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Sarrera
Aro garaikidearen ezaugarri nagusietako bat prentsaren loratze eta garapena
izan da. Hemeretzigarren mendean, aldizkariak izan ziren, liburuak baino gehiago,
kultura zein politika adierazgune nagusiak. Euren orrietatik ideia berriak eta zaharrak
haizatu ziren, iritzi publikoa moldatuz oraindik sortzeke zeuden ikus-entzunezko
komunikabideen konkurrentziarik gabe.
Artikulu honetan garai hartako euskal aldizkari bat aztertu dugu: Gasteizen
1878an abiaturiko Revista de las Provincias Euskaras. Aldizkari honetaz apenas inor
arduratu den egundaino. Eta izan badu interesik Euskal Herriko kultur bizitza
ulertzeko. 1876ko foru abolizio osteko giro euskaroan agertu zen, izenean bertan
islatzen duenez. Aldizkari hau, euskal kultur pizkundearen aurreneko fruitu eta
eragileetako bat izan zen. Artikulu honetan bada bere ezaugarri eta ekarpenak
aztertu ditugu.
Lan hau jatorriz Eusko Ikaskuntzaren Jakitez gradu-ondoko kurtsorako idatzi
zen 1998/1999 ikasturtean, J. Agirreazkuenaga zuzendari izanik. Hala ere,
egundaino ez da argitaratu, salbu hiru orrialdeko laburpen bat Euskonews & Media
aldizkari elektronikoan1.
I. Auziaren egoera eta lan metodologia
Revista de las Provincias Euskaras, ez da orain arte monografikoki ikertu.
Zeharka zertxobait ukitu izan dute dute José Daniel Reboredoren Gasteizko
Ateneoaren gaineko lan bikainak (1988), eta Vidal-Abarca-k Herran familiari buruz
egindako azterketa ez apalagoak (1993). Alta euren ikerketak, aldizkari honi
dagokionez ez dira erabatekoak, eta oker txiki batzuk ere badituzte2. Gure asmoa
beraz, aurrekari horien laguntza baliatuz, analisi sakonagoa eskaintzea da.
Revista de las Provincias Euskaras-en bildumarik osoena Sancho el Sabio
Fundazioan (FSS) gordeta dago3. Ondorioz dokumentazio zentro horretan burutu
dugu lan nagusia4. Beste zenbait aldizkari eta liburu ere bertan kontsultatu ditugu.
Alta, Gasteizko gainerako agiritegietatik ere igaro gara auzi konkretu batzuk eta
FSSan falta ziren obrak ikusteko (Gasteizko Udal Agiritegia [A.M.V], Arabako
Lurralde Historikokoa, e. a.).
Revista de las Provincias Euskaras aztertzeko geure beharrizanen neurriko laneskema eratu dugu. Edozein kasutan kontuan izan ditugu lehenagoko ikerketek
eskainitako ereduak. Bereziki aipatu beharrekoa da Tuñón de Lararen ardurapean
1

Ikus J. Kintana (1999): «Euskal Pizkundeko aldizkari bat: ‘Revista de las Provincias Euskaras’
(1878-1881)», Eusko News & Media, 1999, 57, www.euskonews.com/0057zbk/gaia5702eu.html
2
Reboredok (1988: 94), adibidez, Revista honek 1879tik aurrera grabatuak zituela dio, izatez beste
aldizkari bati dagokion informazioa emanez (nahastuta); eta Vidal-Abarca-k (1993: 206), aldizkariaren
Madrilgo aldia 1880ko urtarrielan abiatzen du, benetan ekainera arte ez zenean gertatu.
3
Zentzu horretan ohar egin behar dugu Ruiz de Gaunak (1991: 330) bere katalogoan ematen duen
informazioa, RPEren bildumarik osoena Gasteizko Florida kaleko Kultur Etxean seinalatuz, okerra
dela.
4
FSSko bilduma, enkoadernaturik dago 1878-79 tartean, eta ale askeetan 1880-1881 urteetarako.
Zenbait aleren bi bilduma kontserbatu dira, horietako askok jatorrizko azala gordetzearen interesa
izaki. FSSan falta den ale bakarra 1880.12.10ekoa da (IV. bolumeneko 11. znb.).
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1986an argia ikusi zuen prentsari buruzko lan bilduma zabala, non komunikabide
idatziez diharduten hainbat artikulu aurki daitezkeen5. Lan horretatik kanpo, Hermes
aldizkaria aztertzen duen Rodríguez Urriz-en (1993) doktorego tesiaren eredua eta
Lola Valverdek (1996) Iruñeko Revista Euskara-ren gainean egindako analisia
presente izan ditugu. Hau guztia, esan bezala, geure beharretara egokituz. Hola
bada, gure ikerketan, ondoren azalduko den eskema antolatu dugu.
Auziaren inguruko lehen atal honen ondoren, bigarren atalean, aldizkaria agertu
zen testuinguruaren azterketa dakargu. Hirugarrenean aldizkariaren sorreraren
zergatiak, helburuak eta bere bilakaera eskematikoa. Laugarren atalean, Revista de
las Provincias Euskaras-en aritu ziren idazleen gaia ikusi da. Bost eta seigarren
ataletan, ondoz ondotik, aldizkariaren eduki formalak eta eduki jakin batzuen analisia
datoz. Aldizkariaren emisoreak (nork), eta edukiak (zer) ikusi ostean, zazpigarren
atalean aldizkariak jendartean izandako harrera edo errezepzioa landu dugu (nori).
Azkenik, bederatzigarren ataleko laburpen-ondorioetara jo aitzin, zortzigarrenean
Revista-k utzi zuen eraginaz hausnarketa egin da. Amaitzeko, hamaikagarren
atalean, eranskin gisa jaso dira aldizkariaren azal desberdinak eta aurkibideak.
Zenbait arlo aztertzeko kuantifikazioak baliatu ditugu. Kliometriaren mugapenez
kontziente gara, eta ez da gure asmoa aldizkaria problema fisiko bat bailitzan
analizatzea. Baina neurriz erabilitako datu estatistiko batzuk, ikuspegi orokorrak
lortzeko lagungarri direla deritzogu.6 Datu kuantitatiboen alboan, jakina, azterketa
kualitatiboak egin dira.
Aipa dezagun gaztelaniazko testuetan garaiko ortografia gorde dugula.
Pertsona izenen kasuan, euskal deiturei idazkera eguneratu diegu (Soraluce >
Soraluze kasu, baina etimologizatu gabe, hots, Alzola eta ez Altzola)7. Erabiliko
dugun laburdura bakarra, RPE = Revista de las Provincias Euskaras da. Era berean,
soilik Revista esatean, aldizkari honetaz ariko gara.
II. Testuingurua
II. 1. Gasteiz Errestaurazio garai hasieran
Revista de las Provincias Euskaras jaio zeneko une hurbila azaldu aurretik,
hamarkada batzuk atzera egingo dugu. Gasteizek isabeldar garaian bizi izan zuen
kultur loraldia aipatzea komeni baita aldizkariaren sorrera ulertzeko.
XIX. mendearen lehen erdialdeko gerrak amaituta, liberal moderatuen
erregimena finkatu zelarik, Gasteizek egonkortze eta garapen bide lasaia ezagutu
zituen. Aduanak kostara aldatzeak hasieran ekonomi-desegituraketa larria eragin
5

Lagungarri gertatu zaizkigun artikuluen artean, Fdez. Urbina-rena (1986) metodoari dagokionez;
Moreno-rena (1986) kuantifikazio auziez; Agirreazkuenaga (1986) eta García Sanz-ena (1986) laneredu gisa; eta Guereña-rena (1986), Revista-ren antzeko aldizkari bat ikertuz; aipa daitezke. Baina
artikulu gehiago ere erabilgarri gertatu zaizkigu, batzuk zuzenean Arabako prentsa ukitzen dutelako
(Altabella 1986, Oz. de Mendivil 1986), beste batzuk aldizkarietan azter daitezkeen arloak seinalatu
dizkigutelako.
6
Artikulu kopurua, artikulu horiek zenbat entregatan agertu ziren, eta eurei dagozkien orrialdeak, izan
dira erabili ditugun erreferentzia unitateak. Datuak dezimarik gabe emango ditugu, ohiko biribilketak
eginez.
7
Euskal grafia jartzeko Euskaltzaindiaren Deituren izendegia-ren irizpidea segitzen dugu.
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bazuen, egoera laster hobetu zen, jarduera berriak garatuz, batik bat estatu liberalak
hirian ezarritako erakunde desberdinen inguruan (kapitania nagusia, posta eta
telegrafo bulegoa, bigarren hezkuntzako institutua, ...). Hiriaren aurrerapena bere
aurrezki kutxaren agerpenak (1850), apezpikutza eta seminarioaren ezarrerak
(1862), tren geltokiaren eraikuntzak (1864) eta Gasteizko Bankuaren sorrerak (1864)
baieztatu zuten. Demografikoki hiria haziz joan zen, hegoalderantz hedatu eta sei
milatik hamabi mila biztanletara igaroz.8
Biztanle hauetatik gehienak eskulangile eta dendariak ziren. Halaber hirian
klase ertain-altu bat bizi zen, burokrata, letratu, botikari, errentista eta lanbide
liberaletako jendez osatua. Klase jaso hau aski aktiboa izan zen kultur arloan. Hola
lehen karlistada amaitu eta berehala gasteiztar ilustreak biltzen zituen literatur
tertuliak antolatu ziren, jada 1840rako Gabinete de Lectura elkartean
instutituzionalizatuz. Giro horretan agertu ziren El Lirio (1845) eta Revista
Vascongada (1847) kultur aldizkariak. El Liceo eta La Minerva elkarteak ere (biak
1847an sortuak) ildo berean kokatu behar dira, euretan literatur hitzaldiak, musika
saioak, antzerkiak eta dantzaldiak eskainiz. Hiriaren hazkundearekin bat, Ateneo
Científico, Literario y Artístico delakoa agertu zen 1866an, lehen mailako gune
intelektual bat osatuz. Kultur pizkunde hau, Seiurteko Demokratikoan (1868-1874)
heldu zen gorenera. Elkartze-, irakaste- eta adierazpen-askatasunen ezagupenak
lagundurik, orduan sortu ziren Gasteizko Unibertsitate Literarioa (1869-1873), La
Exploradora elkartea (1870), Academia Cervántica Española (1873) edo Academia
de Ciencias Médicas (1873). Era berean mota guztietako aldizkariak (gehienak
iraupen laburrekoak) argitaratu ziren. Guzti honegatik, Gasteizi, «la Atenas del
Norte» goitizena eman zitzaion.9
Bilakaera oparo hau bigarren gerra karlistak eten zuen. 1876an gerra amaitu
eta liberalak gailentzean, foru auzia plazaratu zen. Arabako intelektual eta politiko
garrantzitsuak (Mateo Moraza, Becerro de Bengoa,...) gainerako euskal herritarrekin
batera foruen defentsan aritu ziren Madrilen, bai La Paz egunkarieren bidez, bai
Gorteetan borrokatuz. Araban, azken foru diputatu nagusiak, Domingo Martinez de
Aragonek, foruzale intransigenteen estrategiarekin bat egin zuen. Eta Gasteizko
udaletxeak ere foru abolizioaren aurkako protestak egin zituen. Baina Fidel de
Sagarminaga bizkaitarrak gidaturiko «union vascongada» politikak porrot egin zuen.
Foru abolizioak gasteiztar eliteetan frustrazioa eragin bazuen, badirudi herritar
gehienak ez zirela asko asaldatu. Jada isabeldar garaian hainbat foru erakunde
galtzen ikusiak zituzten (adibidez justizia eskumenak edo aduanak). Hiriak, gainera,
estatu zentralaren erakundeekiko menpekotasun harremanak garatu zituen (batez
ere kapitania nagusiaren inguruan), eta horrek Gasteizko bizitza, arlo askotan,
Espainiakoren pareko bihurtu zuen. Ez da ahaztu behar halaber gasteiztar ugari
Gaztelatik etorriak zirela, eta foruekiko lotura sentimental urria zutela. Ondorioz,
1876ko abolizioa heldu zenean, lehendik zetorren foru gainbeheraren azken kolpe
gisa hartu zen. Eliteak beraiek laster egokitu ziren egoera berrira eta 1879ko
diputaziorako hauteskundeetan transigenteak irten ziren garaile. Hola bada, Gasteiz
konbultsio handirik gabe integratu bide zen espainiar probintzi-hirien artean.10 Hala
8

1840-68 urteen arteko Gasteizez ikus Alfaro Fournier (1951: 357-501) edota Rivera (1995: 409-424).
Gasteizek XIX. mendean bizi zuen kultur agerpen desberdinen sintesi on bat Reboredok (1997)
eskaintzen digu. Espezifikoki Unibertsitate Literarioaz, autore berberaren beste lan bat kontsulta
daiteke (Reboredo 1992), bai orobat Ateneo Científico, Literario y Artístico-aren gainean egindako
doktorego tesia (Reboredo 1988). Aldizkariei buruz aurrerago gehiago esango dugu.
10
Foru abolizioaren eraginaz Gasteizko jendartean ikus Alfaro Fournier (1951: 577-581, 583-585).
9
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ere ezin esan daiteke arabar guztiak egoera berriarekin oso gustura zeudenik,
adierazgarria izanik 1881ean Ortiz de Zarate tradizionalista foruzalea aukeratu izatea
Madrilgo gorteetarako. Hortaz iduri luke erreakzio kontrajarriak eragin zituela foru
abolizioak, onespen erresignatu eta kontrakotasun ez oso aktiboaren artekoak.
Kultur bizitzari dagokionez, gerran jasandako beheraldia gaindituz, Gasteizko
literatur eta zientzia elkarteak suspertu egin ziren Errestaurazio garaiko lehen
urteetan. Ez ziren ordea, gatazka haren testuinguruan etendako zenbait erakunde,
garrantzitsuena Unibertsitate Literarioa izanik, gehiago berpiztu. Hola, azken
karlistadak, Gasteizko kultur munduan inflexioa puntua markatu zuen. Ordutik eta
Errestaurazio garai osoan zehar, arabar hiriburuko bizitza intelektuala gainbehera
joango zen. Une horretan baina, ez ziren gainbehera horren sintomak ageri. Izan ere
gerra amaitu zenetik Ateneoak lehengo bazkide kopurua berreskuratu eta handitu
ere egin zuen.
Gasteizko elkarte horren inguruan mugitzen ziren pertsona batzuk ez bide
zeuden oso pozik foru abolizioarekin11. Testuinguru horretan, Ateneoko kultur
jardunen baitan baina bertako kide askoren kezka «euskaroek» eraginda, agertuko
zen Revista de las Provincias Euskaras.
II. 2. Garaiko aldizkariak Gasteizen eta Euskal Herrian
Gasteizko aldizkari eta egunkari munduak, hiriaren kultur bilakaera segitu zuen.
Ondorioz argitalpen periodikoen ernaldi nagusia Seiurteko Demokratikoan gertatu
zen. Garai honetan hasi zuen bere ibilbidea El Ateneo kultur aldizkariak (1870), izen
bereko elkartearen organo zenak. Aldizkari honen ildotik agertuko zen, aurrerago
ikusiko dugunez, gure Revista de las Provincias Euskaras. Sasoi iraultzailean
agerturiko prentsa politiko ugaritik, gehienak oso denbora gutxi iraun zuen12.
Nabarmendu beharreko bakarra El Porvenir Alavés da, 1871 hasi eta zazpi urtez
aurrera egin baitzuen.
Aldizkari hau 1878an desagertu zelarik, Errestaurazio garaiko lehen urteetan,
Gasteizko prentsa mundua nahiko herren geratu zen. Hola Revista de las Provincias
Euskaras sortzeko unean, 1878ko uztailean, Ateneo beraren barne buletinaz gain,
Album de la caridad hilerokoa (1876-1882), Boletín Eclesiástico delakoa (1877) eta
El Anunciador Vitoriano (1878) publizitate-astekaria besterik ez ziren argitaratzen.
Hurrengo urteetan zortea probatu zuten Gasteizko egunkari politiko gehienek ere, ale
gutxi batzuk atera ondoren porrot egin zuten13. Egoera laurogeiko hamarkadan
finkatuz joan zen, 1880an El Anunciador Vitoriano politiko bihurtzean (joera
liberalaz), El Gorbea tradizionalistak bigarren etapa abiatu (1880), eta laster
errepublikarrek ere El Democrata Alavés-ekin (1884) euren prentsa organoa

11

Ateneoran buletinean, adibidez, foru abolizioaren aurkako artikulu bat agertu zen 1877an. Zentzura
politikoa saihestu ahal izateko, artikulua estatu eredu unitarioaren kontrako eta deszentralizazioaren
aldeko gogoeta filosofiko abstraktu gisa azaltzen zen, inon foru edo Euskal Herri konturik aipatu gabe,
baina helburua argi zegoen. Cf. José María Angulo «Unidad», El Ateneo, V. tomoa, 7 znb., 1877.
12
Baten batzuk aipatzekotan honakoak aipa daitezke: El Fuerista (1868), El Norte de España (1868),
Semanario Catolico Vasco-Navarro (1868), La Union Vasco-Navarra (1868), El Canton Vasco (1873)
eta El Federal Alaves (1873), azken biok errepublikarrak, aurrekoak tradizionalistak.
13
Aurrera egin ez zuten proiektuen artean daude El Anunciador diario eta Diario de Vitoria 1879an;
edo Diario de Vitoria, Crónica de Alava eta El Eco de Alava hurrengo urtean.
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eskuratu zutenean. Baina ez goaz bilakaera horretan sakontzera, aztergai dugun
garaitik urruntzen zaigu eta.14
Guri dagokigun unean, Revista de las Provincias Euskaras agertzean alegia,
Gasteizko kazeta mundua nahiko txiro zegoela esanez laburbil dezakegu egoera.
Aldizkari honen pareko kultur publikazioak ere bakanak ziren une haietan, ez soilik
Gasteizen, baizik are Euskal Herri mailan ere. Aitzindaria Madrilen euskal
diputazioek 1876an ateratako La Paz egunkaria izan zen. Haren helburua orduan
arriskuan zeuden foruen defentsa izanik, gai politikoak landu zituen nagusiki, baina
kultur gaiek ere izan zuten lekurik. Abolizioarekin politika foruzaleak porrot egin
zuenez La Paz-ek garrantzia galdu eta bi urtera desagertu zen. Han hasitako euskal
kultur debateek, propioki gai horietaz jarduteko elkarte batean topatu zuten segida:
Iruñeko Asociacion Euskara taldean (1877). Honek, sortu eta berehala, 1878ko
otsailean, Revista Euskara buletina atera zuen, Gasteizko Revista baino hilabete
gutxi lehenago. Bi urtez hauek izan ziren Euskal Herriko kultur aldizkari bakarrak.
Gasteizko eta Iruñeko argitalpenon arteko parekotasun eta desberdintasunak
hurrengo ataletan landuko ditugu. Edozein kasutan bi aldizkariok aitzindariak izan
zirela ikus daiteke. Geroago, haiek irekitako bidetik, Donostiako Euskal-Erria (1880)
eta Bilboko Revista de Vizcaya (1885) etorriko ziren.
III. Aldizkariaren sorrera, ezaugarriak eta ibilbidea
III. 1. Sorrera eta helburuak
Gorago aipatu dugunez 1870etik Gasteizko Ateneo Científico, Literario y
Artístico elkarteak El Ateneo izeneko barne buletina publikatzen zuen. Aldizkari hau
hasieran bi asteko maiztasunaz eta geroago hilabeteoro, hurrengo zortzi urteetan
zehar argitaratu zen (gerragatik etenune batzuk izan bazituen ere).15 1878ko
ekaineko zenbakiarekin, ordea, El Ateneo aldizkariaren publikazioa bertan behera
geratu zen. Uztailetik aurrera, haren lekua Revista de las Provincias Euskaras-ek
hartu zuen. El Ateneo-ren azken zenbakian, ohartxo labur baten bidez jakinarazi zen
aldaketa, baina zergatiak azaldu gabe16. Gasteizko Ateneoaren 1878ko memoriak,
zertxobait gehiago zehazten zituen kausak baina ez askorik:
Atendidas las observaciones hechas por D. Fermin Herran en junta general
extraordinaria de las que resultaban indudables ventajas á este centro, se acordó que la
Revista de las Provincias Euskaras se encargase de sustituir y continuar [la labor realizada
17
por] El Ateneo.

