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Ongietorria
elorZA gonZáleZ, Odon
Donostiako alkatea

Herritar, euskal tzain eta agintariok: Arra tsaldeon eta ongi etorri Donos-
tiako zuen e txera. Mila esker alkate tza eta korporazio osoaren izenean.

Idazle batekin egin nuen topo alkate ibilera horietako batean. Berak eza-
gutu ninduen, ez neraman txapelik.

– Usted es el alcalde de San Sebastián.

Pozik zegoen gizona. Gure hiriarekin zuen lotura bere literatura lana zen. 
Bere bi obra i tzuli berriak zizkioten euskarara.

–  Me han hecho inmortal alcalde –esaten zidan. Hainbeste mendetan, 
hainbeste urtetan, –bere aztarnak gal tzerainoko an tzinakotasun mi-
tikoetan–, iraun duen hizkun tza inoiz ez zela hilko pen tsa tzen zuen. 
Bere obrak hilezkortasuna lortua omen zuen euskara tzean.

Irriak irri, kunplituak kunplitu, zer pen tsatua ematen zuen idazle haren 
pozak. Ez zi tzaidan ohizko «qué ciudad más bonita la suya, alcalde» edo «me-
nudo lío, qué mérito tienen ustedes allí» bi egiak esanaz inguratu.

Euskararik gabe idazle hark ez zuen Donostia hura ezagutuko. Eta pen-
tsa tzen hasi eta horixe pen tsatu nuen, Donostia ez li tzatekeela Donostia 
izango euskararik gabe. Euskarak ere hiri bakar bihur tzen gintuela. Nola 
irudikatu gure jaiak, gure ohiturak, gure kantak, gure lekuak, gure hi tzak, 
gure herritarrak, donostiarrak, euskararik gabe? Hiri liberala, libertade za-
lea, Barojatarrak, Artolatarrak, Bilin tx, Bitoriano Iraola, Soroa, Arzak, To-
ribio Alzaga, Manterola…



16 elorZA gonZáleZ, o.: Ongietorria

Euskera. 2010, 55, 1. 15-18. Bilbo
issn  0210-1564

Eta alderan tziz? Alderan tziz egiten badugu galdera? Euskara irudika daite-
ke iraganean, orainean eta geroan, Donostiarik gabe? Harro eran tzun dezake-
gu donostiarrok, ez. Ez. Donostiarik gabe eta donostiarrik gabe puska handiak 
faltako li tzaizkieke euskararen munduei. Idazleak, kulturgileak, heda tzaileak, 
elkarteak, enpresak, egoi tzak, proiektuak, dena… Kaxkarin eta txolin ospea 
ezarri digu zenbaitek, euskararen hiritartasuna ulertu edo ikusi nahi ez duten 
zenbai tzuek esango nuke, baina gure herritarrak, donostiarrak beti egon dira 
euskararen muinetan, eginkizunik ezinbestekoenetan. Gaurkoa adibide, 
hogeitabedera tzi eserleku ditu Euskararen Akademiak eta bost izango dira 
beraietan eseri tzen diren donostiarrak Lourdes Oñederra andrea eseri tzen 
denean. Edo, pasadizoz, eseriko diren emakumezkoetatik bi donostiarrak 
izango dira. Hiri harrokeria haiza tzeko motibo aski edozein bazterretan.

Baina aprobe txa dezadan parada harrokeria horietan, iraganetan edo 
bandera kolpe hu tsetan itota ez dugula hil behar esateko. Donostia etorki-
zuneko apustuak egiten ari da, eta horietako bat 2016an Europako Kultura 
Hiriburu izatearena da. Ez da hau, askori hala irudituko bazaio ere, propa-
ganda politikoa. Hiri eginkizun bat da, eginkizun garran tzi tsu bat. Non, 
balio handiagoa izan dezake bide horretan egin dezakegun lanak hiriburu tza 
lor tzeak berak baino.

Eta hor, euskarak pisu handia du eta hala eman nahi izan diogu. «Hi tzen 
hiria» da proiektu horren arda tz nagusietako bat. Hi tzei, hi tzari, hizkerei, 
hizkera guztiei, eman nahi zaie garran tzia. Elkarrizketari, Baionatik Bilbo-
rainoko herritarrok ba tzen gaituen faktoreetako bati. Sor tzaileak izatea da-
gokigu. Europari hizkun tza aniztasunaren balioa irakastea. Hi tzen elkarbizi-
tzan murgil tzea. Europa osoko hizkun tza txikien erreferente bilaka tzea, 
Europa txikien elkarlaneko Europa nagusian sinestea. Eginkizun hori Do-
nostiari, donostiarrei eta euskarari ezarri nahi diogu. Harakoak zioen bezala 
ez hizkun tza zaharrenari, hizkun tza gazteenari baizik, gogo tsuenari. Donos-
tiarrok bota diogu herronka.

Herronka erakargarria da euskal tzain jaun-andreok, agintari eta herritar 
jaun-andreok, Lourdes Oñederra andrea, bereziki. Desafio ederra. Zibiko-
tasunez eta herritartasunez gainezka egindako apustua da. Euskara lehen 
lerroan, euskara tresna nagusi, euskal hiztunok protagonista. Donostiako 



elorZA gonZáleZ, o.: Ongietorria 17

Euskera. 2010, 55, 1. 15-18. Bilbo
issn  0210-1564

herritar merezimenduen domina jaso zenuenean bezala, Lourdes adiskidea. 
Euskal tzain izendatu zindutelako, hain zuzen. Orduan bezalaxe. Gaur 
Udale txe honetan babesten gaituzten hormei ez zaie oraindik zure hi tzek 
eragindako dardara joan. Zure demokrazia aldarriak, herritarren libertadea-
ren oihuak, zure elkarrizketa gogoak euskara nagusi bilakarazi zuten, 
hizkun tza nagusi, zeresan nagusi. Ez dira e txe honetan hi tz haiek oihar-
tzunak inoiz i tzaliko.

Horixe gogoraraztea zegokidan, horixe eta donostiarren harroa, zure 
eserlekuagatik. Aipatu hi tz haien muina bezain oparoa izan dadila zure 
euskal tzain lana. Merezimendu akademikoak dagokionak aipatuko ditu.

Zorionak emakume, zorionak Lourdes.

Zure da hi tza Euskal tzainburu jauna.


