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Hi zpide

Hausnarketarako une egokia dela uste dugu; i zan ere, Hi zpide / 
Zutaberen 80. zenbakira irit si gara 30 urteko ibilbidean. Eta, i zenbu-
ruko +4 hori nondik datorren argit zeko, aint zat hartu lau monografi a ere 
argitaratu zirela 1991, 19931, 1999 eta 2001ean. Hau honela, aldi zkariak 
orain arte i zan dituen arduradunengana jo dugu –Imanol Iri zar, Joanba 
Bergara eta Josu Peralesengana–, iraganari, orainari eta geroari begira-
tut xo bat emateko asmoz. Zazpina galdera egin diegu, eta hona hemen 
jasotako erant zunak.

Imanol Iri zar i zan zen hasierako arduraduna; 
1983 eta 1984 urteetan argitaraturiko lehe-
nengo bost zenbakien koordinat zailea, hain 
zuzen.

Nola ikusten duzu aldi zkariaren ibilbidea?

30 urtekoa luzea da Zutabe/Hi zpide beza-
lako aldi zkari espeziali zatu batent zat, eta, 
normala den bezala, aldat zen joan da urteak 
aurrera egin ahala. Batetik, garaiak aldatu 
egin dira, hi zkunt zen didaktikaren di zipli-
nak bilakaera handia i zan du 30 urte haue-

1. 2. monografi a hori –ZUTABE (1993). Monografi ak 2– aldizkariaren hamar 
urteei buruzkoa izan zen.
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tan; euskararen irakaskunt zan diharduten profesionalen prestakunt za 
hobetu egin da nabarmen eta profi la ere aldat zen joan da. Eta, bestetik, 
aldi zkariaren arduradunak ere aldatu egin dira, eta, jakina, bakoit zak bere 
ikuspegia eman nahi i zan dio aldi zkariari, norberak fi nkatu dituen lehen-
tasunen araberako planteamenduak eginez.

Zein i zan da ibilbide horretan indargunerik handiena, zure ustez?

Laurogeigarren hamarkadan ez zegoen ia ezert xo ere alor honetan euska-
raz, eta ezer gut xi gaztelaniaz; gaur egun, aldi z, gehit xo dagoela ere esan 
dezakegu. Hogeita hamar urteko ibilbidean, ehunka artikulu argitaratu 
dira hi zkunt zen didaktikaz euskaraz Zutabe/Hi zpiden, eta horrek errefe-
rent ziazko corpusa osatu du euskara-irakasleen kolektiboaren zerbit zura, 
eta, zehazkiago, euskara helduei irakasten dien profesionalenera.

Eta ahuleziarik nabarmenena?

Egungo aldi zkariaren harpidedunen kopurua jakin gabe ere, esango nuke 
aspaldian igaro behar zuela Hi zpide aldi zkariak euskarri digitalera eta, 
horrela, zabalkunde-bide berriak aktibatu; irudit zen zait PDFan eskaini 
beharko liratekeela artikulu historikoen zein argitaratu berrien testu 
osoak, eta eduki berriak RSS bidez sindikat zeko aukera eman. Esango 
nuke nahikoa lan dugula digitalera pasatuta ere, baina, soilik paperari 
eut sita, ez diot etorki zun luzerik ikusten.

Badago oraindik gogoan duzun artikuluren bat?

1982an hasi ginen euskaraz eta hi zkunt zen didaktikaz arituko zen Zutabe 
aldi zkaria diseinat zen, eta 1983aren hasieran argitaratu zen lehen alea; 
Kanadari buruz i zan zen lehen zenbaki haren gai monografi koa, eta, ber-
tan, Jean-Denis Gendron eta William F. Mackey bezalako adituei egin-
dako elkarri zketa xume bat argitaratu genuen. Hurrengo urtean, berri z, 
5. zenbakian, Mackeyren artikulu luze bat eman genuen argitara (“Sei 
galdera L1/L2 dikotomiari buruz”), probestuz lehenagoko harremana. 
Kontuan i zan behar dugu, garai hartan, Mackey mundu mailako gurua 
zela hi zkunt zen didaktikaren alorrean, eta oso pozgarria i zan zen horre-
lako ekimen bat aurrera aterat zea.

