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Abstract 
The first periodical fully published in Basque (Uscal-Herrico Gaseta) came to light in 1848, but it had a short life. In the course of the 
following decades, publications such as Eskualduna (1887), Euskalzale (1897), Ibaizabal (1902), Argia (1921)... embodied Basque 
journalism. In 1929 Euskaltzaleak, headed by Lizardi, presented the Euskal-Egunkaria diary issue number “zero”, but the project 
would not go any further. Some years later, on New Year 1937, in the midst of an oppressive war climate, Eguna journal saw the light 
in Bilbao. The life of the new journal was cut short after the release of the 139th issue and just before the franquist forces took 
Bilbao(13-06-1937). 

Laburpena 
Euskara hutsean argitaraturiko lehenengo aldizkaria (Uscal-Herrico Gaseta) 1848. urtean argitaratu zen, baina oso bizitza laburra izan 
zuen. Hurrengo hamarkadetan, Eskualduna (1887), Euskalzale (1897), Ibaizabal (1902), Argia (1921)... aldizkarien inguruan gorpuztu 
zen euskal kazetaritza. Lizardi buru zelarik, 1929. urtean, Euskaltzaleak taldeak Euskal-Egunkaria egunerokoaren “0” zenbakia 
aurkeztu zuen, baina proiektua bertan behera gelditu zen. Handik urte batzuetara, 1937ko Urteberri egunez, gerrako estuasunen artean, 
Eguna egunkariak ikusi zuen argia Bilbon. 139 zenbaki argitaratu eta gero, frankistek Bilbo hartu aurretxoan (1937-06-13) eten zen 
egunkari berriaren ibilbidea. 
 

Keywords: Basque journalism, Basque journal 

Gako hitzak: Euskal kazetaritza, euskal egunkaria 

 
 
 

1. Atarikoa: “Bilbon argia ikusi” 
Mendebalde Kultur Alkarteak bere XIV. 

Jardunaldietan (Bilbo, 2010-05-7/8), “Bilbon mundua 
ikusi” izeneko esakunearen inguruan, hainbat aditu 
bildu zituen Euskaltzaindiaren egoitza nagusian. 
Mintzagai nagusiak honakook izan ziren, betiere Bilbo 
ardaztzat hartuta: a) “Bilbo eta modernitatea”, b) “Bilbo 
eta euskara”, c) “Bilbo eta euskalduntzeko ekimenak”, 
eta d) “Euskal komunikabideak Bilbon”. Ponentziekin 
argitaratutako liburuaren1 azal politean, bilbotar ere 
bilbotarrak diren elementu bi agertzen dira: alde batetik, 
kale-izenak jartzeko erabili ohi den plakatxo urdin 
obalatu ezaguna; eta, bestetik, Bilboko baldosa tipikoak. 
Lehenengoan, jardunaldien ikurritza letra zuriz idatzita 
agertzen den bitartean, baldosetan, gaurko Bilbo 
erretratu-txatal dotorez islatuta dakusagu: Guggenheim 
Museoa, Euskalduna Jauregia, Udaletxea, Bizkaiko 
Aldundia, Metroa, Gargantua..., den-denak mundu-
esfera baten inguruan kokatuta. Ederra da, zinez, 
fotokonposaketa. 

Edozelan ere, badago motibo bat, besteengandik 
apur bat aldentzen dena. Gauza bik sorrarazten dute 
aldea: bateko, zuri-beltzezko argazkia da; eta, besteko, 

                                                   
1 Askoren artean: Bilbon mundua ikusi, Mendebalde Kultur 
Alkartea, Bilbo, 2010. 

lehengo Bilbo dakarkigu gogora, ez baita gaur 
egunekoa. Egunkari baten mantxeta da, euskara hutsean 
argitaraturiko lehenengoarena, Egunarena2. Aitor eta 
Pedro Zuberogoitiak beren-beregi aipatu zuten gerran 
sortutako egunkaria euren berbaldian: 

“Giro latz hartan be, Euskal Herrian inoiz atara dan 
euskera hutsezko lehenengo egunkaria (Eguna) 
kaleratu zan Bilbon 1937ko Urtebarri egunean. 
Eguna-ren ibilbidea bagilean amaitu zan, Francoren 
gudarosteak Bilbo menpean hartu ebanean”3.    

Euskal kazetaritza zaharra euskalgintzaren atal 
garrantzitsua izan arren, ezezagun samarra da euskaldun 
gehienentzat. Hala ere, bertan dauzkate sustraiak gaurko 
Argia, Berria eta abarrek. Hori dela-eta, merezi du arlo 
horretan arakatzea, aurrekoek eginiko lan xume eta 
apalean baitaude gaurko euskal kazetaritzaren 
zimenduak. Tiro artean, baldintza ezin eskasagoetan, eta 
tradizio sendo baten laguntza barik, orduko idazle 
adoretsuek duintasunez landu zuten euskal kazetaritza, 
eta ildo sakona markatu zuten, gaurkoentzat eredugarria 
izan daitekeena. Haientzako gorazarrea izan nahiko 

                                                   
2 Argazki zatia 118. zenbakiarena da (Eguna, 1937-05-20).  
3 Zuberogoitia, Aitor eta Zuberogoitia, Pedro: “Bilbo 
postindustrialaren bigarren eraldaketa”, in Bilbon mundua 
ikusi, Mendebalde Kultur Alkartea, Bilbo, 2010, 25-33. 
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lukete lerrook, Eguna egunkaria sortu zela laster 75 urte 
beteko diren honetan. 

2. Euskal kazetaritzaren lehenengo 
urratsak 

Aitzindarien artean Augustin Xaho zuberotarra 
(1811-1858) dagerkigu lehenen. Izan ere,  Atharratzeko 
semeak Ariel kazeta (Baiona, 1844-1852) argitaratzeaz 
gain, euskarazko Uscal-Herrico Gaseta ere kaleratu 
baitzuen, ale bi (1848, ek./uzt.) argitaratzea besterik 
ezin izan zuen lortu baina. Iparraldean bertan, 
aipagarriak dira, era berean, 1848. urtean bertako 
kazetak argitaratzen hasi ziren urtekariak (Almanakak); 
eta, baita 1877tik aurrera elizaren inguruan argitaratu 
ziren Fedeco propagazioneco urtecaria-k ere. 

Dudarik gabe, garrantzi handiagokotzat jo beharra 
dago Eskualduna aldizkaria (1887-1944), 
argitaratzaileen hitzetan “euskaldunek egina eta 
euskaldunentzat egina” argitaratu izan zena. Garaiko 
euskaldun “xurien” kazeta zen, politikoa, eta III. 
Errepublikaren arerio nabarmena. Euskal tradizioen 
begiraletzat zeukan bere burua, baina ez zen abertzalea. 

Eskualduna L. Etxeberri diputatu-hautagai laikoak 
sortu zuen, Réveil Basque (1886-1898) aldizkari 
errepublikarrari kontra egitearren. Aldizkari honen 
eragina handi ere handia izan zen Ipar Euskal Herrian, 
eta, beste askoren artean, J. Etxepare, A. Abadia eta J. 
Hiriart-Urruti izan zituen kolaboratzaile. Aliatuek 
Frantzia liberatzean Herria kazeta berriak hartuko du 
Eskualdunaren lekukoa, linea editoriala nabarmen 
aldatuta. 

Euskal Herriko Hegoaldeari bagagozkio4, R.M. 
Azkuek Bilbon sorturiko Euskalzale (1897-1899) eta 
Ibaizabal (1902-1903) aldizkariak mugarri 
azpimarragarriak dira Bidasoaz honanzko euskal 
kazetaritzan. Bilbotik irten barik, Kirikiño, Orixe eta 
Lauaxetak Euzkadi egunkari elebidunean zuzenduriko 
“Euskal Atala” (1913-1936) idazle eta kazetari askoren 
eskolatzat har daiteke. Izan ere, atal berezi horren 
helburua euskaldunen artean irakurtzeko eta idazteko 
zaletasuna pizteaz gain, idazle-sare zabal eta sendo bat 
osatzea ere bazen.  

Aldizkari erlijiosoak ere aipagarriak dira. Euretariko 
biren aipamena egingo dugu hemen. Alde batetik, 
Bizkaiko Zornotzan abade talde batek sorturiko 
Jaungoiko-Zale (1912-1932)5, azken urteetan Ekin 
(1932-1936) izenarekin argitara zena; eta, bestetik, aita 
kaputxinoek Iruñean, Aita Damaso Intzaren 
                                                   
4 Euskal Herritik kanpo, Ipar Ameriketako euskaldunen artean 
hedadura azpimarragarri bezain garrantzitsua izan zuten bi 
astekari aipatu behar dira, derrigor: batetik, Los Angeles-eko 
Escualdun Gazeta (1885-86); eta, bestetik, California-ko 
Escual Herria (1893-1897). Beste ekimen aipagarri bat Gure 
Izarra (Paris, 1888) genuke, baina zenbaki bi baino ez zituen 
argitaratu. 
5 Partaideen artean, Z. Arzubiaga,  J.B. Eguzkitza eta J.C. 
Ibargutxi aipa daitezke, besteak beste. 

zuzendaritzapean, argitaratu zuten Zeruko Argia (1919-
1936) hilabetekaria, gerran debekatu eta gero, 1954an 
berriro argitaratu ahal izan zena6. 

3. Argia aldizkaria: euskal egunkariaren 
proiektua 

Argia (1921-1936) astekaria Donostian sortu zen, 
eta Gipuzkoa aldean zabaldu zen gehien bat. Argiak 
ohiko ipuin, olerki eta bertsoekin batera, herrietako 
berriak, erlijio-kontuak, lugintza arloko jakingarriak, 
azoka-ferietako gorabeherak, kirol albisteak, kultur 
gaiak, politika munduko berriak... ere argitaratzen 
zituen bere orrietan. Edozelan ere, esan dezakegu 
aldizkariaren helburu nagusia orduko euskaldun 
alfabetatugabeak alfabetatzea zela, euskal letretara 
erakartzea.  

Sei euskaltzale handi aurki ditzakegu aldizkariaren 
sorreran: B. Garitaonaindia, E. Intzagarai, J. Karrera, G. 
Mujika, A. Arzaluz Luzear eta A. Lizarraga. 
Aipatutakoez gain, A. Zatarain, Lizardi, P. Etxeberria, 
J. Arrue... aipa daitezke ohiko idazleen artean, 
herrietako berriemaile sare zabala ahaztu barik, betiere. 
Talde lanean oinarrituta kazetaritzarako hizkuntza eredu 
egoki bat lortu zuen Argiak. Hori dela-eta, euskal 
kazetaritzak, Gipuzkoan, ordura arte ezagutu gabeko 
hedadura bat lortu zuen7. Javier Díaz Noci-ren hitzetan: 
“Gerra aurreko euskal kazetaritzan, batez ere guk 
ikertzen ditugun bi hamarkadetan [1919-1936], Hego 
Euskal Herriko aldizkaririk iraunkorren eta 
eraginkorrenetariko bat, eraginkorrena ez bazen, Argia 
dugu”8.  

Argia astekariak egunkari itxura ez ezik, ohiko 
egunkarien atalak ere biltzen zituen bere baitan. 

                                                   
6 1980an Zeruko Argia  aldizkaria Argia bihurtu zen. Gaur 
egun, euskal kazetaritzan ezinbesteko erreferentea den 
astekariak iaz, 2009an, aldizkariaren jaiotzaren 90. urteurrena 
ospatu zuen, Iruñeko Zeruko Argiari, zein Donostiako Argiari 
(1921-1936) aitortza berezi bana eginez. 
7 Bitxia da Iñigo Aranbarrik kontatzen digun pasadizoa. 1929. 
urtea da eta Plazido Mujika misiolari gaztea, gerora 
hiztegigile ospetsua izango dena, Kolonbia eta Ekuador arteko 
Ande mendietan dabilela, harrituta baino gehiago txundituta 
geratu zen enbor baten azpian Argia aldizkariaren orri bat 
aurkitzean. Dirudienez, bide bera egin ohi zuen bertan zegoen 
Santa Kruz apaiz famatuak, aldizkaria astero jasotzen zuenak, 
eta hark utzi bide zuen papera leku arrotz hartan: “Orain, 
Santa Kruzen astekariaren orriak dar-dar egiten du Plazido 
Mujikaren esku urdurien artean. Behin eta berriro irakurtzen 
du mantxeta, eta etxetik urrun delako edo, argia hitzak 
zaparradan dakarzkio beste asko. Euskal berbak etxetik kanpo 
dabilenarentzat. Orduan, ideia pindar bat bezala sortu zaio. 
Eta ideia erabaki bilakatu da: Euskal Herrira itzuli eta batera 
gaztelera-euskara hiztegi bat egiteari ekinen dio” (Aranbarri, 
Iñigo: Gure mendea, Argia, Lasarte-Oria, 1999, 72. or.). 
8 Díaz Noci, Javier: Euskal prentsaren sorrera eta 
garapena (1834-1937), Cuadernos de Sección. Medios 
de Comunicación, 5, Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1995, 
145. or. 
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Gipuzkeraz argitaratzen zen eta estilo-liburuxka bat ere 
eman zuen ezagutzera. Era berean, Argiatik bultzatu zen 
euskara hutsezko lehenengo komikia (Txistu). 1932tik 
aurrera, euskarazko irratigintza ere bultzatu zuen 
aldizkariak, eta arlo honetan Ander Arzeluz Luzear eta 
Joseba Zubimendiren lana aipagarri bezain eskergarria 
da.  

Euskara hutsezko egunkariaren inguruko ekimena 
ere aipagarria da oso. 1929ko martxoan eta apirilean, 
artikulu sorta baten azaldu zuen Lizardik bere 
proiektuaren nondik norakoa. Ideia ez da berea, 
Zarauzko garaitik lagun min zuen Txomin Arruti 
Mendi-Lautarena baizik. Atalez atal zehaztu zuen dena 
Lizardik: erredakzioak non kokatu, nolako kazetariak 
kontratatu, diruak zelan erabili...; egitasmo ezin 
landuagoa zen idazleak plazaratu zuena. Ikus dezagun, 
labur bada ere, proiektu honek orduko prentsan izan 
zuen oihartzuna. 

4. Egunkariaren inguruko eztabaida 
prentsan (1929-1930) 

Lizardik bere “Baratza azi bearra”9 artikulu 
gogoangarrian, Irular eta Mendi-Lautaren iritziak 
aipatuta, orduko euskal idazleek euren lanak argitaratu 
ahal izateko zeuzkaten arazoak eta estuasunak 
azpimarratzen ditu. Horretarako, euskara hutsezko 
egunkariaren inguruko proiektua aurkezten du –“euskel 
egunkariaren ametsa”–, Mendi-Lautaren amets 
gozoetatik abiaturik. Hona hemen nola zekusan Lizardik 
egunkari hori: 

“Jainkozale garbia, euskeltzale yaukala; ederra, 
argia, erreza; ondo ordaindutako gizonek egiña; 
berreiez, lan benez ta arin-alaiez –parrirudiak aztu 
gabe– naroki ornitua; eta erri bakoitzean izparkari 
on bat du, zerbaitez sariztatua, bertako gaztun arazo 
guztiak, baita berriak ere, garaiz ta ongi bialiko 
dituanak; lankidien artean, maiz agertzen dira 
erbesteko euskal jakintsuen izenak, bein Alemanitik, 
urrena Errusitik, Txekoslobakiatik, non-naitik. 
Labur esateko: erderazko zenbait bezin eder-
osoa...”. 

Lizardik amets horretan egunkariak euskaltzale 
guztiak zituen harpidedun, eta Argia aldizkaria zuen 
asteburuetako gehigarri. Euskal Herri osora zabalduko 
zen egunkariarentzat hamar-hamabi mila aleko tirada 
aurrikusten zuen. Izena ere pentsatuta zuen Zarauzko 
idazleak: BAI. Izan ere, baikortasunaren aldeko apustua 
zen euskal egunkaria: 

“BAI... BAI du izena: Baietza du ikurritz, baietza 
ekin-deadarra. Egona Ez da, aritzea BAI; illa Ez da, 
bizitzea BAI; egia BAI da, gezurra, berriz, Ez... Ta 
egunkaria ari-otsa, bizi-otsa, egi-otsa: euzkoa 
badalaren BAIETZIK gorenena baikenduke...; 

                                                   
9 Euzkadi, 1929-03-13, 5. or. 

orretxengatik, aren izenik egoki errez laburrena au 
izatea: BAI...”10. 

