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Omenezko hilberri txosten hau, beste bosten 
artean, luzea ezin duenez izan, gaurkoz, dozena
erdi flashetan labur bildu beharra dut. Ez ditut 
errepikatuko, bestalde, zenbait komunikabidetan 
argitaraturiko ZEARRETA ESKUINEKO ES-
KUARI OHORE artikuluko zenbait ideia.

1. flasha	Haur	tzaroa

Juan Jose Zearreta Urgoitialdekozea 1947.eko ekainaren 10ean jaio zen 
Zorno tzako Jauregitarren txaletean, aita, Bizente, handiki horien lorezaina 
baitzen eta, ama, Irene, Ereñoko alaba. Biok hiru semealaba izan zituzten: 
Asun, arreba, bi urte zaharragoa eta, Jorge, anaia, hamar urte gazteagoa. 
Arrebak diostanez Juanjo mutiko bizkorra zen, izaera bigunekoa eta senti-
mentala. Larrabideko herriko eskoletara joaten zen eta nota onak atera tzen 
omen zituen. Eskola lagun ugari, bi aipatuko nituzke Alberto Gurtubai: 
Zorno tzako alkate ohia eta Juanjo Ziarrusta, duela urte bete zendu arte, 
Durangoko alkate izan dena.

Geroago, Jauregirenetik Kaiganeta (Kaittana) E txanoko eskolae txera 
joango ziren bizi tzera aita udal alondegiko langilea zelako. Juanjo oso Larra 
zalea zen, ho ts, Karmengo santutegi zalea zen eta hango katekesiara joaten 
zen, eta ez Andre Maria parrokiarakoa. Horregatik, besteak beste, bere hi-
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leta elizkizunak ere han egin ziren. Gainera aititaren Ategorri baserri e txera, 
Larratik hurbil, askotan joaten zen. Hala ere, Aita Mar tzel Andrinua pasio-
tarra eskolarik eskola ibil tzen zen mutiko bila eta hamaika urte zituela Ga-
biriako komentura eraman zuen, han Juanjoren Ereñoko lehengusu bi zeu-
den ai tzakiaz. Bestela, normalagoa izango zen karmeldar sar tzea.

2. Seminarista

Esan bezala, Goierriko Gabiriako pasiotarren e txean, bainu e txe famatua 
izandakoa aurretiaz, sartu zen Juanjo fraide tzarako bidean, hamaika urte 
zituela. 195960an hasi omen zen ba txilergoaren «preparatorio» ikastur-
tean. Gaztelaniaz soilik eta euskaldunez aparte gaztelau eta galiziarrak ere 
ikaskide. Diziplina gogorra, munduko errealitatetik kanpo, baina, hala ere, 
jolas ugari, bere kide batek diostanez.

Zorno tzako Euban ba txilergoko sei urteetan diziplina berdinarekin, ikasi 
asko, baita kirola ere. Juanjo futbolari bikaina omen, defen tsan. Euskarazko 
klaseak ere har tzen zituzten eta irakasle eta ikasleen artean BIDEZ aldizka-
ria argitara tzen zuten. Handik, Araba Hegomendebaldeko Gaubea hara-
nean dagoen Angostoko santutegira, zeinetan nobiziatu urtea egin zuen 
«ikasi gu txi, baina espiritualitatea eta diziplina topera» ida tzi didatenez. Ondo-
ren, Tafallan urte bete eta beste bat Urre txuko komentuan filosofia ikasten, 
bertatik, Urola barna, Loiolara ere joaten ziren, hemen pasiotarrak eta je-
suitak elkarrekin, latinez eta gaztelaniaz gehienbat, euskaraz klaseren bat 
edo beste. Urre txun Laiaketan aldizkaria euskara hu tsean, irakasle eta ikas-
leen artean: poesia, ber tsoak, idazlanak, teologia, baserri kontuak... Aldi-
zkari hau oso interesgarria irudi tzen zi tzaidan, garai hartako euskararen 
basamortuan. Juanjok esanda dakit nola en tzule gisa joan ziren, Euskal
tzaindiak, Larramendiren mendeurrenkari, 1966an, Loiolan antolatu zuen 
Bil tzarrera eta, nola, Jose Maria Lojendiok euskal tzainburu bezala amaiera 
eman zion bil tzar akademikoari.