14

Ez dago Gasteizko kazetaritzaren gaineko lan monografiko biribilik. XIX mendeko Arabako prentsaz
Oz. de Mendivilek (1986) egindako artikuluak adibidez, akats ugari ditu. Hala ere lehendik dauden
artikulu desberdinen artean informazioa osatu daiteke. Lanik azpimarragarriena Odriozolarena da
(1936), baina Carreras Candi-rena (1911-1926), Alfaro Fournierrena (1951: 585-587), eta Castro - Fz.
Landarena ere (1912) kontsulta daitezke. Bibliografia osoagoa nahi duenak Altabella-ren lanean
(1986) aurkituko du.
15
El Ateneo aldizkariaren bilakaeraz ikus Reboredo (1988: 92-93, 94-95).
16
«ADVERTENCIA. Con este número cesa en su publicacion EL ATENEO, pasando á ser organo del
Ateneo Científico, Literario y Artistico de Vitoria, la Revista de las Provincias Euskaras, considerando
como suscritores á esta, que se publicará quincenalmente desde Julio y en mayor número de
páginas, los que eran antes de EL ATENEO.» in El Ateneo, VI. tomoa, 6. znb., 1878.06., 140 orr.
17
«Memoria del Ateneo», RPE, I. tomoa, 10. znb., 1878.11.lehen hamabostaldia., 219 orr.
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Beraz aldizkari berria El Ateneo-ren segida zen buletin funtzioetan. Baina kultur
aldizkari orokorrago bezala beste aurrekari batzuk zituen. Goiko pasartean azaltzen
den bezala proiektua Fermin Herrani zor zitzaion. Herranek 1877ko apirilean,
Madrilen, Revista de las Provincias (periódico quincenal de ciencias, literatura y arte)
abiatu zuen. Baina hurrengo hilean Gasteizera lekualdatuta argitalpena arabar
hiriburuan segitu zen. Kultur aldizkari honek Espainia osoa zuen esparrutzat eta
probintzia guztietatik jasotako kolaborazioekin osaturik zegoen. Zenbait hilabetez
atera arren badirudi ez zuela arrakasta handirik lortu. Hola 1878ko otsailean Iruñeko
Revista Euskara irtetean, eredu hori gustatu eta Herranek bere aldizkaria bertan
behera utzi zuen18. Haren lekuan, lehengo Revista de las Provincias izenburuari
euskaras adjektiboa erantsiz, proiektu berri bat prestatzeari ekin zion19. 1878ko
apirilean Herranek bere egitasmoak Gasteizko udalari plazaratu zizkion, proiektua
lagun zezala eskatuz:
Que siendo incalificables las inexactitudes que se propalan en todo cuanto concierne á
este país, casi completamente desconocido; que permaneciendo ocultos preciosos
documentos existentes en nuestros archivos, cuya publicacion es necesaria; que hallándose
inéditas las magníficas obras que dejaron escritas el nunca bastante llorado Don Mateo
Benigno de Moraza y otros ilustres hijos de esta tierra, y que no teniendo el pais eúskaro un
organo que en tan elevado terreno se halle completamente apercibido á la defensa de tan
noble causa, el que suscribe y aquellos cuya representacion lleva han creido un deber de
20
buenos eúskaros la fundacion de la Revista de las Provincias Eúskaras [...]

Herranek udaletxeari adierazitako helburu horiek, ohar labur batean berresten
zituen aldizkariak aurreneko aleetan:
[Esta revista] publicará notables trabajos, documentos y obras inéditas sobre el país que
hay olvidados en archivos y bibliotecas, magníficos estudios de Moraza y otros ilustres
escritores; crónicas de todos los acontecimientos; notables poemas, cuentos y novelas de
21
nuestros mejores ingenios.

Proiektu berriaren xedea bada, Gasteizko Ateneoaren buletin papera betetzeaz
gain, euskal kultur munduan lan egitea zen. 1878 amaierako prospektuan, ageriago
adierazi zuen euskal aldizkari orokor izateko bokazio. Revista-k bere burua «organo
de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra» gisa aurkeztu eta honako helburuak
aipatzen zituen:
[...] estamos decididos á [...] conseguir que esta raza eúskara privilegiadísima, objetivo
constante del mundo científico, del que es admirada, tenga una revista suya peculiar, en la que
22
esponga su pasado, su presente y su porvenir.

Esan dugunez urte haietan euskal gaiei buruzko kultur aldizkari bakarra,
Herranenaz gain, Iruñeko Revista Euskara zen. Gainera, Revista Euskara soilik
Nafarroako Asociacion Euskarako kideen artean banatzen zen eta elkargoko bazkide
izan gabe ezin eskura zitekeen23. Gasteizko proiektua, aldiz —lehenagoko El Ateneo
18

Madrilen hasitako Revista de las Provincias hartaz ikus Vidal-Abarca (1993: 199-200).
Orientazio euskaroaren adopzioa ez zen gauza oportunista izan, Herran Asociacion Euskarako
kidea baitzen elkarte hura 1877an sortu zenetik.
20
Cf. Gasteizko Udal Agiritegia (A. M. V.), 41/22/32 espedientea: «Se suscribe el Ayto. por diez
egemplares á la Revista de las Provincias Euskaras», 1878.
21
RPE, I. tomoa, 2. znb., 1878.07. bigarren hamabostaldia., kontrazala kanpotik. Lelo hori ale
guztietako kontrazaletan agertzen zen.
22
RPE, I. tomoa, 10. znb., 1878.11. bigarren hamabostaldia., kontrazala barrutik.
23
Cf. Valverde (1996: XXI-XXIV)
19
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buletina ez bezala— Ateneoko kide ez zirenei ere irekitzen zitzaien, bai
kolaborazioak onartuz, bai erosi nahi zutenentzat harpidetzak eskainiz. Beraz
Gasteizko Revista de las Provincias Euskaras neurri handiz estali gabe zegoen
merkatuan irten zen.
Marko juridikoari dagokionez, gerra karlistatik eta 1879ko azaroraino garantia
konstituzionalak etenda egon ziren. Ondorioz gobernadore zibilek gogorki mugatu
zuten adierazpen askatasuna, batez ere iritzi foruzaleak jazarriz24. Konstituzio
garantien etete egoera hartan, kultur aldizkari bat, kausa euskaltzalearen alde
jarduteko era bat zen, zentsura politikoaren arazoa ekidinez. Hola bada Revista de
las Provincias Euskaras oztopo legalik gabe atera ahal izan zen.
III. 2. Aldizkarieren bilakaera formala
Revista de las Provincias Euskaras-engan bi aldi nagusi bereizten dira:
Gasteizkoa 1878-1879 urteen artean, eta Madrilgoa 1880-1881 urteetan.
Gasteizko aldia 1878ko uztailean hasi zen, aldizkariaren lehen zenbakia
irtetean. Hamabostero argitaratu zen, San Francisco 11 kalean kokaturiko Viuda de
Egaña é Hijo moldiztegian. Erredakzioa, Herreria kaleko 73an zegoen (gaur Herreria
23), hau da, Fermin Herran zuzendariaren etxean. Gasteizko aldi horretan 36 ale
irten ziren, hamabosterik behin bat, 1878ko uztailean hasi eta 1879ko abendurarte.
Aldizkari berria, Madrilen sorturiko Revista de las Provincias aitzindari haren aldean
neurri txikiagokoa zen. Zehazki Gasteizko proiektuak 16x23 zentimetroko azalera
zuen, El Ateneo aldizkariak izandako neurri bera eta Iruñeko Revista Euskara-k
zuenaren parekoa. Revista de las Provincias Euskaras teknikoki ez zen oso garatua,
zutabe bakarrez irteten baitzen, letra tipo berberekin eta grafikorik gabe. 1878an 24
orrialde zituen zenbaki bakoitzak, 32 orrialdera handituz hurrengo urtean. Sei
hilabeterik behin, 12 alerekin bada, tomo bat osatzen zen, 300-400 orrialdekoa.
Hortaz 1878-79 artean hiru tomo bildu ziren.
Aldizkariaren azalean, alearen zenbakia, tomoa, data, titulua, zuzendariaren
izena eta aurkibidea agertzen ziren. Funtsezko elementu horiek mantenduz baina
azalaren diseinua denboran zehar aldatuz joan zen (ikus eranskina). Azal eta
kontrazalek inoiz publizitatea zekarten. Ez da iragarkirik topatuko, ordea, aldizkariko
orrietan zehar. Azalaren barrualdean, publizitateaz gain erredakzioaren oharrak,
teatro lanen edo liburuen iruzkin laburrak, eta gutunak ere aurki daitezke.
Kontrazalaren kanpoko partean aldizkariaren xedeak laburki, harpidetza guneak eta
prezioak agertzen ziren.
Salerosketa moduari zegokionez Revista de las Provincias Euskaras doan
jasotzen zuten Ateneoko kideek.25 Harpidetza zen eskuratzeko beste modua.
Harpidetza puntuak Hegoaldeko lau euskal hiriburuetan, Madrilen eta Habanan
eskaintzen ziren. 1879an harpidetza gune berriak ireki ziren Amerikan: Montevideo,
Buenos Aires, Valparaiso, Santiago de Chile eta Lima. Hilabeteko harpidetzaren
prezioa 4 errealetakoa zen Espainian. Iberiar penintsulatik kanpo, gutxienez sei
hilabeteko harpidetza aldia eskatzen zen, 40 errealeko kostuaz Antilletarako eta 50

24

Euskal prentsak jasaten zituen mugapenez ikus adibidez Corcuera (1979: 86-87) edota Zorrilla
(1988).
25
Cf. «Advertencia», RPE, 1880.06, 1-2. znb., 120 orr.
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errealekoa Amerikan eta atzerrian. Prezio hauek mantendu egin ziren orrialde
kopurua hazi arren.26
1880 urtean Fermin Herranen aldizkaria Madrilera lekualdatu zen. Egokitze
lanak zirela medio Madrilgo lehen zenbakia ez zen ekainera arte agertu. Aldi berri
horretan Revista de las Provincias Euskaras-ek Gasteizko Ateneoaren prentsa
organo izateari utzi zion, kultur aldizkari independente bihurtzeko. (Gasteizko
elkarteak, bere aldetik, El Ateneo buletina berpiztu zuen). Herranen aldizkaria
Madrilgo M. G. Hernandez-en moldiztegian atera zen, erredakzioa Santivañes 6an
kokatuz. Revista-k lehengo neurriak eta maiztasuna (hamabostekaria) mantendu
zituen, orrialde kopurua 40ra handituz eta azalaren diseinua aldatuz. Aldizkaria
eskuratzeko era bakarra harpidetza izan zen, lehengo prezio berean (4 erreal hileko).
Madril eta Hego Euskal Herriko hiriburuetan, ordura arte bezala, harpidetza guneak
seinalatzen ziren. Amerika eta Antilletakoak, aldiz, ez ziren gehiago agertu (baina
egon zitezkeen).
Zehaztu gabeko arazoen ondorioz iraileko bi zenbakiak ez ziren irten. Aldizkaria
urrian jarri zen berriro martxan baina moldiztegia aldatu eta Burgosko Timoteo
Arnaiz-en inprentan atereaz. Erredakzioa gunea Madrilen mantendu zen, baita
halaber lehengo prezioa, orrialde kopurua eta diseinua. Baina orrien zein azalaren
kalitate materialak behera egin zuen. Era honetara abendurarte luzatu zen
publikazioa, 1880an irtendako hamabi aleekin 4. tomoa osatuz.
Hilabete pare bateko etenaldi berri baten ondoren Revista de las Provincias
Euskaras 1881eko martxoan abiatu zen berriro. Oraingoan nahiko aldaketa handiak
jasan zituen. Hasteko neurria 12x18 zentimetrotara murriztu zuen, aldi berean
orrialde kopurua 64ra handituz. Prospektu berriak zioenez, asmoa ordu-arteko tomo
sistema aldatzea zen, aurrerantzean hilabeteoro (bi alerekin bada) 128 orriko
tomotxo bat osatzeko27. Aldizkariaren gainerako ezaugarriak (inprenta, erredakzioa,
prezioa, maiztasuna, e. a.), lehengoan mantenduko ziren. Hola martxoko bi aleak
irten ziren, baina gehiagorik ez dugu aurkitu. Baliteke atera izatea, baina
litekeenagoa da, Revista-k hain denbora luzez jasandako arazoek, azkenean gainez
egitea eta bere behin betiko amaiera eragitea. Hola, 1878-81 artean berrogeita
hamar ale (1658 orrialde) atera ondoren, badirudi aldizkaria desagertu egin zela. Aldi
desberdinetako arazoak hurrengo ataletan sakonago aztertuko ditugu.
IV. Erredaktore eta idazleak
Revista de las Provincias Euskaras-en giza antolaketa ez zen batere
konplexua. Ardura lan guztiak Fermin Herrani zegozkion. Bera zen zuzendaria eta
erredaktorea. Plantilan ez zegoen kazetari profesionalik ezta pertsona liberaturik.
Idazten zutenak kolaboratzaile libreak ziren.
IV. 1. Zuzendaria
Fermin Herran Tejada (1852-1908) Arabako Gesaltza herrian jaio zen familia
dirudun baten baitan. Bere aita legegizona, Arabako diputazioak probintziako
kontsultore izendatzean (1858), familia osoa Gasteizen ezarri zen. Bertan burutu
26
27

Harpidetzaren baldintza eta ezaugarriak ikus aldizkariaren kontrazaletan.
Cf. «Nuevo prospecto», RPE, 1881.03.15, z/g, 1-2 orr.
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zituen Ferminek ikasketak; eta 1869an, Seiurteko Demokratikoan, Gasteizko
Unibertsitate Literarioa sortzean hantxe egin ahal izan zuen zuzenbide karrera.
Hogeita bat urte eskasekin, 1873an, doktore tituluaz amaitu zuen. Baina aitaren
lanbidea ikasi arren, Ferminen zaletasuna idaztea zen.
Kultura, politika zein literatur kritikak etengabe plazaratu zituen. Idazteaz gain
Herran moldiztegien maitale eta argitaratzaile nekaezina izan zen. Hola jada
unibertsitate garaian La Revista Universitaria zein El Porvenir Alaves sortu eta
zuzendu zituen (azken hau zazpi urtez). Bere izakera biziari esker, Herran gazteak,
gerora berarekin hainbat proiektutan aurkituko ditugun adiskideak egin zituen
unibertsitatean: Julian Apraiz, Federico Baraibar, Julian Arbulo, etab. Gasteizko
kultur mundutxo horretan aktiboki aritu zen, bai hiriko Ateneoan (klaseak emanez
zein idazkari karguaz), bai Academia Cervántica-ren sorreran (1873), edo baita
Revista Bibliográfica bezalako proiektu editorialak aurrera eramanez ere (aldizkari
hau euskaraz, latinez, gaztelaniaz, portugesez, italieraz, frantsesez, ingelesez,
alemanez, katalanez eta proventzalez idatzia ei zegoen).
Baina Herran egonezina, Arabatik kanpo ere asko mugitu zen. 1872an
Valladoliden denboraldi bat egin zuen. Bertan masoi elkarteekin harremanetan ibili
zen, Gasteizera itzultzean logia berri bat sortu eta zenbait urtez haren buru izateko.
Aldizka Madrilera ere ihesaldiak egiten zituen, bertako politika, teatro eta kultura
giroa maite baitzuen. Hola Emilio Castelar buruzagi errepublikarra edo Benito Perez
Galdos idazlea bezalako adiskideak egin zituen. Eta harreman sare zabal hark
lagundurik 1873an Real Academia de la Historia-ko kide izendatzea lortu zuen.
Honaino esandakoarekin, nahiko argi geratzen da Fermin Herran liberal
aurrerakoia zela, zehazkiago errepublikarra. Aldi berean, Gasteizko gainerako
demokratak bezala, Herran foruzalea zen. Foruzaletasun horren haritik, politikoki
antipodetan zeuden gasteiztar intelektualen artean adiskidetasun harremanak izan
zituen. Hola, Herran, Ricardo Becerro de Bengoa bere lagun errepublikarra bezala,
edo Arrese federalista bezala, ondo konpondu zen Ortiz de Zarate edo Eulogio
Serdan moduko tradizionalista foruzaleekin. Harreman hauetan lagundu zuen,
politika oraindik masa fenomenoa ez izateak: eliteen artean mugituz posible zen
diskrepantzia adeitsua agertzea, giro burges komunak errazturik. Gasteizko
anaikortasun horren adierazgarria da 1873an Herranek, El Canton Vasco egunkaria
sortu izatea bertatik Mateo Morazaren atxiloketa gaitzetsi eta batzar nagusietarako
haren kandidatura bultzatzeko. Moraza, esan beharrik ez dago, karlisten aldekoa
izateagatik atxilotu zuten. Baina Herran, adiskidetasunean horren irekia bazen, ez
zuen horregatik konbikziorik galdu, eta gainerako liberalak bezala hiria
karlistengandik defendatzeko milizia nazionalean aritu zen 1874an.
Gerra amaituta, foru-abolizioak inpresio handia eragin bide zion Herrani. Beraz
ez da harritzekoa 1877an, Nafarroan Asociacion Euskara sortzean, bertako kide
egitea. Testuinguru horretan, Iruñeko Revista Euskara-k eraginik, eta Madrilen
hasitako bere kultur aldizkaria utziz, Revista de las Provincias Euskaras sortu zuen
(cf. III. 1. §). Mateo Moraza arabar politiko foruzalearen heriotzak ere eragin ziola
pentsa daiteke: Morazak, 1876ko Madrilgo Gorteetan euskal erakundeen defentsa
patetikoa egin ondoren, haien galera ikusi behar izan zuen; eta Gasteizera itzulirik,
foru auzian axolabako ageri ziren herritarren artean hil zen 1878ko urtarrilean.28
Gertaera hark Herran hunkitu bide zuen eta bere jardunaren eraginagarri izan
28

Morazaren amaiera tristeaz ikus Alfaro Fournier (1951: 580-581).
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zitekeen. Izan ere, ikusi dugunez, Revista sortzeko ematen zen arrazoi esplizituetako
bat Morazaren eskuizkribuak argitaratzeko nahia zen. Herranek, halaber, arabar
foruzale zenduaren biografia bat egin zuen urte berean.

