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lose Antonio Ardanza, lehendakari jaun agurgarria.
Eusko laurlaritzako eta diputazioetako agintari jaun-andereak.
Sabino Arana elkargoaren zuzendaritza,
Andereak eta launak,

Omenaldiz-omenaldi badabila Euskaltzaindia, Durangotik Donostiara, Donostiatik
Bilbora, herenegun Eh Galdos Gipuzkoako Diputatu nagusiaren eskuetarik Gipuzkoako
Foru Aldundiaren urrezko domina hartuz, gaur, Sabino Arana elkargoarenganik aurten
go Sabino Arana saria Euskaltzaindiak "bere ibilbidean burutu duen lan izugarriagatik".

Azken hitz hauek -"bere ibilbidearen burutu duen lan izugarriagatik"- zuenak
dira eta pozten naute erakusten baitute goraki preziatzen eta estimatzen duzuela orain
artio Euskaltzaindiak egin duen lana. Ohore haundia da Euskaltzaindiarentzat Sabino
Arana sariaren hartzea zuen eskuetarik eta bihotzaren erditik eskertzen zaitut zuzendari
launa, eskertzen ditudan bezala holako erabakia hartu duten batzordekide guziak.
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Bizkaia eta bizkaitarrekin zor haundia dauka Euskaltzaindiak, Bizkaiko Diputazioa
izan baita Akademiaren sortzaileetarik lehena, Felix Landaburu eta Kosme Elgezabal
diputatu abertzaleei esker. Gero, Bizkaiko Diputazioak bultzaturik eta bertze hiru di
putazioekin bildurik sortu zen Euskaltzaindia duela 75 urte, bi bizkaitar izan dituela
buru, Resurrecion Maria de Azkue 32 urtez eta Aita Luis Villasante 18 urtez, orotara
50 urtez.

Bertze ekintza bat nahi nuke azaldu; 1923-ko jorrailaren 27-ko Euskaltzaindiaren
bilkuraren agiriak hauxe derasa:

"Oraintsu, Bilbon, JEL alderdiak izan duen Batzar-nagusian, euskeraren aldezko
beti izango dala aitortu duo Baita ere beroni dagokion arau, ikasbide ta edertasun-azal
kunetan, arazo bikain abetarako berariz aukeratuta dagon Batzarrari mendetasuna zor
izango diola.

Euskaltzaindiak atsegin aundiz auxe entzun du."

Atxikimendu berbera badaki daukala Euskaltzaindiak Eusko Jaurlaritzarenganik
Autonomia Estatutuak bere 6. artikuluan diolarik: "Euskarari dagozkionetan Euskal
tzaindia izango da erakunde aholkuemale", bai eta Nafarroako Gobernuarenganik eus
kararen Foru-Iegeak aitortzen duen bezala bere bigarren artikuluan, Bizkaiko Foru Al
dundiarenganik, adibidez gure Plaza Barriko egoitza ederra, halaber Gipuzkoako eta
Arabako Foru Aldundienganik han dauden ordezkaritzak beren gain hartuz eta denek
hitzarmen baten bidez laguntzen gaituztelarik.

Lan sakonetan murgildua da Euskaltzaindia nahiz euskara zaindu, apaindu, joritu,
aberastu gure hizkuntza baita euskaldun guziak Iparraldekoak nola Hegoaldekoak ba
teratzen gaituena.

Gaurko omenaldi honek sustatzen gaitu, kar eta kemen gehiago emaiten digu eta
berriz ere Euskaltzaindiaren izenean, ene atsegin haundia erakutsiz, eskaintzen dizki
tzuet bihotz-bihotzetik eskerrik beroenak eta zintzoenak.


