
BATZAR AGIRIA

lrufiean, Hizkuntz Eskola Ofizialeko egoitzan, 1984.eko irailaren
29an egin du Euskaltzaindiak hileroko bere batzarrea. Goizeko hamar
t'erdietan bildu dira: L. Villasante, burua, J. Haritschelhar, P. Altuna, A.
lrigoyen, E. Knorr, F. Krutwig, P. Lafitte, E. Larre, L. Mitxelena, F. On
darra, P. Salaburu, J. San Martin eta J.M. Satrustegi, euskaltzainak. Ber
tan egon dira, P. Goenaga, Gramatika Batzordearen idazkaria eta J.L. Li
zundia, idazkari-ordea.

X. Diharce, J. Hiriart-Urruty eta P. Larzabal jaunek ezin etorria
adierazi dute.

Azken batzarreko agiria onartu da lehenik.

Datorren azaroan karguak berritzeko hauteskundeak egingo direla
agertzera eman du Euskaltzainburuak. Ohorezkoen izendapenaz ere
hitzegin da, inolako zehaztasunetara iritsi gabe.

Aurreko egunetan egindako Biltzarraren adierazpena aztertzea da
eguneko gai nagusia. Lehen eguneko aurkezpen ofizialean baita ere han
zeuden M. Lekuona euskaltzaina, J. Caro Baroja eta Jorge Riezu-koa,
euskaltzain ohorezkoak, hala nola euskaltzain urgazle ugari.

Egun horietan, aita Intza ikusten izan zen batzordefio bat Villasan
terekin batera.

X. Biltzarrearen berri

Irailaren 25-etik 29-ra bitartean bere X. Biltzarrea egin du lrufiean
Euskaltzaindiak. A. Campion zenaren Gramatica de los cuatro dialectos
literarios de la lengua euskara bere ehunurteburuan gogoratuz, gramati
ka gaiak aztertu dira. Agintari negusiekin batera euskaltzale asko bildu
zen Museo de Navarra erakustokiko aretoan lehen eguneko aurkezpe
nean. Udaletxeak ere ongietorria eman zien batzarkideei, eta kontzertua
izan zen gero gauean aurkezpenen festagai nagusia.

Beste nunbait esango denez, ez ditugu aipatuko hemen egun horieta-
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ko txosten eta lanak. Ostegunean, irailak 27,eta 28an, bi antzerki antzes
tu ziren Gayarre teatro nagusian. Leire, Xabier eta Zangoza-ra txangoa
egin zen ostiralean eta, Aralarko Mikel Goiaingeruaren santutegian
eman zitzaion amaiera Biltzarreari.

Erabakia.- Biltzarraren ondorio gisa adierazpen hau onartu da:

Duela bost urte, Euskaltzaindiak batzorde bat izendatu zuen grama
tika lantzeko, sortzetik beretik zuen asmoetariko bati erantzun nahiz.
Batzorde honek bere gain hartu zuen Euskaltzaindiak A. Campionen
omenez Iruiiean 1984ean egingo zuen X. Biltzarrerako gramatika honen
hastapenak aurkeztea.

Euskaltzaindiak bere X. Biltzarra amaitu ondoren hauxe adierazi
nahi du:

I) Gramatika Batzordeak aurkeztutako lana aitzin urrats handitzat
dauka eta hauxe hartuko du oinarritzat aurrerantzean euskal gramatikari
begira erabakiak hartzerakoan.

2) Lan honetan oraindik hautakizun gelditzen direnei buruz Gra
matika Batzordeari eskatzen dio gai hauen zerrenda prestatzen has dadi
la, behar den neurrian eta garaian aukera egin ahal izateko.

3) Euskararen ereduzko gramatika burutu bitartean, eta horretara
ko hain zuzen, Gramatika Batzordearen lana bultzatuko duo Hori dela
eta hemendik aurrerako lanaren programa eta programa hori betetzeko
behar diren bitartekoak zehaztea eskatzen dio, euskararen aberastasun
eta ahalbide guztiakjasoaz, oraingo lanean egin den bezala.

4) Azkenik, tankera honetako gramatika batek duen premia ikusi
rik, ahal bezain laster, eta Biltzarrean bertan eta ezarritako epean jaso
ditzakeen ohar guztiak kontutan harturik, Euskaltzaindiak argitara
emango du Gramatika Batzordeak X. Biltzarrean aurkeztu duen lana.
Biltzar honetan agertu diren beste txostenak argitaratzea ere bere gain
hartzen duo