Euskal idazleen baratza hazteko, zabaltzeko, 
deiadarra eginda dago, beraz. Handik hiru egunera, 
martxoaren 16an, berriro helduko dio Lizardik 
egunkariaren gaiari, baina artikulu honetan ekonomiaz 
arduratuko da gehien bat. Artikuluaren hasieran berriro 
aipatuko du Lizardik Mendi-Lauta idazle lagunaren 
ametsa, eta hark “ametsetan ikusitako milloitxoak”.  

Edozelan ere, errealitatera jaitsirik, Lizardik 
egunkariaren proiektuak zeuzkan zailtasunak-eta argi 
ere argi ikusten ditu: “Iñola ateratzekotan, ba, 
egunkaria, askoen alkar-artze ta laguntzaz bear bide da, 
nik uste”. Izan ere, “Egunkari ON bat” aldarrikatzen 
zuen Lizardik, eta ondotxo zekien horrek dirutza handia 
suposatzen zuena. Hasteko, presupuestoa eginik, ehun 
pezetako akzioak egitea proposatu zuen, baita bost 
urteko epe bat zabaltzea ere. Bitarte horretan dirua 
Eusko Ikaskuntzaren eskuetan geratuko zen, proiektua 
bideratzen hasi arte. 

Lizardik berak aitortzen digunez, urte eta erditsu 
lehenago ezkor samar zegoen euskara hutsezko 
egunkariaren proiektuaren bideragarritasuna zela-eta. 
1929ko udaberriaren atarian, baina, posibleago dakusa 
ametsa errealitate bihurtzea: 

“Ontaraxe nentorren: Jainko-gizon maitagarri ura 
euskel egunkariaz mintza zitzaidan, ta, gutxi gora 
bera, ni gañeko lerroetan bezelatsu. Egin nion nik 
entzuna, baña jaramon gutxi: ain urruti bainenkusan 
asmoaren bete al izana. Gaur ordea, aitortu bearra 
naiz, ordutik onuntz askotan buruan erabilliaz, 
bertaragotu, errez-iritziagotu egin zaidala, azia 
izanik ene gogo-lurrean erne ta loreztu balitz 
irudi...”11. 

Ametsak amets, eskuragarriago, hurbilago, 
posibleago begitantzen zaio Lizardiri Euskal Egunkaria: 
baratza hazteko, zabaltzeko eta dotoretzeko aukera 
historikoa bertan daukatela hasi dira sinesten orduko 
euskaltzaleak. 

Hurrengo egunean, Argia aldizkariaren talaiatik, 
Mendi-Lauta ere itxaropen berberaz jantzirik dagerkigu. 
Izan ere, “euzko biotzak pozkiro daudela” nabaritzen 
du, batzuen hoztasuna, gorabehera. Zantzu pozgarriak 
nabaritzen ditu Mendi-Lautak bere inguru 
euskaldunean: euskaltzale jakintsu askoren aldeko 
jarrera, “txindidun” (dirudun) euskaltzale batzuen 
partaidetza eta laguntza... Baina ikuspuntu kulturaletik 
ez ezik, erlijiosotik ere mesedegarri dakusa Arrutik 
egunkariaren jaiotza: “...eguneroko euzkaldunarekin, 
euzkaldunei euzkeraz kistar irakaskintza irakasteko 
izkulurik onenetakoa izango litzakela esan bearrik ez 
dago”. 

Artikuluaren amaieran, “Euskaltzaleak” elkarte jaio 
berriaren partaidetza goraipatu ondoren, Mendi-Lautak 

                                                   
10 Ibidem, 5. or. 
11 “Euskel Egunkaria”, Euzkadi, 1929-03-16, 5. or. 



 
  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2010 39 

euskaltzale eta idazleei eskaera-dei zoli bat luzatzen die 
proiektuan gogotsu parte hartzeko: 

“Urietako euzkeltzaleak, eta batez bat euzkel 
idazleak ekin bearrean zerate lanean, erein 
lenbaitlen azia zeuen Urietan. Nai izatea, aal izatea 
da...! Esnatu, Euzko Biotzak! Euzko abendaren 
aldezle bikañena izango dan eguneroko euzkelduna, 
atera bear degu!” 12.  

Apirilaren 14ko Argian berriro ekiten dio Mendi-
Lautak egunkariaren gaiari13. Artikuluan diosku hainbat 
idazlerekin hitz egin zuela, eta batzuek baikor ikusten 
zutela proiektua; beste zenbaitzuk, aldiz, ezkor samar 
barruntatu zituen. Edozelan ere, azken hauek ere 
laguntzaileak izan zitezkeelako ustea zuen, asmoa 
aurrera atereaz gero: “Ikusi ezkero izparringi 
euskelduna atera ta bizi leikela, gaur ukakor agertzen 
diranak, aldezle sutsuak izango liakela ezbairik ez 
daukat”. Dirua nola lortu da, haatik, Mendi-Lauta 
jatorra gehien kezkatzen duena: “Bear aña diru batu 
genezakegun jakitea uste det lendabiziko lana degula”.  

Idazle eta euskaltzale batzuek, baina, Argia bera, 
hots, kalean zegoen astekaria gehiago indartzeari, eta 
leku gehiagotara zabaltzeari beharrezkoago zeritzoten. 
Iritzi horretakoa zen Basagoiti, orduko aldizkarietan-eta 
sarri idazten zuena: “...euskal-egunerokoa albait 
lasterren aterateko asmo berberakaz, gaur daukogun 
asteroko eder-ederra Euskalerriko ertzetan zabaltzen 
alegintzea, ondiño bearrezkoagotzat daukat”14. 

Lizardik egun batzuk geroago, apirilaren 26an, 
Euzkadi egunkaritik heldu zion berriro gaiari: “Gain 
ontaz [Egunkariaz] zenbait idazlek agertu dute iritzia. 
Asko dira, ordea, ixilik”15. Egunkariaz euren iritzia 
eman dutenen artean Bilboko Euzkerea aldizkaria 
aipatzen du beren-beregi. Ilun dakusa Euzkereak 
proiektua, baikorrago Lizardik. Zarautzeko 
poetarentzat, kontua, arazoa sakon aztertzea eta 
alternatibak eskaintzea zen: “Gure lan-asmoa, auxe da. 
Lenbizi, al dan zeatzenik, arloa ikusi, zenbaiten iritzi ta 
aolkuak entzunaz. Ontan Euskadik ere, ta Argiak, asko 
lagunduko al diguten ustea badegu”. Izan ere, Lizardik 
bi bide ikusten ditu: “Egunkaria berri-berrirotik egin, 
lankiñak eta abar erosiaz? Ala iñoren babesean?”. 
Bigarren bideari egokiago deritzo. Eta proiektuaren 
inguruko xehetasun gehiago emateko, “Eusko 
Ikaskuntza” elkartearen uda ikastaroetarako deitzen ditu 
egunkarizaleak. 

Bi egun geroago Mendi-Lautak berriro daragoio 
gaiari Argiaren orrietatik. Baikor ere baikor agertzen da 
proiektuaren inguruan, bidean ikusten du eguneroko 
euskalduna: 

                                                   
12 Mendi-Lauta: “Eguneroko euskelduna”, Argia, 1929-03-17, 
1. or. 
13 Mendi-Lauta: “Eguneroko euskalduna”, Argia, 1929-04-14, 
8. or. 
14 Basagoiti: “Egunerokoa”, Argia, 1929-04-21, 5. or. 
15 Lizardi: “Egunkaria”, Euzkadi, 1929-04-26, 5. or. 

“Nere biotza alaikiro arkitzen da, gerogo ta 
baikorrago, gerogo ta sutsuago euskeldun egunkari 
aldez. Aitortu bearrean naiz, irakurle maite: uste 
baino azkarrago izango degula egunkari euskelduna. 
Aurrerakada andia egin degu, oso ondo dijuaz 
egunkaria ateratzeko lanak, baño, irakurle maitea, 
ala ta guzti ere, ez uste egiteko guzia egiña dagola, 
oraindik lan andiak dauzkagu egin bearrak, baño, 
euskeldun orok, batez ere euskeltzaleak gogoz 
artzen ba´degu, egunkaria ikusiko degu, uste baño 
lenago”16.  

Maiatzaren 12ko Argian, Luzearrek Pierre 
l´Ermite17 frantses idazlearen testu bat itzultzen du, 
egunkariek edozein gizartetan daukaten hedadura, 
garrantzia eta eragina azpimarratzeko, baita 
euskaldunak horren guztiaren inguruan ohartarazteko 
ere:  

“Egunkaria, egunerokoa, degu gaurkoz edozertarako 
izkilurik aundiena, gogorrena. Aita Santuagandik asi 
ta azkeneko txurro saltzalleaganaño ez dago ludian 
egunkarien indar arrigarria aitortzen ez duanik. [...] 
Egunkaria bear degu. Lotsagarria da Euskal-errian 
euskal egunkari bat ez izatea. Egunkaria bear 
degu”18.  

Handik hilabetera, ekainaren 16an, Euskaltzaleak 
taldeak sinatutako ohar moduko bat dakar Argiak 
lehenengo orrialdean. Talde euskaltzaleak dei egiten die 
euskaldunei eta orduko euskal erakundeei 
(Euskaltzaindia, Jaungoiko-Zale, Euskeraren 
Adiskideak...) egunkariaren proiektuaz argibide 
jakingarriak emateko: “Euskaltzaleak lan aundia egin 
du bi illabete auetan, ixillik egon ba-da ere”. Batzar bi 
izango dira (ekainak 27 eta uztailak 2), eta opari bat 
agintzen zaie bertara hurreratutako guztiei: “...itzaldi 
oietara ba-zatoz, gauz jakingarriak irakatsi ezezik, esku 
sari bat, erregalo bikain bat emango dizugu. Ez iñori 
esan, baña... EGUNKARIA ESKUAN IPIÑIKO 
DIZUGU”19. Izan ere, euskal egunkariaren “0” alea 
aurkeztuko dute bertan. Opari ederra, zinez, 
egunerokoaren proiektuan sinesten zuten 
euskaltzaleentzat! 

 “Eusko Ikaskuntza”-n emaniko hitzaldian, Lizardik 
Euskaltzaleak taldeak eginiko azterketaren berri eman 
zien bertara azaldutakoei. Sarrera luze baten ondoren, 
Lizardik zenbait galdera egin zizkion bere buruari, 
berehala erantzuna emanik: Egunkariak nolakoa behar 
luke gogoz?, Nolakoa soinez?, Euskara huts-hutsezko?, 
Nola atera?, Noren babesean?, Argia-rekin bat eginez 
gero, biak bat?, eta, azkena, Zertzuk beharko lituzke 
egunkari berriak? Hirugarren atalean, diru kontuei 

                                                   
16 Mendi-Lauta: “Eguneroko euskelduna”, Argia, 1929-04-28, 
1. or. 
17 Edmond Loutil (1863-1959), paristar apaiza, La Croix-eko 
kolaboratzailea eta eleberriegile ospetsua.  
18 Luzear: “¡Egunkaria! ¿Zertarako?”, Argia, 1929-05-12, 2. 
or. 
19 Euskaltzaleak: “Egunkaria badator!!!...”, Argia, 1929-06-
16, 1. or. 
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heldu zien Lizardi enpresa gizonak, xehe-xehe heldu 
ere. Amaieran, euren iritzia eskatu zien entzuleei: “Ta 
orain zuek mintza. Zer derizkiozute nik esanari? 
Egunkaria egin diteke? Ezin diteke egin? Baiezkoan, ala 
ori zeatz jakiteko, ekingo al diogu diru-arpide-
iragarkiak eskatzeari?”20. 

Hitzaldian, 1929ko ekainaren 9ko data zeukan “0” 
alea banatu zen (ikus 1. irudia). Lau orrialdeko egunkari 
bete-betea. Laginak ez dakar izenik (¿....?), baina 
Euskal-Egunkaria du azpititulutzat. Era honetara 
laburbildu daiteke ale honen mamia: 

1. orrialdea: 

 Editoriala: “Eziña egiña?...” 

 Luzear: “Egunekoa” 

 Arrese´tar Emeteri: “Gazteiz” (poema) 

 Larreko: “Sinestedunak bai, sinets berak, ez” 

 Oiz-Mendi: “Illunabar samiña” 

 Zerbitzari: “Lapurdi´tik” 

 Erredakzioa: “Non-naitiko berri nagusiak” 
(Londres, Madrid, Erroma, Peshaawaar, 
Konstantinopla, Odessa, Sebilla, Atenas, 
Andoain, Madrid), Argazkia, Txistea 

 Sinadurarik gabeko atal laburrak: “Besteen 
esanak”, “Aletxoak”, “Garitaonaindia apez 
jauna gaxorik”, “Pasai´n”, “Illunabar samiña”, 
“Idazti jator bati buruz” 

 Iragarkiak 

2. orrialdea: 

 Erredakzioa: “Berriak” (Kadiz, Sebilla, Roma, 
Iruña, Gazteiz, Bilbo)  

 Sinadura gabeko atalak: “Eliz-gayak”, 
“Ebanjelioa”, “Aldundian”, “Udaletxean” 

 Gurasobide: “Egunerokoa” (poema) 

 Otxolua: “Ak gura ta guk ezin” 

 Belu-Mendu: “Txoriak nortzuk?” 

 Iragarkiak 

3. orrialdea: 

 Euskaldunen ogibideak: “Nekazari gaixoa!” 
(Orixe), “Arraintza” (Itxaso) eta “Lantegiko 
otsak” (sinadura gabe). 

 Erlezale: “Erleak” 

 Erredakzioa: “Berririk berrienak (azken 
ordua)”, “Jolasak” (Pelota, Olinpiar-jolasetako 

                                                   
20 Lizardi: “Euskel egunerokoa”, Eusko Ikaskuntzaren Deia, 
42, 1929. Ikusi, era berean: Euskera aundiki-soñekoz (Lourdes 
Otaegiren edizioa), Euskal Editoreen Elkartea, Klasikoak, 
1995, 19-27. 

indarketak, Ukabilketa-Boxeo, Ostiko 
pelota...) 

 Sinadura gabe: “Gizarteko berri” 

 Esloganak: “Euskera betirako iltzea nai ote 
dezu?” 

 Eskela: Bustintza ta Lasuen´dar Ebaista 
[Kirikiño] 

 Iragarkiak 

4. orrialdea: 

 Erredakzioa: “Erririk-Erri” (Aizarna, Andoain, 
Arrua, Beizama, Lasarte, Oyartzun, Tolosa, 
Urretxu, Urnieta, Zarautz), “Dirutza-Gaiak” 

 Basagoiti: “ARGIA ta Eleiz-gizonak”  

 Iragarkiak 

Ikusten dugunez, orduko idazle ezagun askoren 
sinadurez gain, ataletan, zelanbait esan,  definituta 
agertzen dira euskal egunkariaren nondik-norakoak: 
iritzi artikulu sendoak, nazioarteko berriak, herriz 
herriko informazio lokala –kasuon Gipuzkoara 
mugatuta–, Ipar Euskal Herria –“Lapurdi´tik”–, 
Nekazaritza-Arrantza-Industrigintza, Eliz gaiak, 
Kultura, Kirolak, Finantzak, Publizitatea –leku 
esanguratsua hartzen du–, Eskelak, Argazkiak, 
Txisteak... Hutsuneak hutsune, eta orduko bitartekoak 
kontuan hartuta, proposamen duina izan zen 
Euskaltzaleak taldeak euskaltzaleei egin ziena. Izan ere, 
proposamen historikoa da une horretakoa, amets huts 
izatetik errealitate pozkor eta ilusionagarri izateko 
bidean zihoana. 
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1. irudia. Euskal-Egunkariaren “0” zenbakiaren portada (lau orrialdeko alea izan zen). Euskaltzaleak 

elkarteak 1929-06-09 datarekin argitaratu zuen, baina proiektua bertan behera gelditu zen. 
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Hortik aurrera, baina, iritzi kontrajarriak ikusiko dira 
prentsako eztabaida zabalean, euretariko asko 
finantzabideen ingurukoak. Egi-Zalek honela zekusan 
egoera: “Nundik atera millaka duro oyek? Nayago 
genduke egiya ezpalitz emen esatera goazen au, baño 
bildur gera irurogei milla duro oyek Jainkoak mirari bat 
egiten ezpadu ez dirala berealakoan aterako, eta diru ori 
gabe egunerokorik ez”21. Berehala erantzun zion 
Ogizale ezizena zerabilen batek: “Baña nai degunok 
[Euskal Egunkaria] ez gaitean zatitu. Lanak errezteko, 
leenbaileen biali dezagun ARGIA´ra izena arpidetzeko 
[...]. Ogia bear da, ez negarra. Horrela ez egiñenean, 
Egizale nagusi”22. Aste bereko Argian, D.Z.-k argiago 
zekusan dena: “Euskal-egunkaria sortu da. Laxter ba, 
euskaldunok nai badegu, egunero goizean goiz irtengo 
du kalera. [...] Eziña... egiña dago ta”23.  

