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Lapurdin-Milafrangako Herriko Etxean, 1984.eko Ekainaren 24ean, eguerdiko
12etan, Jean Saint-Pierre euskaltzain zenaren mendeurrena dela eta, egin du Euskal
tzaindiak bere hileroko batzarra, batzar ireki erara. Bildu dira: L. Villasante burua, J.
Haritschelhar buru-ordea, P. AItuna, J. L. Davant, X. Diharce, A. Irigoyen, E.
Knorr, P. Lafitte eta J. San Martin euskaltzainak; M. Atxaga, R. Camblong, P. Cha
rritton, J. M.a Etxebarria, J. L. Lizundia, B. Oiartzabal eta J. J. Zearreta euskaltzain
urgazleak. J. L. Lizundia Idazkari-ordeak, egiten du Idazkari erara. Beste zenbait
euskaItzale eta milafrangar ere han zen.

B. Larramendi jaun auzapeza mahaiburuan deJa, hasi da batzarra.

a) Benat Larramendi Milafrangako auzapezak eman dio batzarrari hasiera, bil
duei ongi etorria emanez. Aipamen berezi bat egin die aintzinean diren Saint-Pierren
ilobei.

b) Luis Villasante euskaltzainburua, mintzatu da gero. Euskaltzaindia honelako
paradekin baliatzen deJa esan du, euskararen amodioa eta grina izan duten gizon
ospetsuak, hala nola, egun Saint-Pierre jaun apezpikua eta euskaltzaina omentzeko
eta bestalde, Euskal Herriko eskualde guztietan, Euskaltzaindia zer den eta zertan ari
den agertzeko.

d) Jean Haritschelhar jaunak, joan den egun bietan, ostiralez eta larunbatez,
Uztaritzen egin diren IV. Dialektologi Jardunaldien berri laburra eman du, esanaz,
prezeski Euskal Herriko Atlas Linguistikoari atxikiak izan direla.

e) Pierre Lafitte jaunak, Jean Saint-Pierreri buruz egin duen txostena, Jean
HaritscheJharrek irakurtzen duo Hitzaldian, Saint-Pierre herrigizona, eliz-gizona eta
euskaltzalea azpimarratzen ditu, bere bizitzako xehetasun ugari emanaz.

f) Pierre Charritton jaunak, bere txostenean, Saint-Pierren obrak aztertu ditu.
Eskualduna, Gure Herria eta Herria aldizkarietan idazle izan zela eta azkenengo
honen sortzalletarikoa ere bai. Euzkadi egunkarian, Iparraldeko berriemaile ere bai,
1919-20an. Baionan egin zen Eusko Ikaskuntzen Kongresoaren buru izan zela ere
azpimarratu zuen. Beste bere lan askoren berri emanaz, amaitu zuen Charrittonek
bere txostena.

Eta besterik gabe amaitu zen batzarra, ondoren Herriko Kontseiluak bilduei
aperitifa bat eskainiaz.
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