Fraide tzako azken urteak Deustuko San Felizisimo komentuan egin zi-
tuen, baina teologia ikasketak Ar txandako jesuiten ikaste txean. Bertan 
ordena askotakoak zeuden, Juanjo bezala, pasiotarrak tartean. Aipa tzekoa 
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da 1968/69 ikasturtean sor tzen direla, eskatuta eta kostata, Deustuko San 
Felizisimo eta San Pedro parrokietan euskarazko eskolak irakasle talde ba-
ten ardurapean, oker ez banago Xabier Mendiguren, Jose Ramon Tapia eta 
Juanjo Zearreta ziren taldekide. Horren berri zeha tzago eman dezakeenik 
bada gure artean, Mendiguren Bereziartu eta Rikardo Badiola, adibidez. 
Handik laster, ordenatu baino lehen talde handi batek u tzi zuen fraide tza, 
tartean, Juanjok.

3. Ekonomia	eragilea

Euskal tzaindiaren Erribera kaleko egoi tza zaharrean idazkari bakar bate-
kin ez nin tzen denera iristen eta, horregatik, Juanjo Zearretarengana jo 
nuen eta bi lanetarako hartu. Bata, kontulari tzarako eta, bestea, alfabeta-
tzeeuskaldun tze lanak koordina tzeko. Bigarrengo hau, hurrengo flashean 
zehaztuko dut.

Erakundearen diruzain Eusebio Erkiaga 1967tik 1982ra bitartean izan 
zen, oso zeha tza, bankuko langile on bezala, eta, lanean hasi bezain pronto 
Juanjo berarekin harremanetan jarri nuen. Kontuak eramatea ez zen zaila, 
bai ordea, dirua bila tzea eta, horretan benetan bete tzen zuela bere eginki-
zuna, «ekonomia eragilea», alegia. Erakundeetatik ia dirurik ez, salbu Biz
kaiko Diputaziotik. Horregatik pen tsatu genuen «Bai Euskarari» kanpaina 
famatua eratzea, Akademiaren tzako dirua bil tzeko. Bilboko Aurman publi-
zitate e txearen partaide tzaz euskal herrialde guztietan antolatu genuen 
kanpaina, hiriburu bakoi tzean dohaineko lagun tzaileak aurkituz. Azkenik, 
San Mames futbol zelaian gerra osteko euskal selekzioaren lehen partidua 
jokatu zelarik, EuskadiIrlanda, hain zuzen erakundearen onurarako. «Bai 
Euskarari» kanpaina ezin izango zen aurrera eraman hainbeste euskal
tzaleren lankidetasuna izan ez bagenu, baina, e txe barruan ere, ezinezkoa 
gertatuko zi tzaigun Juanjoren partaide tza oparorik gabe.

1983ko hasieran Henrike Knörr sartu zen Zuzendari tzan diruzain kargua-
rekin. Jabeturik berau ez zela ekonomia gaietan aditua Ekonomia Ba tzorde 
Aholkularia osatu zuen, zeinetan bera buru zelarik zuzendari tzakide bezala, 
talde bat osatu zuen: Xabier Gereño  jadanik ihardun erdiz, Euskal
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tzaindiaren kontalaria  Alberto Garate, geroago Eusko Ikaskun tzako diru-
zaina eta orain tsu zendu berria; Miguel Angel Redondo, Federico Gonzalez 
legelaria, ni neu eta, idazkari legez, Juanjo Zearreta. Zenbat bilera erakun-
dearen diru iturriak bila tzeko: Herri Aginte berriengandik, Orotariko Euskal 
Hiztegiarekiko babes hi tzarmeneko Jarraipen Ba tzordearen idazkari bezala; 
id. Euskal tzaindiaren bigarren egitasmo nagusiaren, ho ts, Euskal Herriko 
Hizkun tza Atlasarekiko; erakundeko langileen maila homologa tzeko eta 
abar. Henrikeren diruzain tzako lau urteok oso esangura tsuak izan ziren, eta 
ba tzorde idazkariaren lana nabarmenduko nuke.

