
Anaitasuna

1953 -1982



30 urteko historia. Ekoizpen materiala

Hamarkada     Urteak    Zenbakiak   Orrialdeak  Karaktereak   Artikuluak

1953-59 7             16,0 5,2 4,2 7,5

1960-69 10             26,5 12,0 15,2                 18,8

1970-79 10             51,5 66,3 67,6                 64,0

1980-82 3                6,0 16,5 13,0 9,7

1953-1982               30              420 8.018         27.628.000          6.399



Sortzailea: Imanol Berriatua

� 1953ko ekainaren lehen zenbakia Forun

� Gerraosteko lehen euskal aldizkaria Bizkaian

� Erlijioa eta euskara sustatzeko, bere bi “alienazioak”

� Denboraren poderioz euskararen ildoa gainditzen da 

� Imanol bera euskararen kalitateaz arduratu zen beti



Imanolen eredu periodistikoa, Anaitasunaren marka

Eguneroko eta kaleko gaiak:

“gauza asko esan gura deutsut: baserrikoak, kalekoak, frabikakoak, unibersidadeak, 

futbolezkoak, ziñeskoak, ezkontzazkoak, gaztarozkoak” (1. zenbakia).

Erdara usaineko berbak

“Ogeigarren gizaldiko gauzak nire agotik entzun gura dozuz. Pozarren egingo deutsut. 

Baina orretarako, erdera usaiñeko berba naikoa erabili bear, zuk zeuk kaleko berbetan 

esaten dozuzanak. Zergatik ez?” (1. zenbakia).

Eredu ingeleseko euskara

“ANAITASUNAk aspalditik artu dau bere bidea. Euskera errezean idatzi gura dogu... 

Badakigu gaurko euskerea erbesteko berbaz beterik dagoana... Jakin daiela Eibar eta 

Bermeo´ko euskaldunak euren izkuntzea ona dala, euren pentsamentu guztiak... 

EUSKERAZ agertu leikeezalako, naizta euren berbetea erbesteko itzez josita egon. 

Bardin egiten dabe ingelesak, euren izkuntzako berbarik geienak kanpotik artuak izan 

arren (3. urtea).



Gehigarria izatetik newsmagazinera 

� Sorrera:  “Suplemento a la Hoja ANAITASUNA de Guipúzcoa”.

� 1967tik aurrera beregaina da

� Izen ofiziala: ANAITASUNA-Bizkaia

� Sekula ez da izan “Anaitasuna” markaren jabe

� 1976: newsmagazine (kazetari mailako estatus jasoa eta modernoa)



Zuzendaritza

Izena Herria Iraupena Urteak

Imanol Berriatua Forua/Bermeo 24 hilabete 1953-55

(Alfontso Irigoien) Bilbo 20 hilabete 1955-57

Ikasle bizkaitarrak* Arantzazu 115 hilabete 1957-66

J. Azurmendi/G. Garitaonandia Bermeo 21 hilabete 1967-68

Anjel Zelaieta Bilbo 23 hilabete 1969-71

(Josu Torre) Bilbo 18 hilabete 1971-73

Joseba Intxausti Bilbo 20 hilabete 1973-74

Joan Mari Torrealdai Bilbo 29 hilabete 1974-76

(Antton Iñurritegi)  Bilbo 25 hilabete 1976-78

(Zuzendaritza kolektiboa) Bilbo 46 hilabete 1978-82

* Arantzazun, ikasle bizkaitarren taldean zuzendari: Antonio Zubizarreta, Kepa San Pedro, 

Juan Arriola, Joxe Manuel Uriagereka, Joan Mari Torrealdai, besteak beste.