Ilusio berari heldu nahi izan zion, berriro ere, 
Mendi-Lautak “Euskel egunkaria aterako da...!” 
artikuluan24, aurreko artikulu eta iritzi batzuk 
iruzkindurik. Finantzabideei zegokienez ere, mezu 
baikorra zabaldu nahi izan zuen Zarautzeko idazle 
jatorrak, diru bilketa bide onetik omen zihoan-eta:  

“Gero ta baikorrago, gero ta sutsuago euskel 
egunkari aldez. Oraintxe esan genezakegu euskel 
egunkaria aterako dala, pozaren pozez nere biotzak 
ezin du gorde orain egun gutxi egunkari aldezko 
eskeñi diraten laguntza [25.000 pezeta]. ¡Bai, 
irakurle, euskel egunkaria aterako da...! Zoratua 
nagola...? ¡Bai, gizona...! Lenago ameslari eta igaro 
dan igandea ezkero zoraturik nago...”25.   

Eztabaida luzatu egin zen. Bien bitartean, EAJk 
proiektu berri bati ekin zion, hots, Gipuzkoara begira 
egongo zen egunkari bat, erdaraz idatzia, baina euskal 
kulturari lehentasunezko leku bat opetsiko ziona: El Día 
egunkaria, Bilboko Euzkadiren antzera “Euskal-Orria” 
ere izango zuena.  

Hona hemen El Día agertu baino apur bat lehenago, 
kontrako iritziei erantzunez, Lizardik 1930eko 
martxoaren 9an, Zumaian, Euskaltzaleen Biltzarrean, 
egunkariaren proiektuaz zer zioen:  

“Baña gure egunkaria –ori ere esan bearra dago– 
katoliko galtzaduna egingo genduke, ez eleiz orria. 
Katolikoz gañera gure egunkaria euskozale sutsua 
izango litzake, au da, euskeraren alde ta 
euskaldunen eskubideen alde beti garbi yokatuko 
lukena, naiz politika-alderdi-gabekoa izan. Ta orain, 
nik esaten dizuet: iñork lurbira osoan egunkari ori 

                                                   
21 Egi-zale: “Egunerokoa ez da aterako?”, Argia, 1929-07-21, 
1. or. 
22 Ogizale: “Egunerokoa ta testamentu berriko iragarleak”, 
Argia, 1929-07-28, 1. or. 
23 D. Z.: “Egiña dago-ta”, Argia, 1929-07-28, 1. or. 
24 Mendi-Lauta: “Euskel Egunkaria aterako da...!”, Argia, 
1929-08-04, 1. or. Ikusi ale eta orrialde berean, U.-k 
sinatutako “Euskerazko Egunerokoa” artikulua. 
25 Mendi-Lauta: “Euskel Egunkaria aterako ote? ¿Ez ote? 
¡Bai, noski, aterako da!... 25.000 laurleko Egunkariarentzat”, 
Argia, 1929-08-18, 1. or. 

baño ezer zeatzagorik, ezer margodunagorik, [...] 
asmatu aal-ba lezake, yaso beza eskua”26. 

Edozelan ere, euskal egunkariaren proiektuak ez 
zuen aurrera egin. Sortu ziren oztopoak, kanpotik ez 
ezik, barrutik ere heldu zitzaizkion Lizardiren gogoan 
zirakien ametsari. Bateko, hurreko erakundeetatik ez 
zitzaion behar besteko laguntzarik eskaini; eta, besteko, 
1930eko ekainaren batean El Día egunkaria sortu zuten 
abertzaleek Donostian –Gipuzkoa mailan banatzeko 
batik bat–, Aitzolen oniritziarekin sortu ere. Izan ere, 
orduko kinka politikoan, Aitzolek, euskal kontzientzia 
zabaltzeko, egokiago iritzi zion gaztelania erabiltzeari: 

“Lan handia dago egiteko oraindik, baina prentsatik 
ahal den guztia egiten da. Errenterian, Euskal Olerti 
Egunera hurbildu den askok gaur bertan kaleratu 
den egunkari berri bat darama jakako poltsikoan. 
Aitzolek ezin hobeto biribildu du eguna. El Día 
ateratzea lortu da azkenik, jeltzaleek Gipuzkoan 
behar zuten egunkaria”27.  

 Luzearrek zuzenduko du El Día berriko “Euskal-
Orria”. Eta lehenengo zenbakiko bere txoko berritik 
lorpen xumetzat –baina lorpentzat, azken baten– jotzen 
du euskal kulturarako muino berri bat lortu izana:  

“Euskaltzaleok gallur bat geio menderatu degu. 
Gaurdaño gure kalterako izan dan txoko bat, 
gureganatu degu. Aurrerantz euskerak Gipuzkoa´n 
zabalpide berri bat izango du. Zabalpide berezia, 
eguneroko zabalpidea. Goruntz biotzak, itxaropena 
sendotu, ta aurrera”28.   

Pragmatismoak29, baina, zapuztu egin zuen Lizardi 
eta orduko euskaltzale askoren ametsa. Euskal 
egunkariaren proiektua garai hobeen zain gelditu zen. 
Beste poeta bat, Lauaxeta, izan zen beste batzuekin 
batera, egoera askoz larri eta estuago baten, 1936-39ko 
gerran bertan, amets hori bideratu zuena. 

                                                   
26 Agirre, Joseba Mirena Lizardi: Itz-lauz, Edili, Donostia, 
1934 (2. ed., 1972, 144. or.). 
27 Aranbarri, Iñigo: Gure mendea, Argia, Lasarte-Oria, 1999, 
75. or. 
28 Luzear: “Txoko Berritik, agur”, El Día, 1930-06-01, 17. or. 
29 Aipagarria da, edozelan ere, erdaraz argitaraturiko 
egunkarietako “Euskal orrietan” (Euzkadi, El Día, El Pueblo 
Vasco...) eginiko lan eskerga. Hona zer dioskun Inazio 
Mujikak: “Bi izen horiek [Joseba Zubimendi eta Ander 
Arzeluz], neurri handi batean, elkarrekin doaz itxaropen 
bideko urte horietan. [...] Zubimendik sortu zuen, 1931n, eta 
berak kudeatu zuen 1936ra arte, El Pueblo Vasco Rafael 
Picavea Alcibar-en egunkariko euskal orria (asterokoa) Euskal 
Eresi ta Izkuntzaren Alde izenburua zuena. Beraz, Luzear El 
Dían eguneroko atalarekin eta Zubimendi El Pueblo Vascon, 
astero, euskal erreferentzi nagusi bihurtu ziran Gipuzkoan. 
Bizkaian, berriz, lan berean jardun zuen Lauaxeta olerkariak, 
Euzkadi egunkarian” (Iraola Mujika, Inazio: Joseba 
Zubimendi Martiarena, Bidegileak, 56, Eusko Jaurlaritza, 
Gasteiz, 2009, 12-13).   
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5. Egunaren sorrera30 
1936ko gabonetan Manuel Ziarsolo Abeletxe 

idazleak A. Zubikarairi adierazi zion EAJtik agindua 
jaso zuela euskara hutsezko egunkari bat ahalik arinen 
ateratzeko. Egunkari berria sortzeko erabakian, besteak 
beste, gertakizun batek berebiziko eragina izango 
zukeen. Izan ere, gerrak eragindako eskasiagatik 
egunkariak beren orri kopurua murriztu beharrean 
aurkitu zirela-eta, Euzkadik aurrerantzean ez zuen 
“Euskal atala” aterako. Hutsune hori betetzeko baina, 
egunkari berri bat ateratzea pentsatu zuten EAJko 
agintariek31. Euzkadin bertan eman zen horren guztiaren 
berri:  

“Euzkel-orri osua behintzat ezin iñundik iñora 
argitaldu, euzkeraz lenengo orrialdian edo zerbait 
idatziko dogun arren. Utsune au betetako alde batian 
exin dana bestian egiteko, izparringi barrija urtengo 
da, euzkel eguneroko dotoria ta emetijek, geure etxe 
onetan urten be”32.  

Agustin Zubikarai ondarrutar idazleak lehen eskuko 
informazioa damaigu honen inguruan, Egunaren edizio 
faksimilearen33 atarikoetariko baten34. Luzetxoa den 
arren, uste dugu merezi duela hona ekartzea: 

“Gabon zorionak emoten nator, esan eustan bein 
Abeletxe zanak, Manu Ziarsolo´k. Eta barri onak 
ekarten. Euzkadi egunkaria argitaratzen zan 
idazkaritzan nebillen, egunkari aretako Euskal 
ataleko laguntzaille eta gudarientzat sortu gendun 
sail baten arduradun. Eta gehiago barik, Abeletxe´k, 
bere aingeru irriparrez, lepotik oratuta: 

–Egunkari bat atera bear yuagu euskera utsean, 
mutil 

–Egunkari bat? 

–Zer, eziña da ala? Ez adi koldartu. 

–Eta noiz? 

–Ba Urte Barri egunetik asita. 

–Nortzuk? 

                                                   
30 Atal honetan, besteak beste, Eusko Jaurlaritzak 
argitaraturiko Eguna edizio faksimilea (1990) eta “Euskal 
prentsaren lanak” ( www.armiarma.com ) iturriak erabiliko 
ditugu, baita  J. Agirreazkuenaga, J. Díaz Noci eta X. Altzibar 
adituen ikerketa-lanak ere.    
31 1936ko gerra zibila hasi zenean, Lauxeta zen Euzkadi 
egunkariko “Euskal atala”-ren zuzendaria. Berehala, Eusko 
Gudarostean sartu zenez, ezin izan zuen era zuzenean 
euskarazko kazetaritzaz arduratu. 1936ko uztailaren 24tik 
aurrera, atalaren arduraduna Tomas Agirre Barrensoro izan 
zen. 
32 Euzkadi, 1936-12-30. 
33 Eguna (edizio faksimilea), Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1990. 
34 J. Arregi eta J. Agirreazkuenagaren hitzaurreez gain, edizio 
honetan hiru protagonistaren testigantzak jasotzen dira: A. 
Zubikarai, E. Erkiaga eta J. Insausti Uzturre. 
 

–Ba ni-neu gura yoek  zuzendari izatea. Eu 
izango az ordeko. 

–Baiña, orrela, besterik barik, esku utsean 
esateko, ezer gertu barik? 

–Ez abil ba emen Euzkadin lanean? 

–Eta besteak? 

–Besteak, oraingoz behintzat, Eusebio Erkiaga 
Endaitz, lekeitiarra; Jose Maria 
Arizmendiarrieta Arretxiñaga, bariñagatarra 
eta Alexander Mendizabal, mutrikuarra. 
Ezagutzen yoazak, ez? 

–Bai. Ta besterik? 

–Oraingoz ez. Laguntzaillerik ez da faltako. 

–Zelako egunkaria? 

–Izpar, albiste, errietako-zer-esan eta oi diran 
gaiekin. Ezelako iragarki barik. 

–Nun argitaratzeko? 

–Ementxe bertan, Euzkadiren irarkolan. 

–Eta idazkaritza? 

–Etxe onen barruan, bigarrenean, len Excelsius 
idazten zan tokian. 

–Barriak, izparrak, zeiñek emoteko? 

–Kanpokoak Euzkadira elduten diranak, gure 
eskuetan egongo dozak eta irratietatik artzeko 
or yaukaguk Angel Aurrekoetxea, takigrafoa. 

Orrela, geiagoko barik, lau aukeratuak alkartzen asi 
ginan, gabon jaietan, Euskalerriari gure berri ona 
emoten asteko gertuten. Eta turroirik gabeko gabon 
urtean, euskaldunentzat turroirik onena gertu gendun 
ta emoten asi 1937. urteko lenengo egunean”35. 

Egunkariaren izenari dagokionez, Zubikaraik dio 
goitik aginduta etorri zitzaiela, eta auzi horretan ez 
zutela denborarik galdu izan, ezta eztabaidarik euki ere. 
Edozelan ere, zera gehitzen du: “Donosti´ko El Día 
ixilduaren oroitza ete?”36.  

Erredakzioaren gainetik Aholku Kontseilu bat 
zeukatela diosku Zubikaraik, nahiz eta talde horretako 
partaideekin harreman zuzen gutxi izan zuten. Talde 
horretako burua Ander Arzeluz Luzear zen, baina 
Zubikaraik ez digu beste partaideen inguruko daturik 
ematen. Esanekoegiak ei ziren holakoetan sartzeko: 
“Zintzoegi izan giñan. Ortik zeintzuk ziran be ez 
jakitea. Noiz-beinka zerbait esan bearra edo esan bear 
onen egokitasuna erakusten euskuen, eta kittu”37.  

                                                   
35 Zubikarai, Agustin: “Euskal Egunkaria”, in Eguna, Eusko 
Jaurlaritza, Gasteiz, 1990, 34-35. Ikus antzeko elkarrizketa bat 
in Zubikarai, Augustin:  Makillen egunak, Gaubeka Irarkola, 
Gernika, 1983, 38-39. 
36 Makillen egunak, 40. or. 
37 Ibidem, 40. or. 
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Gorago esan dugunez, Lauaxeta izango zen proiektu 
horren hauspoa, nahiz eta une haietan ardura 
garrantzitsuak zeuzkan gerraren inguruko kontuetan. 
Agustin Zubikaraik ez du dudarik egiten:  

“Nik esan neikena au da: Egunaren sortzaille eta 
aitatasuna erakunde baten eroanarren, bere auspoa, 
aizelaria, Urkiaga ta[r] Estepan Lauaxeta izan zala. 
Ni, gudaritzarako izena emonaz, toki eta guda sailla 
eskatzen aurkeztu nitzanean, uste gabe beragaz topo 
egitean, gero zer pentsatu emondako bere erantzuna 
gogoan daukat: Zu, oraingoz, Eskolapioen 
gudaletxera joan zaite ta neuk dakit zure gudaritza 
nun bete bearko dozun. Gero konturatu nitzan aizea 
batzen, gordeten ebillala, gero bete betean aizetzen 
ekiteko”38.   

Egunaren lehen zenbakia 1937ko Urteberri egunean 
atera zen39 (ikus 2. irudia), eta lehenengo editorialean, 
erredakzioaren ezin esanezko poza adierazi eta gero, 
beren-beregi aipatzen zuten idazle gazte eta gogotsu 
haiei goitik luzatu zitzaien agindu zorrotza, hots, 
urtarrilaren batean, kosta ahala kosta, egunkari berria 
kaleratzea: “Pozez ganezka gatoz eta poz orreri eutsi 
ezinik negarra yatorku begietara. Ezin dogu ziñestu. 
Euzkeltzale ta euzkeldun gustion ames zoro ta exintzat 
uste zana, egi ta ixatean biurtuteko agindua artu dogu 
goxetik gabera”40.  