Juan San Martin 1987-88 urtebikoan izan zen diruzain. Aurreko urtee-
tako ibilbidea jarrai tzeko konfidan tza osoa eman zigun eibartar euskal
tzainak, batez ere Juanjori, Gereñori eta niri. 1980. hamarkadan ekonomia 
arloan egindako lanak, bereziki ekonomia eragilearenak mereziko luke iker-
keta eta garapen propio bat.

1989an Jean Hari tschelhar sartu zen euskal tzainburu eta Jose Antonio 
Arana Martija diruzain. Zuzendari tzaren agindupean, beti ere, baina diru 
kontuetan diruzainarenean, ekonomia eragileak, Juanjok alegia, eraman 
zuen diru gestioen zama. Astero hirurok bil tzen baginen ere, nire lana, idaz
kariorde gisa, gehiago zegoen erakunde kudeaketa eta antolakizun oroko-
rrera murgildua.

4. Alfabeta	tze	&	Euskaldun	tze	Koordinakundea	(A.E.K.)

Arestian esan bezala, Zearreta Euskal tzaindian lanean hartu nuen biga-
rren zeregina, noski, Luis Villasante euskal tzainburuaren eta Juan San Mar-
tin idazkariaren onarpenarekin, alfabeta tze kanpainen eta hasi berri ziren 
euskaldun tze ikastaroen ardura har tzeko izan zen.

Aurrerago, Bilbon eta inguruan zenbait alfabeta tze eta euskaldun tze kla-
se eratuz gain, 1970.eko udan Irakasle Talde Batek, zeinetan zegoen Juanjo 
Zearreta, hiru barnetegi antola tzen ditu: Markinan, Oñatin eta Baztango 
Lamiarrietan. Lehen bietakoaz ondo gogora tzen naiz, tramitazioak egin be-
har izan nituelako bai eta hi tzaldi bana eman ere. Irakasleen artean Juanjo 
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Zearreta ager tzen da, eta beti oroi tzen zen nola neuk esan nien Markinan 
egun horretan hautatu zela euskal tzainburu berria, A. Luis Villasante.

1971 urtean ere barnetegi gisa bi ikastaroen irakasle eta antola tzaile gisa 
ager tzen da Juanjo Zearreta, uztailean, Zizur Txikian eta, abuztuan, Lei tzan. 
1972 urtean ere Zizur Txikian hasi zuten lehen ikastaroa, baina, bigarrena 
eten egin zuen poliziak, Nafarroako Gobernu Zibilean egin genuen eskaria-
ri honelako uka tze xelebreaz eran tzun baitzuen agintariak: »dicho inmueble 
(Colegio del Verbo Divino, alegia) no está autorizado para el ejercicio de la 
industria de hospedaje (barnetegi gisa omen), por cuyo motivo no me es posible 
acceder a lo solicitado.» Bilboko lasalletarren Santiago Apostolen jarraitu 
zuen ikastaroak. Hemen ere, irakasle eta antola tzaile, Zearreta.

Bizkaiko alfabeta tze kanpainei dagozkienez legezko tramitazioak eta hi
tzaldi solteak salbu, Juanjoren eskuetan lagata nuen koordinazio eta anto-
laketa ardura. Gauza bera euskara irakasteko ikastaroena «euskaldun tze 
mugimendua» dei tzen hasi berria. 197071 ikasturtean izan zela uste dut; 
uste, zeren eta, Juanjok behin baino gehiagotan deitora tzen zuen legez, 
Deustuan Euskadiko Ku txak lagatako egoi tza erabili zuten azkenengoek, 
seguru asko, nonbaitera eraman eta gorde baitzuten AEKren ar txiboa. Ho-
rregatik onartezina deri tzot bera hil eta aste betera pren tsan agertutako 
elkarrizketari, zeinetan, elkarrizketatuak AEKren buruzagi tza beregana tzen 
zuen, mugimendu horrek «testamentu berria» bakarrik izan balu bezala. 
Jakin ezazue, Alfabeta tzeEuskaldun tze Koordinakundearen agerraldi pu-
blikoa ez zela 80 hamarkadakoa, aurrekoa baizik eta, oker ez banago, 1975 
urtean eta, konkretuki  ongi gogora tzen dut, Euskal tzaindiaren izenean 
tramitazioa egin nuelako  «Colegio Oficial de Arquitectos VascoNava-
rro»/Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoaren egoi tza nagusian, hain zuzen, 
Bilboko Mazarredo zumardian. Nor zen bada koordinakunde taldearen ar-
duradun, irakaslez gainera? Juanjo Zearreta.

