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90.	urteurrena
urgell láZAro, Blanca
Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburua
Consejera de Cultura del Gobierno Vasco

Eskerrik asko. Egun on jaunandreok. Egun on Euskal tzainburu jauna, 
agintariok, euskal tzainok.

Nik ez dakit erabakia hartu duzuen ea Euskal tzaindia aitona ala amona 
den, baina bistan da adin batekoa egin zaigula ia oharkabean. Egia da nik 
joera izango nuela historian a tzera egiteko −askok dakizuen bezala−, baina 
gure ostalariak, Gipuzkoako Diputatu Nagusiak berba jasa eder bat eman 
digu, historia ikastaro txiki bat egin digu, oso ondo kontatua eta, beraz, nire 
joera horri eu tsi egingo diot.

Hortaz, bakarrik gogoratuko dut, oso garran tzizkoa baita, ordezka tzen 
dudan erakundetik eta hemen mahaian gauden guztion aldetik ere, nik 
uste, E txepare batek, edo Axular batek, edo Larramendi batek, edo Lizardi 
batek, beraz, euskara nolanahiko bihurtu nahi izan duten horiek guztiek, 
zernolako begi zabalak ipiniko lituzketen, zernolako harridura izango luke-
ten euskara orain dagoen egoeran ikusirik.

Bide luzea izan da oro har, eta bide luze horren azken 90 urte hauetan 
Euskal tzaindiak zer esan handia eta zer egin handia izan du, dudarik gabe, 
eta alde honetatik esker tzekoa da erabat joan direnen eta hemen zaudeten 
guztion lana.

Egitekoa ez da amaitu: en tzun ditugu hainbat gauza alde horretatik he-
men. Egitekoa erraldoia da eta, gainera, uste dut denok dakigula gure 
hizkun tza txikia den bezain erraldoia dela egitekoa. Etorkizuneko egiteko 
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garran tzizkoena, nire ustez, egoki tzea da, hain zuzen ere. Inoiz Garoa-ko 
Euskal Herri hura izan bada nagusi, bistan da aspaldi joan zi tzaigula, eta 
momentu honetan egoki tzapenak, eten gabeko egoki tzapenak, eten gabeko 
aldaketak gerta tzen ari direla. Eta horretarako, euskarak aurrera egin nahi 
badu, eta nahi du, denok dakigu hala dela, ba egoki tzapena du lehenengo 
egitekoa. Eta dan tza honetan Euskal tzaindiak, hainbatetan bezala, aurrena 
izan behar du. Hala espero dugu erakunde guztiok, nik uste. Eta Brisson 
jaunak esandakoari nolabait jarraipena emanez, uste dut hemen gauden 
instituzio guztiek elkarlanerako borondate sendoa dugula, eta argi dagoela 
ba tzen gaituena euskara dela, izan di tzakegun unean uneko ezberdinta-
sunak baino askozaz ere inportanteagoa baita. Euskal tzaindiari zorionak 
ematea eta urte asko opa tzea besterik ez zait geldi tzen. Eskerrik asko.