Fermin Herran Tejada (1852-1908), Revista de las Provincias Euskaras-en sortzaile eta zuzendaria
(1888ko Gasteizko El Danzarín aldizkariko karikatura batean)29

Herranen jarduera ez zen bat ere mantsotu aldizkaria zuzendu eta bertan
hainbat kultur, literatur, arte artikulu eta poesia argitaratzeagatik: 1879an Estudios
artikulu bibliografiko bilduma atera zuen. 1880ko hamarkadan, Madril eta Gasteiz
artean mugituz, Echegaray, su tiempo y su teatro (1880), Apuntes para una historia
del teatro español antiguo (1888) liburuak atera; La Ilustracion de Álava (1885),
aldizkaria sortu; eta Madrilen Revista de las Provincias (1889) berpiztu zituen,
besteak beste. Baina Herranen lan nagusia Bilbon ezartzean hasi zen. Han 1896tik
Biblioteca Vascongada izeneko obra argitaratzeari ekin zion, sei urtean euskal gaien
gaineko 62 bolumen inguru atereaz (bertan argitaratu ziren, besteak beste,
Labayruren Historia de Bizcaya, Pío Barojaren lehen nobela, Poza lizentziatuaren
berredizioa, etab). Horretan eta beste zenbait proiektutan bere hondasuna xahuturik,
Bilbao Contemporáneo burgesiari eskainitako aldizkari dotore eskuartean zuela,
Herran Bizkaiko hiriburuan hil zen 1908 urtean.30

29

Irudia Vidal-Abarca-ri jasoa (1993: 211).
Fermin Herranen bizitzaz ikus Estornes Zubizarreta (1985) edota Vidal-Abarca (1993: 173-216).
Bilbao Contemporáneo aldizkariaz ikus Kintana (2000).
30
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IV. 2. Idazle eta kolaboratzaileak
1879 urterako aldizkariaren iragarpenean, Revista de las Provincias Euskarasek, Hego Euskal Herriko hainbat pertsona ezagun aipatzen zituen bere kolaboratzaile
moduan:
Moraza, Trueba, Soraluce, Iturralde, Manterola, Delmas, Obanos, Campion, Oloriz,
Manteli, Becerro de Bengoa, Apraiz, Baraibar, Ayala, Martinez, Velasco, Garmendia, Jamar,
Landa, Arana, Balparda, Loredo, Lezama, Sagarminaga, Villavaso, Egaña, Hidalga, Herran,
31
Zárate y todos los mas distinguidos escritores Euskaros de España y América.

Madrilgo aldian, antzeko zerrenda agertzen zen, izen gehiagorekin eta Ipar
Euskal Herriari loturiko autore batzuk ere aipatuz:
Moraza, Egaña, Ortiz de Zárate, Apraiz, Iparraguirre, Delmas, Manteli, Martinez, Michel,
Ormaeche, Rodriguez Ferrer, Soraluce, Velasco, Lacalle, Ruiz de la Peña, Salvatierra, Arrese,
Alzola, Alcarraz, Manterola, Lizarralde, Arana, Roure, Sagredo, Umarán, Lasala, Mayora,
Sagarminaga, Ascárraga, Oloriz, Lezama, Iradier, Villavaso, Baraibar, Arbulo, Campion,
32
Ozamiz, Iturralde, Enciso, Montoya, Abadie, Trueba, Becerro, Herran.

Idazle horietako batzuk, baina, sekula ez zuten ezer idatzi Herranen aldizkarian.
Esate baterako, Jamar, Sagarminaga, Egaña, Ortiz de Zarate, Abadia edo Iturralde y
Suit inon ez ditugu aurkitu. Gainerako gehienen artikuluak badaude, baina izen
zerrenda horrek nahasmena sortaraz dezake, ematen baitu ohiko kolaboratzaileak
zirela, izatez gehienek artikulu bakar bat edo egin zutenean. Halaber, batzuek ez
zuten zuzenean aldizkarirako idatzi, Herranek berak jaso baitzizkien beste nonbaiten
egin zituzten lanak. Mateo Moraza «kolaboratzaile pasibo» horien adibidea da. Alzola
edo Sagredorekin gauza bera gertatu zen, jada argitaratuak zituzten hitzaldiak jaso
zitzaizkien eta. Guztira, Revista-ra zuzenan bidaliak izan barik aldizkariak bere kabuz
hartu zituen artikuluak %10 baino gehiago izan ziren33.
Kolaboratzaile aktiboei, aldizkaria sortu eta berehala diru bat agindu zitzaien:
[...] vamos á favorecer á los escritores vasco-navarros abriéndoles un palenque en el que
podrán mostrar sus producciones y obtener una módica retribucion aunque no tan crecida
como quisiéramos. Es para nosotros un verdadero placer el ser los primeros que en el país
eúskaro han conseguido sostener una REVISTA que retribuya los trabajos que publica. La
administracion de la REVISTA DE LAS PROVINCIAS EUSKARAS, pagará veinte y cinco
pesetas por cada artículo, que se cobrarán en el momento de publicarse con solo presentar un
34
recibo firmado por el autor [...]

Ez dakigu ordainketa hau aldizkariaren bizitza osoan mantendu ote zen, edo
soilik 1878-79 tartean. Madrilgo aldian esate baterako, ez da aipatzen ordainketa
konturik. Ez dakigu halaber Euskal Herrikoak ez zirenen kolaborazioak pagatu egiten
ziren.

31

RPE, I. tomoa, 10. znb., 1878.11. bigarren hamabostaldia., kontrazala barrutik.
RPE, IV. tomoa, 1-2. znb., 1880.06., azala kanpoko aldetik. Izen zerrenda hau IV. tomoko ale
guztien azaletan agertzen zen aldizkariaren titulu azpian (ikus eranskina).
33
Artikulu ez originalak hogeita hamar baino gehiago dira (%10etik gora). Baina datua ezin zehaztu
daiteke asko gehiago, beti ez baitago jakiterik data zahar bat daramaten artikuluak aldizkariak berak
beste nonbaitetik jaso zituen ala egileek eurek bidalitako artikulu argitaragabeak ziren.
34
Cf. RPE, I. tomoa, 10. znb., 1878.11. bigarren hamabostaldia., kontrazala kanpotik.
32
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Izan ere, Revista-ren prospektoek soilik euskal kolaboratzaileak izendatu arren,
Espainiako idazle dexente agertzen zaizkigu. Batzuk oso ospetsuak, gehienak
nahiko ezezagunak. Revista Madrilera lekualdatu zenean, adibidez, hiri hartan
sorberria zen aldizkaria promozionatzeko, zenbaki bikoitz sendo bat atera zen,
Cánovas del Castillo eta Emilio Castelar bezalako pertsonaia ezagunen artikuluekin.
Baina euskal ospetsuekin gertatu bezala, espainiarrekin ere «tranpatxoa» egiten zen:
Cánovas del Castilloren artikulua, ez zuen malagar politikoak Revista de las
Provincias Euskaras-era espreski igorri, baizik aldizkariak zuen hartu haren hitzaldi
batetik. Emilio Castelarrena aldiz originala zen. Hola bada, gure ustez aktiboki jardun
zuten kolaboratzaileak eta pasiboak bereiztu behar ditugu. Eta aktiboen artean ez
dute garrantzia bera izango maiztasun minimo batekin idatzi zutenak, eta artikulu
bakanen bat utzi zutenak. Orain bada Revista de las Provincias Euskaras-etik igaro
ziren pertsonaia nagusi batzuen jarduna aipatuko dugu. Idazlegoaren ezaugarri
orokorrak hurrengo atalerako (IV. 3. §) uzten ditugu.
Arabako idazleen artean asko Gasteizko Ateneoaren ingurukoak ziren.
Euretarik, Fermin Herran zuzendaria aipatu behar dugu lehen lekuan, bera izan
baitzen artikulugile joriena. Herranen adiskide Ricardo Becerro de Bengoa (18451902) ere, kolaboratzaile oso nabarmena izan zen. Gaztelan biziagatik, katedradun
honek ez zuen sorterriarekiko kontaktua galdu. Hola Espainiako kronikak, kultura
artikuluak eta Arabari buruzko ikerketak, ugari igorri zituen. Julian Apraiz orobat
katedraduna (1848-1910) Revista-ren beste ohiko kolaboratzaile bat izan zen,
lehenago El Ateneo aldizkarikoa bezala. Hezkuntza gaiak eta Cervantes-en
gainekoak izan zituen kutunenak. Velascotarrek ere (Eduardo abokatuak 1853-1920
eta Ladislao jabeak 1817-1891) Herranen aldizkarira idatzi zuten, historia, heraldika
eta etnologia artikuluak publikatuz. Orotarik landu zuen halaber Sotero Manteli
(1820-85) inpresoreak. Manuel Iradier (1854-1911) esploratzaileak, bere Afrikako
bidaien kontakizun eta proiektuak utzi zituen. Gasteizko Ateneoko gainerako
kideetatik Jose Roure idazlea (1864-1909), Mariano Capdepon koronela, Julian
Arbulo eta Cesareo Martinez aipa daitezke, beren literatur eta historia artikuluekin.35
Revista-ren kolaboratzaile pasibo baina aipatu beharrekoa Mateo Benigno
Moraza dugu (1817-1878). Arabar politiko eta kultur gizon honen lan historiografiko
argitaragabeek, leku garrantzitsua bete zuten.
Bizkaitar idazleen artean Vicente Arana (1846-1890) bilbotarra sarritan agertzen
da Herranen aldizkarian. Bi legenda euskaro, istorio bat, itzulpen batzuk eta biografia
zein iruzkinak argitaratu zituen bertan. Bizkaiko beste kolaboratzaile aktiboetako bat
Antonio Trueba (1819-1889) idazle eta kronista izan zen. Biografia pare bat, eta
ipuin, zein artikulu etnografiko bana utzi zituen. Aurreko biak bezala euskal
legendista izandako Juan Eustaquio Delmas-ek (1820-1892) literatur lantxo bi igorri
zituen. Pablo Alzola Bilboko alkateak (1841-1912) ez zuen zuzenean aldizkarirako
idatzi. Baina berak Arte eta Ofizio eskolan emandako diskurtso pare bat bidali zizkion
Herrani eta honek argitaratu. Artikulu bakarra idatzi arren Ermenegilda Ormaetxe
aipagarria da, ez baitziren asko izan Revista-n idatzi zuten emakumeak.
Gipuzkoari dagokionez Soraluze aita-semeek presentzia nabarmena izan zuten
aldizkarian, Nicolas-ek (1820-1884) euskal historia artikuluekin, eta Pedro Manuelek
35

Egile hauei buruzko datu biografikoak Auñamendi eta Espasa entziklopedietatik atera dira, baita
Revistan ageri den zerrenda batetik (RPE, III. tomoa, 5. znb., 1879.09. lehen hamabostaldiko azal eta
kontrazalaren barrualdean).
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(1850?-1919) Frantziatik bidaltzen zituen kronikekin. Jose Manterola (1849-1884)
euskaltzaleak, euskal kultur pizkundearen gaineko artikulu interesgarriak utzi zituen.
«Txoritokieta» delakoa Donostiako kronikez arduratu zen. Iparragirre (1820-1881)
aldizkariak oso haintzat eduki arren, urretxuar koblakariak zuzenean bertso sail bat
besterik ez zuen bidali. Francisca Sarasate (1853-1922) eta Arturo Campion (18541937) dira nafarren artean ezagutu ditugun idazle bakarrak, poesia eta artikulu
banarekin hondoz hondotik. Ezagutu ditugunak diogu ze anonimoki edo seudonimoz
sinatzen zuten idazleak gehiago egon ziren, halanola «Flacrion» nafarra, Bilbotik
idazten ei zuen «Laurak Bat», edo euskal bertsoak bidali zituen giputz ezezaguna.
Euskal Herria alde batera utziz, Espainiatik heldu ziren kolaboratzaileak
aipatuko ditugu ondoren. Fermin Herran berak eskatu zien Espainiako bere
adiskideei artikuluak eta bidaltzeko36. Askok behin bakarrik idatzi zuten. Beste batzuk
sarriago. Baina asko hain izan ziren idazle apalak ze ez dugu eurei buruzko
erreferentzi biografikorik topatu. Hola Afan de Ribera granadarraz, edo Emilia Calé
galiziarraz bakoitzak bizpahiru poema bidali zituztela baino ezin esan dezakegu.
Mariano Cávia zaragozar idazle eta kazetariak (1855-1919) eta Constantino Llombart
valentziar katalanistak (1848-1889) ere beste horrenbeste egin zuten. Eta antzekoa
esan daiteke Francisco Jimenez Campaña (1850-1916) eskolapioaren bi
erromantzeez. Espainiar kolaboratzaileen artean aktiboena Emilio Castelar (18321899) Herranen adiskidea izan zen. Errepublikar moderatu ezagun honek lau istorio
bidali zituen.
Atzerritar ezagunen kolaborazioak bi baino ez ziren izan. Euren
apartekotasunagatik aipatu egingo ditugu: Feri Manheimer alemanak euskal
pertsonaia zendu baten biografia idatzi zuen; eta Baldmar F. Dobranich
erteuroparrak Gasteizko Academia Cervantica-n hitzaldi bat eman, eta Herranek jaso
eta argitaratu zion. Horiei «El Argentino» ustez atzerritarrak bidalitako kronika bat
erantsi behar diegu.37
IV. 3. Idazleen ezaugarri orokorrak
Idazle nabarmenenak gainbegiratu ditugu aurreko atalean, banan aipatuz. Orain
kolaboratzaile eta Revista-n agertu ziren autore guztien ezaugarri komunak aztertuko
ditugu. Orotara, «idazle pasiboak» ere kontatuz, ia ehun idazleren sinadurak (94
zehazki) agertu ziren Revista-n honek iraun zuen hiru urteetan. Euretako sei
emakumezkoenak.
Ideologikoki kolore guztietako kolaboratzaileek parte hartu zuten. Asko,
liberalak edo errepublikarrak ziren. Baina kontserbadore zein tradizionalistak ere
ugari topatzen ditugu. Muturrerengo joera ideologikodunak, aldiz, arraroagoak ziren
(karlista dinastikoak, errepublikar erradikalak, sozialistak,...). Edozein kasutan, kultur
aldizkari batean ez zegoen jarrera politiko pertsonalak esplizituki agertu beharrik. Eta
hola arazorik gabe bildu ahal izan ziren aldizkari berean. Revista, Herranek nahi
bezala, kultur aldizkari irekia izan baitzen.
Adinari dagokionez, antzeko aniztasuna ageri da. Edozelan ere neurri batez
Herranen belaunaldiko jendea nagusitzen da kolaboratzaile aktiboenen artean, hots,
1850 aldera jaioak. Ez dugu uste, hogeita hamar urte inguruko talde horren
36
37

Cf. «Correspondencia», RPE, I. tomoa, 2. znb., 1878.07. bigarren hamabostaldia, azala barrutik.
Idazleei buruzko aipu biografikoetarako cf. Auñamendi eta Espasa entziklopediak.
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belaunaldi ezaugarriak eta bizipenak (isabeldar garaian jaioak izatea, Seiurtekoan
politikan sartzea, e. a.) direnik Revista-n parte hartzera bultzatu zituenak, nahiz
akaso foru abolizioa moduko esperientzia komunek eragin. Euren presentziaren
azalpen itxurosoagoa, Herranekiko adiskidetasunak ematen du, honen lagunkolaboratzaile asko, bizilegeagatik, adinkide baitziren, eta hortaz, halabeharrez, XIX
mende erdialdera jaioak.
Aurreko atalean kolaboratzaileak aztertzean arabar eta euskal herritar
jatorrikoak espainiar eta atzerritarrak baino ugariagoak zirela begitandu ahal izan
zaigu. Kuantifikazio zehatzago bat eginez Revista de las Provincias Euskaras-en
agertutako idazleen jatorrien datuak hauek dira:
% 27 arabarrak
% 23 gainerako euskal herritarrak
% 38 espainiarrak
% 3 atzerritarrak
38
% 9 zehazgabeak

Jakina, idazle guztiek ez zuten artikulu kopuru bera idatzi. Jatorri batzuetako
idazleek gehiago argitaratu zuten eta ondorioz euren parte hartzea handiagoa zen.
Zenbakitan, sorterri bakoitzeko kolaboratzaileek honako artikulu proportzioak idatzi
zituzten:
Gasteizko aldian (1878-79)
Arabarrek
Gainerako EH
Espainiarrek
Atzerritarrek

Madrilgo aldian (1880-81)

% 55
% 37
% 7
% 1

Arabarrek
Gainerako EH
Espainiarrek
Atzerritarrek

% 28
% 27
% 44
39
% 1

Ikus dezakegunez, Gasteizko aldian, Hego Euskal Herriko idazleak ziren
aldizkariaren oinarria, euren artikuluek erabateko gehiengoa osatuz (%92). Bizkaitar
eta Gipuzkoar idazleen kolaborazioak maiztasun batekin agertu ziren. Nafarrenak
gutxiago. Eta «gainerako EH» multzoan, euren herrialdea ezin zehaztu izan dugun
hainbat euskal idazle ere sartu ditugu. Baina artikulu ugarienak (erdia baino gehiago)
arabarrenak ziren, aldizkaria Gasteizko Ateneoko prentsa organoa baitzen. Madrilgo
aldian, Revista-k Ateneoko buletin izateari utzi zionean, arabarren pisuak behera
egin zuen nabarmen. Baina edozein kasutan Herranek bere probintziako kolaborazio
kopuru esanguratsua mantentzen jakin zuen.

38

Idazleen jatorria esatean, ez dugu euren sorterria esan nahi ezinbestez, baizik ohiko bizilekua. Hola
Gaztelan jaio baina Gasteizen bizi ziren Ateneoko kideak, adibidez, arabartzat jotzen ditugu.
«Gainerako euskal herritarrak» multzoan, bizkaitarrak, gipuzkoarrak, nafarrak eta euskal jatorri
zehazgabeko idazleak sartzen dira. Espainiarrak esatean, Hego Euskal Herrikoak ez diren
espainiarrak adierazten da.
39
Portzentaiak artikulu kopuruei dagozkie, edo zehazkiago entregei, zeren zenbait aletan luzatzen
diren artikuluen kasuan, atal bakoitza banako artikulu bezala kontabilizatu dugu. Artikuluak zatitu gabe
hartuko bagenitu emaitzak ez lirateke oso desberdinak: arabarrei dagozkien artikuluak %61 dira
Gasteizko aldian eta %29 Madrilgoan; gainerako euskal herritarrei dagozkienak %33 Gasteizko
aldian, %22 Madrilgoan; espainiarrei %4 Gasteizen, %47 Madrilen; eta atzerritarrei %2 eta %1.
Artikulu horiek dituzten orri kopuruaren arabera egiten badugu kalkulua ondorio antzekoa da baita
ere: arabarrek %49 Gasteizko aldian, %24 Madrilen; beste euskal herritarrek %41 Gasteizen, %31
Madrilen; espainiarrek %8 Gasteizen, %44 Madrilen; eta atzerritarrek %1 eta %0,4.
Kondaira, 4 – 2005, 1-51 [www.kondaira.com, ISSN 1698-9287]

15

J. Kintana: “Revista de las Provincias Euskaras (1878-1881)”

Madrilgo aldiko ezaugarri nagusia espainiar idazleen gailentzea da. Hola
Revista euskal idazleen organo bezainbeste (edo gehiago) espainiar idazleena
bihurtu zen. Hau, apur bat harrigarria da, Revista de las Provincias Euskaras-ek
«euskal» aldizkari izateko bokazioa zuela kontuan hartuz. «Euskal» izaera horrek zer
esan gura zuen zehaztea ez da erraza. Baina pentsa daiteke besteak beste euskal
idazleei lehentasuna eman nahi zitzaiela: jada ikusi dugu aldizkariak agertzen zituen
kolaboratzaileen zerrendetan (baita Madrilgo aldikoan ere) soilik Euskal Herriko
pertsonak iragartzen zirela. Argi dago ordea, 1880tik, asmo hori gurari soil zela,
espainiar kolaboratzaile gehiago baitzegoen euskal herritarrak baino. Espainiar
idazle hauen artean eskualde guztietakoak aurki ditzakegu: granadarrak,
zaragozarrak, katalanak, galiziarrak, madrildarrak, gaztelarrak, e. a. Atzerritarren
kolaborazioak, garai guztietan salbuespenezkoak dira.

