. 1982an 
irakasle funtzionario eratxikia izateko oposizioak irabazi zituen Madrilen, 
eta hartara bihurtu zen Linguistika Orokorreko jakintza arloaren hasle.

1983-1984. urteetan Bilbon Filologia Fakultate publikoa sortzeko ahale-
ginak egin zituen, baina huts egin zuten, proiektu horrek aurkari gehiago 
eta boteretsuagoak baitzituen politika eta unibertsitate agintarien artean; 
giroa zakartu zelarik, ez zituen une goxoak bizi izan.

1987an Hizkuntzalaritza Orokorreko katedra irabazi zuen. Gero, Soziolin-
guistika ere irakatsi zuen. Gasteizko Filologia Fakultatean ia hogei urtean 
irakatsita gero, 1998an Leioako Zientzia Politikoko lizentzian «Hizkuntza 
Politika» irakatsi zuen euskaraz eta erdaraz, baita doktoretza-ikastaroak eman 
ere. 2001. urteaz geroz, irakasle emeritu zelarik, doktoretza-ikastaroak ema-
ten jarraitu zuen Hizkuntza Eskubideez eta Europako Hizkuntza Politikaz.

Karmelek gogoko zuen unibertsitateko giroa. Azken hilabeteetan ere, 
gaixotasun larria zuela, irrikaz zegoen unibertsitatera joan, jendearekin jar-
dun eta hango saltsa miazkatzeko.

* * *

Karmele ikertzailea izan da batez ere. Guk Eranskinean 4 liburu, 71 iker-
keta-artikulu –liburuen kapituluak barne– eta 9 entziklopedia-artikulu ze-
rrendatu ditugu, prentsako artikuluak alde batera utzirik (ik. Eranskina: Kar-
mele Rotaetxe Amusategiren Bibliografia). Bere liburu ezagunena tesia da, 
Estudio estructural del euskara de Ondarroa (L. Zugaza, 1978), eta estruktura-
lismoaren eskolaren joerako liburu honetan euskara mintzatua aztertu du; 
geroagoko ikerlan askoren oinarria izan da liburu hori Karmelerentzat. Beste 
liburu bat ere aipagarria da: Sociolinguística (1987). Bere ikerlanak gaztelaniaz, 
frantsesez eta euskaraz publikatu ditu, hiru hizkuntzen artean oreka bilatuz 
eta artikulu batzuetan hiru hizkuntzak aldizkatuz; nazioarteko kongresuetan 
batez ere frantsesa baliatu du. Euskal Herriko aldizkarietan, 8 bat artikulu 
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argitaratu ditu Euskeran, denak euskaraz; Fontes Linguae Vasconumen 5 eta 
Anuario del Seminario de Filologia Vasca Julio de Urquijon bat edo beste.

Karmeleren ikergai nagusiak euskal hizkuntzalaritza eta soziolinguistika 
arlokoak izan dira. Zehatzago, honako hauek: ergatiboa eta datiboa; azen-
tua eta doinua; euskararen norma, normatibizazioa eta normalizazioa; en-
klitikoak eta gramatikalizazio prozesuak, eta, hein bat gutxiago, semantika 
edo dialektologia. Soziolinguistikan: euskararen gizarte hedapena, hizkun-
tza politika eta plangintza, eta code switching edo kode trukatzea. Gai horie-
tan jardun du etengabe hogeita hamar urtez.

Karmelek bere ekarpen nagusitzat zeuzkan bi gai: baieztatu izana euskara 
ez zela hizkuntza flexiboa, eranskaria baizik, eta azpimarratu izana ergati-
boaren subjektu funtzioa. Auzi biotan Mitxelenarekin eztabaidak izan zi-
tuen. Apaltasunez esan zidan harro zegoela bi ekarpen horiengatik. Gero, 
azentu-oihartzuna delako hipotesia defendatu izana ere aipatzen zuen.

Haren iritzian, euskarari buruz jakiteko hizkuntzalaritza ezagutu behar 
da, baita hizkuntzen tipologia ere. Puntu honi dagokionez, haren ustez, eus-
karak badu bere nortasuna –ikasteko zaila eta korapilatsua da– baina antze-
kotasun handiak ditu Europako beste hizkuntza batzuekin, ezaugarri komun 
ugari errepikatzen baitira maila guztietan Europako hizkuntza askotan. Bes-
te iritzi zenbait ere maiz errepikatzen zituen: adib., euskal aditza soildu 
beharra, errazago ikasteko asmoz, edo arau malguagoak aplikatu beharra 
(esaterako, -gaz soziatibo atzizkia onartzea) batua dela-eta kaltetuena suer-
tatu den bizkaierarentzat.

