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Carlos
Santamaria:
promotor de las
ikastolas

inbolo eta

errealitate
Joxe AZURMENDI
Karlos Santamaria euskal
kulturan errealitate bat izan
da eta sinbolo bat.
Gerra ondoa gogoratu
behar da. Galdu egin genuen eta euskaltzaletasuna
lotsatuta zegoen. Konbentu
ezkutuetan bizi zen piska
bat. Seminarioetan. Erresintentziako zoko txikietan.
Zigorpean batetik eta desprestigioan bestetik. Baserritar ezjakinen hizkuntza
zarpaila zen euskara.
Santamaria euskaltzale
agertu zenean, ustegabeko
rekonozimendu bat bezala
izan zen guretzat bapatean.
Euskararen rekonozimendu
publiko bat kulturako eremutik.
Santamaria matematikoa
eta irakaslea zen. "Conversaciones Católicas Internacionales"-en antolatzailea.
Pax Christi-ko Idazkaria
(Parisen egoitza zeukala).
Behin eta berriro hizlari gomitatua Frantziako Intelektual Katolikoen Kongresue-

EGILEAK
Ikastola

Idazlea. EHUko irakaslea
tan: haren izena Mauriac, da.
"El
Gabriel Marcel, Feltin Pari- e u s k a r a
seko Kardinalea eta mo- como lenmentuko izen ospetsuene- gua escokin batera ikusten genuen lar" saioa
aipatuta prentsan. Hitz ba- publikatu
tean, Santamaria intelektual du Euskaltzaindiaren aldizi n t e r n a z i o n a l k i e z a g u n a karian. Aurreneko "Ikastola
zen. Euskaltzalearen tipo Hiztegia" burutzen kolaboberri "bitxi" bat, esanahirik ratu du hor batez ere.
positiboenean. EuskaldunAspaldikoa da euskarari
berria, gainera. Belaunaldi buruz arrazoi politikoengagazteari animo eta konfi- tik arduratzea. Edo filologidantza handia ematen zion koengatik, etabar. Santasinboloa.
m a r i a r e n t z a t beti garbi
Sinboloaren balioarekin egon da: herri baten nortaerrealitatea ere hasten da. suna bere kulturan datza
Santamaria euskararen al- eta kulturaren muina hizde oso modu konkretuan kuntzan dago. Euskal Heagertu bait da: euskara kul- rriaren muina euskaran: betur hizkuntza bihurtzeko raz, Euskal Herri moderno
ahaleginez, eta euskararen baten muina euskara moaldeko arrazoi kulturalez. derno batean. Amets hori
Xede horrekin, ezaguna da egiaztatzeko historia zaileIkastolen mugimenduaren an izan dugu Santamaria ebultzatzaile izan zela (San- rrealitate eta sinbolo, egin
to Tomas Lizeoaren sortzai- eta eragin duenagatik adileetakoa). Baina, bera eus- na, urte oso zailetan signifikaldunberria izanik, 1963az katu duenagatik.
gero euskaltzain urgazlea
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La identidad de un
pueblo estriba en su
cultura y la medula de
la cultura en la lengua.
La medula de Euskal
Herria se basa en el
euskara, por tanto, el
quid de la Euskal Herria m o d e r n a , en el
euskara moderno. En
la dificil busqueda de
este sueño, hemos tenido la suerte de contar con Santamaria,
como realidad y si'mbolo, actor e impulsor
incansable en ese esfuerzo por convertir el
euskara en lengua de
cultura.

Carlos
Santamaria:
promoteur des
ikastola
L'identité d'un peuple se
fonde sur sa culture et la
langue en est "la substantifique moelle", en
Euskal Herria celle-ci est
l'euskara, aussi, le hic de
l'Euskal Herria moderne
est l'euskara moderne.
Dans la tâche difficile de
réaliser ce rêve, nous
avons eu la chance de
pouvoir compter sur
Carlos Santamaria, a la
fois réalité et symbole,
acteur et animateur infatigable dans cet effort de
faire de l'euskara une langue de culture.
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