Bide beretik, egunkariaren asmo nagusiak argi eta 
garbi azaltzen dira lehenengo ale honetan; alde batetik, 
asmo linguistikoa: “Etxepare´ren ames berberez 
kutsatuta gatoz. Eta EGUNA biotz, begi eta gogoetan 
darabilgunok idazle zar aren kanta bero ta gartsuz didar 
dagigu: Euzkera, jalgi adi kanpora! Euzkera, jalgi adi 
plazara! Euzkera, abil mundu gustira EGUNA´ren 
egoetan!”; eta, bestetik, ideologikoa: “Euzkadi´ko zelai 
loratsuan ludi osuari begira, Jel ikurritza oso-oso ta 
zindo-zindo aldeztu ta erakutsiko dogu, ikurritz orren 
maitasun, ontasun eta zuzentasuna baster gustietan 
erein, zabaldu, sendotu ta indartuteko gogo bixiz”. 
Editorial historiko horren amaieran, honako hau 
aitortzen zioten gerran sartuta zegoen euskaldungoari: 

                                                   
38 Eguna, 1990, 35. or. 
39 Lehenengo zenbaki horretan Medi-Lautak artikulu labur bat 
argitaratu zuen azken orrialdean (“¡Nik amets egin nubela 
uste...!”), eta bertan behinola euskal egunkariaren inguruan 
izandako ametsa aipatzen zuen: “Igaro dira urte banaka 
batzuek, amets goxo bat egin eta nere ametsa egunkari batean 
argitaldu nubela. [...] Nere amets onen ondoren, ernai ekin 
zioten  lanean euzkel-idazle gorengoak. Alegiñak egin 
genduzen euzkel-egunkaria argitaltzeko asmoz, baño, gure lan 
guziak alperrikakoak izan ziran. Diru asko bear omen zan eta 
guk diru gutxi euki. Irakurle eta idazle asko bear zirala biziko 
ba zan... neure ametsa geratu zan amets utsean. [...] Gaur, 
ordea, ez naiz ametslari. Gaur, esnai eta ernai nagola diot. 
EGUNA euzkel-egunkari jeltzalea: Ongi etorria” (Eguna, 
1937-01-01, 4. or.).      
40 “Emen gara!!” (editoriala), Eguna, 1937-01-01, 1. or. 

“Argal gatoz eta ez barritxu. Baña itxaropenez ganezka. 
Agur ta erdi euzkeldunak! Emen gara!!”41. 

Agustin Zubikaraik beste pasadizo interesgarri bat 
kontatzen digu, gorago aipaturiko artikuluan. Izan ere, 
Eguna argitaratzen hasi eta lauzpabost egunera, Manu 
Ziarsolo Abeletxe zuzendariak, berri on bat zeukala-eta, 
EAJren Bilboko Idazkaritzara (Gran Vía kaleko 
“Indatzu Goikoa” eraikinera) joateko esan zion 
Zubikarairi. Han, Juan Ajuriagerra zeukan zain: 

–“Zu zara Zubikarai? 

–Ikusten nazuna. 

–Zorionak. 

–Zegaitik? 

–Egunagaitik. Segi aurrera. 

–Ez dakit erraz izango dan. 

–Eragozpenak? 

–Baiña... 

–Egunotan egin dana, gero be egin leike. Agur. 

Eta eskua emon eustan ta atetik eskutatu”42.       

                                                   
41 Ibidem, 1. or. 
42 Eguna, 1990, 37. or. Zubikaraik, Ajuriagerraren izaera 
berezia aipatu eta gero, zera gehitzen du: “Nire artean, eta 
lagunekin pentsatuz, esan neban: Al izan edo ez, geroak 
esango dau guk alegiñik egingo ete dogun edo ez”. 
Elkarrizketa hori, formato luzeagoan, Makillen egunak (41-
42) liburuan eskaini zigun A. Zubikaraik.  
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2. irudia. Eguna egunkariaren lehenengo zenbakiaren portada (1937-01-01). 
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6. Egunaren nondik norakoak 

6.1. Egunkari babestua, mugatua 
Esanda daukagunez, Euzkadi egunkariko 

azpiegituran oinarriturik argitaratzen zen Eguna. 
Idazkaritza Bilbo zaharreko Correo kaleko 17an zeukan, 
Excelsius kirol egunkariaren lokaletan, hain zuzen ere. 
Geroago, Gran Vía kaleko 43ra  (“Indatzu Goikoa” 
eraikinera) pasatu zen. Moldiztegia, aldiz, Euzkadirena 
zen, hots, “Tipográfica General”. Geroago, Henao 
kaleko 8ra, La Gaceta del Norte argitaratzen zen lekura 
aldatu zen. Lan Deya ere bertan argitaratzen zen. 
Eusebio Erkiagak dioskunez: “Izan be, EGUNA ez zan 
egunkari normala izan. Besteren ekipamenduz baliatu 
zan: idaztegela, paper, tipografi, erbesteetako albisten 
iturri...”43  

Finantza kontuei lotzen bagatzaizkie, esan beharra 
dago presupuestoa oso-osorik EAJtik eta 
Lehendakaritzatik zetorkiola Egunari. Alearen 
salneurria 15 zentimokoa zen, baina alerik gehienak 
dohainik banatzen ziren: “Yo no sé de donde salía el 
dinero. Sólo sé que me lo daban y yo sacaba el 
periódico”, esan omen zion Abeletxek berak Gorka 
Reizabali44. Kontu honetan, kritiko agertzen zen Jesus 
Insausti Uzturre, euskaldungoa ez zelako gai izan –bera 
beratara– egunkaria argitaratu ahal izateko: 

“Etzazutela uste, ordea, euskaltzaleen eragiñaren 
ondoren kaleratu zala leenengo EGUNA. Dirua 
Euzkadi´ko Jaurlaritzaren Lendakaritzak jarri 
zuan...45. Euskaldunok ez degu adorerik ortarako, 
itzegin bai, ortarako apartekoak gaituzu, euskera 
gora ta euskera bera gabiltz egunak dituan ordu 
guzietan, baiña ez gera kapaz izan eta dirudinez 
orain bertan ere ez gera kapaz geon adore utsez 
euskal egunkari bat aurrera ateratzeko. Auxe da 
egia”46. 

 

                                                   
43 Erkiaga, Eusebio: “Gomutak iluntzen diranean”, in Eguna, 
Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1990, 45. or. 
44 Aipua Javier Díaz Nociren Kazetaritza hizkuntza 
minorizatuetan: Espainiako kasua (UPV-EHU, Leioa, 2009, 
251. or.) liburutik hartu dugu. Gorka Reizabalek Egunaren 
nondik-norakoak aztertu zituen bere tesinan: Eguna, único 
diario en euskera (Bilbao, 1937), Nafarroako Unibertsitatea, 
1973.  
45 Agustin Zubikaraik honela definitzen du Egunaren egoera 
enpresa modura: “Jabetasuna: Eusko Alderdi Jeltzalearena 
zan. Aita besutako: Eusko Jaurlaritza” (Eguna, 1990, 37. or.). 
46 Uzturre: “Antziñako Eguna dala-ta”, in Eguna, Eusko 
Jaurlaritza, Gasteiz, 1990, 50. or. Zorionez, Uzturreren hitz 
horiek argitaratu ziren urtean, Egunkaria Sortzen taldea sortu, 
eta urte bereko abenduaren 6an argitaratu zen Euskaldunon 
Egunkaria-ren lehenengo zenbakia. Kasu honetan, herri 
iniziatiba gailendu egin zitzaion orduko Jaurlaritzaren 
proposamen ofizialari.  

Gorago aipatu dugunez, gerrak ekarritako paper 
murrizketak errime mehetu zituen orduko egunkariak. 
Eguna lau orrialderekin atera zen kalera, baina ez zion 
beti orri-kopuru horri eutsi izan. Hona zer zioen Egunak 
berak urtarrilaren 24ko zenbakian:  

“Bilbao´ko izparringirik geyenak sei orrigaz urten 
ebela arañegun ta guk zegaitik beste hainbeste egin 
eztogun itandu dauskue askok. [...] Ori jakin 
ba´gendu, eta adierazi biar euskuenak eztakigu 
zegaitik ezeuskuen egin, sei orrigaz urtengo giñan 
eta Azaña´ren atzaldia oso-osorik agertuko gendun. 
Sei biar ba´dira sei ta amar biar ba´dira amar, 
argitalduteko bildurrik eztogu”47. 

Zein zen baina, Egunaren ohiko orrialde-kopurua? 
Egin dugun azterketatxoari bagagozkio, lau aldi bereizi 
daitezke, azkena nahiko nahasia bada ere: 

 I-01/II-12: 4 orrialde. Noizean behin sei 
orrialdeko zenbakiak argitaratu ziren, 
astearteetan, batez ere. 

 II-13/V-07: 6 orrialde. Batzuetan lau orrialde 
baino ez. Egun bitan (martxoaren 14an eta 
28an) zortzi orrialderekin argitaratu zen. 

 V-09/V-26: 4 orrialde. 

 V-27/VI-13: 6 orrialde. Edozelan ere, behin 
baino gehiagotan lau orrialdera jaitsi zen orri-
kopurua, kasurako azken bi zenbakietan (138 
eta 139). 

Esanda daukagunez, egunkariaren zuzendaria 
Manuel Ziarsolo Abeletxe48 zen, zuzendariordea 
Agustin Zubikarai –22 urte besterik ez zeuzkana–, eta 
erredaktore nagusiak Eusebio Erkiaga, Jose Mari 
Arizmendiarrieta eta Alejandro Mendizabal, hauek ere 
gazte-gazteak. Edozelan ere, badirudi egunkaria 
ateratzearen zama nagusia Zubikaraik eta Erkiagak 
hartzen zutela, eurak ziren-eta herrietatik heltzen ziren 
kroniken zuzentzaileak49, itzulpenak egiten zituztenak, 
eta, azken baten, egunerokotasunean sortzen ziren 

                                                   
47 “Euzkadi Roja´ri eta jakin biar dabenari”, Eguna, 1937-01-
24, 1. or. Ordurako birritan zegoen kaleratuta Eguna sei 
orrialderekin: urtarrilaren 12an eta 19an, kasu bietan asteartez.   
48 1932-1934 epean, Bizkaiko jeltzaleen eraginez, Bilbon 
argitaratu zen Euzko euskal astekaria, desberdintasunak 
desberdintasun, Egunaren aitzindaritzat har genezake. 
Gogoratu behar da, era berean, Euzko aldizkariaren zuzendaria 
Manu Ziarsolo Abeletxe izan zela. Hona hemen zer dioskun 
Zubikaraik Abeletxez: “Ez zan agertzen egunez lanera. Beste 
lan batzutan sartuta ebillan, itxuraz. Ez nitzan sekula arduratu 
eguna nun botaten eban jakiten. Gabaz, ia gaberdian agertzen 
zan, egunerokoa amaitu ete gendun jakin eta ikusten. Beraz, 
akatsik ba egoan, utsunerik igarten ba zan, berak ez eukan 
errurik. Eta alaxe zan izan be” (Makillen egunak, 45. or.). 
49 “Asko asi ziran errietatik idazten, lan asko barrien barri egin 
eta tajutu bear izaten ba ziran be. Askotan telefonoz deitu ba 
lebe, izparrak emoten, errezago izango zan guretzat, orduan 
zer esan edo agertu nai eben garbiago jakingo gendulako. 
Alfabetazaziñoaren premiña ikaragarria igarten gendun 
errietako idazletan” (Makillen egunak, 47. or.). 



 
  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2010 47 

hutsuneak betetzen zituztenak. Goizeko hamarretan 
hasten ziren lanean eta goizaldera arte luzatzen zen 
haien jarduna50. Eusebio Erkiagak honela ikusten zuen 
erredakzio taldea: 

“Kazetari-kumak, gudari auxiliarrak, osasunez erdi 
makal edo ikusmenean akatsak zituenak, 21-24 
urteko gazteak inprovisazino moldakatxera 
behartuak. Goizetik gauera periodista bihurtuak. 
Giro latza, mingarriena: etxagerratea, bestek hasita. 
[...] Plantilla motxa genduan: kaleko lanetarako ia 
inor ez; guda-oinetara joateko, are ezago. 
Erbesteetan ez geunkan korresponsalik. Itzulpen 
lanen betegarritzat, mesedegarri genduzan kaleko 
lankideen idatziak, olerkiak, etab.”51. 

Erbesteko berriak-eta hobeto eman ahal izateko 
Egunak Zetargi idazlea bidali zuen berriemaile Parisera. 
Urtarrilaren 27ko zenbakian, mantxetaren ondoko lauki 
baten honako berri hau zekarren Egunak: “Paris´en 
Egunaren izparkaria dan Zetargi, gaur asten da ango 
berriak idazten. Irakurri arretaz”. Hurrengo egunean 
agertu zen lehenengo kronika: “Eguna atzerrijan”52. 
Handik hilabetera “Ondo etorria Zetargi”53 izeneko 
oharra argitaratzen da Egunan: “Gaur goxaldian eldu da 
Bilbo´ra, Paris´tik Zetargi gure idazle azkarra bezin 
zintzua”. Ez zuen, beraz, luze iraun Parisko 
esperientziak. 

Zabalkundeari bagagozkio, esan beharra dago ohiko 
tokietan gutxi saltzen zela. Izan ere,  ale gehienak 
(10.000 inguru54) gudarien artean banatzen ziren, sarri 
                                                   
50 Hurrengo pasadizoak argi adierazten du Egunako 
erredakzioan bizi izaten zuten tentsioa: “Lanez gainezka eta 
izerdi likinetan ezinean ari ziren egun batez, helduko ez ote 
ziren beldurrez eta itotasunak gaindituta, bere adiskide eta 
lankideak [E. Erkiagak], haserrez, paperak jaurti, jaiki eta... ni 
banoa esan zion Augustini: Onetara ezin lei. Ezin lei. Etenda 
gagoz biok. Bai, biok. Ez besterik agertu. Ez ipokrita izan. 
Ezin giñei eldu biarko egunerokorik ataratera. Ni behintzat 
etxera nua. [...] Berotasunean, ordu arte zelan erabiltzen zen 
ikasteko ere eskuetan hartu ez zuen pistola adazmahaiaren 
kaxoitik atera eta, nahitaez amaitu behar zutela mehatxatu 
zuen Augustinek laguna, Eusebiori pistola paparrean jarrita. 
Eguna bere orduan atera zen” (Urkiza, Ana: Augustin 
Zubikarai, Elkar-Biografiak, Donostia, 2009, 72-73). Liskarra 
izan eta gero, afaltzera joan ziren kazetari biak euren 
koartelera. Han, berandu zela-eta, afaririk eman ez, eta berriro 
erredakziora: “Beti lez, amaiketan, lanean gengozan barriro, 
gosea ta nekea lagun genduzala, alkarri itzik esan barik. 
Amabiak aldean zuzendaria etorri zanean eta dana gertu ete 
egoan itandu, baietz esan geuntsan, bestekorik barik, bear ba 
da  arpegi garratzez. Urteera ikusi arte, ez giñan, bestetan lez, 
nasai gelditu. Erkiaga adiskideak ba daki edo gogoratuko dau 
egun onen barri” (Makillen egunak, 50. or.). 
51 Eguna, 1990, 45. or. 
52 Zetargi: “Guda au ezta gurutze-gudaldija (cruzada), diño 
Paris´ko Sept elizitar aldizkingijak”, Eguna, 1937-01-28, 1. 
or. 
53 Eguna, 1937-02-26, 6. or. 
54 Hala ere, 1937ko otsailaren 2ko zenbakian honako hau 
irakur zitekeen mantxetaren ondoan: “Amazortzi millara eldu 
gara. Noiz ogei millara? Il onetan, zeuk gura ba dozu” (Zazpi 

ere sarri guda-oinetara bertara bidalita. 1937ko 
martxoan harpidetza kanpaina bati ekin zioten, 
horretarako Euzkadi egunkariaren azpiegitura ere 
baliatuta. Honen guztiaren inguruan, interesgarria da 
Mendi-Lautak Egunan bertan idatzitakoa:  

“Gutxina uste gendunean aspaldian ametslari giñan 
euzkel egunkari abertzalea argitaratu zaigu. Euzkel 
egunkaria argitaratzeak asko eta asko arriturik utzi 
ditu. [...] Ni bildur naiz eta nere bildurtxoaren zioa 
agertu nai dizut, irakurle. Oso ondo dago egunkaria 
argitaratzea eta egunkari bidez euzkera aldez lan 
egitea, abertzaletasun aldez lan egitea. Lan auek oso 
onak dira eta onak diralako iraunkorrak izan bear 
dute. Euzkeldun  egunkari abertzalea biziko bada, 
ordea, guzion laguntza bear du, bakotzak aldegun 
neurrian lagunduaz. Ez dakit zenbat iyeki55 saltzen 
diran, baño, bildur naiz saldu bear litzaken baño 
gutxigo saltzen dirala. Nik nai aña ez det entzuten 
txaidetan ziar. Ez da ere batzoki abertzaleetan. Au 
bai dala tamala.  Neri min ematen dit euzko 
batzokietan ¡Bilbo´ko euzko batzokietan! –batzuetan 
beintzat– ez dakust egunkari euzkeldun 
abertzalea”56. 