Eta konta daitekeen bestelako pasadi zorik?

2005eko ot sailean, Garzón epailearen aginduz, Lazkaoko Beneditarren 
Fundazioaren Dokumentazio Guneko zuzendari Juanjoxe Agirre at xilotu 
zuen Guardia Zibilak, eta goitik behera miatu zuten guztia; besteak beste, 
ETAren Zutabeen bila. Hi zpide i zena hartu arte, gure aldi zkariak Zutabe 
zuen i zena, eta ez nint zateke batere harrituko Guardia Zibilen miaketa 
hartan gure Zutabeak miat zen egotea, ETArenak zirelakoan.
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Joanba Bergara

Zeint zuk dira azpimarratuko zenituzkeen erronkak?

Aldi zkari berezituen alorra ez dabil bere garairik onenean, baina soi-
lik paperari eusten dioten aldi zkari teknikoek ez dute etorki zun samu-
rrik. Horrexegatik, uste dut mundu digitalerako jauzia egin behar duela 
Hi zpidek, eremu berriak topat zen saiatu eta zabalkunde-molde berrietan 
arit zeko. Ez zait irudit zen, 5-10 urte barru, aldi zkari espeziali zatu askorik 
geratuko denik Euskal Herrian soilik paperean. Badirudi formula mistoak 
(papera gehi digitala) nagusituko direla datozen urteotan, baina, hainba-
tetan, jauzia euskarri digital hut sera i zango da.

Aukeren artean, berri z, hi zkunt z irakasleen kolektibo zabala legoke, lan-
kidet zan arit zeko oso aproposa dena: hi zkunt z irakasleak, euskara-irakas-
leak, helduen euskara-irakasleak. Talde bakoit zaren mugak eta aukerak 
aztertu beharko lirateke, nola eragin asmat zeko.

Egokiera baliatuz, proposamen bat luzatu nahi nuke etorki zunean Hi zpi-
dek i zango dituen erronkei aurre egiteko lagungarri i zan daitekeelakoan: 
zuzendarit za-bat zorde bat osat zea, hasierako urteetan egon zen bezalaxe.

Nola animatuko zenuke norbait HIZPIDE irakurt zera? Eta bertan 
idaztera?

Batik bat, euskaldunt ze-alfabetat zearen sektoreko profesionalei zuzen-
dutako aldi zkaria i zanik, mult zo horretako profesional horiek berak dira 
–neurri batean, bederen– aldi zkaria elikatu beharko luketenak; baina ez 
dira ahaztu behar inolaz ere ikastet xeetan, berrit zeguneetan, unibert sita-
teetan..., zuzen ala zeharka, euskararen irakaskunt zan dabilt zan profe-
sional-andana. Egun bateko formatu sinplean antolatutako jardunaldiak, 
hausnarketa-saioak, esperient zia-trukaketak eta horrelako ekimenak i zan 
daitezke Hi zpiderako iturri egoki.

1984tik 1994ra bitartean, Joanba Bergara 
i  zan zen aldi  zkariaren koordinat  zaile. 
Haren ardurapean eman ziren 29 ale argi-
tara (6. zenbakia, lehena; eta 34.a, azkena) 
eta arestian aipaturiko Monografiak 1 eta 
Monografi ak 2 i zeneko ale bereziak.

Nola ikusten duzu aldi zkariaren ibilbidea?

Harriduraz ikusten dut, gorabeherak gora-
behera, at zerapenak at zerapen eta isiluneak 
isilune, bi zirik dirauelako 1983. urtean abian 
jarri zen egitasmoak; urteak joan urteak eto-

rri, hasierako gogoak orain ere bere horretan dirauelako. Harriduraz, lan 
eskerga egin delako, urteen poderioz korpus espezialdua garatu dugulako 
eta aldi zkariak euskara-irakasleen prestakunt zarako hainbat baliabide 



579 + 4 urratsen ondoren

eskaini dituelako. Ezin ahaztu nondik abiatu ginen, eta gurea bezalako 
aldi zkariek gurean zuten eta egun duten present zia, egindako lanaren pre-
miaz eta tamainaz jabet zeko.