Testugin tzan talde bateko egileetariko bat izan zen, baina eragile lehena 
izan zela baieztatuko nuke. Liburuki baten edo denetan taldekide izan-
dakoen izenak hauek dira: Jon Aurre, Ricardo Badiola, Sabin Egileor, Jose 
Ramon E txebarria, Juan Luis Goikoe txea, Juan Ignacio In txaurraga, Jon 
Juaristi, Xabier Kintana, Juan Legarreta, Jose Antonio Munduate, Joseba 
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Tobar, Juan Jose Zearreta eta Koldo Zuazo. Talde honen emai tzak hauek 
izan ziren: Euskaldun tzen – 1 (1972), Euskaldun tzen – 2 (1973), Euskaldun-
tzen – 3 (1973), Alfabeta tzen – 1 (1975), Euskara: Hizkun tza Ariketak (1976), 
Euskal Hiztegi Modernoa (1977), Sor tzen- 1 (1978).

5. Jagon	Saileko	zereginetan

Erakunde honen Jagon Sailak askok uste duten baino historia oparoagoa 
du, hasi 1919an Campion eta Broussainengandik eta gaur arte. 1980. ha-
markadara mugatuko naiz, zeinetan Juan San Martin Jagon sailburuaren 
urteetan Juanjo Zearretak eman baitzituen bere emai tzak euskalgin tzaren 
mesedetan.

Alde batera u tzirik alfabeta tzeeuskaldun tze arloa, hau ere Jagon sailekoa 
baita eta deskribatutakoa, beste hiru eginkizun azalduko ditut: 1. Euskal
tzaindiaren irakasle A, B, D, tituluak eta, gero, EGA bihurtuko zena, Irakas-
lego ba tzordean kokatua, geroago, Azterketena deitua; Ber tsolari tza ba
tzordea eta Oinarrizko Euskara ba tzordea. Hiruotan lan egin zuen Juanjok.

Inongo Administrazioek irakasle agiririk ematen ez zituenean, Euskal
tzaindia hasi zen horretan. Hasteko Alfabeta tze Kanpainetako hasieran 
beharrezko zelako orduko agintarien aurretan, A karneta baina, gero, D 
agiri edo tituluak jarri ziren mar txan. 1979an, I Barne Jardunaldietan lehen 
aldiz onartutako organigrama orokorrean Irakaslego Ba tzordeko kide beza-
la ager tzen da X. Mendiguren idazkari delako. Handik urte bete pasa, idaz
kari legez ager tzen da. Dena dela, 1979ko Jardunaldiok baino lehen, aurre-
ko urtean, Durangon apirilaren 22an egindako e tsaminen aktan ager tzen 
da Zearreta, eta hartan 128 lagun aurkeztu ziren. Geroztik zientoka ordu 
sartu zituen zeregin honetan, azkenengoz, bere ba tzorde idazkari tza ardura-
pean Euskal Autonomia Erkidegoan, 1981.eko urriaren 17an.