Edozelan ere, egun batzuk geroago, Egunak 
mantxetaren ondoan, “Atzo hogei milla atara genduzan. 
Noiz ogetabi milla?” iragartzen zuen egunean, artikulu 
txiki baten, herriak egunkariari eginiko harrera ona 
azpimarratzen zuen, itxaropentsu azpimarratu ere: 

“Aurrera guaz. Amazortzi milla ataraten genduzan 
len. Atzo geyago atara biarrian aurkitu giñan. 
Goixeko bederatziak orduko Bilbao´rako ataraten 
diran iyeki gustiak salduta egozan eta eguerdirako 
bigarren ateraldi bat egin biarrian aurkitu giñan. 
Egunetik egunera gure izparringiau obetuten 
alegintzen gara, erriaren arrera on eta eskabidiei 
erantzuteko. [...] Orain Bilbao´ko beste edozein 
izparringik baño izpar geyago argitaltzen dogu. Eta 
ez atzeratuak, egunekuak baño. Laster izpar sail 
geyago agertuko ditugu oraindik. Asmo andiak 
darabilguz eta gogo bixia”57.  

                                                                                
zenbakitan errepikatu zuten ohar-dei moduko hori, otsailaren 
2tik 9ra). Otsailaren 12an, berriz: “Atzo ogei milla atara 
genduzan. Noiz ogetabi milla?”. Egunaren egunik beteenak 
dira. 
55 Iyeki: ijeki, ale, ejemplar (neologismoa). 
56 Mendi-Lauta: “Eguna´ren aldez. Egintzarekin erakutzi 
dezagun”, Eguna, 1937-01-21, 2. or. 
57 “Eguna kalian. Erriaren arrera ona”, Eguna, 1937-02-12, 1. 
or. Hala ere, zenbaki berean zera zioen Basakiñak: “Lenago, 
enaz gogoratuten zein idazle ixan zan zerbait idatziten eban 
EGUNA´n alde biardan zabalkuderik etzala-ta, baña ori ta 
gusti be zeozer esan biarrian aurkituten gara, guk, 
euzkeltzaleok gura genduken bestian eztogulako ikusten alan 
be Bilbao´ko txaidietan. Baten baño sarrijago jazo yat, eta niri 
lez beste askori be, beste izparringi abertzaliak saltzen 
ditubezanakana urretaratu ta EGUNA eskatu ta baperik 
geratuten. Orretarako, izparringi saltzalle batek baño geyagok 
esan dausku eztabela EGUNA artuten gitxi saltzen dala-ta, 
beraz saltzalle orrek eztabe abotsik alperrik galdu gura 
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6.2. Idazle-eskola gaztea, idazle-talde sendoa 
Dakigunez, erredakzio taldean, oso idazle gazteak 

zituen Egunak, 21-24 urte bitartekoak gehienak; eta, 
beraz, kazetaritza munduan –kolaborazio batzuk 
kenduta (Euzkadi, Euzko, Euzkerea...)– esperientzia 
gutxikoak: “Idazle gazteek burutu zuten egunkaria, 
kazetari legez esperientzia laburrekoak, gehien bat 
herriko kronikalaria izatetik edo apaiztegitik, kazetari 
profesionalera eman zuten jausia”58. Esan beharra dago, 
hala ere, Egunako erredaktoreen lana, sarritan, 
euskaratze- eta moldatze-lana izaten zela, denetik egin 
behar izaten zuten baina59. Edozelan ere, 
kolaboratzaileen artean bazeuden aurreko euskal 
aldizkarietan-eta ibilitakoak ere: Zirilo Arzubiaga 
(Ekin), Jose Ituarte (Euzko), Imanol Enbeita (Argia, 
Euzkadi, Euzkerea)... Aipagarriak dira, era berean, 
Muniategi´tar Sabin olerkaria, Antonio Ruiz de Azua 
Ogoñope, Juan Abando Erletxue, Mikel Arruza 
Arrugain..., eta hiru emakume: Errose Bustintza 
Mañariko, Julene Azpeitia Arritokieta, eta Julia 
Gabilondo Maite60. 

Zuzendaritza taldeko partaideak mendebaldekoak 
izan arren, ahalegina egin zuten euskara batu antzeko 
bat erabiltzeko, sabindarren ikuspegi estua gaindituz. 
Bestalde, azpimarratzekoa da Gipuzkoa aldeko idazle 
talde sendo bat osatu zela Euzko Agintaritzaren 
egunerokoa-ren itzultze-lanen inguruan. Gerora, idazle 
horietariko gehienak Egunako kolaboratzaile bihurtu 
ziren, batzuek sail finkoa idazten zutelarik. Aipa 
ditzagun haietariko batzuen izenak: Txomin Arruti 
Mendi-Lauta, Jesus Insausti Uzturre, Ander Arzelus 
Luzear, Iñaki Eizmendi Basarri, Nemesio Arizmendi 
Atarrene...61. Azpimarratu behar da, idazle horietariko 

                                                                                
txaidiak ziar” (Basakiña: “Eguna txaidiak-ziar”, Eguna, 1937-
02-12, 3. or.). 
58 Agirreazkuenaga, Joseba: “Eguna: Euskararen 
egunerokotzea komunikabideetan”, in Eguna, Eusko 
Jaurlaritza, Gasteiz, 1990, 17. or. 
59 A. Zubikaraik, gutxienez, bost ezizen erabili zituen Egunan: 
Arteta, Akilla, Gurutz, Kresala, Kurtzulu... Eusebio Erkiagak 
ere, hirutik gora: Edo, Endaitz, Eusebi... Horrek argi erakusten 
du erredakzioko partaideek egiten zuten lan erraldoia. 
60 Aipagarria da, era berean, M. Elizabete Aginaga Ete, 
Markinatik bertako berriak bidaltzen zituena. 
61 Garai hartan ohitura zenez, idazlan asko eta asko ezizenez 
izenpetuta agertzen ziren Egunan. Hori dela-eta, A. 
Zubikaraik “Eguna-ko idazle batzuen izenorde ta izenak” 
izeneko zerrenda damaigu Eguna (1990) liburu faksimilean 
(41. or.). Ez dizkigu, hala ere, ezizen guztiak argitzen. 
Atarrene idazlearen inguruan badirudi gaizki ulertu bat egon 
dela. Izan ere, aipatutako ezizen zerrenda horretan Zubikaraik 
zera dio: “ATARRENE.- Donostiarra. Anabitarte tar 
Agustin”. Harrezkero, idazle askok lotu izan du ezizena 
Anabitarterekin. Edozelan ere, Julen Urkizaren “Bertso eta 
olerkien hemeroteka”-ra jotzen badugu 
(http://urkiza.armiarma.com), “Atarrene (Arizmendi, 
Nemesio)” agertuko zaigu. Koldo Izagirrek 2002-02-17ko 
Argia aldizkarian (36. or.) zera zioen: “Nor zen Atarrene? 
Deskubritzeko beste atal bat”. Urte berean, Bertso miñez 
liburuan, emango dizkigu Izagirrek Atarrene idazlearen 

batzuek (Mendi-Lauta, Luzear...) esperientzia luzea 
zeukatela euskal kazetaritzan (Argia, El Día...). Esan 
gabe doa, biziki aberasgarria izan zela gipuzkoar horien 
partaidetza Egunarako. Era berean, idazleok kutsu 
literarioa ere erantsi zioten egunkariari: Txomin 
Arrutik, kasurako, nobelatxo bat (Loretxo) argitaratu 
zuen atalka Egunako orrialdeetan. 

6.3. Egunkariaren atal nagusiak 

6.3.1. Albisteak 

Nagusiki agentzien berriak erabiltzen zituztenez, 
Egunako erredaktoreek agentzien antzeko estiloa 
erabiltzen zuten. Edozelan ere, garrantzi handia ematen 
zieten izenburuei, titularrei. Lehendabiziko hiru 
hilabeteetan, frenteak lasaixeago zeudelako-edo, 
nabaria da kolaborazioen ugaritasuna eta baita 
partaidetza zabala ere. 1937ko martxoaren 31z geroztik, 
frankisten erasoak gogortu ahala, nabarmen aldatuko da 
egunkariaren norabidea, eta ohiko erredaktoreek 
bereganatuko dute egunkaria aurrera ateratzeko 
protagonismoa. Halandaze, gerraren norabideak hala 
aginduta, apiriletik aurrera nabarmenago egingo da 
izenburuen kutsu propagandistakoa. E. Erkiaga 
arduratzen zen zeregin horretaz. 

Agustin Zubikaraik dioenez, Euzkadiren teletipoak-
eta erabilita, beste kazetetan agertzen ez ziren albiste 
asko Egunan eman ziren argitara, labur-labur betiere:  

“Albisteen iturria: Euzkadi egunkariaren iturri 
berbera. Baiña alegintzen giñan arek batzen ez zitun 
albisteak sartzen. Askotan, zentzurak Euskadiri 
galerazo edo illundutako barriak, guk euskeratuta 
agertzen genduzan oztopo gabe. Esku zabal agertzen 
zan gurekin zentzurea, nai ta urrutizkiñez oarren bat 
edo asarre-lakoak adierazi”62.  

Era berean, Leizaolaren bitartez, lehen eskuko berri 
asko lortu ahal izan zuten63. Zubikarairentzat, baina, 
hutsunerik handiena, frentean korrespontsalik ez izatea 
zen, ezin baitzuten guda-oinetako berri zeharka baino 
eman: “Beste aldetik Leizaola berberak agintarien 
barruko mezularia gureganatzen ba ekian. Ordez, nai 
izanarren, ez gendun lortu giroak eskatzen eban lez, 

                                                                                
inguruko zehaztasun batzuk: “Nemesio Arizmendi, Atarrene 
(Donostia, 1887 – Miarritze, 1939) jostuna lanbidez eta 
antzezlea zaletasunez, kronika politikoen egilea zen El Día 
egunkariko euskal orrian eta Eguna gerra garaiko euskal 
egunkarian. Bertsoak ere landu izan zituen. La Roseraie-ko 
eritetxean zendu zen, [Joseba] Zubimendi hil eta bi astera” 
(176. or.). 
62 Eguna, 1990, 38-39. 
63 A. Zubikaraik J.A. Agirre lehendakariarekin egon zenekoa 
gogoratzen du: “Agirre lendakariari bein eskatu neutsan itz 
egiteko tarte bat eta beriala, biaramonean, deitu eustan eta 
ordu erdi baten alkarregaz egon giñan biok bakarrik, 
Egunarako kontu kontari. Eta nai nebanetan an egoala-ta 
agurtu giñan” (Makillen egunak, 97. or.). 



 
  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2010 49 

gudalekutako kronikalaririk. Alaz eta azken bi 
illebetetan utsune ori zerbait itxuratu gendun”64. 

Gernikako bonbardaketaren inguruan (1937-04-26), 
gertatzen da unerik tragikoena eta delikatuena. 
Bezperan, aurreko igandean, honelako titular batek 
zeharkatzen zuen lehenengo orrialdea: “Euzkadi´ren 
azkatasuna idazten diardugu gure mendietan”. 
Azpitituluak ere esanguratsuak dira oso: “Joaldi 
indartsu ta bizienak Elgeta-Elorrio aldean. Gure 
mutillak, abertzaletasunak bakarrik eragin daiken 
indarraz, oiñik-oin zaindu eta aldeztuten dabe gure 
lurra. Paxisten egazkin ugari mendietan”65. Portadaren 
beheko aldean, sinatu barik, agertzen diren artikuluen 
izenburuak larriak dira zinez: “Egun latzetan. Gure 
eginbearra”, “Odolezko lorratzak”, eta eskaera zoli 
bezain urratua: “Egazkiñak nai doguz!”. Astelehenetan 
egunkaria ez zen argitaratzen, beraz bonbardaketaren 
biharamunean ikusi behar zuen argia hurrengo Egunak, 
baina ez zen argitaratu. 

Bonbardaketatik bi egunera, asteazkenean, itzuli zen 
Eguna euskaldunen eskuetara (ikus 3. irudia). Gernikan 
gertatutako izugarrikeriak dardarazitako euskaldunek ez 
zuten egun horretako euskal egunkariko lehenengo 
orrialdean bonbardaketari buruzko aipamenik ikusi. 
Honako hau zioen titular nagusiak: “Gure mutillak 
kementsu ta zindo agertuten dira”. Testuan sartuz gero, 
aipamen txiki eta labur bat irakur daiteke: “Gernika 
suagatziak gorrotorik sartu eban gure artean. 
Azkatasunaren kabi izan zan erri ori euzko biotz guztien 

                                                   
64 Eguna, 1990, 39. or. 
65 Eguna, 1937-04-25, 1. or. 

maitale baida”66. Bilboko izparringiak eta Naskaldija 
ataletan badaude aipamen batzuk, letra txikiz betiere. 

Azken orrialdera, seigarrenera, jotzen badugu, 
beren-beregi aipatzen da sarraskia (ikus 4. irudia). Kasu 
honetan, baina, titularrak ez du hartzen orrialdearen 
zabalera osoa: “Gernika, euzkotarren uri maitea, 
birrindu nai izan eben zearo”. Azpitituluan honako hau 
zioen Egunak: “Aritza zutik da, ordea, ondamendi 
orretan. Zutikago euzkotarren gogoa, baña”. 
Erreportaian argazki handi bi agertzen dira: batean 
herria ikusten da, eta bestean Andra Mari eleiza nagusia 
barrutik67. Testuan, euskaldunenganako gorrotoa da 
gehien azpimarratzen dena, izan ere, guda-oinetik urrun 
zegoen Gernika, eta kaltetu nagusiak zibilak izan ziren. 

“Gure irakurliei” izeneko ohar bat ere badakar azken 
orriak bezperako hutsunea azalduz: “Atzo ez giñan 
kalera urten. Beste egunetan legez guztia gertu gendun 
arren, azken orduko eragozpen batzukaitik izparringirik 
kalera atara barik geratu bearrean aurkitu giñan. Gure 
irakurleak parkatuko dauskuela uste dogu utz au”. Zer 
gertatuko zen? Seguru asko handiegia izango zen 
erredakzioan hartutako zartakoa. Holako berri latz bat 
hartu izanak kazetari jatorrak ez eze, gainontzeko 
lankide eta arduradunak ere erabat jota utziko zituen.  

 
                                                   
66 Eguna, 1937-04-28, 1. or. 
67 Honela diote argazki oinek, hurrenez hurren: “Gernika, 
geure Lagi-Zarra´ren gordeleku zoragarria. Astelen ezkero 
ziatz birrinduta aurkitzen da paxista basatien egikun-bidez”; 
“Gernika´ko Miren Deunaren ertxadona dogu au. Astelenez, 
paxista zetatsuak birrinduta itxi eben”. 

3. irudia. Gernikako bonbardaketaren osteko Egunaren lehenengo orrialdea. Bonbardaketa apirilaren  26an 
izan zen eta zenbakia hilaren 28koa da. 
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Hona hemen, A. Zubikarairen bihotzetik harako 
testigantza: 

“Eta bitartean, atzean... Gernika, su ta ke, odol, aragi 
eten eta azur urratu... munduari Euzkadi osoaren 
zoritxarraz konturatzeko uluka eskatzen, baketan 
egoan erri baten zapaltze eta errete laidogarri bat 
adierazoten, indarkeriaren aurka zeruari deika, 
munduari uluka. 

Jota gengozan danok. Eta egun aretan, ala eskatuta, 
Euzkadirako egin neban lana, negarrez egin neban, 
askotan, malko artean jarraitu eziñik. 

