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Agurra
urrutiA bAdiolA, Andres
Euskal tzainburua

Eusko Jaurlari tzaren Kultura sailburua,
Nafarroako Gobernuko Euskarabidearen burua,
Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura diputatua,
euskal tzainak,
Pa txi Uribarrenen e txekoak,
karmeldarrak,
Karmel aldizkariko adiskideak,
Aramaioko alkatea eta zinego tziak,
aramaioarrak,
jaun-andreak,

Arra tsaldeon.

Oraindik gogoan dut mila bedera tziehun eta hirurogeita hamabigarren 
urteko irudia, Bilbon, Karmeloko gau-eskolan. Hizlari, Pa txi Uribarren eta 
Karmel E txebarria. En tzuleen artean, orain hi tz egiten ari zaizuena. Gaia, 
euskararen irakaskun tza antola tzeko modua. Hi tz laburrak en tzun eta gero, 
bakoi tza bere ikasgelara, Xabier Kintana izeneko batek Ukronia izenburua-
rekin ida tziriko ipuina irakur tzera, ariketa legez.

1984. urtean, aldiz, Karmel aldizkariaren idazleek bilera egin genuen 
Zorno tzako Larrean. Horra nire bigarren irudia Pa txi Uribarrenena, Julen 
Urkizaren zuzendari tzapean.
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Gero, etengabeko harremanak izan dira bion artean, eta, argi dezadan, 
beraren ingurukoekin ere: Luis Baraiazarrarekin eta Karmel aldizkariaren 
beste idazleekin. Azpimarra di tzadan, orobat, Bizkaiko Foru Aldundian egin 
duen i tzul tzaile-lan bikaina, eta bere zereginak lexikografiaren arloan, Bos-
tak Bat Kultur elkartearen barruan.

Pa txi, bestalde, euskal idazle arabarren eta aramaioarren zerrendan sar tzen 
da bete-betean, lurralde horrek euskararekin duen konpromisoa berre tsiz.

Ezin bazterrean u tzi, nolanahi ere, Pa txiren jokabide etikoa eta haren 
kristau-bokazioa, bi-biak egoki uztar tzen jakin baitu gure Pa txik.

Euskal tzaindiak aspalditik ezagu tzen du Pa txi Uribarren euskal tzain ur-
gazlea. Orain bera aitortu egiten du eta euskal tzain oso bihurtu, ziur gaude-
lako haren ekimena eta gizalegea, onuragarriak ez ezik, eredugarriak ere 
izango direla Euskal tzaindiaren tzat eta euskalgin tzaren tzat.

Mila esker, amai tzeko, Aramaioko herriari, betidanik euskarari, euskal 
kulturari eta Euskal tzaindiari eskaini eta eskain tzen dion harrera gozo be-
zain beroarengatik. Beste horrenbeste Aramaioko parrokiari, gaur eliza eder 
hau ekitaldia egiteko uzteagatik.

Orain joan bitez Sagrario Aleman eta Miren Lourdes Oñederra euskal-
tzain osoak, eta ekar bezate guregana, sarrera-hi tzaldia egin dezan, Pa txi 
Uribarren jauna.