Zein i zan da ibilbide horretan indargunerik handiena, zure ustez?

Hiru alderdi azpimarratuko nituzke. Lehendabi zi, euskaraz guk geuk, 
geurean, sortutakoa i zatea; gure esparrua t xikia baita, bere t xikian handia 
bada ere. Bestetik, formatua eta partaidet za: aldi zkari arinago eta irakur-
terrazagoa eskaini nahian, 1991. urtean formatua aldatu genion, eta gai 
monografi koak ohiko hiru aleetatik at ut zi, ale berezietan argitarat zeko. 
Horrez gain, aldi zkariaren bideak zabalt zeko ahaleginak egin genituen, 
i zatez ezberdinak ziren moldeak ugariagot zeko; eta, era berean, baita 
egin ere euskara-irakasleen arteko eztabaidak eta elkarlana sustat zeko 
saioak: esaterako, mintegi iraunkorra i zeneko saila datorkit gogora. 
Azkenik, ezin aipatu gabe ut zi aldi zkariak, It zulpen Sailarekin batera, 
euskal psikolinguistikaren garapenean i zan duen eragina.

Eta ahuleziarik nabarmenena?

Euskaltegien partaidet za aldi zkarian. Hamaika lan egin, proiektu eta 
berrikunt za ugari abian jarri eta burutu dituzte euskaltegiek urte hauetan, 
aldi zkarian oihart zun i zatea merezi zutenak. Alde horretatik, nire ustez, 
ez dugu behar bezala baliatu aldi zkariaren erakusleihoa.

Badago oraindik gogoan duzun artikuluren bat?

Andragogiari buruzko monografi a aipatuko nuke, lehenik. Londresen 
nengoen, hura idazteko konpromisoa hartu nuenean, eta erronka handia 
i zan zen. Hortaz aparte, nigan eragin berezia i zan zuen lan bat aipatuko 
dut: Chris Kennedy-ren “Aldat zeko berri ztatuz: irakaslearen garapen eta 
berri ztapena”, aldi zkarian 1997an argitara eman genuena. Gogora dato-
zkit, baita ere, curriculumaren berrikunt za zela-eta, 1996an eta 1997an 
argitara eman genituen metodologiaren alorreko hainbat lan (Skehan, 
Dave eta Jane Willis, Scrivenner, Gibbons). Eta, amait zeko, Reading 
Unibert sitateko Keith Morrow irakasleak aldi zkarirako idat zi zuen lana: 
“Nola sortu komunikamena neurt zeko testak: kasu baten azterketa”, 
1996an. Gorabehera zenbait medio, 1994an eta 1995ean etena egin behar 
i zan genuen. Baina lan garrant zi zkoak bildu, eta ohiko dinamikari heldu 
genionean eman genituen argitara.

Eta konta daitekeen bestelako pasadi zorik?

Aurten hil den J. L. M. Trim elkarri zketatu nuen Londresen –elkarri zketa 
luze eta mamit su hori aldi zkariaren 7-8. zenbakian eman genuen argi-
tara 1985ean–. Eta bit xia i zan zen Doverreko aduanan gertatu zit zai-
dana. Poli ziak elkarri zketa hori egiteko nik prestatutakoa at zeman, eta 
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Josu Perales

hamaika galdera egin zi zkidan. Denbora luzez eta jakin-minez aztertu 
zuten nik prestatutakoa; gogoan dauzkat oraindik laburdura teknikoei 
buruz egin zi zkidaten galderak. Euren lana amaitu zutenerako, auto-
busa Londreserako bidean zegoen jada, eta maleta jira eta bira, ni noi z 
askatuko zain. Gero, trena hartu, eta autobusa baino lehen irit si nint zen 
Londresera. Ez dut inoi z ahaztuko gertaera hori, ez horixe!

Zeint zuk dira azpimarratuko zenituzkeen erronkak?