Gernika, gure ezaugarria, guretzat istori zarra zan 
eta barri baten asiera”68. 

Edozelan ere, Zubikaraik idatzita utzi duenez, 
apirilaren 27ko ez agertze hori ez zen gertatu kazetarien 
erruz, eurek den-dena prest laga zuten-eta: “Egun 
bakarra galdu gendun Eguna argitara ataraten. Ez gure 
erruz. Guk oso osoa gertuta laga gendun. Irarkolan ipiñi 
edo euki eben ostoporen bat”69. Negar baten prestatuko 
zuten zenbaki hori, ezinaren mugan, baina egin egin 
zuten, antza. Hurrengo zenbakietan, zuzen helduko zaio 
Gernikako egitada ankerrari, eta ugariak izango dira, bai 
titularrak, bai deialdiak, bai artikuluak ere. 

6.3.2. Atal finkoak 

Egunak ez zuen beti itxura berbera erakutsi; 
bazeuden, hala ere, zenbait sail eta atal finko samarrak 
zirenak. Esan dezakegu irakurlego zabal batentzat 
landutako kazetaritza zela Egunak lantzen zuena, eta, 
                                                   
68 Makillen egunak, 81. or. 
69 Ibidem, 46-47. 

bere muga materialek behartuta, iritzizko kazetaritza 
landu zuela albiste zuzenekoa baino70. Ikus dezagun 
zeintzuk ziren egunkariaren atal nagusiak lehen 
hilabeteetan –gorago esan dugunez, gerra erasoak 
ugaldu ahala, ezinbestean aldatu zen egunkariaren barne 
antolaketa–: 

 Editoriala (batzuetan Egunekua tituluarekin): 
ez da egunero idazten eta lehen orrialdean 
agertzen zen. Egunkariaren bizitzako azken 
egunetan ia-ia egunero argitaratu zen. 
Batzuetan, editorial kutsuko artikulu batzuk 
agertzen ziren lehenengo orrialdean, baina 
sinaturik (Basarri, Mendi-Lauta, Uzturre...).  

 Izenburuen garrantzia oso handia da Egunan, 
alderik alde zeharkatzen zuten portada, eta 
baita barruko orrialde asko ere. Sarritan, batez 
ere lehenengo hilabeteetan atzerriko berriak 
izan zitezkeen: “Itali´ren asmoak jakin eziñik 
urduri dira ingelesak”71. Badaude kulturari 
edota ospakizun bereziei opetsitakoak ere: 
“Euzkel-idazleen gogo-aldez”...72; “VI Aberri-
Eguna andiro ospatu zan”73. Espainiako 
frenteei buruzko titularrak, gehienbat, barruko 
orrialdeetan agertzen ziren, baina batzuetan 
titular nagusietara ere eramaten dira: “Paxistak 
barriro asi dira Valencia´ko bidea ebagi 
gureaz, baña lepoko ederra artu dabe”74.  

                                                   
70 Agirreazkuenaga, Joseba: Eguna, 1990, 18-22. 
71 Eguna, 1937-01-21, 1. or. 
72 Eguna, 1937-02-02, 1. or. 
73 Eguna, 1937-03-30, 1. or. 
74 Eguna, 1937-03-07, 1. or. 

4. irudia. Gernikako sarraskiaren inguruko lerroburuak, apirilaren 28ko zenbakiaren seigarren eta azken orrialdean. 
Bezperako zenbakia ez zen argitaratu. 
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 Berriak: alde batetik, orokorrean, 
Jaurlaritzaren menpeko lurraldeetakoak; eta, 
bestetik, atzerrikoak (Atzerriko izparrak)75. 
Espainiako albisteak ere ematen dira, batez ere 
gerrari dagozkionak (Españar gudako 
izparrak-eta). Andik eta emendik eta Batetik 
eta bestetik bezalako sailetan Europa zabaleko 
berri laburrak ematen dira, estatukoak barne.  

 Tokian tokiko berriak (Errijetako izparrak): 
herrian herriko informatzaileek bidalitako 
informazioaz betetzen zen sail hau. Batzuetan 
jaiotzak, ezkontzak eta antzeko berri lokal-
lokalak izaten ziren. 

 Frenteko berriak (Guda oiñetan): aurreko 
egunetako gerra-gorabeherak. Bilbo hartu 
aurreko asteetan indar berezia bereganatu zuen 
atal honek. Apirilaren 1ean portada osoa 
eskaini zion Durangoko bonbardaketari: 
”Paxisten egazkiñak Tabira zarraren 
gañean”..., “Tabira odoletan!” 76 (editoriala); 
“Gernika, euzkotarren uri maitea birrindu nai 
izan dabe zearo”77...   

 Epaitegietako berriak (Erri-Epaitegian): 
frankisten kolaboratzaileei-eta eginiko 
epaiketen berri ematen zen. Batzuetan heriotza 
zigorren berri ere ematen da kronika horietan. 

 Guda atzeko berriak (Atzoko eguna euzko 
zaingoetan): atal honetan, orokorrean, 
egindako lanak, banaketak-eta azaltzen ziren: 
Lendakaritza, Erri-lanak, Osasun-zaingoa, 
Gizarte-Laguntza, Nekazaritza, Zuzentza eta 
Gogo-lantzea... 

 Hemeroteka (Bilbao´ko izparringiak diñuena): 
Bilbon argitaratzen ziren egunkarietan eginiko 
artikulu hautaketa argitaratzen zen bertan: La 
Gaceta del Norte, El Noticiero Bilbaino, 
Euzkadi, El Liberal, Euzkadi Roja, CNT, 
Tierra Vasca, Lan Deya, Euzko Langille... 
Atalik finkoena, batze-lana baino ez zen-eta. 
Edozelan ere, atal honek Egunaren ikuspegi 
zabala erakusten du78. Inoiz edo behin, 

                                                   
75 Aipagarria da otsailaren 28ko portada; izan ere, berri bat 
kenduta, gainontzeko guzti-guztiak atzerriko albiste eta 
erretratuak baitira. Martxoaren 14ko zenbakian gauza bera 
gertatzen da; eta martxoaren 21eko portada goitik behera 
eskaintzen die atzerriko albisteei: Belgika, Londres, Paris, 
Budapest, New York... Edozelan ere, esan beharra dago 
atzerriko berriak sarri –batez ere lehenengo hiru hilabeteetan– 
Egunako titular nagusi modura agertzen zirela. 
76 Honela hasten zen editorial urratu hori: “Odol egarri dira 
paxistak. ¡Odol egarri! Atzo Tabira zarrean egarri ori asetu al 
izan eben”. Eta honela amaitu: “Eta gaur iñoiz baño sutsuago 
gure lendakari jaunaren itauna katolikoen aurrean egiten dogu: 
Zegaitik Eleiz-agintarien ixiltasuna?” (Eguna, 1937-04-01, 1. 
or.). 
77 Eguna, 1937-04-28, 6. or. 
78 Agustin Zubikarairen hitzetan: “Zabaltasun apur bat emon 
nairik, Bilboko egunkarietako albiste eta irizpiderik zabalenak 

“Donostia´ko izparringiak”, “Madrid´eko 
izparringiak diñoena”, “Paxisten izparringiak 
irakurten” edo “Frantze´ko izparringiak” sailak 
ere argitaratu ziren.  

 Idazle jakinen atalak: Jel Aziya (Mendi-
Gain79); Nere bordatxotik (Iñaki Eizmendi 
Basarri); Kaleko marmarra (Jesus Insausti 
Uzturre), “Kokotxak xaltxan” (Nemesio 
Arizmendi Atarrene), “Euskotar umien aldez” 
(Julene Azpeitia Arritokieta), “Euzko-
Emakumea” (Julia Gabilondo Maite), 
“Egunon” (Mikel Arruza Arrugain)... 

 Beste atal batzuk: Naskaldija (han-hor-hemen 
baturiko berri laburrak); Xelataka (zutabe 
modukoa, sinadura diferenteekin: A-Bi80, 
Irrist...); Gure idazleak (literaturari eskainitako 
atala); Kirolak (pilota, futbola, boxeoa, 
txirrindularitza...); Uskurtza-gayak (erlijioari 
buruzko iruzkinak81);  Eguna bertsotan / 
Olerkiak (kolaboratzaile zein irakurleek82 –
sarri guda-oinetik bertatik–  bialdutako bertso 
eta olerkiak); Au, ori ta beste (denetarik apur 
bat, saski-naski moduko bat)...  

6.3.3. Alderdi grafikoa: argazkiak, marrazkiak 

Egunak erruz erabili zituen argazkiak; gainera 
larunbatetan Argazki Ingostea izeneko orrialde osoko 
argazki-galeria argitaratzen zuen. Gudarien erretratuak 
ez ezik, nekazari, artista, idazleenak... ere argitaratzen 
zituen. Giro latzari gozotasun pixka bat emateko-edo 
Euskal Herriko baserriak, paraje ikusgarriak, 
monumentuak... sarri agertzen ziren Egunako 
argazkietan 
                                                                                
laburtuta ataraten genduzan, orretarako sail berezi bat 
erabiliaz” (Eguna, 1990, 39. or.). 
79 Joseba Agirreazkuenagak dioskunez, Mendi-Gain 
ezizenaren atzean Engrazio Aranzadi Kizkitza egon zitekeen: 
“Jel Azija: Mendilainek [Mendi-Gainek] sinatzen zuen. Berez 
artikulu ideologiko doktrinario bakarrenetarikoak ziren eta 
Kizkitza (Engrazio Aranzadi) hil ondoren ez zen gehiago 
argitaratu. Behar bada Kizkitza[k] berak idazten zuen eta 
zalantzarik gabe kazetaririk zaharrena genuen; ordurarte bere 
produkzio guztia gaztelaniaz burutu ondoren, damuturik 
zegoela aitortu zion A. Zubikarairi eta bere azken egunak 
euskarazko artikuluak idazteari ekin zion” (Eguna, 1990, 19. 
or.). E. Aranzadi otsailaren 12an hil zen, baina maiatzaren 
18an eta ekainaren 1ean Mandigainek sinatutako artikulu bi 
agertu ziren Egunan: “Atseginkeria dute elburu ta dirua 
bitarteko”, eta “Ez izan urduri!”, hurrenez hurren. Beraz, 
badirudi ezin direla lotu Mendigain ezizena eta Engrazio 
Aranzadi, nahiz eta azken bi artikuluetan MENDI-GAIN barik, 
MENDIGAIN izan ezizena. 
80 Andoni Arozena lasartearra. Idazle gipuzkoar honek 
marrazkiak ere egiten zituen Egunan. 
81 Gutxitan argitaratzen zen, baina erlijio-gaien presentzia 
ohikoa zen Egunan. 
82 Hona hemen idazleetariko batzuk: Andoni, Arrugain, 
Basarri, Erletxue, Erriko, Goxabaran, Otartxo, Utarre, S. 
Muniategi, J. Kerexeta, K. Andonegi... 
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Egunaren mantxeta Kintana (Nik) marrazkilariarena 
zen83, eta sailik gehienak euren marrazki propioekin 
horniturik agertzen ziren, sarritan, beste kazeta 
batzuetakoekin (Euzko, Euzkadi, Gudari...) bat 
zetozelarik. Izan ere, aipaturikoak, den-denak, EAJren 
magalean sortu eta hazitako publikazioak ziren. J. 
Zabalo Txiki marrazkilari ospetsuaren marrazkiak ere 
badira. Arlo honetan, aipamen berezia merezi dute 
1937ko martxoaren 28 eta 30ean, VI. Aberri Eguna 
kari, Alberto Arrue, Goiko, Kili-kili, Txikik... egindako 
marrazkiek. Beste marrazkilari batzuen sinadurak 
honako hauek dira: A-Bi, Iñaki, Jur, Talo... 
Azpimarragarria da Talok eginiko lana, txiste, marrazki 
eta irrimarra asko argitaratu baitzituen Egunan.   

Karikaturak ere sarri argitaratzen ziren Egunan. 
Faxistenak izanez gero, oinean komentario barregarri 
edo iraingarria ekarri ohi zuten, Abeletxe zuzendariak 
eginak. Otsailaren 20ko alean, albo banatan, Hitler eta 
Mussolini-renak agertzen dira. Hona hemen 
komentarioak:  

“Hitler! Mikearen arpegia ba´dau be, emekeri gitxi 
erabilten dau Alemania´ko buru arro onek. 
Trataduak apurtzen ezta makala. Era oraintxe be 
koloniei begira dabil, mozolo-mozolo”.  

“Mussolini! Nok eztau entzun bere izenik? Otso 
amorratuaren antza dau. Eta oraintxe be lur 
barrietara begira dago. Abisini gaxoaren antzera, 
bere menpe lotuteko”84.   

6.3.4. Publizitatea 

Ia ez da agertzen. Gerrak nabarmen baldintzatu zuen 
puntu hau, salbuespen egoeran argitaratzen baitzen 
egunkaria. A. Zubikarairen ustez, debeku moduko bat 
zegokeen agintari politikoen aldetik publizitate murrizte 
honetan; batetik, Euzkadi “anaia” nagusiari 
konpetentzia ez egitearren; eta, bestetik, Egunak bere 
baitako autonomia ekonomikorik lor ez zezan. 
Lehenengo argudioak, edozelan ere, sinesgarriagoa 
dirudi, nekez lortuko baitzuen Eguna bezalako egunkari 
xume batek diru-sarrera handirik publizitateari esker.  

Badago, hala ere, iragarki bat maiz ere maiz 
agertzen dena: “Mueta gustietako kristalak. GORBEA 
Y CIA. 41´gn Alameda de San Mamés txaidian. 11447 
Urrutizkiña”. Bigarren bat ere aipatu daiteke: 
“Errementeria´tar Saba. Jostuna. Ondarroa”; baina, oker 
ez bagaude, behin baino ez zen agertu85. Aipagarria da, 
era berean, Egunak Gudari aldizkariari egindako 
publizitatea86. Barrensororen Uztaro nobelaren iragarki 
                                                   
83 Martxoaren 31ko zenbakian (2. or.) Guridi musikariaren 
karikatura eder bat argitaratu zuen marrazkilariak, “Amaya” 
obra Bilbon antzeztu zela-eta. 
84 Eguna, 1937-02-20, 1. or. 
85 Eguna, 1937-01-03, 2. or. 
86 Aldizkari jeltzale hau 1936ko azaroaren 9an jaio bazen ere, 
bigarren aldi baten 1937ko martxoaren 6tik ekainaren 7ra 
argitaratu zen. Bigarren aldi  horren ingurukoak dira Egunako 
iragarkiak. 

moduko batzuk ere ikus daitezke Egunan, baina kultur 
militantziaren baitan ulertu behar dira holako 
aipamenak: “Uztaro: Barrensoro idazlearen eleberria. 
Ara nun dagon salgai: Libreria Vasca, Ribera 4; [...] eta 
EGUNA´ren idazkolan”. Auto-publizitatea, aldiz, 
ugariagoa da: “Eguna euzkel egunkari abetzalean 
arpidetu al zera? Zeri begira zaude arpidetu gabe? 
Lenbait len arpidetu zaite eta beste bein erakutsi zazu 
zure abertzaletasun zintzoa”... 

Eskelak ere, argitaratzen ziren, ez gehiegitan, baina 
zenbait kasutan (Saseta Kandida, komandantea87; 
Arantzadi Engrazi, Kizkitza idazlea88; Korta Joseba 
Mirena, gudarien abadeen buruzagia89...) leku nagusia 
betetzen zuten. Guda oinean hildako gudarien eskelak  
ere ohikoak izaten ziren. 

6.3.5. Hizkuntza  

Hasieran, Euzkerea aldizkariko kazetari garbizale 
sabindarren kritika jaso behar izan zuen Eguna jaio 
berriak, hautatutako eredu linguistikoa urrundu egiten 
zelako S. Aranaren eredu estutik: “Eguna asi ta laster, 
alderdikoen asarrea agertzen etorri zan [Abeletxe]. 
Zorioneko idazkera! Guk ez gendun zeatz eroaten 
Arana Goiri´ren idazteko erarik. Geyenean bai, baiña ez 
bete betean. Eta ori ez euskuen parkatuten Bilboko 
sabindarrak”90. Edozelan ere, Zubikaraik dioskunez, 
goragokoen haserre hori, “bigunki” jakinarazi zien 
Abeletxek. 