Aipa ditzagun Karmeleren curriculumaren beste alderdi batzuk. Tesina 
zenbaiten zuzendaria izan zen Deustuko Unibertsitatean: J. Juaristi, A. Ga-
ramendi, M. Rica, M. Diez-Ezkerra, A. Zelaieta eta J.A. Bengoetxearen 
tesinena, besteak beste. Tesi batzuen epaimahaikoa ere izan zen, adib. Ba-
ttittu Coyos euskaltzainarena.

Nazioarteko hizkuntzalari-elkarte, kongresu eta proiektuetan parte hartu 
du. Société Internationale de Linguistique Fonctionelle (SILF), Association 
Internationale de Linguistique Appliquée eta New York Academy of Scien-
ce-ko kide izan da (Hizkuntzalaritza sailean); baita Espainiako Sociedad 
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Española de Lingüística-koa eta Kataluniako Grup Català de Sociolinguis-
tica-koa ere, orobat elkarte horrek ateratako Treballs soziolinguistika-aldiz-
kariaren Aholku Batzordekoa.

Euskal Herrian, Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindiko kide izan da. Eus-
kaltzain urgazle izendatua 1979an, eta ohorezko euskaltzaina 2004an. Eus-
kaltzaindian Euskalariekin Harremanak delako batzordean kontseilari izan 
da (1981-1983), halaber Dialektologia batzordeko kide (1981-1989), Eus-
kalkien Ikerketa azpibatzordekoa (1989-1995) eta Sustapen batzordeko 
aholkularia azken sei urteetan (2007-2013). Batez ere Gramatika batzor-
dean jardun izan du hogeita hamaika urtez (1981-2012), eta batzorde ho-
rrek argitaratutako zazpi liburutatik lautan txostengile izan da eta beste 
biren prestaketan ere parte hartu du. Gramatika batzordea sortu baino lehe-
nago ere parte hartu zuen euskara batuaren finkatze aldiko eztabaidetan, 
adib. Bergarako Biltzarrean (1978).

Europar proiektu zenbaitetan ere partaide izan da: esaterako, European 
Science Fundation erakundearen Code-Switching programan (1993-1995), 
edo EUROTYP proiektuan (Europako hizkuntzen tipologia aztertu duena). 
Emaitza gisa, argitaratutako liburu bietan ere parte hartu du.

Proiektu eta kongresuen karietara, munduko toki askotan egona da: Pa-
risen berrogei aldiz, sei aldiz Kanadan, behin gutzienez Japonian, Argenti-
nan, Txilen, Kieven, Köenigsbergen, Singapurren, etab.

Karmelek harreman estuak zituen funtzionalistekin, Martinet-en dizipu-
luekin: J. Maurais kanadiarra, Christos Clairis greziarra –Karmeleren lagun 
mina–, Henriette Walter, etab. Karmele bera izan zen Martineten lauda-
tioaren egilea, Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV-EHU) Martinet dok-
tore honoris causa izendatu zuenean (1992). Funtzionalistentzat Karmele 
zen aditua euskara gaietan eta, dirudienez, hari omenaldi bat egitekotan 
dira Société Internationale de Linguistique Fonctionelle elkartekoak.

Etxeko unibertsitateetan ere adiskidantza edota lankidetza harremanak 
izan zituen askorekin, adib. A. Eguzkitza euskaltzain zenarekin eta Maitena 
Etxebarria edo Rosa de Diego irakasleekin. 2008an Mendebalde Kultura 
Alkarteak omenaldia egin zion, besteak beste bizkai-euskararen zalea zelako.
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Amaitzeko, hiru zertzeladaz gogoratu nahi ditugu Karmeleren eginak eta 
hark utzitako ondarea:

Lehenengo, emakume azarri eta behargina izan da, kultura ekintzailea 
eta irakaskuntzan bidegilea: Frantses Filologiako lehen ikasle lizentziaduna 
Deustuko Unibertsitatean, lehen euskara irakaslea Deustuko Unibertsita-
tean eta UPV-EHUn, eta Hizkuntzalaritza Orokorra izeneko jakintza arloa-
ren sortzailea Gasteizko Filologia eta Geografia-Historia Fakultatean.

Bigarren, ikertzaile emankorra izan da, euskararen azterketari maila zien-
tifikoa eta ikuspegi kritikoa ematen ahalegindu izan dena beti.

Hirugarren, gure hizkuntzaren ordezkari nabarmenetariko bat izan da 
kanpoko hizkuntzalaritza foroetan hogeita hamar bat urtez. Aldi berean, 
ikerkuntza eta bizitzako gozamena elkarrekin ezkontzen jakin du, senarra-
rekin batera munduan zehar bidaiatzen ibilia baita bazter ederrak ikusten, 
ikerkuntza-lana bizitzaren atsegintasunarekin uztartuz.

Goian bego.

* * *
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