Hain zuzen, Eusko Jaurlari tzak Estatutik hezkun tza konpeten tziak bere-
ganatu zituenean, erakunde akademikoak Hezkun tza Sailera laga tzeko as-
moa hartu zuen. Ondorioz, 1982ko apirilaren 22an P. M. E txenike sail-
buruaren Agindu ofizial baten bidez sor tzen da EUSKARAREN 
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GAITASUN AGIRIA, ordurarteko gure D maila dei tzen zen baliokidea 
izango zena. Aginduan birritan aitor tzen da Euskal tzaindia eta urte bereko 
irailaren 21eko beste Agindu baten bidez sor tzen da E.G.A.rako Azterketa 
Ba tzorde Ofiziala, zeinetan 69 kideren artean, Zuzendari tza hau ager tzen 
den: Buru, Alfonso Irigoien; Arabarako arduradun, Pa txi Goenaga; Bizkai-
rako arduradun, Juan Jose Zearreta; Gipuzkoarako arduradun, Miren Azka-
rate eta Zuzendari tza-taldearen idazkari Juan Jose Zearreta. Buru nominala 
Irigoien izan bazen ere, zama, urteetan, zorno tzar idazkariak eraman zuen.

1985erarte jarraitu zuen Nafarroan Euskal tzaindiaren Irakaslego Ba
tzordeak azterketak egiten. Hala dio ba tzorde buru eta idazkariaren aktak : 
«...Euskal tzaindiak lan honetarako izendaturiko ba tzordekide garen Alfonso Iri-
goien eta Juan Jose Zearreta bildu gara eta Iruñean Ekainaren 14ean eginikako 
e tsaminen ondorioak aztertuz gero, ondoko kalifikapenak ematen ditugu: ...». 
Euskera agerkarian irakurri daiteke honako hau: Euskal tzaindiak Lekaro tzen 
bildurik – hain zuzen IV Barne Jardunaldietan, apirilaren 29-30ean – orain 
arte Euskararen Gaitasun Agiria -D- maila – eskura tzeko Nafarroan egiten izan 
diren azterketak bertako Hizkun tza Eskola Ofizialaren esku uztea erabaki zuen. 
Kronikan bertan aipa tzen denez, ikasturtea bukatu arte ezin zela esku al-
daketa gauzatu. Horretan ere jardun zuen Juanjok.

Jagon Sailak bazuen Ber tsolari tza Ba tzorde bat  Euskal tzaindiak antola
tzen baitzituen ber tsolari txapelketak, Euskal Herriko nagusia barne  eta, 
eginkizun akademikoen buru A. Zavala bazen, ere eta idazkari Jose Mari 
Iriondo, antolakizun lanetan egoi tzako langileok ari tzen ginen – ni ez asko, 
egia esan, tramitazio lanetara muga tzen bainin tzen, gehienbat – baina batez 
ere Jose Antonio Arana eta Juanjo Zearreta. Eskualde mailako azpiegitura, 
eraketa eta harremanez makina txo bat kilometro, ordu eta ardura. 1983an, 
Angoston egindako III Barne Jardunaldien organigraman oraindik, ba
tzordea ager tzen da.

Sail honetako ba tzorde sun tsikorretariko bat izan zen OINARRIZKO 
EUSKARA. 1979an, Foruan egindako I. Barne Jardunaldietan ager tzen da 
ba tzorde hau, buru: Imanol Berriatua eta idazkari: Juan Jose Zearreta. Ki-
deak: Txillardegi, X. Kintana eta J. L. Goikoe txea. Urte ba tzuk lehenagotik 
zetorren Imanolen metodo didaktikopedagokiko miresgarria izan zen. Is-



1886 liZundiA Askondo, j.l.: Juanjo Zearreta Euskaltzaindia eta euskalgintzan

Euskera. 2009, 54, 3. 1879-1887. Bilbo
issn  0210-1564

raelen oinarritutakoa, hain zuzen, euskaltegi	hi tzak, gaur egun guztiz heda-
tuak, ulpan hebreerazkoan du oinarri. Handik bi urtera, Loiolan egin-
dakoak, izenok errepika tzen dira. 1983ko Angostokoan ba tzorde idazkari tza 
Imanol Unzurrunzagak hartu arren, antolakizunharreman lanetan jarraitu 
zuen Zearretak.