Maiztasuna

Maiztasuna Zenbaki kopurua

• Hamabostekari 248

• Hilabetekari 177

• Bihilabetekari/Noizbehinkari 13



Idazle eta kazetarien lana

� 6.395 artikulu

� 4.784 sinatuta (% 75)

� Sinatu gabeko lankidetzak: 1.611 (% 25)

� Identifikatuak: 1.199 idazle edo kazetari desberdin



Idazle emankorrenak

Idazlea Artikuluak

Xabier Kintana 308

Jose Ramon Etxebarria 248

Xabier Gereño 227

Imanol Berriatua 204

Joan Mari Torrealdai 153

Anjel Zelaieta 103

Joxe Azurmendi 83

Joseba Intxausti 78

Paulo Agirrebaltzategi 75

Jose Luis Lizundia 71



Gaiak

Ordena     Gaia Zenbakia %

1 Politika 942 14,7

2 Hizkuntza 759 11,9

3 Orotarik 728 11,4

4 Erlijioa 704 11,0

5 Kultura 639 10,0

6 Albistegiak 594 9,3

7 Lit. + Liburua 484 7,6

8 Ekonomia 342

5,3

9 Hezk. + Irakask. 327 5,1

10 Zientzia 219 3,4

11 Anaitasunaz 207 3,2

12 Gizartea 193 3,0

13 Herriak + 101 1,6

14 Komunikabideak 90 1,4

15 Filosofia 70 1,1



Anaitasuna eta Euskaltzaindia



1959, ekaina (Euskaltzaindiaren azalpena euskal hitzei buruz)

EUSKAL AKADEMIA

Importantzia aundiko deklaraziñoak egin ditu euskal akademiak, joan dan 

apirillean, euskerearen gaiñean...

Akademiak berak publikatu eban lez argitaratuten dogu numeru onetan, 

euskeraz eta erderaz, Bizkai-ko irakurleak obeto ulertu daien.

Guztiz konforme gagoz euskaltzaindiaren deklaraziñoagaz eta Luis 

Mitxelena akademikoaren esplikaziñoakaz.



1961, abendua (Imanol Berriatua euskaltzain laguntzaile)

Anaitasuna-n eskribietan dogunok, beti euki deutsagu Euskal-Akademiari 

errespetu aundia ; eta pozarren errezibietan zan doguz beti bere orientaziño 

guztiaz.

1969, urria (Euskaltzaindiaren agiria dela eta)

Esan behar dogu, guk be, Arantzazun Euskaltzaindiak ontzat artutako normak 

geure egin nahi doguzala, bertako askoren exenplo txarra gora-behera.



1976, apirila (Anaitasunak bere idazleei proposatu dizkien 

zenbait idaztarau)

Anaitasunak, oinharriz, Euskal Akademiak erabagi dituen idaztarauak 

onhartzen ditu, hura gure erakunderik printzipalena eta horretarako egokiena 

delakoan.

Hala ere, arau horietako batzu, gure ustez behar bezain zehatz eta praktiko 

gertatzen ez diren zenbait kasutan, eta Akademiak berak uzten duen 

askatasunaz baliatuz, haik aldatzen ditu, euskara idatzia egokiago eta 

zehatzago egiteko gogoz.

1976, maiatza (idaztarau proposamenak)

Anaitasunak bere idazle eta irakurleei goiko arauok betetzen ahalegin litezen 

eskatu nahi lieke; eta Euskaltzaindiari, aurreranzko pauso gisa, proposatzen 

dizkio.



Bizkaieratik euskara batura, urratsez urrats

1968

“ANAITASUNA, bete betean dago batasunaren alde. Ermuko batzarrean esan 

genduan lez, prest gagoz, alik lasterren euskera batuari orrialde bat eskinteko.

Alandaguztizbe, aldizkari onetan geienbat erabilliko dogun euskerea, 

oraiñartelez, oestealdekoa izango da: bizkaiera deituten jakona..

Sendotu Bizkaiko euskalkia: orixe da gure asmoa. Oitu daitezala bizkaitarrak, 

euskeraz irakurten. Bizkaieraz leiduten, euskera ori eurentzako errezena da 

eta”.

1969

“ANAITASUNA-k behintzat, Bizkaiko aldizkaria izan arren, Bizkai aldeko 

batasuna egin gura dau, Euskalerriko batasunari begira, astiro astiro, euskereak 

iraungo badau, guztiok beteko dogun euskera batua lortu daigun...

