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Gipuzkoako Foru Ahaldun Nagusia,
Antzuolako alkatea, Udaleko zinegotziak eta Udal honetako kideak,
antzuolarrak,
agintariak,
euskaltzainak,
jaun-andreok.
Egun on guztioi!

Antzuolan dago gaur Euskaltzaindia, Antzuolako herritar batek akade-
mian egingo duen sarrera-hitzaldira eta ondorengo ospakizunetara etorrita.

Ez dira deusezak eta funtsik gabekoak Antzuolaren eta Euskaltzaindia-
ren arteko harremanak. Izan ere, berrikitan ondu da Euskaltzaindiaren esku-
tik eta Antzuolako Udalaren babespean, hemengo toponimiaren azterketa eta
ikerketa.

Egun, aldiz, gaia oso bestelakoa dugu. Ana Toledo Lezeta antzuolarrak
bere sarrera-hitzaldia egingo du eta jarraian hartuko ditu euskaltzain osoaren
ezaugarriak.

Ana Toledok beti izan du gogoko literatura, euskal literatura, hain zuzen
ere. Literatura gorabehera, horrek ez du Ana Toledo desbideratu euskaltzale-
tasunetik. Aldiz, biak egoki uztartu ditu, esanaz zein ekintzaz. 

UZEI erakundeak Donostiako Esterlines kalean zuen egoitzatik hasi, eta
Deustuko Unibertsitatearen korridore luzeetan bukatu, Anak eta biok ekimen
batzuk aldi bereko izan ditugu geure bizitzan. Gogora dezadan, bide batez,
Ondarroako hura, Ana Toledok itsasalde agirretarrean bere tesiaren liburua aur-
keztu zuenekoa. Oroimenean dut Ondarroako udalaren areto nagusia, bera aur-
kezle eta ni entzule. Zinez estimagarria izan zen niretzat Anaren agerraldia,
besteak beste, hantxe sumatu bainuen Ana Toledok Txomin Agirreren nobela-
gintzari ekarri zion teoria eta kritika literarioaren modernitatea.



Bien bitartean, Ana Toledo Lezetaren ekina modu askotakoa izan da. Aipa
dezadan, lehendabizi, maila instituzionalean egin duen lana, akademiatik kan-
po zein barnean. Horretan ere, zalantzarik ez, Ana Toledok baditu eskarmen-
tua eta jakituria, Euskaltzaindiak berak baliatu dituenak aspalditik, dela Juan
Mari Lekuona zenaren ordezko moduan, dela orain, bete-betean, Gipuzkoako
ordezkari moduan.

Kudeaketa- eta administrazio-lanak, alabaina, astun eta pisutsu izaten dira
gogoko ditugun beste horien aldamenean. Horretan, zer esanik ez, Ana Tole-
dok bi-biak ondu ditu artez eta txukun. Literaturarena, zer esanik ez, ogibidea
du, eta Deustuko Unibertsitatean egin duen ibilbideak eta haren argitalpenek
berehala erakusten dute irakurle saiatua, irakasle zorrotz eta trebea, eskola-
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-gaiak unibertsitatean behar duen maila egundo ere baztertzen ez duena, eta,
aldi berean, euskal belaunaldi berriak osatzen dituzten ikasleen kezkak aintzat
hartzen dituena.

Kezka berean dabil betidanik Euskaltzaindia, euskal literatura solasgai eta
aztergai dituela. Aurki izango dugu gure artean, Literatura batzordearen esku-
tik, Literatura Hiztegia, guztiontzat lagungarri. Hortxe ere, beste batzordeki-
deekin batera, Ana Toledo Lezeta jardule eta eragile. 

Kezka horren erakusle nabarmena, bestalde, jarraian entzungo duguna.
Bateko, Anarena, euskal literaturaren ibilbidean barrena eramango gaituena eta
besteko, Jean Haritschelharrena, erantzun egokia emango diona. Literaturaren
gaineko gogoetaldi esanguratsua eta goi mailakoa, beraz, gaurkoa. Are gehia-
go erreparatzen badiogu bi hizlariok erkide duten tabakorri zaletasun horri.
Argi dago entzungo duguna, fumus baino, zin-zinezko humus izango dela, eus-
kal literaturaren baratzerako ongarri fina eta apartekoa.

Badira Anaren biografian bestelako hariak, barru-barruko zaizkionak, ira-
kaslea eta ikertzailea ez ezik, ama familiakoa eta emaztea ere baita. 

Zorionak, hortaz, etxekoei, eta goza dezagun orain Anaren sarrera-hitzal-
diarekin eta Jean Haritschelhar euskaltzainburu ohiaren erantzunarekin.

Mila esker, bestalde, Euskaltzaindiaren izenean zuen harrerarengatik, eta
gatozen orain ekitaldiaren protokolora.

Hitza du Xabier Kintanak, Euskaltzaindiaren idazkariak. 
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