Ideien, proposamenen eta proiektuen zabalkunderako zein eztabaida aka-
demikorako foroa i zatea du, nire irit zi z, erronka nagusia egun ere Hi zpi-
dek. Bestetik, euskalgint zan ari den euskara-irakaslearen premiak hartu 
behar ditugu gogoan; baita informazio eta komunikaziorako teknologiek 
eskaint zen di zkiguten aukerak ere.

Nola animatuko zenuke norbait HIZPIDE irakurt zera? Eta bertan 
idaztera?

Irakurt zea baino garrant zi zkoagoa da zergatik eta zertarako zehaztea; 
baita bakarrik edo lankideekin irakurt zen den ere; alegia, ea parte-
kat zen den irakurketa. Nork bere aldetik egin lezake hori; baita etekina 
atera ere. Baina argitalpeneko irakurgaien azterketa askoz hobea egiten 
da, zalant zarik gabe, prestakunt za-plan partekatuan t xertatuta baldin 
badago. Eta idazteaz ere ant zeko zerbait esan genezake. Euskaltegiaren 
erabaki z idazten bada, euskaltegien ekimenak aldi zkariaren erakus-
leihoan i zango dira, guztion onuragarri. Eta hori horrela i zatea dugu 
erronka nagusietako bat. Eta denbora faltaz-edo –nahi bai, baina ezi-
nean gabilt zanean–, euskaltegiek beti i zango dute elkarri zketatuak 
i zateko egokiera.

Josu Perales i zan da hirugarren arduraduna 
1996tik 2012ra bitartean. Tarte honetan, 35. 
zenbakitik 79.era eta bi monografi a eman 
dira argitara, HIZPIDE i zenaz plazaratutako 
guztiak, hain zuzen.

Nola ikusten duzu aldi zkariaren ibilbidea?

Aldi zkarian gertatu diren aldaketek orpoz 
orpo jarraitu diete Euskaldunt ze-alfabe-
tat zean gertatu direnei. Orain dela 30 urte, 
euskara batua bera ere ari zen osat zen eta 

irakasleriaren prestakunt za ere ez zen nahi bezain asebetegarria. Horrela, 
bada, zenbaki z zenbaki, nazioarteko aldi zkari teknikoetan publikaturiko 
hainbat eta hainbat artikulu oinarri zkoren it zulpenak eman i zan ditugu 
argitara. Gehiago lehen, orain baino. Ikasteko garaia zen, eta beste itu-
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rrietatik edan beharra zegoen. Gaur egun, it zulpenen bide horrek irekita 
jarrait zen du –noi znahi ager daiteke sona handiko nazioarteko artikulu 
baten it zulpena–. Hala ere, nabarmen ugarituz joan dira euskaraz idaz-
ten duten artikulugileen ekarpenak. Eta, euskaraz idazten dutenen artean 
ere, gero eta gehiago dira Euskaldunt ze-alfabetat zean ogibidea dutenen 
ekarpenak.

Xede-irakurleak, bestalde, gero eta trebeagoak dira ingelesez irakurt zeko. 
Euskara-irakasleak gero eta jant ziago daude. Prestakunt za-mailak gora 
egin du era nabarian, eta Hi zpidek garaian garaiko egoerari erant zun 
behar dio. Esan liteke Hi zpideren orrialdeetan idat zita dagoela, hein 
handi batean, Euskaldunt ze-alfabetat zeak azken 30 urteotan urratu duen 
ibilbidearen kronika.

Hari beretik, bada, batez besteko artikuluaren orrialde-kopurua ere han-
ditu egin da. Artikulu luzeagoak eta mamit suagoak plazarat zen dira orain. 
Orain dela 30 urte, bazeuden 5 orrialdeko artikuluak ere, zeharo emanak 
ikasgelako jardueretara. Ikasgelako prozedurak edota materialaren era-
bilera-moduak jorrat zen ziren: “Nola landu mint zamena”, “Irakurgaiak 
lant zeko baliabide bat” eta tankera bert suko gai orokorrak ziren lan-
gai. Urteak igaro ahalean, artikulu jant ziagoak eta xeheagoak argitaratu 
ditugu, orokortasunetik zehaztasunera igaroz.