V. Edukien azterketa formala
V. 1. Aldizkariak landutako arloak
Revista de las Provincias Euskaras-ek aldizkari kulturaltzat zuen bere burua.
Revista-k ez zeukan sail edo atal finko eta izenburu batez definiturik. Salbuespen
gisa, inoiz, «documentos históricos» izeneko saila eta «crónica» delakoa (batzutan
«crónica euskara») topatzen ditugu. Hala ere kronika legez agertu beharko
ziratekeen artikulu asko izenburu hori gabe publikatu ziren. Hortaz, salbuespenak
salbuespen, Herranen aldizkariak, artikuluak, poemak, eta bestelako lanak, atal
jakinetan sailkatu gabe atera zituen. Hau dela eta, edukien sailkapena geuk egingo
dugu.
Sailkapenak egitearen arbitrariotasunaz jabetzen gara. Baina analisirik egin
nahi badugu ezinbestekoa da kategoria batzuk zehaztea. Bere izaeragatik errazen
identifika daitekeen kategorietako bat literatura da. Hemen poesiak, narrazio mota
desberdinak eta literatur kritikak sartuko ditugu. Historia da barne koherentzia duen
beste kategorietako bat, «documentos historicos» atala eta izaera historiografikoa
duten lanak hartuz bere baitan. Gainerako kategoriak problematikoagoak dira. Izan
ere maiz ez da erraza izaten artikulu bat kategoria batean edo beste batean sartzea.
Irizpide arbitrario baina konbentzional batzuk segituz honako kategoriak proposatzen
ditugu guk: kronikak, biografiak, hezkuntza, kultura, geografia eta bidaiak, Ateneoko
jardunak, zientzia eta teknika, bibliografia, filosofia eta erlijioa, eta etnologia. Hauek
definitzeko erabilitako irizpideak zehatzago azalduko ditugu bakoitza aztertzean.
Eduki kualitatiboak jorratu aurretik begirada kuantitatibo bat egingo diegu.
1878tik 1881era atera ziren Revista de las Provincias Euskaras-en berrogita hamar
aleak aztertuz, kategoria desberdinen honako portzentaiak aurkitzen ditugu:
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- Literatura
% 37
- Historia
% 12
- Kultura
% 9
- Kronikak
% 8
- Geografia eta bidaiak
% 7
- Biografiak
% 6
- Hezkuntza
% 6
- Gainerakoa
% 15
___________________________
40
- Guztira
% 100

Datuok behatuz, literatur arloaren nagusigoa ageria da. Atzetik historia dator, bi
arlo hauen artean edukiaren erdia betez. Aipagarriak dira halaber, kultur gaiak,
kronikak, biografiak, hezkuntza artikuluak eta geografia-bidaia kontuak. Bestelako
artikuluak askoz kopuru txikiagotan agertzen dira. Zentzu horretan aipatzekoa da
zientzia artikuluen presentzia urria (ez da %1era heltzen), batez ere aldizkaria, bi
urtez, Ateneo «Científico, Literario y Artístico» baten buletina izan zela kontuan
hartuz. Hola bada, Revista de las Provincias Euskaras arlo humanistikoan
zentratutako aldizkaria da, literaturan berezitua neurri handiz.
Ondoko ataletan (V. 2. - V. 10. §), kategoria bakoitzeko edukiak, sintetikoki,
baina modu exhaustiboan, ikertu eta deskribatuko ditugu. Aipatuko diren artikuluen
kokapena ez dugu hemen zehaztu, baina erraz topa daitezke RPEko aurkibidea
baliatuz (cf. XI. 2. eranskina).
V. 2. Literatura arloa
Aurrez aitortzen dugu geure jakintza urria literatur munduari dagokionez. Egingo
dugun azterketa ez da beraz aldizkariko obren kalitate eta maila literarioan sartuko,
auzi hori interesa izan dezaketen adituentzat utziz. Hemen oinarrizko ezaugarri
formalak aipatuko ditugu, Revista-k argitaratu zituen literatur generoak bereiziz eta
eduki horien berri emanez, sakonera handiagotan murgildu gabe.
Literatur mundua, aipatu dugunez, Revista-ren zutabe nagusietakoa izan zen
bere bizitza osoan. Baina gainera, literaturaren garrantzia areagotu egin zen
Madrilgo aldian, aldizkariko edukiaren erdia bete baitzuen. Zer sartzen zen literatur
mundu horretan? Analisirako, prosa/poesia bereizketa konbentzionala erabiliko dugu.
Neurri oso libreko edo bat ere gabeko lan lirikoak, prosazko poemak dei
daitezkeenak, azken genero honen baitan sartuko ditugu halaber. Literaturari
buruzko artikuluekin edota iruzkinekin beste atal bat osatuko dugu.
Oinarrizko hiru atal hauen (poesia, prosa, kritikak) kuantifikazio saio bat eginez,
esan Revista de las Provincias Euskaras-ek poesiak argitaratu zituela gehienik (ia
hirurogei lan), nahiz eta prosazko literatur lanek (hogei bat narrazio), orritan espazio
handiagoa bete. Honi dozena bat literatur kritika erantsi behar zaizkio. Ikus ditzagun.

40

Portzentaiak arlo horietako bakoitzaren gainean idatzitako orri kopuruaren arabera atera dira. Hau
da, literatur gaiek 623 orri betetzen dute, hortaz 1878-1881 artean Revista de las Provincias
Euskaras-en argitaratutako 1658 orrien %37. Kalkulua egiteko arlo bakoitzari dagozkien orriak barik
arlo bakoitzeko idatzi diren artikuluak kontatuz, edo artikulu horien entrega kopuruak erabiliz, antzeko
emaitzak irteten dira: artikuluka eginez gero, literatur gaiek %39 betetzen dute, historiak eta kulturak
%11, kronikak %10 eta gainerakoek hortik behera; entregaka eginez gero literaturari %40 dagokio,
historiari %13 eta gainerakoei %10etik behera.
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V. 2. 1. Poesia
Maitasun gaiak nabarmenki gailen dira poesien artean (gutxienez poesien
erdiak horretaz dihardu). Poema hauetako zenbait neska jakin bati eskainiak daude.
Amodioa kontuak eta oro har lirika nagusi izan arren poesia epiko batzuk ere aurki
daitezke, esate baterako «La muerte de Roldan», «Á Bilbao» edo «Juan Sebastián
Elcano». Lan epiko hauetako bat ere ez da poema euskaro legendarioa. Erlijiotasuna
da noizik behinean han hemenka agertzen zaigun beste gaietako bat. Eta Gasteizko
Academia Cervántica-ren jarduerarekin lotuta, espainiar idazle handi haren inguruko
poemak ere badira.
Poema gehienak originalak izanagatik, laupabost itzulpen ere topa daitezke.
Vicente Aranak, Francisque Michel frantses euskaltzalearen «Ganis» eta «El
pescador de Ciboure» baladak gazteleratu zituen; Federico Baraibarrek «Al
Llobregat» katalanetik. Tomas Gray ingelesaren eta Victor Hugoren lan bana ere
badago gaztelaniaz. Itzulpenak bezain minoritarioak euskarazko bertsoak dira. Bat
Iparragirrek Herrani eskainia da. Beste sail luzetxo bat, «Alabaren berekiko amodio
aundagia (sic)» izenburuduna, aldiz, anonimoa. Eta halaber 1879ko Elizondoko
festetan saritutako bertsoak ere jasotzen dira.
V. 2. 2. Prosa
Prosazko lanen artean ipuin eta istorioak dira ugarienak. Hamabost bat guztira.
Besteak beste Emilio Castelarren lau kontakizunak («La invencion de la pintura al
óleo», «De casta le viene al galgo el ser rabilargo», «Sermon pronunciado por el
prior del Carmine», «Porfias y batallas del cuerpo con el alma»); Truebaren joera
moralistako ipuin bat («La obligacion y la devocion»); Juan Eustaquio Delmasen
erlijio-graziaren gaineko istoriotxoa («La Fé»); Granadan kokaturiko J. Acostaren «La
cruz blanca» narrazioa; eta «Los náufragos del Cantábrico» istorio pedagogikoa (Un
salvado de la galera delako batek sinatua). Azken honen gisako kontakizunak, hots,
litararioki idatziak baina zerbait irakatsi nahi dutenak, behin baino gehiagotan
agertzen dira. Hola E. P. R. misteriotsuak sinatutako «La primera ganancia» eta
«Una lágrima» narrazioetan, lurrunezko untzien eta telegrafoaren asmakuntza ipuin
gisa azaltzen zaizkigu: gaurko ikuspegitik teknikaren historia aurkezteko era kuriosoa
dirudi.
Aparteko aipamena merezi dute legenda euskaroek. Lau dira: «La profecía de
Lara» anonimoa, «Los hijos de Amándarro» Juan Eustaquio Delmas-ena, eta
Vicente Aranaren «El basojaun y la maitagarri» eta «La leyenda de Lelo». Asko izan
ezagatik, azken bi hauek Revista-n agertutako narrazio lanik luzeenak dira, atalka
aldizkariaren hainbat aletan zehar luzatuz.41
Antzerki lanak bi baino ez dira, biak Gasteizko Ateneoko kideek eginak. Bata,
«Premio de amor» zarzuela, Jose Roure-k idatzia; bestea Mariano Capdepon-en «El
secreto terrible».
41

Euskal legenden generoaz gehiago jakiteko Jon Juaristiren El linaje de Aitor (1987) ekidin ezina da.
Ohar gisa esan dezagun Juaristiren obra horrek ezezagun duela Vicente Aranaren aipatu bi legendak
aurrenekoz Revista de las Provincias Euskaras-en agertu zirela. Halaber La profecia de Lara istorio
laburra ere ez du aipatzen. Legenda anonimo hori Argentinara emigratutako euskal herritarren batek
idatzi bide zuen, Herranen aldizkariak La prensa de Buenos Aires (1879.08.06)-etik jaso izana
adierazten baitu. Cf. «La profecia de Lara» in RPE, III. tomoa, 9. znb., 1879.11.lehen hamabostaldia,
269-276 orr.
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V. 2. 3. Literatur kritikak
Kategoria honen baitan, literaturaren inguruan diharduten gisa guztietako
artikuluak sartu ditugu: bai obra jakinen iruzkinak, bai idazle baten obraz egindako
hitzaldiak, zein literaturar joeren gaineko gogoetak.
Literatur kritikatzat sailkatu ditugun hamaika artikuluetatik sei Cervantesen
ingurukoak dira. Izan ere Gasteizko Academia Cervántica elkarteko kide asko,
Ateneokoak ziren aldi berean. Eta hartan emandako hitzaldiak honen buletinean
argitaratu ohi zituzten. Julian Apraiz dugu artikulugile oparoena. Bere «Cervantes
vascófilo», «Epístola vasco-cervantómana» eta «Más sobre Cervantes vascófilo»,
atalka ale ugaritan zehar argitaratu ziren, bai Gasteizko aldian zein Madrilgoan.
Cervantesen inguruan Herranek, Morazak eta Dobranich-ek ere euren hitzaldiak
argitaratu zituzten.
Gainerako artikuluak ez dira bereziki aipagarriak, salbu agian Fermin Herranek
Jose Echegaray-ren teatroari buruz egindako kritika ezkorra. Herranek, gai horrekin,
laster liburu bat atera zuen, Revista-n bertan Becerro de Bengoak iruzkindu zuena.
Literatur kritika gisa sailkatu ez arren gorago seinalaturiko Antonio Truebaren
«La obligacion y la devocion» ipuinaren sarrera aipa daiteke: sarrera horretan
bizkaitar idazleak bere iritziak agertzen ditu literatura «garbiaz», eta zentzu horretan
Menéndez Pelayorekin izandako eztabaida bat aipatzen du.
Azkenik, erants dezagun, Revista-ren azal eta kontrazaletan antzerki lanen
iruzkin laburtxoak agertu ohi zirela.
V. 3. Historia
Historia artikuluak aldizkariaren aldi guztietan agertu arren, sarriago topatzen
dira Gasteizko etapan Madrilgoan baino. Ikergaiei dagokienez Euskal Herriko eta
Arabako historia tratatu zuten ia esklusiboki.
Artikuluen erdia Mateo Morazari zor zitzaizkion. Honek Erdi Aroa eta Arabako
historia jorratu zituen gehien. Baina Nafarroaz eta beste euskal probintziez ere jardun
zen, batez ere foru berezitasunak nabarmentzeko. Gainerako kolaborazioak
sakabanatuagoak dira. Zenbait artikulutan ez da egilearen izenik agertzen, lan
historiografikoak barik dokumentu zaharren transkribapenak baitira. Aipatua dugun
«documentos históricos» sailekoak alegia. Ondoren garai desberdinetaz agertzen
diren artikulu eta dokumentuak deskribatuz joango gara.
Historiaurre eta Antzinaroari buruz, bi artikulu ditugu. Bata, Mateo Morazarena,
eta bestea, Nicolas Soraluzeren «Cantabria» artikulu saileko lehen entrega. Bietan
Euskal Herriko historia ikuspegi tradizionalistatik lantzen da: tubalismoa,
kantabrismoa, e. a.
Erdi Aroaz Soraluzeren bigarren entrega eta Mateo Morazaren hainbat artikulu
ditugu. Morazaren artikulu gehienek Arabaren historia politiko-instituzionalaz
dihardute (Arabako jaunak, herrialdearen estatu independente izaera, borondatezko
entrega, ...), beti Arabaren funts subirano eta forala erakutsiz. Nafarroako erregeek
gainerako euskal herrialdeekin izandako harremana ere tratatzen du Morazak.
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Aro Berriaren gainean Sotero Mantelik komunitate Gerrak Araban izandako
presentziari buruz dihardu. Gasteizko udal erakundeen inguruko 1585 urteko
dokumentu bat ere atalka argitaratu zen. Bai halaber Espainiako Carlos II eta
Borbongo Maria Luisa errege-erreginen ezkontza agiria. Euskal Herriko historiako
pasarte batzuez arduratu zen Ladislao Velasco, eta Soraluzek «Cantabria» sailaren
hirugarren entrega garai honi eskaini zion.
Aro Garaikideaz, Gasteizko udal autogobernua erakusten duen dokumentu bat,
eta napoleondar inbasioaren aurka Araban egondako erresistentzia erakusten duten
bi agiri aurki daitezke. Cesaro Martinez-ek mende gatazkatsu horretako arabar ilustre
batzuen berri ematen du. Eta Morazak, gerra karlista eta Vandeé-ko matxinada
parekatzen ditu. Herranek, ordea, adiskidantza bultzatu nahi zuela pentsa daiteke,
Zenzano del Valle delako baten 1840ko dokumentua transkribatzen baitu, Bergarako
besarkadaren omenez monumentu bat eraikitzea proposatuz. Gai apolitikoagoa
jorratuz, Becerro de Bengoak mende hasierako Gasteizen egitura urbanoa
deskribatzen du, iturri gisa ahozko historia baliatuz. Soraluzeren «Cantabria» ere
garai honetan amaitzen da.
Historia sailean ezarri beharreko dokumentu bat nahiko arraroa da. Uruguay-ko
errepublikaren 1829ko Konstituzioaz ari gara. Aurretik Brasil eta Argentinaren arteko
bake akordioa duela agertu zen baina transkripzioa amaitu eta komentatu gabe utzi
zuten. Ez da ondo ulertzen zer egiten duen konstituzio honek (eta gauza bera
gertatzen da gorago aipatu dugun Carlos IIaren ezkontza agiriarekin) euskal gaien
artean.
Azken salbuespen hau alde batera utziz ere, hain egile desberdin eta artikulu
sakabanatuekin, ezin aurki daiteke joera historiografiko guztiz koherente bat.
Zelangura delarik, Revista-k jasotako euskal material historiografikoan ildo nagusi
batzuk seinala daitezke. Hasteko bertan idazten dutenetarik inor ere ez da historialari
profesionala, nahiz Soraluze eta Moraza arlo horretan arituak izan. Euren guztien
artean historia ulertzeko garaiko paradigma foruzalea da nagusi. Iraganera joz
Arabaren eta euskal erakundeen jatorrizko subiranotasuna frogatu nahi dute. Sarri
herrialde bakar batean zentratu arren (adibidez Araban) inoiz ez da euskal
herrialdeen arteko elkartasun perspektiba galtzen. Espainiarekiko lotura ere oso
bizirik dago. Hola harrotasunez gogoratzen da «Independentzia Gerra» moduko loria
nazionaletan euskaldunek ere parte hartu izana. Oro har zentzu kritikoa falta zaio
historiografia honi, eta ez du lortzen Antzinako Erregimeneko mitoetatik askatzerik.
Aski grafikoa da Nicolas Soraluzeren artikulu saileko ondorioa, XIX mende bukaeran
(!) kantabro izenaren egokitasuna defendatuz euskaldunentzat («á ninguno asiste
mejor derecho aun en nuestros mismos dias que á Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y á los
vascongados de Navarra»)42.
Azken ohar gisa, esan dezagun, historia hau kalitatez eskasa izanagatik,
kantitatez ugariagoa dela Revista de las Provincias Euskaras-en, legenda historiko
«euskaroen» genero —halaber kaskarra— baino. Hortaz, aldizkari honetan
behintzat, ez da islatzen zenbait autorek esandakoa, hots, XIX. mendeko euskal

42

Cf. «La Cantábria», RPE, I. tomoa, 5. znb., 1878.09.lehen hamabostaldia, 105 orr.
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nortasunaren sorreran, fikzio-historiazko literaturak, euskal historiografiak baino
garrantzia handiagoa izan zuelako tesia.43
V. 4. Kultura: euskal pizkundea eta artea
«Kultura» hitzaren anbiguotasunagatik izen horren azpian Herranen aldizkari
osoa sar liteke nahi izanez gero. Guk ordea, «kultura» kategoria zentzu mugatuago
batean erabili dugu. Neurri batez gainerako kategorietan sartzen ez diren kultur
gaiekin osatu dugu atal hau. Definizio negatibo horrek barne koherentziarik gabeko
multzo nahasi batean pentsaraz dezake, eta ez da hori ere. Ondoren ikusiko den
bezala, kulturari buruzko eta bereziki euskal pizkunde eta jakintza gaien inguruko
saiakera, artikulu eta panfletoak jasotzen dira berton. Halaber arte gaiak ere hemen
ipini ditugu.
Hortaz multzo nagusia euskal pizkundearen inguruko artikuluek osatzen dute.
Honen baitan, lore-jokoak iragartzeko eta euretan parte hartzeko iragarkiak, zein
lore-joko haiek ospatu osteko kontakizunak sartu ditugu. Parte hartzeko baldintzak,
antolatzaileek igorri ohi zituzten. Herranen aldizkariak 1879ko Elizondoko festetakoak
zein Donostiako urte bereko eta hurrengo urtekoak argitaratu zituen. Halaber 1878ko
Zubietako lore-jokoen eta Elizondokoen berri eman zuen.
Asociacion Euskarak antolaturiko festa hauen aitzakiaz Palenciako euskal
koloniak batzar ludiko bat egin zuen. Bertan, Becerro de Bengoa mintzatu zen euskal
kulturaren eta Anton Abadia mezenasaren gainean, ondoren hitzaldi hura Revista-n
argitaratzeko. Euskal pizkundea, aztergai izan zuten halaber Manterolaren bi artikulu
interesgarriek, baita Hipolito Casas izeneko leondar batek ere. Hemen aipatu behar
dira era berean Herranek Iparragirre zein euskal kulturari buruz idatzi zituen
laupabost artikuluak. Gaiak zuen eferbeszentzia aldizkarira igorritako kroniketan ere
suma daiteke (adibidez Pedro Manuel Soraluzek Frantziatik bidalietan), kultura
minorizatuen pizkunde giroa Europa osoan bizi baitzen. Fenomeno horren
unibertsaltasunaz kontziente, Fermin Herranek ez zuen Victor Balaguer
katalanistaren «El renacimiento Lemosin» hitzaldia eskuratu eta argitaratzeko aukera
galdu.
Euskararen gaia ikuspegi filologikoagotik, Daniel Ramon Arrese gasteiztar
arabista katedradunak izan zuen mintzagai, bere ondorioak gaurko ikuspegitik balio
gabeak badira ere. Sevillako unibertsitateko irekiera hitzaldi hori Julian Apraizek jaso
zuen. Ricardo Becerro de Bengoak, ildo berean, Arabako euskal toponimia
intrepretatzeko saiakera bat utzi zuen.
Kultura sail honetan sartu dugun beste gai bat arteari dagokiona da. Arte gai
hauek Madrilgo etapan agertu ziren. Fermin Herranek, espainiar hiriburuan berak
ikusitako pintura bildumez bi artikulu utzi zituen. Granadar pintatzaile batez idatzi
zuen Eduardo Font Moreno delako batek, eta Lopez Muñoz Madrilgo lizeoko
presidenteak zein F. J. Simonet katedradunak arte eta arkitektura izan zuten
mintzagai. Inon sartu ezin izan ditugun bi saiakera ere, hemen ipini dira
(Ormaetxerena eta Rodriguez Ferrer-ena).