Guk be, Arantzazun Euskaltzaindiak ontzat artutako normak geure egin nahi 

doguzala, bertako askoren exenplo txarra gora-behera”.



1970

“Bizkaiera idatziaren batasuna ANAITASUNA aldizkarirako” (1970):

“Orain urte bete, erregela batzuk argitaratu genduzan, aldizkari honetan 

erabiltzen dan bizkaierari batasuna emateko. Orain bigarren pauso bat 

eman gura dogu, geldiro geldiro Euskara baturantz joan gaitezen”.

1971

-“ANAITASUNA aldizkarian agertzen den euskara batua ahalik eta 

euskaldunik gehienek errazki irakur dezaten, zenbait norma argitaratzen 

ditugu, idazleek kontuan har ditzaten”.

(...)

-“Bigarren etapa hau bete ondoren, hirugarren pauso bat emango dugu, 

euskara batuari are lotuago jarraiturik”.



Bitxikeriak





1970, uztaila (ERRIA VERSUS EUSKALTZAINDIA)

“ERABAKI NAGUSIARI”-RI ERANTZUKI

Zeruko Argiari aldizkariaren 383-384 zenbakian, lehenengo orrialdean, “Erabagi Nagusia”

izenburuarekin HERRIA, GOIZ ARGI, ZERUKO ARGIA, AGUR, KARMEL, KILI-KILI, LOYOLA 

IRRATIA-k LA VOZ DE GUIPUZCOA-n irrati saioak egiten dituztenek izenpeturik, esaten da: 

“Euskeraren batasuna egiten astera goaz...”. Zertana eta nolakoa “erriak erakustsiko 

digu”. “Erria” esatean, hau esan nahi da: “ikasten jardun gabe euskera dakien erria”.

Gure uste apalean esan beharra dago, “erriak erakutsiko digu” hitzok zeharo kontzeptu 

abstrakto bat direla, airean eta hutsean gelditzen direnak. Euskeraren batasuna, guk 

dakigunez, hizkuntzalariek egin behar dute, eta egiten hasiak dira aspaldi...

Erabagi Nagusi hori euskal kazeta batzuek hartzean, guri ez daukute eritzirik eskatu, ezta 

hartzekotan zirenik esan ere. Goian aipatutako aldizkariez gainera, ba dira beste aldizkari 

batzuk Euskal Herrian: EUSKERA (Euskaltzaindiaren lan eta agiriak), EGANA, JAKIN, 

PRINCIPE DE VIANA, JAUNAREN DEIA, OTOIZLARI, GURE HERRIA, DANTZARI, TXISTULARI, 

ARANTZAZU, REDENCION.

Erabagi Nagusi horren aurrean, gure hizkuntzalarieak zeharo harriturik gelditu dira 

nonbait. Antza denez, haiek ez dute ezer egin orain arte; eta aurrerantzean ere ez 

dadukate zer eginik, “erria” izeneko jaun baten eskuetan gelditu baita beren eginkizun 

berezia”.











Anaitasuna eta Bilbo



Anaitasuna Bilbon

� 13 urtetan izan du egoitza Bilbon:  

bizialdiaren % 43´3

� Ekoizpen gehiena, Bilboko garaikoa da 

- Zenbakietan % 57,5

- Artikuluetan % 73,7.



Bilbo Anaitasunan

� Euskaltzaleen Batzarrak Bilbon, Luis Villasante, 1958.

� Bilbon eskola geiago bear dira, Karmel, 1966.

� "Bilbo egaleko kontuak", Kamiñazpi, 1967.

� Bilboko Euskal Irakasle Eskola, Xabier Gereño, 1974.

� Bilbo inguruko egurats kutsadura, Jose Ramon Etxebarria, 1974.

� Bilbo eskualdeko hauzo elkarteak: "Metro herritar bat nahi dugu",

Xabier Artzelus, 1977.