Zein i zan da ibilbide horretan indargunerik handiena, zure ustez?

Hi zpide aldi zkaria, Helduen euskaldunt ze-alfabetat zean ez ezik, ezaguna 
da euskararen mundu akademikoan ere. Pozgarria da ikustea Euskal 
Herriko hainbat eta hainbat fakultatetako irakasleek ere beren eskoleta-
rako baliat zen dutela aldi zkaria –psikopedagogian eta pedagogian, esa-
terako–. Euskaldunt ze-alfabetat zearen gaineko corpus oparoa sortu da; 
agian, behar beste estimat zen ez dakiguna. Ezin ahant zi daitezke, bes-
talde, bidaide i zan ditugun aldi zkariak ere: ELE, esaterako. Era batera 
edo bestera, Hi zpiden daude jasota hi zkunt zen irakaskunt zan azterki zun 
diren gaiak.

Hi zpide ez da hic et nunc eskuarteko aleko artikuluen bildumat xoa, 
Zutaberen lehenengo aletik argitara emandako artikulu horiek guztiak 
dira. Behin argitaratuz gero, hor egongo dira betiko jasota. Esan dai-
teke, ezbairik gabe, erreferent ziazko aldi zkaria dela Euskaldunt ze-
-alfabetat zean. Irakasleen beharrak aztert zeko lan bat burutu genuen 
Prestakunt za Ataletik, eta “Nola motibatu ikasleak?” i zan zen bertan 
ageri zen kezkarik nagusia. Galdera bat sartu genuen, jakiteko aldi zkaria 
zenbateraino irakurt zen zen. Irakasle gehien-gehienek ezagut zen zuten 
Hi zpide, baita bertako artikuluak irakurri ere. Baina ez dakigu zehazki 
zenbateraino datozen bat esanak eta eginak.
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Eta ahuleziarik nabarmenena?

Agian, neure grina pert sonalari men eginez, tarte gehiago eskainiko 
nioke ikerketari. Baina ulert zen dut Hi zpide zabalkunde-aldi zkaria 
dela gehiago, ikerketa-aldi zkaria baino. Eta lotura sendoa behar du 
i zan ikasgelan egiten denarekin. Gure aldetik, agian, gehiago sustatu 
beharko genituzke irakurleak jadanik argitara emanda dauden artiku-
luak irakurt zera. Artikulu bat orain dela bost urte plazaratu i zanak ez 
dio inolaz ere duen balioa deuseztat zen. Eta teoria eta praktika elkarre-
kin uztart zearen erronkari egin behar zaio aurre. Ahalegin guztiak egin 
behar ditugu etenik gabe, aldi zkaria ondo idat zitako lanen hilkut xa i zan 
ez dadin.

Badago oraindik gogoan duzun artikuluren bat?

Artikulu asko dira niret zat gogoangarri. Celce-Murcia, Dörnyei eta 
Thurrell-ek idat zitako “Gaitasun komunikatiboa: asmo pedagogikoek 
sortutako eredu bat, osagaien edukiak zehaztuta”, esaterako. Edo Ron 
Sheen-ek idat zitako “Forman oinarrit zea: sort zen ari den mitoa”: Sheen 
irakasle kanadiarra herejea i zan da eta bada, zeren eta, AOI plantea-
mendua puri-purian zegoenean, berak gogor egin bait zuen kontra, eus-
karri eta froga enpirikoak lagun. Pello Esnalen lanak ere ezin aipatu 
gabe ut zi. Curriculumaren gainean idat zitako ale monografi koak ez 
dituzu salgai aurkituko, agortuta daude eta! Edo Jose Luis Alvarezen 
“Euskalt zaindiaren hi ztegi batuaren historiaz eta metodologiaz” orain 
dela pare bat urte plazaratutako lan mardula. Asko dira gogoan ditudan 
artikuluak.

Eta konta daitekeen bestelako pasadi zorik?