43

Legenda eta fikziozko literatura euskaroen garrantzia azpimarratu dute, besteak beste, Antonio
Elorzak (1978) eta Jon Juaristik (1987). Kontrara, euskal historiografia baten existentzia eta eragin
nabarmena dakusate Sanchez-Prieto (1993) eta Agirreazkuenagak (1992).
Kondaira, 4 – 2005, 1-51 [www.kondaira.com, ISSN 1698-9287]

21

J. Kintana: “Revista de las Provincias Euskaras (1878-1881)”

V. 5. Kronika
Kroniken atala aldizkaria bera finkatzen saiatu zen sail bat dugu. Sail horretan
euskal probintzietako, Espainiako edo atzerrietako gertaera sozio-kulturalen berri
jaso nahi zen, leku haietatik idatziko zuen kolaboratzaileen laguntzaz.
Lehen sei hilabeteetan genero honen baitan sar daitezkeen hiru artikulu baino
ez ditugu topatu; bata Gasteizko feriei buruz Herran berak idatzia; beste bat
anonimoki Gipuzkoatik igorria Zubietako lore-jokoen berri emanez; eta azken bat,
«crónica euskara» izenburua aurrenekoz darabilena, eta laburki lau euskal
probintzietako albiste sakabanatuak jasotzen dituena.
1879ko urte hasieratik kronika saila maiztasunez plazaratzeko asmoa agertu
zen: «Entre las importantes mejoras que nos proponemos introducir, figura la
publicacion de interesantes cartas de Madrid, América, París y Londres y además de
otros puntos de las provincias vasco-navarras.44» Eta hain zuzen urte hartako
urtarrilean Iruñea, Bilbo eta Donostiako gutun bana agertu ziren, Herranen eskariari
erantzunez euren hiri eta probintzietako korrespontsal papera beteko zutela aginduz.
Hurrengo hilean Becerro de Bengoak Madrildik bidali zuen bere kronika. Honekin
bazirudien kronika sailaren proiektua aurrera zihoala. Baina Txoritokieta donostiarrak
gutun bat gehiago bidali arren, Bilbo eta Iruñeko korrespontsal izan behar zuten
«Balibo» eta «Flacrion» haien berri gehiagorik ez dugu topatuko. Noizik behinean
kronikak bidaltzen jarraitu zuena Becerro de Bengoa izan zen, batzutan Madrildik,
bestetan Gaztelatik. «Nazioarte saila» ere ez zen hain txarto joan: Pedro Mari
Soraluzek eta «Laurac Bat»-ek (akaso Soraluze bera) bien artean bost eskutitz luze
eskaini zituzten Frantziatik; eta «El Argentino» delako batek Buenos Airestik bidali
zuen kronika bat.
Okerren zebilen zerbitzua Euskal Herri bertakoa zen. Gasteizko etapan, gorago
aipatu ditugun gutunez gain ez zen euskal probintzietako kronika gehiagorik agertu,
Academia Cervántica-ren jarduera bat ez badugu behintzat hemen kontatzen.
Madrilgo aldian, aurreneko hiru-lau aleetan Ladislao Velasco-renak omen diren
«crónica del país euskaro» bi eta «Enei» batek sinaturiko artikulu bat (Donostiako
musika kontzertu batzuez) baino ez ziren azaldu. Laugarren zenbakitik aurrera ez
zen Euskal Herriko kronika gehiago agertuko. Horien ordez Aragoiko bi kronika eta
Granadako bat topatzen ditugu.
Hola bada, kroniken atalak gorabehera etengabeak ezagutu zituen. Finkotasun
falta hau sailaren izenburuetan bertan islatzen zen: batzutan «crónica euskara»,
beste batzuetan «crónica mensual», inoiz «cartas especiales» eta askotan inolako
izenbururik ez. Egoera hau bereziki larria zen Euskal Herriari zegokionez, lurralde
hari eskainitako aldizkari batek atzerriko kronika gehiago edukitzeak gauzak txarto
zihoazela adierazten baitzuen.
V. 6. Biografiak
Bi eratako biografiak topa daitezke Revista de las Provincias Euskaras-en. Bata
Gasteizko Ateneoko kide ohiak edo Euskal Herriko pertsonaia zenduak omentzeko
biografia multzoa da, «in memoriam» genero gisakoa. Bestea hain hurbilak ez diren
pertsonaia ilustreen biografiek osatzen dute. Orotara dozena bat artikulutxo.
44

Cf. RPE, II. tomoa, 3. znb., 1879.02.lehen hamabostaldia, Kontrazala kanpotik.
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Lehen multzoan, Arsenia Velasco, Mateo Moraza (eskela), Miguel Loredo,
Julian Arrese, Joaquin Irizar y Moya, C. Claramunt y Celdá (azal batean), Luis Maria
Gussi (jubilatua) eta Esteban Urquiolaren gainako aipuak eta datu biografikoak
ditugu. Bi kasutan «euskaros contemporáneos» izenburua agertzen da, baina atal
gisa ez zen finkatu.
Bigarren taldean, Faustino Sancho y Gil-ek Lucas Jordan pintoreari buruz
egindako biografia luzea dago, baita halaber Vicente Aranak Alfred Tennyson ingeles
idazlearen gainean idatzitakoa ere. Truebak, mende bat lehenagoko bizkaitar baten
biografia ematen du. Eta Euskal Herrikoak ez diren pertsona berriki zenduen aipuak
ere aurkitzen dira: Hartzenbusch espainiar idazlearena eta M Pérez Baerla
zaragozarrarena konkretuki.
V. 7. Geografia eta bidaiak
Kategoria honetan bidaia, esplorazio eta geografiaz diharduten artikuluak sartu
ditugu.
Hiru artikulu Manuel Iradier arabar esploratzaileari zor zaizkio. Interesgarriak
dira garaiko mentalitate inperialista agertzen dutelako. Artikulu bitan Afrikan berari
jazotako gertaerak kontatzen ditu, beltzekiko zuriek zuten superioritate posiziotik,
baina aldi berean baliozko datu antropologikoak jasoz. Bitxia da Euskal Herriko
pizkunde giroak esplorazio mundu hartan ere eragin zuela ikustea: beste artikulu
batean Manuel Iradirrek «Asociacion Euskara para la exploracion y civilizacion del
Africa Central» izeneko elkartea sortzeko proiektu zehatza aurkeztu zuen.45
«Laurak Bat» izenpean (seguru asko ez da Frantziatik kronikak idazten zituen
berbera), bidaia eta esplorazioen inguruko artikulu sail luze bi agertu ziren. Artikulu
sail bat «geografia y navegacion» izenekoa, ipar poloko itsasoetara egindako bidaiez
da. Arktikora egindako esplorazio zientifikoak zein Ternuara heldu ziren euskaldunen
bidaiak bezalako gaiak lantzen dira. Beste artikulu saila «El Rio de la Plata»
izenekoa, Argentina, Uruguay eta Paraguay-ren gainean mintzo da, euren historia
eta gatazkekin hasi eta azkenean hara emigraturiko euskal koloniaren arrakasta
kontatzeko.
Atal honetan sartu dugu baina historia sailean ere ipin zitekeen Ladislao
Velascok Txipre uhartearen gainean idatzitako artikulua. Zelangura ere atal batean
zein bestean apur bat lekuz kanpo geratzen da, ez baitu inolako zerikusirik ez
euskaldunen bidaiekin, ez euskal historiarekin.
Geografia eta bidaia artikulu hauek Gasteizko aldian zehar agertu ziren eta
Madrilen desagertu. Bigarren aldi horretako salbuespen bakarra, aldizkariak Cánovas
del Castillo-ri jaso zion testua da: Madrilgo Sociedad Geográfica-n emandako hitzaldi
hartan, Cánovas-ek Juan Sebastian Elkano eredutzat jarri eta Espainiak XIX.
45

Madrilgo diru laguntzen eskasia zela eta, euskal filantropoen aportazioekin finantzaturiko esplorazio
elkartea alternatiba ona iruditu bide zitzaion Iradierri. Baina elkarte hark, jatorri eta izenaz gain, ez
zuen propioko euskal xederik bat ere: proiektuak zioenez zibilizatze helburua, esploratzean,
bertakoak heztean, kristautzean eta merkatu berriak irekitzean gorpuztuko zen. Cf. «Asociacion
Euskara para la exploracion y civilizacion del Africa Central», RPE, III. tomoa, 8. znb.,
1879.10.bigarren hamabostaldia, 237-250 orr.
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mendeko esplorazio eta kolonizazio enpresetan parte hartu beharraz berba egin
zuen.
V. 8. Hezkuntza
Kategoria honetan hezkuntza eta irakaskuntzaren alorreko gaiak ukitu zituzten
artikuluak sartu ditugu.
Honetaz Julian Apraiz jardun zen gehienik. Lehenago El Ateneo aldizkarian
bezala, 1879 urtetik Revista-n ere, latina, gaztelania zein erretorika eta poetika
institutuetan irakasteko programa berriak proposatu zituen. Horren haritik zenbait
entregatan zatituriko hiru artikulu agertu ziren. Proposamen hauei egunkari batean
emandako erantzunari, berrerantzuten zion Apraizek «una polémica literaria»
artikuluan.
Hezkuntzari buruz erakunde desberdinetan emandako hitzaldiak ere hemen
aipatuko ditugu. Hola Pablo Alzolak Bilboko Arte eta Lanbide eskolan, gai horrek
Euskal Herrian zuen garrantzia izan zuen mintzagai artikulu bitan. Pedro Sagredo,
Donostiako Ateneoaren 1879-80 kurtso irekieran, langileen formazio beharraz aritu
zen, eta egungo lanbide heziketaren gisako ikasketa eskolak sortzea proposatu
zuen. Bejarko (Gaztela) bigarren hezkuntza institututik bidalitako hitzaldia ere,
heziketa katolikoaren alde, sail honetan sartu dugu.
Artikulu askeagoak dira Nicasio Lacalle-k emakumearen hezkuntzaz
emandakoa eta «Laurac Bat»-ek Paristik bidalitakoa, Alemaniako eta Frantziako
unibertsitateen abantailak eta desabantailak gonbaratuz.
Amaitzeko esan dezagun, Bejartik bidalitako hitzaldia kenduta, Revista-ren
Madrilgo aldian ez dagoela hezkuntza artikulu gehiagorik. Hortaz ia osotara
Gasteizko aldian landutako gaia izan zen hau.
V. 9. Gainerakoak
Ez da oso egokia gainerako kategoriak atal bakarrean bilduta ematea. Baina
hain direnez gutxi, ez daukate banakako ataletan bereizita aurkezteko adina material.
Hortaz, atal honetan batu ditugu, paragrafo bakoitzean kategoria bat landuz.
Hasteko Gasteizko Ateneoaren berriak ditugu. Revista elkarte haren buletin
izan zen bitartean urteroko memoria zein jarduera batzuen berri jasotzen baitzuen.
1878-79ko tarte horretan baina, Ateneoko berriek aldizkariko artikulen %5 doi bat
osatzen zuten soilik. Horrek Revista noraino ireki zen erakusten digu, Ateneoko
jarduerek bere edukieren parte minimo bat osatuz. Madrilgo aldian Ateneoko gaien
berri xume batzuk «crónica del país euskaro» sail irregularrean agertu ziren.
Gai filosofiko-erlijiosoek lau saiakera utzi zituzten. Antolin Burriezak
panteismoari buruz idatzitako saila, Daniel Ramon Arreserena lege naturalaz, Julian
Arbulorena moralaren inguruan, eta Anselmo Salvá-rena zibilizazioaren gainean.
Gisa honetako gaien inguruko gogoetak, baina saiakera generotik kanpo, zenbait
poematan ere aurki daitezke.
Herran eta bere lagunek (Becerro de Bengoa, Alcarraz, ...) Arabatik egindako
ibilaldien gainean lau artikulu agertu ziren. Bidaia baino gehiago paseo zirenez, ez
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ditugu geografia eta esplorazioen multzoan sartu. Kronikatzat hartzeko ere
ezdeusegiak iruditu zaizkigu (artean aldizkari berak sekula ez ditu «crónica euskara»
edo gisako goitizenaz aurkezten). Hortaz aparte jarri ditugu.
Etnologia alorrean, Ladislao Velascoren liburu orduan argitaratu gabeko betetik,
euskal dantza, joko eta kirolen gaineko atal bat atera zen 1878an. Kuriosoago da
«para la triste historia del lenguaje maldiciente, obsceno y blasfemo en las provincias
vascongadas» azpitituluaz, Antonio Truebak hizkera txarrari buruz idatziriko
artikulua. Beharbada hemen aipa liteke, halaber, Eduardo Velasco-k Nafarroako
armarriaren gainean egindako artikulua, haren haritik datu etnografikoak emanez
(edo akaso historia sailean sar liteke).
Zientziaren gainean artikulu espezifiko bakarra dago: Cesareo Martinez eta
Manuel Baroja, Academia Alavesa de las Ciencias de la Observación elkarteko
kideek Arabako landaredia katalogatzeko aurkeztutako proiektua. Teknologia eta
injinerutza gaiez hiru artikulu ditugu, nabigazio kanaleez bata, Bilbo eta Gasteiz
arteko trenbideaz bestea, eta arabar hiriburua urez ornitzeko arazoez hirugarrena.
Formalki literatur generokoak diren bi istorioek ere, gorago aipatu ditugun E. P. R.ren
narrazioek alegia, teknologi gaiez dihardute. Zientzia eta teknikaren inguruko artikulu
guztiok aldizkariaren Gasteizko aldian agertu ziren.
Aipu bibliografikoak, han-hemenka agertzen ziren, gainerako sailen barruan
batzutan, aldizkariaren azal eta kontrazaletan bestetan. Zuzendaritzak, erredakzioan
jasotako liburu guztien aipuak argitaratzea agindu eta hala egin ohi zuen.
V. 10. Publizitatea
El Ateneo edo Iruñeko Revista Euskara-k ez bezala, Herranen aldizkariak
iragarkiak zituen46. Atal hau azkenik ipini dugu, ez baita propioki aldizkariaren
edukien parte: Revista beraren orri numeratuetan sekula ez zen publizitaterik agertu,
baizik soilik azal eta kontrazaletan (zeina enkuadernatzean kendu egin ohi zen).
Horregatik V. 1. ataleko datuetan ez dugu kategoria hau jarri.
Publizitatearen bilakaera aldakorra izan zen. 1878ko lehen aleetan Euskal
Herriko iragarki txikiak azaldu ziren nagusiki: Bilbo eta Donostiako hotel banarenak,
Bizkaiko hiriburuko Las Arenas bainuetxearena, hiri berbereko denda batena,
Manterolaren Cancionero Vasco liburuarena, Iruñeko piano denda batena, nafar
hiriburutik Parisera antolatuko zen artea ikasteko bidaiarena, Gasteizko moldiztegi
batena, e. a. Baina jada hasierako ale horietan Bartzelonako Estarriol botikan
egindako pilulen iragarkia aurkitzen dugu. Pilula horien alboan, 1878ko zazpigarren
aletik Euskal Herritik kanpoko iragarkiak izango ziren gailen.
Iragarki gehienak aldizkarienak ziren, sarrien Bartzelonako La Academia
astekaria, La ilustracion española y americana, eta Emilio Castelarren La Revolucion
religiosa, agertu izanik. Kultur liburuen publizitatea aldika topatzen dugu, orotariko
arloak ukituz, bai Mañé y Flaquer-en El Oasis gisako liburu euskaltzaleak zein
Tratado de numismática arábigo-española modukoak edo liburu okultistak. Espainia
osotik iragarkiak jasotzea aldizkariak 1879rako lorturiko oihartzunaren seinale bide

46

El Ateneo eta Revista Euskara buletinetan, liburu edo aldizkari batzuen gomendioak agertu arren,
ez zegoen pagaturiko kanpoko publizitaterik. RPEan aldiz bai.
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da. Oihartzun horren adierazgarri, 1878ko abenduan Ingalaterrako errebolber
enpresa baten iragarkia aurkitzen dugu, frantsesez idatzia berau.
Normalean iragarkiak aldizkariaren kontrazalean azaltzen ziren, aldizkari edo
liburenak barruko aldea betez, eta Estarriolen pilulek kanpoko parteko orrialde erdia,
harpidetza baldintzen alboan. Batzutan Revista beraren oharrak edo Herranen
liburuak publizitatzen ziren. Aldizkariaren autoiragarpen horiek dira Madrilgo aldian
aurki daitezkeen bakarrak, zeren 1880-81 tartean, ongi ulertzen ez diren arrazoiak
bitarteko, kanpoko publizitatea erabat desagertu baitzen.

VI. Auzi batzuen trataera aldizkarian
VI. 1. Zuzendariaren eta aldizkariaren iritzia
Bosgarren kapituluan aldizkariaren edukien azterketa formala egin dugu batez
ere. Funtsean kategoria desberdinak sailkatu eta deskribatu ditugu. Hemen, atal
horietan zehar sakabanaturiko gai gure ustez interesgarri batzuk aztertzen saiatuko
gara. Ez formazko analisia baizik gehiago edukizkoa, ideologikoa nahi bada.
Hasteko duda bat sortzen zaigu: ze neurritan egotz dakioke aldizkari berari lerro
editorial bat izatea, baldin eta kolaborazio sakabanatuz osatzen bazen? Revista-k
esplizituki adierazten du ez dela bertan argitaratuaren erantzule:
El Director de esta REVISTA no se hace solidario de las ideas que emitan los autores en
47
los trabajos que firmen, dejandoles á ellos la responsabilidad de sus apreciaciones.