� Bilbo Handia eta Plan Generalaren sagarra, TALDE, Euskal Estudio 

Elkartea, 1977.

� Bilboko udalak euskarari muzin?, Borja Barandiaran, 1980.

� Bilbo gurea. Bilbo zifratan, E.H., 1981.

� Alkatea mintzatzen da, Jon Castañares, 1981



Bilboko idazleak



Gabriel Aresti

Lehen artikulua: 1956 (32. zkia).

Azken artikulua: 1973 (264. zkia.)

Artikulu kopurua: 30

• Ilunpeak argitu bear... 1956.

• Aitaren etxea [Olerkia], 1964.

• Poetei emandako pagua, 1970.

• Euskal teatro zaharrak San Antongo elizan, 1972.

• Euskal asto-lasterrak, 1972.

• Peru Abarka-ren alienazioa, 1973.

• Guztiok dakigu erdaraz; inor ez da idiota, 1973. 



Xabier Kintana

Lehen artikulua: 1966 (137. zkia).

Azken artikulua: 1982 (418. zkia.)

Artikulu kopurua: 310

• Jainkoak eztaki euskeraz, 1966.

• Joan Manuel Serrateri idazki idigia, 1968. 

• Dibortzioa, bai ala ez, 1970.

• Literatur tradizio baten bila, 1970.

• Pelay Orozkori eskutitz irekia, 1971.

• Gabriel Aresti Segurola (in memoriam), 1975.

• Azken bolada honetako intelektual horiez, 1975.

• Georgia eta Euskal Herria, 1976.

• Euskal kultura norentzat?, 1977.

• Euskara eta politik alderdiak, 1977.



Xabier Gereño

Lehen artikulua: 1967 (143. zkia).

Azken artikulua: 1979 (385. zkia.)

Artikulu kopurua: 229

• Euskera ilgo ote da? Ez, hala nahi ez badogu, 1970.

• Zegaitik ez ule luzeak, 1967.

• Euskera batu baten alde, 1968.

• Euskal abeslari barriak, 1968.

• Kontuz ikastolekin, 1971.

• Irlandaren alderdi ezezagun bat, 1972.

• Politika. Euskal Herriarekin kolonialismorik ez, 1976.

• Euskal ezkerraren garrantzia, 1977.

• Mahoma eta Martin Villa, 1978.



Imanol Berriatua

Lehen artikulua: 1956 (34. zkia).

Azken artikulua: 1977 (343. zkia.)

Artikulu kopurua: 204

• Ekintza Katolikoa, 1957.

• Sazerdote langilleak, 1959.

• Komunismoaren kokoa, 1960-10.

• Aita Imanol-ek Paris-etik, 1961.

• Aita Imanol-ek Londres-etik, 1961-11.

• Aita Imanol-ek Sierra Leona-tik, 1962-03.

• Dakar, arraintzaleen "goxotegia". Kantauriko euskaldunak be

"goxura", 1963-12.

• Taizé ta ekumenismua, 142. zk., 1966-12: [8].

• Bizkaiera idatziaren batasuna "Anaitasuna" aldizkarirako

(1970), 1970.

• Israeleko miraria, 1977.



Jose Ramon Etxebarria

Lehen artikulua: 1971 (220. zkia).

Azken artikulua: 1982 (419. zkia.)

Artikulu kopurua: 249

• Euskera teknikoa dela eta, 1972.

• Erlatibitatearen theoria eta philosophia, 1973.

• Babilonia, Euskal Herria eta numeroak, 1973.

• Nuklear zentralak Euskal Herrian, 1973.

• Eguzkitiko energia eta etorkizuna, 1974.

• Bilboko Unibertsitatean errektorea aukeratzen, 1976.

• Kirolak eta dopaia, 1976.

• Iberduero, Iberduero! Hori ez genuen espero, 1977.

• Adio Konstituzio!, 1978.

• Bizkaiera ere euskara batua da, 1982.



Argitalpen digitala
