Ugari daude. Behin, orain dela zazpi bat urte edo, abuztuko oporretan, 
Ondarretako hondart zara joan nint zen. Opor-giroa erabatekoa zen. Jende 
asko, eta gut xi bat zuk irakurgai udatiar arin horietakoak irakurt zen. Eta 
horra hor non ikusi nuen neska gazte bat, arreta bere irakurgaira zeharo 
bildua zuena. Eta zer zuen begien aurrean? Hi zpideren ale bat. Tentazioa 
i zan nuen galdet zeko zein artikulu ari zen irakurt zen, ea euskara-irakasle 
ote zen. Baina ez nint zen ausartu.

Beste behin, lankide bat etorri zit zaidan Logroñoko alt zari-denda handi 
baten katalogoarekin. Logelak zituzten salgai, dotore askoak. “Begira, 
begira”, esan zidan. Nik ez nekien zeri erreparatu behar nion. Paperaren 
kalitateari? Testuen t xukuntasunari? Argazkian, ohe modernoa ageri zen, 
eta, ohearen ondoan, mesanot xea lanpararekin, eta… mesanot xean, bai, 
Hi zpideren ale bat. Tira! Barre egin genuen: “Zer adierazi nahi ote dute? 
Ondo lo egiteko aurretik Hi zpide irakurri behar dela?”. Batek daki nola 
irit si zen ale hura argazkiko mesanot xe hartara!
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Zeint zuk dira azpimarratuko zenituzkeen erronkak?

Irakurlerik ez i zatea da edozein argitalpenen mehat xurik handiena. Eta 
badirudi, oro har, gero eta gut xiago irakurt zen dela gi zartean. Soziologo 
iragarle bat zuek diotenez, prent sa idat zia desagertu egingo da 30 bat urte-
ren bueltan. Bistan da egokitu beharra dagoela. Hi zpide aldi zkaria egona 
da euskarri digitalean. Hainbat aldaketa informatikoren kariaz saretik 
desagertu zen, sistema berriak jart zean berri z sarerat zekotan. Uste dut 
etorki zuna hor dagoela. Ez dut horren argi ikusten paperezko formatua 
erabat desagert zearena on line-ko bert sioaren mesedetan. Munduan, asko 
dira aldi zkariak bi formatutan mantent zen direnak. Et xe barruan ditugu 
eztabaida-foroak, web-orriak, teknologia berriak… Egia da irakasleen 
adinaren batez bestekoa 41 urtekoa dela, baina baikor nai z zeharo, gurean 
aspaldi hasi baikinen teknologiak baliat zen, eta ez dago eten digitalik. 
Teknologiaren trenean gaude sartuta, eta hor jarraituko dugu.

Nola animatuko zenuke norbait HIZPIDE irakurt zera? Eta bertan 
idaztera?

Nire nahia harago joango lit zateke. Ez nuke bakarrik Hi zpide irakurt zea 
gomendatuko; HABEko liburutegia alt xor bikaina da. Merezi duten 
aldi zkari asko daude hor, ingelesez idat ziak batez ere, eta irakasle asko 
eta asko dira kapaz, ingeles idat zia ulert zeko. Beraz, nire gomendioa 
i zango lit zateke ahalik eta gehien irakurt zea; ez Hi zpide bakarrik. Nork 
bere interes eta mailako gaiak irakurt zea proposatuko nuke. Eta irakurt zea 
ez ezik, formazio-saioetan parte hart zea eta lan-giroan ideiak elkarrekin 
trukat zea ere proposat zekoak dira, aurrera egingo badugu. Arian-arian, 
pat xada hartuta, aurrera egin daiteke norberaren autoprestaketan, norbe-
rari lagungarri zai zkion lanak irakurri z. Eta beste horrenbeste esan dai-
teke idazteari dagokionez. Estimat zekoak dira punta-puntako adituen 
ekarpenak, zalant zarik gabe. Baina beste inork ez ditu idat ziko euskara-
-irakasleek beren ikasgelaz eta didaktikaz idazten ez dituzten artikuluak. 
Eta irakasle-gogoeta hori behar-beharrezkoa dugu. Hemen ez du inork 
gaia bere osoan menderat zen. Bakoit zak parte bat daki. Eta dakigun 
guztia denon artean dakigu.
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