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Miguel de Unamuno XV. saria
Bilboko Udala

Zer dute komunean Sabino Arana abertza-
leak, Zita austro-hungariar enperatrizak, Ra-
món Menéndez Pidal espainiar akademikoak,
Jesus Guridi musikariak, Hugo Schuchardt
linguistak, Pio Baroja idazleak eta Federiko
Krutwig euskaltzainak? Guztiek ezagutu eta
tratatu zutela liburu honetako protagonista:
Resurreccion Maria Azkue (1864-1951).

Azkue, topikoak dioenaz bestera, ez zen
izan euskal baserri mundutxoan isolatuta bizi
zen folklore biltzaile iluna. Euskal Herriko bi-
zitza sozial, politiko eta kulturalean bete-be-
tean parte hartu zuen, eta Europarekin harre-
man zuzenak izan zituen.

Liburu honetan Azkueren bizi-ibilbide eze-
zaguna kontatzen da. Bere haurtzaroa eta gaz-
taroa, militantzia politikoak, musikari garaiak,
nazioarteko bidaiak, Euskaltzaindia sortzeko
borrokak eta frankismopeko azken urteak.
Hori guztia Bilboko eta Euskal Herriko histo-
riaren testuinguruan eta Miguel de Unamu-
norekin kontrastean. Azkueren helburua izan
baitzen Euskal Herria astintzen zuen moder-
nitateari erantzutea, eta Bilbotik abiatuz eus-
kaldunei beren hizkuntzaren eta beren patua-
ren jabe izateko tresnak eskueran jartzea.
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Egilea / El autor

Jurgi Kintana Goiriena (Bilbo, 1975). Historian doktorea eta UEUko kidea. Oxfordeko Unibertsi-
tateko ikertzaile bisitaria 2007-2008 ikasturtean. Gaur egun, EHUn ari da lanean Bilboko Irakas-
leen Unibertsitate Eskolan. Batez ere Euskal Herriko historia kulturala eta intelektuala jorratu ditu.
Bere azken liburuen artean aipa daitezke Sabino Arana Goiri, Euzkadiren aita (Elkar, 2007), In-
telektuala nazioa eraikitzen (Euskaltzaindia, 2008) eta Urre urdinaren lurrina: euskal idazle gal-
duaren bila saiakera (Pamiela, 2009). Bestalde, historia arloko zenbait artikulu ditu argitaratuak
Uztaro, Bidebarrieta, Jakin eta beste aldizkari batzuetan.
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