Izan ere, Egunako erredaktoreek hasieratik ikusi 
zuten batasunaren beharra, eta eredu zabal baten alde 
egin zuten, nahiz eta egunerokotasunean bakoitzak bere 
euskalkira jotzen zuen, bizkaierara edota gipuzkerara, 
batez ere. Izenburu nagusietan, ordea, bizkaiera zen 
nagusi. Lexikoari bagagozkio, garbizaletasunaren 
ukitua nonahi aurki daiteke: gentza, izparringi, jaupari, 
neskutza, txadona, txaide, uskurtza...  

Oro har,  esan dezakegu Egunako kazetariek ateak 
zabaldu zizkiotela kazetaritza berri bati: esaldi laburrak, 

                                                   
87 Eskela otsailaren 26ko Egunan agertu zen. K. Saseta 
1937ko otsailaren 23an hil zen Oviedon. Hurrengo egunean 
“Gure Saseta il da” titulatzen zuen Egunak, letra handiz. Egun 
horietan hainbat artikulu argitaratu ziren Egunan Sasetari 
gorazarre eginez. (Gure aita zena,  Martiartu batailoian egon 
zen gerran, eta orduko kontuak-eta aipatzean, behin baino 
gehiagotan entzun  genion “Saseta il da” esaldia. Berak esaldi 
hori, beti, prentsarekin lotzen zuen. Egunan irakurriko zuen? 
Baliteke). 
88 Egun horretako alean (1937-02-13), 1. orrialdean eta 
argazki batez hornituta, “Kizkitza il da” izeneko aipamena 
egiten zen. Beherago, Arrugainek “Egunon” izeneko artikulua 
opetsi zion  Kizkitzari. Handik hiru egunera, honako hau 
idazten zuen Perularrak: “Poz aundia artu neban –ziraustan 
[Kizkitzak]– Araudi edo Estatutoa lortzean, baña andiagoa 
izan da neretzat EGUNA gure izparringi begikoan yayot-
eguna” (“Arantzadi t́ar Ingartzi”, Eguna, 1937-02-16, 1. or.). 
89 Egun bereko alean (1937-03-18), “Korta t́ar Joseba Mirena 
jauna” artikulutxoa argitaratu zen Egunan. 
90 Makillen egunak, 45-46. 
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zehatzak, agentzietako hizkera berezia txukun itzulirik 
emanda... Eusebio Erkiagaren hitzetan: “Zer egiten 
genduan be asko ez genkiala, aurrerakuntzak burutu 
genduzala euskal kazetaritzan; zera, kazetal hizkuntza 
barri bat, labur, zehatz, aseptikoa”91. Ez zen lorpen 
makala izan, zein baldintzatan egiten zuten lan, kontuan 
hartzen badugu. Esan liteke, horrek guztiak eragin jakin 
eta onuragarria izan zuela garaiko euskal kazetaritzako 
hizkuntzaren bilakaeran, eta, era berean, eredu berri bat 
finkatu zuela.  

6.4. Egunaren ideologia 
Egunkariaren mantxetan bertan JEL ikurritza 

nabarmen ere nabarmen agertzen zen, hots, “Jaungoikoa 
eta Lagizarra”, Eusko Alderdi Jeltzalearena (PNV) 
berarena. Haren aginduz sortu eta haren 
zuzendaritzapean argitaratu zen Eguna egunkaria; eta 
behin baino gehiagotan agertu ziren Euzkadi Buru 
Batzarraren adierazpenak egunkariaren lehen 
orrialdeetan. 

Egunkariaren diskurtsoaren ardatz nagusiei 
bagagozkie, honakook aurki genitzake Egunako 
orrialdeetan92: 1) faxismoaren kontrako eta 
askatasunaren aldeko aldarria, 2) euskal 
abertzaletasunaren sustapena, 3) kristautasunaren 
defentsa, 4) baserritarren aldeko jarrera gotorra, eta 5) 
Eusko Jaurlaritzaren defentsa sutsua. A. Zubikarairen 
hitzetan: 

“Abertzaletasun zintzo ta zabal baten jokatu nai izan 
gendun. Onetan ez genduzan iñok zalantzan ipini. 
Kristau sinismen eta pentsabide zabal bat zaindu eta 
aldeztu gendun bestetik. [...] Beste aldetik arrantzale 
eta baserritarren aldeko jokabidea artu gendun, nai 
ta arrantzaleak zer-esanik emon ez egoera berezi 
aretan. Eta Eusko Jaurlaritzaren begirapena gain 
gaiñetik zaindute pentsatu gendun asieratik eta ez 
giñan ortik aldendu”93.  

Egunaren diskurtso ideologikoa, normala denez, 
noizean behin argitaratzen ziren editorialetan agertzen 
da nabarmenen. Izenburu nagusietan ere –lehen eta 
azken orrialdeetako titular handietan– argi agertzen zen 
egunkariaren ukitu ideologikoa. Antifaxismo kutsua 
nabarmena da Egunako orrialdeetan: “Erri arteko 
bakearen etsairik andiena Hitler dogu. Diktadura-
jaurkerak poto egiteko arriskuan dagoz. Erri barruko 
egoera barria atondu ala atzerrira gudan joan bearra. 
Alemania´ri koloniak emon arren bakerik ez”94. 
Iparraldeko Eskualduna astekariarekin konparatzen 

                                                   
91 Eguna, 1990, 45. or. 
92 Puntu honetan bateratsu agertzen dira J. Agirreazkuenaga 
(1990), eta J. Díaz Nociren (2009) analisiak. 
93 Eguna, 1990, 39. or. Xabier Altzibarrek zera gehitzen du: 
“Euskararen alde egitea ere xede nagusietarik bat zen, esan 
gabe doa, Zubikaraik aipatu ez arren” (“Etxagerrateak 
sorturiko Eguna, lehen egunkaria”, Oihenart, 14, 1997, 50. 
or.). 
94 Eguna, 1937-03-21, 1-2. 

badugu, esan dezakegu antipodetan zeudela orduko 
agerkari euskaldun garrantzitsuenak: 

“Gerra-garaian bi euskal agerkariak mutur-mutur 
aurka zeuden: Eskualduna astekariaren 
zuzendarientzat Molaren aldeko euskaldunak ziren 
jator eta zintzoenak, integrismo katoliko totalitarioa 
euskalduntasunaren irudi garbia zelarik. Aldiz, 
Eguna-koek, askatasun demokratikoak eta Euskal 
Herriaren burujabetza zuten abiapuntu nagusitzat 
euskal nortasuna definitzerakoan. Horrela, erabat 
aurkako bihurturik zeuden, katolikotasunaren 
defentsa irmoa egin arren”95. 

Kristautasuna, abertzaletasuna eta agintarien aldeko 
jarrera, batera agertzen zaizkigu 1937ko Aberri 
Egunaren inguruko titular nagusian: “Igandean VI 
Aberri-Eguna ospatuko dau gure erriak. Sinismen 
agerkayez, meza ta jaunartzeak. Gogo aberastasunez, 
erti-jai bikañak. Soin sendotasunez kirol-sayaketa 
ikusgarriak. Agindarien esanak zeatz bete”96. Egoera 
larritzen denean, nabarmenago agertuko da 
Jaurlaritzaren aldeko jarrera. Apirilaren 8ko zenbakian, 
Lehendakariak bezperan emandako hitzaldiaren ondoan 
(“Agirre jaunaren itzaldia”), editorial kutsuko artikulu 
bat argitaratu zen. Hona hemen azken lerroak: “Guztiok 
batean agintaritzarpe bakarrean! Guda-zaingoa´ren 
aginduak zearo eta bereala beteteko, erne ta gertu, zoli 
eta bulartsu guztiok!”97. 

Baserritarren aldeko jarrera  –arrantzaleen aldekoa 
bakanago agertzen da– ere aipatu dugu gorago. Kutsu 
hau oso markatua zen Argia aldizkarian, eta horretan 
haren jarraitzailea genuke Eguna. Otsailaren 7ko titular 
nagusia eta editoriala baserritarrei eurei opetsi zizkien 
Egunak. Hona hemen zenbaki horretako goiburu 
nagusia: “Gure baserritarren aldez. Eginbear asko 
leporatu dautseguz; noiz ordea, eskubidea emon eta 
laguntasuna eskeñi? Beyei aboa lotu, ta esnea eratzi 
nai...”. Editoriala honela amaitzen zen: “Besoak zabaldu 
dayoeguzan gure baserritarrei. Ekin dagiogun euron 
alde, be. EGUNA´k behintzat, ez dauz aztuko ta pozik 
agurtzen dauz”98. Esan behar da, orduko Jaurlaritzako 
Nekazaritza Sailak (ANV-EAEko Gonzalo Nardiz zen 
sailburua), Bernabe Orbegozoren zuzendaritzapean, 
Ereintza aldizkaria argitaratu zuela baserritarrei 
laguntza eskaintzeko, eta sailaren egitekoen 
zabalkundea egiteko99. 

Arazo sozialek leku gutxiago daukate Egunako 
orrialdeetan. Izan ere, garaitsu horretan Eusko-Langille 

                                                   
95 Agirreazkuenaga, Joseba: Manu Ziarsolo, Abeletxe (1902-
1987), Bidegileak, 11, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1998, 17. 
or. 
96 Eguna, 1937-03-25, 1. or. 
97 “Gogoz eta soñez Euzkadi´ko Guda Zaingoa´ren 
aginduetara”, Eguna, 1937-04-08, 1. or. 
98 Eguna, 1937-02-07, 1. or. 
99 Ikus, Agirreazkuenaga, Joseba: “Prentsa euskaraz: 1936.eko 
Gudaldian eta Lehen Euskal Gobernuaren Garaian”, Jakin, 50, 
1989, 113-117. 
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eta Lan Deya aldizkariak argitaratzen ziren, eta euren 
bitartez bideratzen zituzten langileen munduko 
gorabeherak. Badaude egon, arlo hori ardaztzat hartzen 
duten zenbait artikulu (“Domukeri edo kapitalismoaren 
bide okerrak”100...), baina bakanak dira oso. Badago, 
hala ere, azpimarragarria den artikulu sorta bat: Mendi-
Lautak “Gizarte auziari buruz” atalean argitaraturiko 
zazpi artikuluak, hain zuzen ere. Honela zuzentzen 
zitzaion irakurleari lehenengoan:  

“Irakurle: Idazlan labur batzuetan aldetan argien 
iritzi batzuek agertu nai dizkizut. Ez dizkizut gizarte 
auzi buruz gizon yakintsuek diotena berridatziko ta 
atzalbururik agertuko. Laburkiro ta egitasun bidez 
agertu nai dizkizut gizarte auzi asmo batzuek. 
Ogeitaka urteetan nagusi izan naiz ta langille artean 
anai maitasunez borroka asko egindako gizona. 
Jakingea ba´naiz ere nagusi ta langile artean auzi 
asko ikusia ta gai batean zarri ebilli ezkero zerbait 
ikasten da”101.  

Izenburu nagusiei berriro heldurik, ukitu tragiko 
batekin, erresistentziarako dei urratu bezain zolia 
egingo du Egunak Gernikako bonbardaketatik aurrerako 
zenbakietan: “Tinko, euzkotarrak! Irmo! [...] Aldi larri 
oneitan, Aberriari bere burua eskintzen eztautsana ezta 
abertzale zindua”102; “Gora biotzak, euzkotarrak eta 
aurrera!”103... Azken alean, bide beretik: “Joaldi 
gordintsuak atzo, be, Larrabetzua eta Fika ingurutan 
[...]. Aberriaren bizitzak, gure izateak, gure sineste ta 
elburuen zorionak, eskari bat egin eta bearkun bategaz 
lotuten gaitue: Tinko, euzkotarrak! Irmo!”104. 

Aipatutako izenburuen ondoan, sloganak ere sarri 
agertzen ziren Egunako orrialdeetan zehar barreiaturik. 
Ezbairik gabe eurok geneuzkan adierazle doktrinariorik 
garbienak. Sarri sloganok behin baino gehiagotan ikus 
daitezke ale berean, gudariei zein herritar soilei 
zuzenduta. Aberria da balore absolutuena eta 
heriotzaren arriskua onartu beharra dago aberri 
salbatzeko bada. Gudariei zegokienez, egunkaria deika 
ari zitzaien etengabe, euren adorea eta kemena, 
zelanbait, suspertzearren. Maiatz-ekainetan, frankistak 
Bilbora hurreratu ahala, ugaldu egingo dira sloganok, 
baita neurriz handitu ere. Gainerako sloganetan honako 
gai hauek agertzen ziren, nagusiki: euskara, 
abertzaletasuna, arazo sozialak, guda giroa, oroitzapen 
historikoak, deiak, ospakizunak, oharrak...  

                                                   
100 Eguna, 1937-05-14, 1. or. 
101 Mendi-Lauta: “Itzaurrea, I”, Eguna, 1937-04-06, 3. or. 
Hona hemen, gainerako artikuluak: “¡Iñoren errotatik...!, II” 
(1937-04-08, 1. or.); “Gorroto eta buru maitakeria, III” (1937-
04-11, 2. or.); “Nagusiak bere bereztu egin bear dira, IV” 
(1937-04-15, 6. or.); “Ikastolak ugaritu bear ditugu, V” (1937-
04-21, 1. or.); “Lan alogera ta orduak, VI” (1937-05-09, 4. 
or.); eta “Sendi alogera, VII” (1937-05-10, 2. or.). 
102 Eguna, 1937-04-29, 1. or. 
103 Eguna, 1937-04-30, 1. or. 
104 Eguna, 1937-06-13. 1. or. 

6.5. Euskara eta euskal kultura 
Euskarari bagagozkio, nabarmena da 

egunkariarentzat euskara nonahi, zernahitan eta 
nornahirekin erabiltzeak zeukan garrantzia: “Euzkera 
barik nora?”; “Euskera gure izkuntz bakarra”; “Gure 
izkuntza´ren berpizkundea”; “Ikasi ta irakatsi daigun 
euzkerea”; “Euskara, jalgi adi mundura”; “Euzkera ta 
gudariak”... artikuluak kezka handi horren erakusle txiki 
batzuk baino ez dira. Sloganak ere sarri erabiltzen ziren 
egunkarian euskararen alde: “Erri batek bere izkuntzea 
galdu ba-dau, beste erri baten jopu egin dalako izango 
da. Eta ik, jopu dan erriaren semea izan nai dok?”; 
“Zure aberri-elia maite ezpa-dozu, zeure aberria bez, 
eztozu maite”; “Zeure Aberrijaren izkera ezpa-dozu 
maitetan, eztozu maitetan zeure Aberria bez”... Eta, 
badirudi, bere garaiko kazetaritzan nolabaiteko eragina 
eduki zuela Egunak:  

“Egunak euki eban euskera kontuan bere eragiña 
beste egunkarietan. Or ibilten gendun Euzkadi Roja 
egunkariko ordezkaria, arako idazlanak eskatzen, 
gure pentsabideei min emon barik, askatasun osoz 
idazteko-ta. Onetan benetako presiñoia euki eban 
gure zuzendari zan Abeletxe zanak, beste egunkari 
orretako arduradunetatik”105. 

Euskaldunen hizkuntza eskubideak zirela-eta, 
kritiko agertzen ere bazekiten Egunakoek. Martxoaren 
31ko zenbakian, lehenengo orrialdean, Imanol Olaizola 
Otarmi gudariak Otxandiotik bidalitako eskutitz bat 
argitaratu zuten. Gudari horrek salatu egiten zuen 
euskara hutsezko testuetan “traduce”, “traducción” eta 
holakoak behin baino gehiagotan ikusi eta jasan behar 
izan zituztela; nondik, eta Jaurlaritzaren menpeko 
sailetako zenbait arduradunengandik! Hori dela-eta, 
Egunak atariko labur bat egin zion eskutitzari, baita 
hondar-hitz batzuk jarri ere: 

“Ixilik egotea lotsagarri litzake. Jaramonik egin 
barik lagatea koldarkeri eta epeltasun. Euzkereari 
aspaldion egiten jakozan irain eta ezespenen aurrean 
ezin geinke gure asarre bizi ta berorik agertu barik 
egon. Guda-arduradun jaunari zuzentzen gara. 
Guda-lekuetan igaroa dalako aitatuten doguna. [...] 
Idazki au  irakurri ondoren, gure aldetik itaundu 
bearrean gara: Euzkerearen eskubideak zainduko 
dira, edo Araudia´n agertzen dan euzkerearen 
ezaupidea guzur eta izki utsa ete da? Euzkadi´ko 
Guda-arduradun eta lendakari agurgarri: 
Euzkerearen arerioei euzkeldunon eskubideak 
zaindu eraziteko biderik ez ete dago?”106. 