Aldizkaria idazkiak jasotzeko orduan iritzi guztiei irekia zegoela aipatu dugu (ez
dirudi ezein kolaboraziori muzin egiteko eran zegoenik). Baina zuzendaritzak berak
inork bidali gabeko material asko aukeratu eta argitaratzen zuen (adibidez Morazaren
testuak). Gainera atal batzuk antolatzeko saiakerak ere, aldizkariak berak egin
zituen. Eta sortu zenetik, helburu propio definitu eta aldi desberdinetan berretsiak
izan zituen. Helburu horietan Fermin Herran beraren iritzia funtsezkoa izan zen, eta
auzi desberdinak aztertzean haren ikuspuntua agertzen saiatuko gara.
Bestalde, zenbait auzitan agertutako iritziak zuzendari berarenak barik egileen
erantzukizunekoak zirela onartuz ere, aldizkarian gorpuzten ziren. Hortaz aldizkariak
islatutako ideologia aztertzean, aldizkari beraren iritzia ikusten ari gara: ez nahitaez
zuzendaritzarena, baina bai aldizkariarena, han agertzen zen eta.
Aztertzeko aukeratu ditugun auziak, aurreko atalean agian aipatu bai baina
nahikoa sakondu gabeak dira. Dela kategoria desberdinetako artikuluetan
sakabanaturik zeudelako, dela aurreko analisi deskriptiboan ez genuelako tokirik
edukietan barneratzeko. Aldiz apur bat analizaturiko gaiak, adibidez historiografia, ez
ditugu berriro landuko.
Lau alor landu ditugu: euskal eta espainiar gaiak Gasteiz eta Madril artean;
euskararen presentzia; ideia filosofiko eta erlijiosoak; eta emakumea.

47

«Advertencia», RPE, III. tomoa, 7. znb., 1879.10. lehen hamabostaldia, azala barrutik.
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VI. 2. Gasteiztik Madrilera: euskal eta espainiar edukiak
Orain arte ikusi dugunarekin nahiko ageria da euskaldunei buruzko gaiak edo
euskal esparru geografikoan kokaturikoak nagusi zirela Revista de las Provincias
Euskaras-en. Baina Iruñeko Revista Euskara-k edo Donostiako Euskal-Erria-k soilsoilik euskal gaiak lantzen bazituzten, Herranan aldizkarian bestelakoek ere bazuten
lekurik. Esparru geografiko-tematikoa identifika dakiekeen artikuluen kasuan honako
esparruei dagokien banaketa agertzen da:
Gasteizko aldian (1878-79)

Madrilgo aldian (1880-81)

Euskal Herria
Espainia
Mundua

Euskal Herria
Espainia
Mundua

% 69
% 12
% 19

% 47
% 46
48
% 7

Jada bagenekizkien hiru gauza baieztatzen zaizkigu: oro har, aldizkariaren
bizitza osotasunean hartuz, Revista euskal gaien inguruko aldizkaria izan zela;
euskal gaiok erabat nagusi izan zirela aldizkariaren Gasteizko aldian; eta 1880tik
espainiar gaiek Euskal Herrikoek adinako protagonismoa eskuratu zutela. Aldaketa
hau, aipatu dugunez, euskal kolaboratzaileen gutxitze erlatibo eta espainiar
jatorrikoen handitze proportzionalaren ondorio izan zen. Modu grafikoan esateko:
Gasteiztik Madrilerako aldaketa geografiakoak, euskal gaietatik espainiar gaietarako
aldaketa paraleloa eragin zuen. Baina, zergatik Madrileratu zen Herranen aldizkaria?
Gasteizko aldian arrakasta erlatibo bat bizi izan zuen, hortaz zer dela eta arriskatu?
Arrazoiak ez daude guztiz argi. Baliteke kultur aldizkari orokor izatean Gasteizko
Ateneoko jarduerentzat toki gutxi uztea bere orrietan, eta elkartearekin arazoak
ekiditeko, proiektua independizatzea. Halaber aipatu izan da Herrani erronkak
gustatzen zitzaizkiola, eta hortaz Gasteizko egoera erraza utziz Madrilen zortea
probatzera joan zela49. Jakina, zuzendariari hain loturik zegoen aldizkaria, Herranen
joan etorri petsonalen ondorioz ere ezar zitekeen Madrilen. Nolanahi ere, toki
aldaketa Herranek bideratu bazuen, ezin esan gauza bera eduki aldaketaz. Aitzitik,
Madrilen agerturiko aurkezpen prospektoak, jatorrizko xede berberak berresten
zituen etapa berrirako:
Nos hemos propuesto dotar á la raza euskara de una revista órgano de sus aspiraciones,
reflejo de sus costumbres y enseñanza de su gloriosa historia. [...] Empezada á publicar en
Vitoria esta REVISTA, la hemos trasladado á Madrid por creer que servimos mejor los intereses
de nuestra raza, publicándola en la córte de la nacion á que pertenecemos y en la cual tan en
duda se ponen nuestros méritos. [...] describiendo como siempre cuanto ocurra en las
provincias, daremos á la REVISTA mayor interés y novedad, colaborando en ella los hijos más
50
destacados de la tierra euskara.

Helburu horiek ikusita ezerk ez zuen pentsarazten aldizkariak espainiar edukiak
gehituko zituenik. Hala gertatu bazen halabeharrez izan behar. Asmotan behintzat
euskal kausa Madril bertan defendatzera zihoan. Horrek jakina ez zuen esan gura
espainiar nortasunari uko egiten zitzaionik. Goiko pasarte horretan bertan ikus
48

Portzentaiak entregei dagozkie. Artikuluka eginez gero, emaitzak antzekoak dira: 1878-79 artean %
73 EH, % 11 Espainia, % 16 Mundua; 1880-81 artean % 42 EH, % 49 Espainia, % 9 Mundua. Datuak
artikulu bakoitzari dagokion orri portzentaiatan emanez: 1878-79 artean % 66 EH, % 10 Espainia, %
24 Mundua; 1880-81 tartean % 43 EH, %50 Espainia eta % 6 Mundua. Esparru geografiko-tematiko
zehatzik gabeko artikuluak (maitasun poemak. e.a.), 1878-79 tartean orrien % 20 betetzen dute.
1880-81 artean orrien % 44.
49
Cf. Vidal Abarca (1993: 205-206).
50
RPE, IV. tomoa, 3. znb., 1880.7. lehen hamabostaldia., 119-120 orr.
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daiteke Espainiari «la nacion á que pertenecemos» zeritzola Herranek. Aldizkarian
agerturiko artikulu ugaritan azaltzen da euskaroen leialtasun bikoitza, euskal eta
espainiar nortasunak arazo gabe uztartuz. Adierazgarria da Revista-ren lehen alea
Herranek Cervantesi buruz idatzitako artikulu batekin hastea; esanguratsua den
bezalaxe hurrengo artikuluan Julian Apraizek «Cervantes vascófilo» defendatzea.
Erreibindikazioa beraz euskal nortasuna babestea zen, ez espainiarra ukatzea.
Bereziki foru auzian. Baina kultur aldizkari batean ezin eskari politiko espliziturik
agertu. Nolanahi ere noizik behin zeharka azaltzen zaizkigu. Hola 1880ko atal
bibliografiko batean, Hermilio Oloriz-en liburu baten agerreraz zera dio Herranek:
¡Lástima que no saliese á luz en aquellos dias de lucha, por el verano de 1876, en que
trabajábamos sin descanso por los fueros todos los que hemos tenido la alta honra de nacer en
51
la bella tierra euskara!

Euskal nortasuna politikatik baino kulturatik defendatzea zegokion aldizkari
honi. Eta horretan ezin esan Revista-k bere helburua guztiz bete zuenik. Gasteizko
aldian Euskal Herriko kultur aldizkari izaera mantendu bazuen, Madrilen euskal
kolaborazio faltagatik, kultur aldizkari gero eta orokorragoa bihurtuz joan zen.
Espainiar kolaboratzaileei euskal kolaboratzaileek lagatako hutsunea betetzen
uztean, Herranek galbidean jarri zuen bere proiektuaren euskal izaera. Kontraesan
honekin iparra galdurik, eta akaso kolaborazio guztien urritasunak eraginik azkenean
aldizkaria itxi egin behar izango zuen. Orientazio arazo hauez gain, ez da baztertu
behar Herranen zailtasun ekonomikoak ere tartean egotea enpresari ezin luzaroago
eutsi ahal izateko.
VI. 3. Revista eta euskara
Euskarari dagokionez Herranek aldaketa kualitatibo nabarmena eragin zuen
Gasteizko Ateneoaren buletinean: Revista-ren aurreko El Ateneo aldizkarian euskara
sekula ez agertzetik, Herranen zuzendaritzapeko organoan aldizka agertzera igaro
zen.
El Ateneo buletinean euskarazko idazkirik ez agertzea normala zen Gasteizko
Ateneoko kideak erdaldunak baitziren, eta aldizkari hartan soilik kideek idatz
zezaketen. Baina El Ateneo atera zen 1871-78 urteen artean euskararen gaineko
artikulurik bat ere ez plazaratzea deigarriagoa gertatzen da. Honek hizkuntza
horrekiko sentiberatasun eza erakusten digu. Hala ere, foru abolizio ostean, giroa
zerbait aldatu bide zen, artikulu espezifikorik agertu ez arren euskal gaien gaineko
liburuen aipu bibliografikoak aurkitzen baititugu, tartean Jose Manterolaren euskal
kantutegiaren berri eman eta txalotuz.
Euskararekiko interes zantzu horiek, Revista-ren agerpenaz aurrera egin zuten.
Fermin Herran berak izan zuen honetan zeresan handiena. Lehendik ere, Seiurteko
Demokratikoan, euskaraganako jarrera positiboa agertu zuen, bere Revista
Bibliográfica eleanitz hartan euskarazko obrak hartuz. Baina euskararekiko bere
iritzia Revista bertako artikulu batean adierazi zuen argiro:
[...] solo nos resta hacer votos por que este monumento no se pierda para siempre, y
aconsejar á los que en su conservacion están interesados sus esfuerzos, á fin de que pueda
transmitirse entero é incorruptible, á las futuras generaciones, empleando para ello cuantos
medios les sugiera su buen deseo, sin olvidar el establecimiento de academias y otros centros
51

RPE, IV. tomoa, 3. znb., 1880.7. 25., 158 orr.
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donde se cultive y perfeccione más aun la creacion de una literatura propia, peculiar y
esclusiva, en la que hallen cabida todas las manifestaciones del saber humano, desde los
alardes y rasgos de una poesia característica, y la sencillez de la tradicion elevada á
costumbre, hasta las áridas cuestiones que son del dominio de la ciencia; desde lo bello á lo
verdadero, desde lo justo á lo bueno, desde lo útil á lo necesario, desde lo conveniente á lo
52
agradable.

Herranek euskararen normalizazioa desira zuen. Ez iraupen soila, baizik haren
lanketa eta bizitza modernorako egokitzea. Iritzi horietan ez zen arabar bakarra, bere
adiskide Becerro de Bengoak antzeko ideiak baitzituen53. Bi hauek eta Sotero
Mantelik, jada, 1877an hezkuntza elebidun baten proiektua aurkeztu zuten La Paz
Madrilgo euskal egunkarian54. Revista-ren orrietatik Herranek Arabarako neurri
espezifikoak ere proposatu zituen. Hola, herrialdeko kultur bizitza suspertzeko
proiektuen artean euskarazko katedra baten sorrera aipatzen zuen55. Iradokizun hau,
garaiko Araba moduko herrialde erdaldundu batean egiten zela kontuan hartuz,
nahiko nabarmena da. Euskararen defentsa artikulu gehiago ere aurki daitezke,
Aragoiko Magisterioak lore jokoen kontra hitz egitearen salaketa kasu, e.a.
Alta, Herranek, Arabako Ateneoko gainerako kideek bezala ez zekien euskaraz.
Horregatik aldizkarian euskarazko artikuluak argitaratuko baziren kanpotik jaso
beharko. Herran, zer esanik ez, guztiz irekita zegoen honetara. Baina euskarazko
idazki gutxi heldu ziren. 1878-79 artean, aldizkariko eduki osoaren %2a zegoen justu
justu euskaraz (artikuluen %4a)56. Eta Madrilgo aldian ez dago artikulurik bat ere. Bai
aurki daitezke garai bietan gaztelerazko artikulu batean sarturiko bertso solteak,
baina horiek ez ditugu euskarazko idazki gisa kontatu.
Euskaraz jasotako materialaren artean, propioki aldizkari horretara bidaliak, bi
bertso sail besterik ez ziren izan. Bata anonimoki, bestea Iparragirrek Herrani
eskainia. Haien alboan gaztelerazko itzulpena zetorren. Elizondo eta Donostiako
lore-jokoen egitarau-baldintzak ere elebitan jaso eta argitaratu zituen aldizkariak.
Herranek bere aldetik, Nafarroako festetan saritu eta Iruñeko Revista Euskara-n
agerturiko bertso batzuk kopiatu zituen. Ohargarria da Herranek bertso irabazleak ez
jasotzea, Revista Euskara-k ez baitzuen euren itzulpenik jarri. Hori, aldizkariearen
euskararekiko mugapen baten adierazle zen: RPE Gasteizko Ateneo erdalduneko
buletina izanik, ezin zuen ezer euskara hutsez argitaratu, irakurle euskaldunak
nahiko fikziozkoak baitziren. Edozein kasutan argi zegoen aldizkariak euskararekiko
begirune jarrera zuela. Hola esanguratsua da lore-jokoen antolatzaileek bidalitako
baldintza-panfletoen bertsio biak argitaratzea, euskarazkoa seguruenik inork
irakurriko ez bazuen ere. Gainera, testu mota guztietan, lehenengo beti euskarazko
bertsioa eta gaztelarazkoa ondoren ezartzen zituen.
Hortaz euskararen munduarekiko asmo hona egon bazegoen, baina
azpiegiturek huts egiten zuten. Hartan ere, aldizkariak zuen irakurlegoa izanda
52

«Observaciones sobre el vascuence», RPE, II. tomoa, 1. znb., 1879.01.lehen hamabostaldia, 15-16
orr.
53
Becerro de Bengoaren ustez euskara «[podía ser] la lengua de los obreros, de los labradores, de la
clase media, de la aristocrácia, de los poderosos industriales, y de los sabios más identificados con el
progreso moderno». 1901ean egindako adierazpena eta Ortiz de Orruño-k (1991: 52) aipatua.
54
Cf. Elorza (1978: 29). Ikus halaber Cierbide - Vallejo (1983: 38).
55
Herran «Observaciones sobre el vascuence», RPE, II. tomoa, 1. znb., 1879.01.lehen
hamabostaldia, 15-16 orr.
56
Edukien %2 adieraztean, 1878-1879 urteetan agerturiko 1054 orrietatik, 19 orri euskaraz dudela
esan gura da. Edo 127 artikulutik 5 euskaraz (%4).
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(Gasteizko Ateneo ingurukoa batik bat), ez zen errealista Revista elebidun bihurtzea.
Herranek berak euskaraz jakin gabe, gainera, nekez zuzenduko zuen aldizkari
elebidunik. Eta, halaber, euskaraz idatziko zuten kolaboratzaileak urri ziren. Alde
horretatik Gasteizko aldizkariak Iruñeko Revista Euskara-rekin zuen aldea handia
zen. Nafar aldizkariaren kasuan, euskara, langai zein ikergai zen, eta bertako
erredaktoreek hizkuntza nahiko ondo zekiten. Hola, Gasteizko RPEan euskarak zuen
presentzia testimonialaren aldean (%2), Iruñeko buletinean, 1878-79 urteetan,
euskarazko testuek %18 bete zuten. Nafar aldizkarian, euskarazko artikulu gehienek
alboan itzulpena eduki arren, gaztelaniazko bertsio gabekoak ere baziren. Hori guztia
pentsaezina zen RPEn.
Elebitasun saioen ezinezkotasuna Madrilen Herranek argi ikusi bide zuen. Eta
hola aldi hartako aldizkarian ez zen euskarazko idazkirik gehiago agertu. 1880ko
Donostiako lore-jokoen iragarpenak ere (seguru asko ordurarte bezala elebitan jaso
arren) gazteleraz bakarrik atera ziren. Hortaz, aurrerantzean, aldizkariaren
mugapenak onartu eta euskal pizkundearen defentsa, Herranek, gazteleratik egingo
zuen.
VI. 4. Erlijio, filosofia eta garapen ideiak Revista-n
Auzi filosofiko eta metafisikoen arloan agertzen zuten ideiangatik epaitzen da
sarritan aldizkarien izaera aurrarekoi edo atzerakoia. Hasteko interesgarria izan liteke
Herran berak zuen jarrera ikustea. Gai hori pertsonalki Revista-n tratatu ez bazuen
ere 1870ko artikulu batean “progreso” ideiari buruzko bere iritzia aurkitzen dugu.
Bertan garapena mugagabea izan ote daitekeen planteatzen zuen, bere ustez
erantzuna baiezkoa izanik. Aurreikuspen zuhurren bidez oztopoak gainditu eta
gizakia etenik gabe garatu ahalko zela zeritzon. Ondorioa argia zen: “[este debe ser
el] principio y fin de todas las ciencias: ¡¡¡Aurrerá!!!.... ¡¡¡Eureka!!!”57. Fede
aurrerazale hori, Herranek bere bizitzan zehar mantendu zuela pentsatzen dugu,
bere ekinbide biziak eta ideologikoki errepublikar segitu izateak adieraz dezakeen
moduan.
Beste auzirik da, ordea, aldizkariak ze ideia agertzen zituen. Gai filosofikoerlijiosoak landuz, Antolin Burrieza Gasteizko Ateneoko kideak, panteismoaren gaiari
heldu zion. Hasteko bere jatorri historikoak azaldu zituen, Grezia klasikoan hasi,
Plotino, filosofo hinduen eragina, Aro Modernoan Spinoza, berrikiago aleman eskolen
ekarpena, e. a. Ondoren panteismoak gizabanakoaren indibidualitatea akabatu eta
determinismoara daramala salatzen zuen. Hortaz, posizio liberal katolikoetatik
kritikatuz, panteismoa gaitzetsi egiten zen, Balmes filosofo katalanaren ildoan. Daniel
Ramon Arrese arabarraren lege naturalari buruzko artikuluak ere iritzi modernista
baina fededuna agertzen zuen, lege naturalak (=Jainkoaren legeak) haustearen
arriskuez ohar eginez. Ikuspegi filosofiko-erlijioso honen baitan, interesgarriak dira
halaber, Manuel Iradierrek Afrikako tribu baten ustezko ateismoaren haritik egiten
dituen gogoetak.
Askoz kontserbadoreagoak dira erlijio kontuan Leopoldo Cano y Masas,
Francisco Jimenez Campaña edo Pilar de Cáviaren poesiak, bata fedearen
garaipenaz, bestea Pilarko amabirjinari eskainia, eta azkena Granadako azuzenen
Kristoaz. Erlijiotasunaren bizipen indibidualagoa (baina horregatik katolizismoa galdu
gabe), Juan Eustaquio Delmas-ek graziaren gainean idatzitako istoriotxoan eta
57

Cf. “El progreso”, El Ateneo, I. tomoa, 14. znb., 1870.10.31, 109-110 orr.
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Emilia Caléren poesia batean aurki daitezke. Zentzu fededun kontserbadorea,
agerien Martin Mateos-ek islatzen du, Bejarko institutuan hezkuntza katolikoaren
alde emandako hitzaldian. Bestela ezin izan zitekeenez, Mateo Moraza
tradizionalistak ere erlijio ikuspegia azpimarratu nahi izan zuen bere “Cervantes
como filosofo cristiano” berbaldian.
Erlijio kontuak alde batera utziz, gizateriari dagozkien auzi filosofikoak ere
tratatu ziren aldizkarian. Anselmo Salvá-k, zibilizaziori buruzko bere oharretan,
desarroilismoa kritikatzen zuen, baina ez tradizionalismotik, baizik egia bilatzen zuen
ikuspegi ilustratu batetik, zeinak ezin zuen gogo onez jasan politikaren, elizaren eta
orohar jendartearen utzikeria. Antonio Rodriguez-en bi saiakeratan, optimismo
handiagoarekin, gizakien patua zen aztergai. Garaiko ideia aurrerazaleen ildoan,
pertsona, izadian pribilegitu izanik, mineral, landare eta animalien gainetik jalgi
beharra defendatzen zuen norbere jakintza ere gora jasoz. Gizakien alde ilun eta
suntsitzaileaz kontziente, Rodriguez-ek gizateria osoaren elkartasunean zekusan
etorkizuna, nazio, herri eta tribuen gainetik aldarrikatuz.
Ikusitakoa laburbilduz, bizitzaren aurreko bi jarrera nagusi islatzen dira Revistan: kontserbadore katolikoa bata, eta liberal aurrerazale baina fededuna bestea
(tarteko posizioekin). Muturrerengo iritzi ultrakatolikoak arraroak dira, eta zentzu
berean beste puntako iritzi iraultzaile ateorik ez dugu topatuko. Orohar, Fermin
Herran beraren bidetik, zentzu liberal aurrerakoia nabarmentzen da; XIX. mendeko
paradigma garapenzalearen baitakoa, aurrerapen eta elkartasun unibertsalaren alde,
baina fede erlijiosoa baztertu gabe.
VI. 5. Emakumea Revista-n.
Aldizkarian idatzi zuten emakumeak ia ehun sinaduren artean sei besterik ez
ziren izan. Bi Euskal Herrikoak eta lau espainiarrak. Ez gara ausartzen emakume
proportzio hau garai hartako aldizkarietan ohikoa zen esatera, ala normala baino
aurrerago zihoan. Edozein kasutan atzeregi ez zela gelditzen susmatzen dugu.
Bost andrazkok Madrilgo aldian idatzi zuten, poesia lanak utziz. Salbuespena
Emilia Quintero y Calé-ren artikulua da, Galileo Galileiren gaineko italiar narrazio bat
itzultzen baitu. Emilia Quintero hau neskato bat zen, Revista-n bi poesia utzi zituen
Emilia Calé Torres-en alaba hain zuzen.
Gasteizko aldian emakumeek idatzitako lan bakarra dago, Ermenegilda
Ormaetxe bizkaitarrarena. Gainera, emakumeez dihardu, zehazkiago «la muger
vascongada» du mintzagai.
Euskal emakumea ikuspegi tradizionalistatik laudatzen du. Batez ere usadio eta
fedearen babesle gisa duen garrantzia azpimarratuz. Euskal emakume eredua,
jakina, baserritarra da, «el verdadero tipo de mujer fuerte de que nos hablan los
sagrados libros.» Hartaz emandako irudi idealizatuan, gizonaren mailan deskribatzen
da:
la mujer, aquí [Euskal Herrian], comparte con el hombre el cultivo de sus heredades, le
ayuda en el penosísimo ejercicio de layar la tierra [...] y todo esto sin desatender sus
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ocupaciones domésticas, que para todo encuentra tiempo esta mujer sublime, verdadero ángel
58
de consuelo, paz y alegría de su hogar.