6. Kudea	tzailea

2003an idazkariorde-kudea tzaile ardura bikoi tza, bizi tza laboraletik 
jubila tzen nin tzelako, uzten nuela adierazi nuen. Ondorioz, hara zer dioen 
urte horretako ekainaren 27ko ba tzaragiriaren pasarte batek: «Kudeaketa 
eta idazkariorde tzaren arteko banaketa-proposamena. Era berean, bere kargu 
uztea dela eta, J.L. Lizundiak proposamen bat aurkeztu du orain arte berak 
zerama tzan kudeaketa eta idazkariorde tza bana tzea gomendatuz. Zuzendari tzak 
bezperan onarturiko testu hori euskal tzainen artean banatu da. Euskal-
tzainburuak formula hau 2004. urtearen amaiera arte, oraingo zuzendari tzak 
bere agintaldia bukatu arte, alegia, baliagarria dela uste du». Hala erabaki zen 
eta, ondorioz, hurrengo hileroko ba tzarrean, uztailaren 18an, izendatu ziren 
Juanjo Zearreta, ordura arte, ekonomia eragilea zena, kudea tzaile legez eta, 
Pello Telleria, eragile teknikaria, idazkariorde bezala.

Bedera tzi urte beteak eraman ditu Juanjok erakundearen kudeaketa ze-
reginetan eta, beste hiru, gu txienez, geldi tzen zaizkion ohiko adinean jubi-
latu arte, istripu zorigaiztoko batek Au tzagana mendate barrenean, gure 
artetik eraman ez balu pasa den azaroaren 7an.

Jean Hari tschelharren buruzagi tzapean urte eta erdi, lehendabizi eta 
2005etik Andres Urrutiarenean, dedikazio osoz, gorpu tz eta arimaz, esan 
ohi dugunez, bete zituen igaro den udagoien arte kudea tzaile lanak. Ez ge-
nuen zuzendari tzakideok, orain jarrai tzen dugunok, ez eta izandako Jean, 
Jose Antonio, Henrike eta Beñatek ere, lanari lo tzea exigi tzerik zeren eta 
zegozkien lanez eta inorenez karga tzen baitzen. Euskal tzaindiaren tzat bazen 
ez zuen ordutegirik, ez astegunik, ez jaiegunik, ez oporrik, denak ziren lane-
gunak beraren tzat.
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Zuzenean kudeaketari zegozkion zereginez landa, ho ts, ekonomikolabora-
lez bereziki, baita erakundearekiko antolakizunez ere murgil tzen zen: 
Zuzendari tzaren gidari tzapeko kudeaketa, batez ere Arautegiaren arabera. 
Euskal tzainburuaren eta diruzainaren esanetan, bi Bil tzar Nagusi, hainbeste 
jardunaldi, sarrera hi tzaldi, protokolo, bulego arazoak ain tzina tzea, barneko 
lanen koordinaketa, erakunde arteko harreman eta Barne Erregeletan onar-
tutako eginkizunetan. Hori guztia nahikoa ez eta, ez zuen beldurrik gainerako 
lanez gainezka ari tzeko, bere osasunaren eta familiako orekaren kaltetan.

Garapena	eta	azken	erregua

Hasieran esan bezala, denbora mugatuegia izan dut. 2009 urteko euskal
tzainen herio tzatik hondarrekoa izan delako, astirik gu txien izan dut ome-
nezko txosten hau presta tzeko. Horregatik bada, onuragarria li tzateke, ez 
bakarrik Juanjorekiko esker onez, baita ere, flash bezala ida tzitako kapitulu 
bakoi tzak garapen propio bat izatea, alegia, berarekin euskalgin tza alor uga-
ritan, egile desberdinek, ez bakarrik nik, idazketan parte hartuz. Ez li tzateke 
zuzena izango, bestalde, bere azken kargu honekiko curriculumaz, kudea
tzailearenaz bakarrik, euskal kultura eremuan Juanjo ezagu tzea, alegia, au-
rrerago kapituluez ere, bereziki belaunaldi gazteak, jakitun egon daitezen.

Hau da, gaurkoz, Juanjo lankide eta adiskideez burututakoa. Eskerrak eta 
goresmenak, zuoi, Eufemi emazte, Ekai tz eta Txaber seme, Asun arreba, 
koinata-koinatu eta enparatu senideoi.