Literaturak ere leku berezia zuen Eguna egunkarian. 
Olerkiak eta bertsoak sarri ere sarri, erruz, argitaratzen 
ziren107, baita ipuinak eta narrazioak ere. Aipatuta 
daukagu, jadanik,  Mendi-Lautak, atalka, argitaraturiko 

                                                   
105 Agustin  Zubikarai: Eguna, 1990, 39. or. 
106 “Noiz arte? Guda Arduradun Jaunari”, Eguna, 1937-03-31, 
1. or. 
107 Ikusi: Julen Urkizaren “Bertso eta olerkien hemeroteka” 
(www.armiarma.com). 
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Loretxo (“Eleberri-Edestia”) nobela laburra108. Nobela 
horretan, argudioa xalo samarra den arren –etxe oneko 
familia karlista baten jaiotako Loretxoren eta Yon mutil 
abertzalearen arteko maitasun istorioa–, mezua gerrari 
loturik legoke. Xabier Altzibarrek dioskunez: “Tesi 
eleberri honek euskal gudarien moral ideala 
defendatzen du, gertaerek lekukotasun balioa 
izanik...”109.  

Gure idazliak sailean, euskal idazleen promozioa eta 
euren liburuen zabalkunde-lana egiten zen. Bide 
beretik, irakurleria ugaltzeko asmoz, Egunak, Euzkadi 
egunkariaren laguntzaz, “Euzkeldun irakurle batza” 
sortu eta indartu zuen, baita “Idatz sariketak” antolatu 
ere. Irakurleei laguntzeko, “Iztegi txikia” izeneko 
atalean, irakurleei zail gerta zekizkiekeen hitzen 
esanahia argitzen ahalegintzen ziren, irakurleen euren 
itaunak-eta erantzunez. Euskal idazleen lan berriei 
buruzko aipamenak ere (Barrensororen Uztaro 
nobelarena, kasu) literaturarekiko sentsibilitate horren 
lekuko dira. Hildako euskal idazleak ere gogoan izango 
dituzte zenbaki askotan: “Kirikiño gomutan dogu”110, 
“Euzkel-idazlien gogo-aldez”111, “Lizardi zana gogoan 
dogu gaur”112... 

6.6. Bakea gerran 
Eguna gerra hasita zegoela sortu, eta gerran bertan 

etenda geratu zen arren, egunerokotasunaren berri 
ematean, frentetik hurbil zegoen gizarteak bizitzen 
jarraitu beharra zeukala erakusten digu.  

                                                   
108 Loretxo nobelatxoa otsailaren 14an hasi zen argitaratzen, 
eta 11 kapituluk ikusi zuten argia, azkenak martxoaren 21ean. 
109 Oihenart, 14, 55. or. 
110 Eguna, 1937-01-01, 1. or. 
111 1937-02-02ko zenbakiaren portada osoa okupatzen du 
gaiak. Honela hasten da artikulu nagusia: “Euskaltzaleok 
igandez ospatu gendun eleizkizuna ez degu aztutzeko. Paxista 
ankerrak eraildako euskel-idazleai eleizkizuna opatzeko 
asmoari lotu ginan. [...] Oraindik gogo-biotzetan bizi-bizirik 
ditugun Aitzol, Markiegi, Lekuona, Onaindia, Jauregi, 
Peñagarikano, Aberri ta beste euzkel idazle ildakoai zorra 
genien eta, igandez, zor ori, gogoz behintzat, oparo ta naroki 
ordaindu genielakoan gaude”.  Ekimen hau Atarrenek abiarazi 
zuen “Euskal idazleai biotzez” (Eguna, 1937-01-13, 4. or.) 
artikuluarekin. Artikuluan Gotzon Osoro Aberri idazle 
gaztearen heriotzaren berri  ematen du: “Aberri (G.B.) il 
digute, Euzkadi aldeko lanean zelarik”. Hori dela-eta, eskaera 
zabal bat luzatu zuen Egunako orrialdeetatik: “Euzkel-idazle 
guzien artean eratuta, euzko-idazle ildako guziaren gogo alde, 
emen Bilbao´n, edo hobeto derizkiozuten erri ta eran, 
elizkizun bat egitea. ¿Zer derizkiozute idazle lagunak?”. 
Artikuluak amaieran zekarren ohartxo baten, Egunak bere 
oniritzia ematen zion proposamenari. Hurrengo eguneko 
Egunan Aixerixak honela titulatzen zuen bere artikulua: 
“Atarrene´ren asmuari ongi deritxot” (Eguna, 1937-01-14, 1. 
or. ). Hortik aurrera artikulu sorta ederra argitaratu zen 
Atarreneren ideia bultzatuz. 
112 Endaitz (E. Erkiaga), Mendi-Lauta eta Barrensororen 
artikuluekin (1937-03-14, 5. or.). 

Musika emanaldiak ohikoak ziran, batez ere 
frankisten eraso handiak hasi aurretik: “Gaur eguerdian 
Euzko-Eresbatza´ren jotaldija. Abando´ko gudaletxe 
nagosijan ixango da ereskixun entzungarrija goxeko 
hamaika ta erdijetan, Urtebarri eguna ospatuteko”. 
Antzerki lanak ez dira falta Bilboko antzokietan. 
1937ko otsailaren 4an Euzko Eresbatza eta Izquierda 
Republicana-ko gazteek S. Aranaren Libe eman zuten 
Bilboko Albia antzokian. Handik astebetera, otsailaren 
11n, Bilboko “Euzko Gazterija” taldeak Ezer ez ta festa, 
eta Iru gudari obrak antzeztu zituen, azken hau Manu 
Sota eta Lauaxetak itzulia eta moldatua. Bilboko 
Arriagan jokatutako “Amaya” antzezkizunaren 
arrakasta ere handia izan zan. Bilbotik kanpo ere, Ean 
(Nekane eta Uste diñat) eta Bermeon (Negarrez igaro 
zen atsua), kasurako, orduko euskaldunek, fikzioan 
murgilduta, parada izan zuten, gerraz apur bat ahazteko.   

Kirolariak ere ez omen zeuden geldirik gerrak 
utzitako tarte lasaietan. Futbola: “San Mames bete-
beterik. Goren-goreneko jokaldia”; boxeoa: “Bihar, 
Euskalduna-n ukabilketa ospetsuenetakoa”; 
txirrindularitza: “Igandeko txirrindularitza-laisterketa”; 
pilota: “Pelota Euskalduna´n. Palaz eta erremontez”; 
herri kirolak: “Etxaniz eta Astigarraga´tar Xabier Saseta 
gudaloroko gudariak, eup dagitso edozeñi 125 kiloko 
arrija nok geyagotan jaso bost minutuko ekitaldi bitan. 
500 laurleko jokatzeko gertu dago. Eupada oni nok eldu 
ba´leyo, Gernika´ko gudaletxera jo bei”113...  

Ostantzeko berri xume, arrunt eta bitxiek ere euren 
lekutxoa izan zezaketen goi politikako albisteen 
ondoan: “Janari banaketa datorren asteartean. Gaiak: 
arroz berezia, alekiak, aragia, patatak eta sopa-gaiak”; 
“Bei bat galdu”; “Orniketa zaingoak ezarritako multa 
edo izun berriak”; “Euzko irakastola nagusia. Osakintza 
ikastaroak”; “Euzko-Ikastola-Batza. [...] Ikastola 
oneitan sartu gura leukienak deitu begie urrutizkin 
onetara: 14.289 edo Belostikale 1-1º gora etorri 
daitezela”; “Begoña. Eskontzak. Deuna Miren eleizan 
aste onetan uztertu diranak: [bost ezkontza]. Zorionak 
guztijori eta, luzaroko izan ditezela uztarri berriok”; 
Errege egunez “Emakume Abertzale-Batza”-n eginiko 
jostailu banaketa; Basurtuko ospitalean jaiotako 
hirukoitzak... 

7. Egunaren amaiera 
Egunak 1937ko ekainaren 13an, igandea, argitaratu 

zuen bere azken zenbakia, 139.a, hain zuzen ere (ikus 5. 
irudia). Astelehenetan argitaratzen ez zenez, ekainaren 
15ean atera beharko zuen hurrengoa. Bilbo, baina, 
arrisku bizian zegoen. Zubikaraik dioskunez, ekainaren 
14ko gauean, beldurgarria zen Bilbon ibiltzea bera ere: 

“Artxanda gaiñean suen dizdira eta gorritasuna 
igarten ziran. Dunbotsak be entzuten ziran. [...] 
Correo kalera joan bearra euki neban. Ez egoan lan 
asko egunkarietan. Ez egotearren, ez egoan paper 
askorik be. Egunkariak orri erdiak naiku zituen. 

                                                   
113 Eguna, 1937-04-22, 1. or. 
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Paper latz, erraz eteten zana. Eta zein egoan, egon 
be, egunkariak irakurteko?”114.  

Bost egun geroago frankistak Bilbon sartu ziren, 
euskal komunikabideak, ankerki, isiltasunera 
kondenatuz. Edozelan ere, esan dezakegu Egunak 
badaukala 140. zenbakia, txikiagoa eta gordinagoa 
aurreko zenbakiak baino: Euzkadik ekainaren 14an 
argitaraturiko euskarazko orria, berez Egunari 
zegokiona, baina ezin argitaratu izan zuena (ikus 6. 
irudia). Orriaren maketazioa zein idazleak (Artibai, 
Basakiña, Ibarbi, Maite...) ohikoak dira. Badaude, era 
berean, Egunaren azken zenbakietan agertu ziren dei 
moduko bi, bata langileei zuzendua115; eta, bestea, 
nekazari-arrantzaleei116.  

 

  
 

5. irudia. Eguna egunkariaren azken zenbakia 
 (1937-06-13) 

 
 

                                                   
114 Makillen egunak, 105-106. 
115 “Eguna euzkel egunkari abertzalea, gizarte zuzentza 
aldezlea izango da: langille eskubide aldezlea zuzentza bidez. 
Langile abertzale orrek ¿Ez ote diguzu zure laguntza 
emango?” (Eguna, 1937-06-13... Euzkadi, 1937-06-14). 
116 “Eguna euzkel egunkari abertzale bidez Euzkadiko 
nekazari eta arrantzaleak abertzaletuko ditugu. Abertzalea 
zerala diozun orrek ez ote diguzu lagunduko ekiten diogun lan 
aberkoi onetan?” (Eguna, 1937-06-13... Euzkadi, 1937-06-
14). 

 
 

6. irudia. Euzkadi egunkariaren 1937ko ekainaren 14ko 
“Euskal Orria”, egun horretan Egunaren lekua bete 

zuena. 
 

Amaiera gogorra Egunarena: Bilbo jaustear dagoela, 
“¡Bilbao geuria ixango da!” izeneko artikulua idatzi 
zuen Artibaik (Jose Ituarte). Titularrak ere, oihu urratu 
eta etsiak dira ezinezkoa zena sinestarazi nahian-edo: 
“¡Euskotarrak: Gora biotzak! Gaur, iñoiz baño 
gogorrago oyu dagigun: ¡¡GORA EUZKADI 
AZKATUTA!! Aurrera euskotarrak bildur barik –diño 
gure lendakarijak–. Jo gogor eta garbi Aberrijaren 
alde”.  

Handik berrogeita hamahiru urtera, 1990ean, Eusko 
Jaurlaritzak 139 aleko sorta eder hori edizio faksimilean 

argitaratu zuen, Eguna berriro egunaren argitara 
atereaz. Omenaldi ederragorik ezin zekiekeen egin 
kazetari adoretsu haiei! (ikus 7. irudia). 

Harrigarria eta azpimarratu beharrekoa da idazle 
xume haiek ezin baldintza eskasagoetan burutu zuten 
lana. Bake garaian ezinezko zirudiena, gerra garaian 
lortu zen. Eta gerrak ekarri zuena, gerrak berak eraman 
zuen. Baina kazetari haiek lan duin bat utzi ziguten, 
gure esker ona merezi duena. Hona zer dioskun Xabier 
Altzibar irakasleak:  
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“Eguna-k beraz, informazio, editorialgintza, iritzi 
artikulu eta propaganda lana egin zuen, aipatu 
baliabide teknikoekin, benetako egunerokoa zen, 
guda garai hartako erdarazkoekin parekagarria”117.  

Bakean sinesten zuten kazetari jator haiek bikain 
bete zuten euren zeregina. Zintzo jokatzen ahalegindu 
ziren. Eta sinestezina dirudiena: gorroto gabeko lumak 
ziren haienak. Hori hamaikatxo olerki-artikulutan 
agertzen da: “Goyan bego” (Unamunoren heriotzari 
buruzko editoriala, I-03); “Gentza118” (Olabeagatarra, 
I-01); “Gorrotorik ez!” (Luzear, I-04); “¡Gentza nai 
dogu!” (Pake Nai, I-20); “Ezpataz nora?” (Uzturre, III-
25)... Bakerik nahi ez zutenek, gorrotoz beterik, eta 
ezpata zorrotza eskuan zutela, errotik zapuztu zuten 
gazte euskaltzale haien proiektua, eta ametsa 
amesgaizto bihurtu zen. Egunaren gau beltza heldu zen.   

8. Gerra osteko proiektuak 
Diktadurak inposaturiko isilaldiaren ondoren, 

1986an, euskara hutsezko Eguna berri batek ikusi zuen 
argia, Deia egunerokoaren eskutik, eta Eusko 
Jaurlaritzaren bultzada ekonomikoarekin. Astean behin, 

                                                   
117  Oihenart, 14, 54. or. 
118 Gentza: bakea (neologismoa). 

ostegunetan, baino ez zen argitaratzen, baina beti 
egunkari formatoarekin. Bide beretik, –ostiralero, eta 
antzeko diru-laguntza publikoarekin–, Egin egunkariak 
Hemen astekaria kaleratu zuen. Esperientzia hau 
1986tik 1990era luzatu zen119.  

 
1990eko abenduaren 6an, “Egunkaria sortzen” 

taldeak Euskaldunon Egunkaria kazeta berriaren 
lehenengo zenbakia kaleratu zuen: 32 orrialde 
xumerekin, baina euskara hutsean eginiko informazio 
orokorreko egunkari sendoa izateko bokazioarekin. 
Proiektua nahiko egonkortuta zegoenean, 2003ko 
otsailean, juezaren aginduz120, Euskaldunon Egunkaria-
ren ibilbidea etenda geratu zen. Zorionez, eta berriro 
herri ekimenei esker, berehala plazaratu zen gaur 
eguneko Berria egunkaria. Irular, Mendi-Lauta, 
Lizardi... eta euskaltzale askoren ametsak bizirik dirau! 

                                                   
119 Donostiako Diario Vasco-k ere antzeko ekimen bat 
(Zabalik) bideratu zuen, geroago aldizkari formatora pasatu 
zena. Hau ere desagertua da. 
120 Zazpi urte geroago, aurtongo (2010) udaberrian, 
errugabetzat jo ditu Espainiako Entzutegi Nazionalak 
Egunkaria kasuan epaitutakoak. Bidegabekeria, hala ere, 
nekez konponduko da. 

7. irudia. Eusko Jaurlaritzak 1990. urtean Egunaren edizio faksimile bat argitaratu zuen, gerra garaiko kazetariak 
omentzeko asmoz. Argazkian, ezkerretik hasita, Jesus Insausti Uzturre (3.a), Agustin Zubikarai (5.a), eta Iñaki 

Eizmendi Basarri (6.a) agertzen dira, omenduen senide batzuek eta Ardanza lehendakariak lagundurik (Bidegileak 
bilduma). 
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