Hortaz, testua tradizionalismoz kargaturik egon arren, emakumeaz, edo
zehazkiago Euskal Herriko andreaz, irudi positiboa ematen da. Positiboa da halaber
Revista-n emakumeaz diharduen beste artikulu baten iritzia. Baina aurrekoa ez
bezala, hau gizonezko batek idatzia da eta oso abiapuntu desberdinetik. «La
educacion de la mujer» saiakeran Nicasio Lacalle Gasteizko Ateneoko kideak,
andrazkoen eskolatzearen egoera txarra kritikatzen du, gizonezkoen bestekoa izan
beharko lukeela adieraziz. Bere ustez:
[la mujer] debe conocer las ciencias y las artes, ejercitar su inteligencia y cultivar su
entendimiento, para comprender, auxiliar y ponerse al nivel del hombre, siendo un precioso
tesoro para sus hijos cuya primera educacion le corresponde

Gainera heziketa horrekin:
No es posible desconocer que la mujer podría desempeñar tan bien por lo menos como
el hombre, ya en fabricas ó establecimientos mercantiles, ciertos cargos, que [...] son en la
actualidad, al menos en nuestra patria, casi de exclusiva jurisdiccion de aquel. La causa del
alejamiento de la mujer de estas y de otras profesiones lucrativas, que mejorarian su presente
y su porvenir, es lo defectuoso de la educacion científica que recibe, y no su falta de
59
condiciones intelectuales;

Jakina garaiko artikuluak ziren, ez testu feministak, eta bai Ormaetxeak zein
Lacallek emakumearen zeregin propio batzuk seinalatzen zituzten (umeen lehen
hezkuntza, etxeko lanak, ...). Baina orohar, biek ere genero bereizketa gogorra ezarri
barik berdintasun maila nabarmena aldarrikatzen zuten. Hirugarren iritzi bat, hau ildo
liberal-kontserbadorekoa, Pablo Alzolak agertutakoa izan zen. Andrazkoen
gaitasunak baieztatu ondoren (“[...] que la mujer tiene la aptitud y la inteligencia
necesarias para ensanchar el campo de su actividad [...] no cabe ni siquiera que lo
pongamos en duda”), Europan zehar eta AEBn haren hezkuntza eta jendarte maila
zenbat hobetu zen aipatu eta euskal emakumeentzat antzekoa eskatzen zuen.
Konkretuki, Bilboko Arte eta Ofizio Eskolan aurrenekoz emakumeei zuzenduriko
ikastaroak azaltzen zituen, “enseñanza de corte de vestidos” eta apainketa kurtsoak
eskainiz. Haien harrera onaren aurrean, ikastaro ausartagoak antolatzea
proposatzen zuen:
A mi juicio [...] en una poblacion esencialmente mercantil como ésta [Bilbo], debe
pensarse tambien sériamente, en proporcionarle los medios para que pueda aprender
Contabilidad y Teneduria de libros, y de este modo, [...] contando con unos conocimientos tan
útiles, especialmente para la administracion de estos almacenes, asi como de las fondas,
fábricas, etc., podrá prestar una ayuda más inteligente á tan útiles manantiales de riqueza,
colocándose á la altura en que se encuentra en otros pueblos, en donde hasta ahora se ha
60
sacado más provecho que entre nosotros de la aptitud de la mujer.

Kasu honetan, Lacalleren testuan bezala, emakumeei lanbide berrietarako
ateak ireki gura zaizkie, baina hartan ez bezala, altruismoa baino gehiago lan
merkatuen eskaria da Alzolaren ideietan eragile. Edozein kasutan, dela idealizazio
baserrizalearen ikuspegitik, dela perspektiba ilustratutik, edo dela utilitarismo
kapitalistatik, Revista-n emakumeaz irudi nahiko berdinzalea agertu zen.
58

Cf. RPE, I. tomoa, 4. znb., 1878.08. bigarren hamabostaldia, 84-92 orr.
Cf. RPE, II. tomoa, 6. znb., 1879.03. bigarren hamabostaldia, 189-192 orr.
60
Cf. RPE, IV. tomoa, 11. znb., 1880.11. lehen hamabostaldia, 166 orr.
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VII. Irakurlegoa eta errezepzio prozesua
VII. 1. Gasteizko irakurle eta harpidedunak
Aldizkaria sortu zenean, bere irakurlegoaren zati handi bat Gasteizko Ateneoko
kideek osatzen zuten. Hori irakurlego seguru eta finkoa zen, kide guztiek doan
jasotzen baitzuten aldizkaria. Horiez gain, aldizkaria «aktiboki» jasotzen zutenak
zeuden, harpidedunak alegia. Esana dugu, hori zela Revista erosteko modu bakarra,
ez baitzen kalean saltzen.
Ateneoko irakurlegoari dagokionez, ezaugarri nagusi batzuk aipa ditzakegu.
Gasteizko klase ertain eta altuetako jendea zen nagusiki, ikasketaduna eta kultur
munduari lotua (kultur elkarte batean militatzen baitzuen). Lanbidez jarduera
liberalekoak ziren: medikuak, idazleak, katedradunak, legegizonak, politikoak, e. a.61
Talde burges hau bide zen Revista-ren irakurlego ugariena.
Gasteizko gainerako biztanleak aldizkarira erakartzeko, Herranek harpidetza
orri bat zabaldu zeun hirian, Revista-ren helburu aberkoiak adieraziz eta irakurleen
sentimentu euskaltzaleei dei eginez62. Halabeharrez, aldizkariak bereganatu zituen
harpidedunen zerrenda bat eskuratu dugu, 1879ko Revista-ren ale batean agertu
baitzen63. Dirudienez hiri hartako harpidedun gehiago hurrengo batean agertzekoak
ziren, nahiz zerrendaren segida hori ez zen inon agertu. Daukagun zerrendan
laurogeita sei izen agertzen dira euren lanbideekin. Hamar ez dira propioki
harpidedunak Ateneoko kideak baino, eta seguru asko ezagunak zirelako ipini zituen
Herranek (Sotero Manteli, Ramon Ortiz de Zárate, e. a.). Izen guztiak hartuz, honako
lanbideak dagozkie: jabeak («propietarios» 24 pertsona), merkatariak (8),
legegizonak (8), katedradunak (7), fabrikanteak (3), idazleak (3), enplegatuak (3),
militarrak (3), farmazilariak (2), apezak (2), bankariak (2), zurginak (2), irakasleak (2),
liburudendaria (1), politikoa (1), tipografoa (1), «fondista» (1), tren geltokiko burua
(1), lizentziatua (1), pintatzailea (1), hileapaintzailea (1), jostuna (1), argazkilaria (1),
bolboragilea (1) eta injinerua (1). Euren artean andrazkoak hiru dira (bi jabe eta
merkatari bat). Partikular horiei elkarte edo erakundeen harpidetzak gehitu behar
zaizkie: Diputazioa, Udaletxea, Gasteizko Kasinoa eta Círculo Vitoriano elkartea.
Ez dakigu zerrenda hau pertsona aukeratuz osatu zen (jabeei, adibidez, pisu
erreala baino handiago emanez), ala euren lanbideaz kezkatu gabe denetariko
harpidedunak ipini ziren. Litekeenagoa da bigarren aukera hori, zerrendan inolako
ordena gabe tartekatzen baitira izen eta lanbide desberdinak. Batera nahiz bestera
izan, Gasteizko irakurlegoaren ezaugarri orokor batzuk erraz ikus daitezke: goi
klaseetako kide dexente (jabeak, merkatariak,...), klase ertainekoak ere ugari
(negozio txikietakoak eta lanbide liberalak), maila apalagoko pertsona gutxiago
(enplegatuak, e. a.).
61

Ateneoko kideen lanbideetaz cf. Reboredo (1988: 113-126).
Testuak, aldizkariaren sorreran Herranek Gasteizko udalari adierazitako ideiak ia hitzez hitz
errepikatzn zituen (cf. III. 1. §). Zehazki harpidedun potentzialei zegokien pasartean hola zioen: «[...]
los escritores éuskaros han creído un deber la fundación de la Revista de las Provincias Euskaras en
cuyo sostenimiento están obligados a interesarse todos los buenos hijos de este país. Con tan noble
propósito tengo el honor de invitar a V. dándole anticipadas gracias por su sucripción en nombre de
los redactores. [...]» Cf. testu osoa in Vidal-Abarca (1993: 200-201).
63
Zerrenda in RPE, III. tomoa, 5. znb., 1879.09. lehen hamabostaldia, azala eta kontrazala barrutik.
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VII. 2. Gainerako harpidedunak
Gainerako hiri eta herrialdeetako irakurleen berri ematea zailagoa da. Erakunde
publiko mailan badakigu Gasteizko Udala eta Arabako Diputazioaz gain, gutxienez
Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako diputazioak proiektuan inplikatu zirena64. Baina
interesgarriagoa litzeteke irakurle indibidualen berri izatea. Harpidetza guneei kasu
egiten badiegu Hego Euskal Herrian, Madrilen, Habanan eta Hego Amerikan zehar
(euskal kolonietan) barreiatzen ziren. Alta gune horiek aldizkaria han eskaintzen zela
adierazten digute, bertan irakurleak zeudenik segurtatu gabe. Zorionez noizik
behinean aldizkariko azalean gutun laburtxoak azaltzen ziren, erredakzioak jasotako
harpidetza eskariak baieztatuz edo oharren bat eginez. Zehazki herri hauei
dagozkien aipuak agertu zaizkigu: Euskal Herrian Bilbo (bost pertsona desberdin),
Oñati (bi pertsona), Donostia, Tolosa, Gernika, Labastida, Portugalete (bertako La
Union elkartea); Espainian zehar Valle de Santa Lucia, Bartzelona, Lleida, Girona,
Santiago, Lugo, Soria, Salamanca, Sto. Domingo de la Calzada, Leon, Malaga, Jaen,
Murtzia, Villaviciosa, Sevilla, Granada eta Kanarietako bana.65
Hasteko Euskal Herriko harpidedunei dagozkien aipuak aztertuko ditugu. Gutxi
dira eta euretatik datu askorik ezin atera daiteke. Hala ere badirudi Bizkaian eta
Gipuzkoan, Araban bezala, RPEek irakurlego bat bereganatu izana erakusten dutela,
bai probintzion hiriburuetan zein herri handisketan (Tolosa, Labastida, Gernika,...).
Elkarte batzuk ere (Portugaleteko La Union-ekin gertatu zenez) harpidedun egin bide
ziren66. Akaso kasualitatea da Nafarroako harpidedunen aipurik ez egotea. Baina
beharbada herrialde horretan Bizkaian eta Gipuzkoan baino harpidedun gutxiago
egotea adieraz dezake. Izan ere, badakigu Nafarroako intelligentsia praktikoki guztia
Iruñeko Asociacion Euskara-ko kidea zela67. Eta elkarte horretako bazkide orok
Revista Euskara buletina jasotzen zuenez, baliteke askok beste kultur aldizkarien
beharrik ez izatea.
Euskal irakurlego honen ezaugarriez datu positiborik ez badugu ere,
Gasteizkoen antzeko osaketa suposa dakioke: kaletarra, ikasketa maila batekoa,
nagusiki klase ertain eta altukoa, eta nolabaiteko euskal kezkaduna. Ezaugarrion
zeharkako barrespen bat publizitatean aurki daiteke, burges jendeari zuzendua
baitago (cf. V. 10. §).
Espainiako harpidedunez ez dakigu nagusiki euskal jatorriko emigranteak ziren,
ala propioki espainiarrak. Gainera aldizkarian agertzen diren aipuek badute arazorik.
Euskal Herriko aipuen kasuan «J. O.— San Sebastian.— Servida la suscripcion[...]»
gisako mezuak agertzen dira. Espainiakoek berriz, ez dirudite harpidetza eskariei
64

Fermin Herranek Gasteizko udalari harpidedun egiteko eskatzean, lau diputazioak jada egin zirela
aipatzen zuen (“como lo han verificado las Diputaciones de las cuatro provincias, celebrando el
pensamiento y prestándole todo su apoyo por medio de la suscricion á gran número de ejemplares”).
Cf. Gasteizko Udal Agiritegia (A.M.V.), 41/22/32 espedientea: “Se suscribe [...]”, 1878.
65
Aipuok in «Correspondencia», RPE, I. tomoa, 2. znb., 1878.07. bigarren hamabostaldia, azala
barrutik; RPE, I. tomoa, 3. znb., 1878.08. lehen hamabostaldia, azala barrutik; RPE, I. tomoa, 6. znb.,
1878.09. bigarren hamabostaldia, azala barrutik; RPE, I. tomoa, 8. znb., 1878.10. bigarren
hamabostaldia, azala barrutik; RPE, II. tomoa, 1. znb., 1879.01. lehen hamabostaldia, azala barrutik;
RPE, II. tomoa, 9. znb., 1879.05. lehen hamabostaldia, azala barrutik; RPE, II. tomoa, 3. znb.,
1879.02. lehen hamabostaldia, azala barrutik.
66
Ez dugu garaiko euskal kultur eta politika elkarteen bibliotekak kontsultatu eta RPEren bildumarik
gordetzen ote duten baieztatzeko aukerarik izan, baina baliteke hala izatea.
67
Cf. Corcuera (1979: 134).
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egindako erantzunak: «Valle de Santa Lucia — J. M. I.— Recibo tu carta. Conforme
con lo que me dices. Iré pronto.» edo «H. C. —Leon. —Te se envia la Revista. Veo
tus bombos. Venga eso que prometes.» Gisa horretako gutunek lagunartekoak
dirudite. Eta baliteke, hortaz, Herranek Espainiako adiskideei Revista doan bidaltzea.
Edo agian bertako beste aldizkari baten truke ematea. Kanarietako gutunak horixe
pentsarazten du: «Santa Cruz de Tenerife.— Ernesto Lecuona. —Gracias por su
colaboracion. Aceptado el cambio.» Izan ere aldizkari elkartrukeena hurrengo
puntuan ikusiko dugunez, ohikoa zen garaian.
Ez da baztertu behar, jakina, Espainian propioki harpidedunak ere egotea. Sto.
Domingo de la Calzadakoa edo Jaengo aipuen kasuan, esate baterako, harpidetzak
dira. Baina susma daiteke, 1878-79 etapan behintzat (eta orain arte ikusitako datu
guztiak epe horri dagozkio), erosle gehienak Arabakoak eta oro har Hego Euskal
Herrikoak zirela.
VII. 3. Aldizkarien elkartrukeak
XIX. mendean elkarte desberdinek aldizkariak trukatu ohi zituzten. Jada El
Ateneo Espainia osoko dozenaka kultur aldizkarirekin harremanetan zegoan, haiek
jaso eta hau bidaltzeko, baita Amerikako baten batekin ere. Revista-k bide bera
segitu zuen. 1878ko memorian berrogeita lau aldizkari hauekiko trukea adierazten
zaigu:
Madrilgoak: La Raza Latina, El Nuevo Cencerro, El Magisterio Español, Los
Vinos y los Aceites, El Correo Literario, La Ilustracion Venatoria, Revista de los
Caminos Vecinales, Revista de las Provincias Españolas y Americanas, Boletin de la
Institucion Libre de Enseñanza, El Eco Universal, El Amigo, Boletin del Ateneo, El
Fiscal de los Caminos de Hierro.
Bartzelonakoak: Fomento de la Produccion Española, Fomento de la
Produccion Nacional, Archivos de la Medicina Homeopática, El Mochuelo, Lo Gay
Saber.
Gainerakoak: Cadiz, Revista Gaditana eta La Verdad (Cadiz); El Magisterio
Leones eta El Iris (Leon); Revista Euskara (Iruñea); Laurac-Bat (Buenos Aires); El
Buscapié (Puerto Rico); Revista de Asturias (Oviedo); Revista Cántabro-Asturiana
(Santander); El Harense (Haro); Crónica de Burgos (Burgos); El Ateneo Palentino
(Palencia); La Opinion Provincial (Avila); Revista del Ateneo (Guadalajara); La Cuna
de Cervantes (Alcala de Henares); La Voz de la Mancha (Ciudad Real); El Eco de
Lorca (Lorca); Revista de Gerona (Girona); Valencia Ilustrada (Valentzia); El
Noticiero de Murcia (Murtzia); La Enciclopedia (Sevilla); Granada (Granada); El
Ateneo (Malaga).68
Ez dugu 1879-81 urteetako elkartrukeen berririk aurkitu, baina segitu zutela
pentsatu behar da. Zelangura delarik ere Espainia osoarekiko kontaktu hauek,
Herranen Revista-n agertzen ziren espainiar kolaborazioen nondikoa azaltzen
laguntzen dute.

68

Zerrenda in «Memoria del Ateneo», RPE, I. tomoa, 10. znb., 1878.11. bigarren hamabostaldia, 219221 orr.
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VII. 4. Harrera eta gorabeherak
Revista-k berak euskal jendartean harrera ona izan zuela adierazi zuen behin
baino gehiagotan. El Globo, El Diario de San Sebastian, El Correo Vascongado eta
Irurac-Bat euskal egunkaritan ere laudorioak egin omen zizkioten69. Eta ez dago
zertan pentsatu oihartzunik gabeko aldizkaria izan zenik. Bilbotar batek, esate
baterako, Revista-n agerturiko artikulu bati Irurac-Bat egunkarian erantzun zion70.
Hortaz jendartean nolabaiteko erantzunak pizten zituen.
Dena dela susma daiteke Revista-ren arrakasta ez zela zuzendaritzak
adierazten zuena bestekoa. Kolaboratzaile aktibo gisa iragartzen ziren pertsona
guztiek aldizkarian parte ez hartzeak adierazgarria dirudi. Tiradaren gaineko daturik
ere ez dugu, baina Ateneoko kideak, gainerako harpidedunak, eta Espainiako
elkartrukeen kopuruak present izanez, gutxienez 500 aleko tirada suposa dezakegu.
Behar bada gehiago, Iruñeko Revista Euskara-k horrenbeste ale ateratzen baitzituen
nafar aldizkariaren zabalkundea mugatuagoa izanik71.
Aldaketa nagusia Gasteiz uztean gertatu bide zen. Revista-k ordurarte
Ateneoko buletin gisa izandako irakurlego seguru eta finkoa (kideak), Madrilen galdu
egingo zituen. Aurrerantzean harpidedun libreak (eta agian elkartrukeetakoak) izango
ziren irakurle bakarrak. Hala ere, Herranek, lehengo bezero batzuk mantentu ahal
izateko amarru bat erabili zuen: Madrilen ateratako lehen alea Ateneoko kide guztiei
igorri zien, harpidedun izatera gonbidatuz72. Ez dakigu nolako arrakasta izan zuen,
Madrilgo aldian ez baita irakurlegoaz inolako daturik agertzen. Aldizkarian espainiar
edukiak ugaritzeak euskal harpidedunen galera koerlatibo bat eragin zezakeen. Ez
da baztertu behar, bestalde, Donostian Manterolak sortuberri zuen Euskal-Erria
aldizkari euskaltzalearen konkurrentzia. Azken hau Revista Madrilera lekualdatu eta
berehala agertu zen, 1880ko uztailean. Sei hilabetez Revista-k huts egin ondoren,
baliteke harpidedun askori Donostiako aldizkaria gertukoagoa iruditzea Madrilgoa
baino. Gainera Euskal-Erria-k Herranen aldizkari berfundatuak baino euskal eduki
gehiago (%100) eskaintzen zuen eta baliteke horregatik euskal irakurle asko
Manterolaren aldizkarira behin betiko pasatzea. Baina hau, jakina, espekulazioa da.
Nolanahi ere, Herranen aldizkariak irakurleekiko kontaktua azkenerarte
mantendu zuen. Hola 1881eko formato aldaketa harpidedunen eskariz egin zela
esaten zaigu73. Irakurleenganako adeitasun hau haiek galtzeko bildurrak eragina izan
zitekeen, baina ezin ezer segururik esan. Baliteke harpidedun kopurua, oso handia
izan gabe ere, egonkor mantentzea eta Herran beraren arazoek eragitea
aldizkariaren itxiera. Edozein kasutan proiektua bertan behera uzteak, izugarrizko
arrakastarik ez zuela diosku, azken aldian behintzat.
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Cf. RPE, III. tomoa, 8. znb., 1879.10. bigarren hamabostaldia, kontrazala barrutik.
Cf. J. Apraiz «Una polémica literaria», RPE, III. tomoa, 10. znb., 1879.11. bigarren hamabostaldia,
305-310 orr.
71
Cf. Valverde (1996: XXIV).
72
Cf. RPE, IV. tomoa, 3. znb., 1880.07. bigarren hamabostaldia, 120 orr.
73
«Nuevo prospecto», RPE, 1881.03.15, 1. orr.
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VIII. Aldizkariaren ekarpena (desagertu ondoren)
Puntu honetara iritsirik Revista de las Provincias Euskaras-en emaitzen gainako
gogoeta kritikoa egin behar dugu. Izan al zuen eraginik aldizkariak? Gu baiezkoan
gaude. Hasteko, Nafarroako Revista Euskara-rekin batera, euskal kultur aldizkarien
sorreran aitzindari izan zen. Biek irekitako bidetik etorriko ziren Euskal-Erria
arrakastatsua Donostian (1880-1918) eta iraupen laburragako Revista de Vizcaya
(1885-1889) Bilbon.
Baina eragin zuzenagoa akaso Araban izan zuen. Lehen ekarpena Ateneoan
bertan bilatu behar da. Herranen aldizkaria urte t'erdiz bertako buletina izan zen eta
epe horretan bazkide guztiek irakurri zuten. Revista 1880an Madrilera joatean, El
Ateneo buletina berpiztu zen Gasteizen. Itxura batean buletin honek 1878an utzitako
proiektua berrartzen zuen. Neurria, diseinua, atal eta gainerako ezaugarriak lehengo
berberak ziren. Bazirudien Revista ondoriorik gabeko parentesi bat izan zela
Ateneoko bizitzan. El Ateneo-ren edukiei erreparatuz, ordea, gauzak zertxobait
aldatu zirela ikus daiteke. Aztertu dugun 1880-84 tartean euskarazko artikulurik ez
dago. Baina hau espero zitekeen El Ateneo bertako bazkide erdaldunek idazten
baitzuten. Aldiz, euskal gaiei loturiko artikuluak ugaldu egin ziren. Hola Manterolaren
Cancionero berriaren iruzkina, Euskal-Erria aldizkariaren agerreraraz laudorioak,
Daniel Ramon Arreseren hitzaldi bat euskarari buruz eta Peru Abarka argitaratzeko
saio aurki ditzakegu hilabete gutxitan74. Euskal gaien proportzioa ez da oso handia
(inondik ere ez RPEan adinakoa), baina bai 1878 aurretik baino dexente
nabarmenagoa.
Euskal gaien ugaltze hau Revista-k eragin al zuen zuzenean ala garaiko giro
euskaltzale orokorragoak? Ez da erraza zehaztea, baina seguru asko gauza biek,
Revista euskaltzaletasun horren agerkari eta aldi berean eragile izaki. Aldizkari hau
desagertu ostean Gasteizen gelditutako sustratu euskaroaren zantzuak 1882an hiri
hartan sorturiko Revista Médica Vasco-Navarra-ren geografi esparruan soma
litezke75. Propioki kultura arloan, ez bide da kasualitatea, 1883an Arabako Diputazioa
eta Gasteizko Institutua euskarazko katedra bat sortzen saiatzea, Fermin Herranek
lau urte lehenago bere aldizkaritik eskatu bezala76. Revista-k sustatzen lagunduriko
giroaren beste fruitu berant bat, 1888an arabar hiriburuan egindako lore-jokoak izan
ziren. Literatur sariketen sail gehienak gaztelerazkoak izan arren, euskal sail bat ere
egin zuten. Gaia, Herran zein Becerro de Bengoak hainbeste miretsi izandako
Iparragirreren gainekoa zen. Orotara sail guztietara 38 lan aurkeztu ziren, euretatik 6
euskaraz77. Gerora, 1895ean eta 1899an lore-joko berriak egin ziren Araban.
74

Cf. El Ateneo, VII tomoa, 1-9 arteko zenbakiak (1880). Mogelek Peru Abarkari gazteleraz egindako
hitzaurrea atalka azaldu zen El Ateneo-ko 5 eta 9 aleen artean. Baina euskarazko testua agertzen
hasi behar zenean (eleberria bera) eten egin zen argitalpena. El Ateneo-k, ohar baten bidez, bere
jatorrizko asmoa obra osorik ateratzea zela adierazi zuen; baina euskarazko narrazioari alboan jarri
nahi zioten gaztelerazko itzulpena egiteko arazoek, eta Bilboko Beti-Bat egunkariak obra hori arinago
atera izateak, proiektua garatu gabe uztera eraman zituen.
75
Marko Vasco-Navarro-a onartzeak, ez du nahitaez eragin euskarorik inplikatzen, RPE aurretik ere
eremu horretako gasteiztar aldizkariak baitzeuden, adibidez 1868ko La Union Vasco-Navarra edo El
Semanario Católico Vasco-Navarro. Izatez, Herranek baino lehen, Ortiz de Zaratek, bultzatu zuen
Araban lau probintzien arteko harremana. Baina RPEren eragina gutxienez indargarria izan bide zen
elkartasun ideia horren finkapenean.
76
Katedra sortzeko saiakeraz cf. Corcuera (1979: 150-151). Gasteizko Institutuak ekimen horretan
aktiboki parte hartzeak Herranen itzala azpimarratzen du, bertako irakasle asko Ateneoko kideak
baitziren eta hortaz Ferminen lagunak.
77
Cf. Reboredo (1988: 101-113).
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Ateneoak euren antolaketan parte hartzeaz gain elkarte bertatik euskara bultzatzeko
proiektuak proposatu ziren 1897an: «[organizar] cursos útiles y prácticas
enseñanzas, especialmente de lenguas, deseando que la euskara fuera la que
primero resonara en esta tribuna»78.
Gutxi azterturiko ikergaiak azaltzean ohiko izaten da euren garrantzia historikoa
nabarmendu nahi izatea, maiz gehiegikerian erortzeraino. Akats hori ekidin gurako
genuke eta horregatik ez diogu Revista de las Provincias Euskaras-i dagokiona baino
meritu handiagorik aitortu nahi. Revista ez zen puntarengo produktu intelektual bat
izan, ez eta Arabako kultur bizitzaren eragile nagusia. Baina ezin ukatuko zaio euskal
pizkundearen sustapenean lekutxo bat. Ateneo inguruko kultur mugimenduaren
magalean sortua, bertako kide batzuen kezka euskaroek bultzaturik, behinolako
«Atenas del Norte» hura ez zen proiektuari luzaz eusteko gai izan. Alta beste batzuei
bidea erakusteko balio izan zuen (adibidez Donostiako Euskal-Erria-ri). Halaber
Revista-k hiriko kultur bizitzan euskaltzaletasuna apur bat ezartzen lagundu zuen.
Ateneoan bertan tesi euskaltzaleak hegemoniko bihurtu ez bazituen (ezta gutxiago
ere) lorratzen bat utzi zuen. Agian ez da kasualitatea XX. mendeko zenbait arabar
euskaltzale elkarte hartatik igaro izatea: Eduardo Velasco, Federico Baraibar, Koldo
Eleizalde, Angel Apraiz, Odon Apraiz,...

IX. Laburpen-ondorioak
Revista de las Provincias Euskaras, Gasteizen 1878an agertu zen. Haren
sorreran hiru faktore nagusi tartekatu ziren. Lehenengo eta behin Arabako hiriburuak
Seiurteko Demokratikoan (1868-1874) bizi izandako kultur loraldia, inertzialki
Errestaurazio garaira luzatzen ari zena. Kultur humus haren baitan, Gasteizko
Ateneoaren azpiegiturak baliatuz, erne ahal izan zen aldizkariaren proiektua.
Bigarren faktorea, Revista inspiratu zuen giro euskaroa izan zen, 1876ko foru
abolizioak eta haren aurkako erreakzioak markatu zutena. Lege Zaharren
errautsetatik berpizte proiektu euskaltzalea jalgitzen zen, eta helburu horretan parte
hartu zuen Gasteizko aldizkariak. Hirugarren eta azken faktore nagusia, Fermin
Herran arabar idazlea izan zen. Berak egin zuen posible aurreko bi elementuak
aldizkari batean uztartzea. Izan ere Herranengan bat egin zuten Gasteizko kultur
munduaren bizipenak eta foru abolizioaren inpaktuak. Hola bere baliabide ekonomiko
eta esperientzia editoriala erabiliz euskal kultur aldizkari bat sortzeko ekimena
aurrera eraman zuen.
Revista de las Provincias Euskaras 1878ko uztailean sortu eta hamazortzi
hilabetez, hamabostero, Gasteizen argitaratu zen. Bere baitan, arabar hiriburuko
Ateneo elkartearen buletin funtzioa eta euskal kultur aldizkari orokor baten edukiak
jasotzen zituen. Ateneori lotutako prentsa organo zen heinean kide askok idatzi zuten
Revista-n. Orotara arabarrek edukien erdia inguru bete zuten. Beste euskal
herritarren kolaborazioekin artikuluen heren bat osatu zen, eta gainerakoa, Espainian
zeharreko eta atzerriko idazleen artean. Kolaboratzaile aktiboetarik asko Herranen
belaunaldiko lagunak ziren, XIX mende erdialdera jaiotakoak. Baina aldizkaria iritzi
eta belaunaldi guztiei irekita egon zen.
Eduki motari dagokionez literatur lanak izan ziren gailen, batez ere poesiak.
Baina poema, narrazio eta literatur kritiken alboan, gai historiografikoek leku
78

Cf. Reborado (1988).
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nabarmena izan zuten. Atzetik kultura, kronika, biografiak, geografia-bidaiak, zein
hezkuntza artikuluak aurki ditzakegu. Bestelako arloak sakabanatuagoki agertu ziren.
Arlo desberdin hauetako artikulu gehienak euskal esparruetara atxikitzen ziren. Alta
euskal gaiei loturiko sail egonkorrak sortzeko ahalegina (euskal kroniken saila
adibidez) ez zen guztiz gauzatu. Nahi eta ezin hori euskararekin agertu zen oso argi:
aldizkaria, ia osotasunean gazteleraz zegoen, baina euskarari lekua ematen saitu
zen, gurari hori, duinki betetzea lortu gabe. Neurri batez euskal kolaborazioek ezin
bete zutelako aldizkari osoa, baina baita Herranan jarrera zabalagatik Revista
espainiar auziei ere irekita egon zen (hauek euskal auzien aldean oso gutxi izan
arren). Hola bada, aldizkariak 1878-1879 urteetan berak zehazturiko helburuak,
orohar, bete egin zituen. Baina hala ere ez zuen lortu proiektu guztiz biribila
gauzatzerik.
Gasteizko aldi honetan, Ateneoko buletin gisa zuen barne irakurlego seguruaz
gain, harpidedun sare zabala bereganatu zuen. Asko Gasteizen bertan, baina orohar
Hego Euskal Herri osoan. Aldizkari-elkartrukeei esker Revista Espainian zehar ere
zabaldu zen, eta halaber atzerriko euskal kolonietan harpidetzak ireki zituen. Irakurle
gehienak Euskal Herriko klase ertain eta altukoak zirela dirudi, hiri eta herri
handietako posizio oneko biztanle ikasiak. Harrera, nahiko ona izan bide zuen
aldizkariak, une hartan merkatuan zegoen euskal kultur aldizkari bakarra izateak
lagundurik (non Iruñeko Revista Euskara-k ez zituen harpidetzek onartzen).
Laburbilduz, 1879ko abendurako, urte t’erdiz hiru tomo atera ondoren, Revista,
lehen mailako kultur produktu izan gabe ere, nahiko egoera politean zegoela esan
daiteke, kalitate eta harrera onargarriaz. Aldizkariak emaitza hobea lortu ez bazuen,
neurri handiz kolaboratzaileen kopuru mugatuagatik eta ekimenaren pisua Herranek
bakarka eraman behar izateagatik izan zen. Edozein kasutan Gasteizko Ateneoari
lotuta egoteak proiektuari babesa eskaintzen zion. Egonkortasun horren adierazgarri,
denboraz orrialde kopurua handituz joan zen prezioa igon gabe.
Baina 1880an, argi ez dauden arrazoiak bitarteko, Herranek aldizkaria Madrilera
lekualdatzea erabaki zuen. Espainiako hiriburuan ezartzea jokaldi arriskutsua izan
zen. Hasteko Ateneoko buletin funtzioa, eta bertako bazkideen laguntza zuzena
(irakurlego eta sustengu ekonomiko seguruak) galdu zituen. Aurrerantzean aldizkaria
harpidetze libreen bidez eutsiko zen. Ateneoko kolaboratzaile asko ere galdu zituen,
jada Revista ez baitzen euren buletina. Alta Herranek bere arabar eta euskal
adiskideen idazkiak, gutxiago izan arren jasotzen segitu zuen.
1880ko ekainean hasitako Madrilgo epearen ezaugarria, hortaz, espainiar
kolaborazioen ugaltzea izan zen. Hauek euskal herritarren beste izatera heldu ziren.
Idazleekin gertatzen zenaren paraleloan, espainiar edukiek ere gora egin zuten,
euskal gaiak adina edo gehiago betez. Ondorioz euskal kultur aldizkari izan behar
zuena (helburu horiek Madrilgo aldian berretsi egin baitziren), bere izaera galduz
joan zen. Hola, espezifikoki euskal gaiei loturiko historia moduko sailak desagertuz
joan ziren. Euren lekua literaturak bete zuen, 1880-1881 aldian aldizkariko edukien
erdia baino gehitxoago betez. Revista bada, gero eta kultur produktu orokorragoa
bihurtzen ari zen.
Euskal Herritik fisikoki urruntzeak, nahi izan gabe, aldizkariaren izaeran eragin
horixe izan zuen. Euskal idazleen galerarekin batera bertoko irakurleena gertatu zela
pentsa daiteke, agian Donostian irtendako Euskal-Erria aldizkariaren konkurrentzia
tartean egonik. Orrialde kopurua handitzeko esfortzuak ez bide zuen nahi adinako
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harpidetza erakarri: hilabete gutxiren buruan, aldizkaria eten, eta ondoren kalitate
apalagoko moldiztegi batean atera behar izan zen, itxuraz gastuei aurre egin ahal
izateko. 1880ko abenduan urte horretako hamabi aleekin bolumen bat osatu ostean
berriro eten zen argitalpena. Herranek aitzina joz aldizkariari diseinua berritu eta
beste saialdi bat egin zuen 1881eko martxoan. Zenbaki hartan arazoak zeudela
aitortzen zen, eta hilabeteren ondoren aldizkaria ez zen gehiago atera. Badirudi,
argiro definitu gabeko proiektu bat izateak, asmotan euskal kulturaz jardutekoa baina
de facto gero eta literario abstraktuagoa zena, euskal zein espainiar irakurleak
hasetu gabe utzi zituela. Eta hola epe ertainean Madrilera lekualdatzeko apustuak
huts egin zuen.
Revista desagertu arren, utzi zuen ekarpenik. Hasteko merkatura irtengo ziren
euskal kultur aldizkari berriei bidea erakutsi zien (Euskal-Erria, Revista de Vizcaya).
Eta Araban, Euskal Herri osoan bezala, euskaltzaletasuna zabaltzen lagundu zuen,
euskal pizkundean aitzindarietako bat izanik.
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XI. Eranskinak
XI.1. Revista-ren azalak

1878 urtea, 16 x 23 cm., azal zuria, Egaña é Hijo moldiztegia (Gasteiz)
1879 urtea, 16 x 23 cm., azal grisa, Egaña é Hijo moldiztegia (Gasteiz)
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1880 uztaila-abuztua, 16 x 23 cm., azal berdea, Hernandez moldiztegia (Madril)
1880 urria-abendua, 16 x 23 cm., azal berdea, T. Arnaiz moldiztegia (Burgos)
1881 martxoa, 12 x 18 cm., azal krema, T. Arnaiz moldiztegia (Burgos)

Kondaira, 4 – 2005, 1-51 [www.kondaira.com, ISSN 1698-9287]

44

J. Kintana: “Revista de las Provincias Euskaras (1878-1881)”

XI. 2. Revista-ren aurkibideak
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